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Qarabağ və Xocalı soyqırımı mövzusundakı müsabiqə ilə bağlı 

növbəti “dəyirmi masa” 
 

Yanvarın 8-də Azərbaycan Mətbuat Şurası və “Xocalı Soyqırımını Tanıtma” İctimai Birliyinin 
“Qarabağ mövzusunun və Xocalı soyqırımının mediada təbliğinə dəstək” layihəsi çərçivəsində 
jurnalistlər arasında elan olunmuş müsabiqə ilə bağlı növbəti “dəyirmi masa” keçirilmişdir.  

Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov bildirmişdir ki, bu layihə “Azərsun Holdinq”in maliyyə dəstəyi 
ilə həyata keçirilir. Azərbaycan dövləti indiyədək Qarabağ mövzusunun, xüsusən də Xocalı soyqırımının dünya 
ictimaiyyətinə çatdırılması, ölkəmizin ədalətli mövqeyinin təbliği istiqamətində genişmiqyaslı işlər aparır. 
Dünyanın bir çox yerlərində müxtəlif anım tədbirlərinin təşkili sayəsində beynəlxalq aləm Ermənistan-
Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi nəticəsində xalqımızın üzləşdiyi faciəli vəziyyətlər, o cümlədən 1 
milyona yaxın soydaşımızın qaçqın və məcburi köçkün həyatı yaşamağa məhkum olması haqqında məlumatlar 
əldə etmişdir.  

Ə. Amaşov vurğulamışdır ki, Azərbaycan mediası Qarabağ həqiqətlərinin və Xocalı soyqırımının 
təbliğinə həmişə diqqət ayırmışdır. Amma hazırkı durumda həmin diqqəti bir qədər də artırmağa, kütləvi 
informasiya vasitələrinin mövzunun təqdimatındakı fəaliyyətini stimullaşdırmağa ehtiyac duyulur. Bunu nəzərə 
alaraq Azərbaycan Mətbuat Şurası və “Xocalı Soyqırımını Tanıtma” İctimai Birliyi həyata keçirdiyi birgə 
layihədə jurnalistlər arasında müsabiqənin təşkilini zəruri saymışdır.  

Müsabiqənin 2009-cu ilin sentyabrından elan edildiyini deyən natiq indiyədək 10 materialın təqdim 
edildiyini diqqətə çatdırmışdır. Sənəd qəbulu fevralın 10-da yekunlaşacaqdır. Müsabiqəyə 2009-cu ilin 
sentyabrından 2010-cu il fevralın 5-dək qəzet, jurnal və informasiya agentliklərində gedən, Qarabağ mövzusu və 
Xocalı faciəsi ilə bağlı nümunələr verilə bilər. Materiallar üçün həcm və dil məhdudiyyəti nəzərdə tutulmur. 
Məqalələr Azərbaycan Mətbuat Şurasına çap və elektron formada təqdim olunmalıdır.  

“Azərsun Holdinq”in ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdiri Afiq Səfərov qaliblərə mükafatların 2010-cu 
il fevralın 24-də Xocalı soyqırımının ildönümü ərəfəsində təqdim olunacağını bildirmişdir. Onun sözlərinə görə, 
müsabiqənin məqsədi Xocalı soyqırımı həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasıdır. Burada, eyni 
zamanda, mövzu ilə bağlı ixtisaslaşmış jurnalist kadrların müəyyənləşdirilməsi əsas yer tutur.  

Tədbirdə mövzu ilə bağlı ətraflı fikir mübadiləsi aparılmışdır.  
Ümumən müsabiqənin mükafat fondu belədir: Birinci yer - 1 nəfər - 1000 manat, ikinci yer - 2 nəfər - 650 

manat, üçüncü yer - 3 nəfər - 300 manat, ən yaxşı araşdırma işi - 1 nəfər - 500 manat, o cümlədən 5 nəfərə 
həvəsləndirici mükafat təqdim olunacaqdır.  

Müsabiqədə Qarabağ mövzusunun və Xocalı soyqırımının təbliğində yaxından iştirak edən ən yaxşı bir 
xarici KİV-ə xüsusi diplom təqdim olunacaqdır. Qalib yazıların ingilis dilinə tərcümə edilərək, müxtəlif KİV-
lərdə dərci, informasiya portallarında yerləşdirilməsi nəzərdə tutulur. 

 
AzərTAc. 

  
 “Xalq qəzeti”.-2010.-9 yanvar.-N 5.-S.4. 
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Xocalı - sağalması mümkünsüz yara 

 
O gecə sanki qara rəngə boyanmışdı dünya. Elə bil bir günahsız körpənin köksünə vurulan yaradan qan 

sıçrayıb kor etmişdi gözlərini, ərşə qalxan nalə səslərindən qulaqları tutulmuşdu. Gecənin zülmət baxışlarından 
utanaraq sanki ulduzlar da, ay da gizlənmişdi. Təkcə Xocalı oyaq idi o gecə. Özü səhərədək oyaq olsa da, bəxti 
yatan Xocalı.  

O gecə bir şəhərin adını tarixdən silmək üçün hücuma keçmişdi ermənilər. Yaradanın haqq mizanı 
əyilmişdi o gecə. Zaman-zaman türk millətinə qarşı nifrətinə "torpaq davası" donu geydirən namərd 
qonşularımızın o gün bütün qəzəbi, kin-küdurəti üzə çıxmışdı. Bəşər tarixində ən amansız müharibələrin də 
aman verən qanunları olduğu halda o gecə bu ali hisslər vəhşicəsinə tapdandı. Qundaqdakı körpələrə, qocalara, 
hamilə qadınlara, silahsız və şikəst adamlara amansızcasına divan tutuldu. Yüzlərlə insan al qanına qəltan edildi. 
Ermənilər insanlıq adına yazılmayan bütün vəhşilikləri köməksiz insanların taleyinə qanlı güllələrlə həkk 
etdilər. Sanki o gecə körpə naləsindən, ağbirçək ana yalvarışlarından xoşhallanırdı ermənilər. Biçarə adamlar 
gecənin qaranlığında, güllə, mərmi yağışının dəhşətində ayaqyalın, başıaçıq dağlara, meşələrə qaçırdı. Şəhər 
alovlanıb yanırdı. Bu qaçaqaç alovunda ana baladan, qardaş bacıdan ayrı düşürdü. Dəhşət və qorxu içində baş 
götürüb artıq xarabalığa çevrilən doğma yurdlarından üz döndərib gedirdi xocalılar. Vətən dedikləri o müqəddəs 
torpaq isə erməni qəsbkarlarının ayağı altında tapdanırdı. Yazıq xocalılar əsl faciələrinin qabaqda olduğunu 
bilmirdilər hələ. Düşmən əlindən qaçmaqla sağ qalmaq, faciədən uzaqlaşmaq istəyirdilər. Sanki nicat yolunu 
bunda görürdülər. 

O gecə Xocalının salnaməsinə bunlar yazıldı: "1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə erməni 
işğalçıları SSRİ adlı imperiyanın şovinist rəhbərlərinin tabeliyindəki 4-cü ordunun 23-cü diviziyasının 366-cı 
alayının köməyi ilə Xocalıya hücuma keçdilər. Şəhər yerlə-yeksan edildi. Xocalının yüzlərlə sakini güllələndi. 
Əsir götürülən qız-gəlinlər, azyaşlı uşaqlar, qocalar, düşmənə qarşı son anadək qəhrəmanlıqla döyüşən oğullar 
amansız işgəncələrə məruz qaldılar. Faciədə 840 nəfər şəhid oldu. Onlardan 106 nəfəri qadın, 59 nəfəri 1 
yaşından 18 yaşına qədər olan uşaqlar və yeniyetmələr, 70 nəfəri qocalardır. 8 ailə tamamilə məhv edildi, 25 
uşaq hər iki valideynini, 230 uşaq isə valideynlərindən birini itirdi. 487 nəfər əlil oldu. 1275 nəfər əsir 
götürüldü. İtkin düşmüş 150 nəfərin taleyindən isə indiyədək heç bir xəbər yoxdur".  

 
Cavabsız haray... 

 
Bu müdhiş tarixdən - Xocalı soyqırımından 18 il ötür. Əsr qədər uzun, an qədər qısa olan bu illərin qərib 

həsrəti ürəkləri göynədir. Zaman qəm karvanını ağır-ağır çəkib gedir, Xocalı yarası isə köz bağlamır. Tarixin 
qaranlıqlarından işığa çıxmamış çox sual cavabsız qalır hələ. Qəlbini Xocalı yarası göynədən insanlar 18 ildir 
ki, bu suallara cavab axtarırlar: "Yer üzündə misli görünməmiş bu faciənin qarşısını almaq mümkün idimi? 
Qırğının qarşısını almaq üçün dövlət səviyyəsində tədbirlər görülməməsinə səbəb nə idi? Faciənin günahkarları 
niyə cəzalandırılmadı?" Axı Xocalı 4 ay idi ki, düşmən həmlələrinə igidliklə dözür, özü öz yaralarını bağlayırdı. 
Mühasirə şəraitində yaşayan xocalılılar nə bu torpağı tərk etməyi düşünür, nə də aramsız hücumlardan qorxub 
geri çəkilirdilər. Ümidli gözlər isə aylardan bəri yollara dikilmişdi. Xocalılar Bakıdan kömək umur, imdad 
diləyirdilər. Ölkə rəhbərliyi isə bu harayı qulaqardına vurur: "Darıxmayın, kömək gələcək", "Vertolyot 
göndərmişik" deyə insanları yalançı vədlərlə aldadırdılar. Xocalılar hər gün aeroporta üz tutur, kömək gözləyir, 
naümid geri dönürdülər. Bütün Qarabağ torpaqları kimi Xocalı da başlı-başına buraxılmışdı. Bu şəhəri işğaldan 
qorumaq, insanlarını xilas etmək vacib idi. Təkcə ona görə yox ki, Xocalı 2500-3000 il tarixi olan qədim türk 
yaşayış məskənidir. Həm də onun üçün ki, şəhər strateji cəhətdən böyük əhəmiyyətə malik idi. Ağdam, 
Əsgəran, Xankəndi və Şuşanı birləşdirirdi. Bu vacib amil də ölkə rəhbərliyinin mürgüsünü dağıtmırdı. Xocalı 
döyüşən igidlərin ümidinə qalmışdı.  

Xocalı aeroportunun komendantı Əlif Hacıyev, "Xocalı" batalyonunun komandiri, "Mixaylo" təxəllüsü ilə 
tanınan Tofiq Hüseynov, Bakıdan gələn könüllülər dəstəsinin komandiri Aqil Quliyev və Hikmət Nəzərli kimi 
oğullar isə son damla qanlarını da ondan əsirgəməyərək şəhid oldular. Onların qanına boyanmış torpaqlarımızı 
ayaqlayıb Xocalıya daxil olan rusların ardınca gələn erməni cəlladları xocalılılara amansız divan tutdular. 

Azərbaycan xalqı faciədən yalnız iki gün sonra xəbər tutdu. Ölkə rəhbəri Ayaz Mütəllibov soyuqqanlıqla: 
"Panika yaradıb camaatı çaşdırmayın. Xocalıda cəmi iki adam həlak olub"-deyə bildirdi. Bir neçə gündən sonra 
Xocalı faciəsi bütün təfsilatı ilə açıqlananda isə hər kəs özünü təmiz çıxarmağa çalışdı. Bəzi rəsmi mənbələr 
cinayəti gizlətməyə çalışmaqla əslində öz xalqına qarşı daha dəhşətli cinayət etdiklərini fərqinə varmırdılar.  
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Tanrı da eşitmədi bu fəryadı 
 
O gecə Xocalının və xocalıların fəryadı ölkənin rəhbərinə yetişmədiyi kimi, Tanrıya da çatmadı. Çünki o 

gecə Tanrı çox uzaqdaydı. Sanki o, bu vəhşilikləri görməmək üçün çox-çox uzaqlara çəkilmişdi. Tanrının bu 
dəhşətlərdən xəbəri yox idi. 

Xocalıda vəhşicəsinə divan tutulmuş insanların ağrılı söhbətlərini çox dinləmişəm. O insanların göyə 
bülənd olan, indisə gözyaşlarına bükülüb ürəklərinə axan fəryadlarını çox eşitmişəm. Faciədən sonra 
valideynsiz qalmış uşaqlarla, doğmalarını itirmiş adamlarla görüşüb çox dərdləşmişəm. Həmişə də ürək ağrısı 
ilə təkrar-təkrar əzizlərini tez-tez yuxuda gördüklərini, onların diri olması, yenə bir gün yanlarına qayıdacaqları 
haqqında əfsus ki, heç zaman gerçəkləşməyəcək arzularını çox eşitmişəm. Ən dəhşətlisi budur ki, o insanlara 
heç bir sözlə təsəlli vermək mümkün deyil.  

...Bakıda Xocalı müsibətinin şahidlərindən Xədicə adlı gözəl-göyçək bir xanım yaşayır. O gecə təsadüf 
nəticəsində sağ qalmış, don, şaxta vurduğundan iki ayağı da kəsilmiş Xədicənin faciəsi insanı sarsıdır: "Məni 
ermənilərə əsir düşməkdən anamın qızılları xilas etdi. Xocalı mühasirəyə alınanda hamı yatmışdı. Atəş səslərinə 
oyanıb ayaqyalın, başıaçıq meşəyə üz tutduq. Lakin burada da erməni faşistlərindən xilas ola bilmədik. Bizi 
əvvəllər Şuşada və Bakıda yaşamış 2 erməni əsir götürdü. Üç gün meşədə qarın üstündə qaldıq. Anamın bir 
düyünçə qızılını verib azad olduq, amma anamı xilas edə bilmədik. Onun meyitini meşədə qoyub yola düzəldik. 
Aclıq, susuzluq, şaxta, qorxu... 16 yaşlı bacım da öldü. Onu da dəfn etməyə macal tapmadıq. Bir gün 
qəbiristanlıqda gecələdik. Ertəsi gün atam da öldü. Mənim ayaqlarımı isə don vurmuşdu. Min bir əzabla 
Ağdama çatdıq. Sonra da ayaqlarımı kəsdilər". 

İradə Ələsgərova fevralın 25-i gecəsi ermənilərin əlinə düşməmək üçün anası, bacısı və dörd uşaqla evin 
zirzəmisində gizlənib. Amma evlərinin lap yaxınlığında erməni dilində danışıq eşitdikləri üçün qorxudan qaçıb 
qonşudakı zirzəmiyə doluşublar. Az keçməmiş zirzəmiyə əli avtomatlı 2 erməni daxil olur. Ermənilər onların 
bütün pullarını və qızıllarını tutub alırlar. Sonra onları mağazanın yanına gətiriblər. Mağazanın yanında əsir 
tutulmuş çoxlu adamla birlikdə Xankəndinə aparıblar. 4 gün internat məktəbin binasında saxladıqdan sonra 
onları Əsgəran rayon milis idarəsinə gətiriblər. Martın 1-də onları ermənilərlə dəyişib Ağdama buraxıblar. İradə 
məhz Ağdamda başlarına gətirilən faciələrin, gözü qarşısında qırılan qohumlarının dərdini, həmyerlilərinin 
çəkilməz ağrısının böyüklüyünü başa düşdüyündən acı-acı danışır. Öyrənib ki, qardaşı Murad iki uşağı ilə 
meşədə donub. Uşaqlardan birinin 4, digərinin 2 yaşı vardı. Hər üçünün meyitini gətirib Ağdamda basdırıblar. 
Eşidib ki, Muradın bütün qızıl dişlərini ermənilər yarıb çıxarıbmış. Onunçün dəhşətlidir ki, bacısı ərindən - 
Çingiz Hüseynovdan hələ də bir xəbər yoxdur. Bəziləri onun girovda qaldığını söyləyirlər. 

Bax, budur erməni vəhşiliyi... Xədicələrin kəsilən ayaqlarıdır, heç zaman dayanmayan göz yaşlarıdır, 
qaysaq bağlamayan yaralarıdır. İradələrin əzizləri ilə bağlı gerçəkləşməyəcək ümidləridir, daim ağrıyla, 
nigarançılıqla çırpınan qəlbləridir. 

Bu gün şahid xocalılar sağ qalıb yaşasalar da, "bu, ömür, dolanışıq deyil, cəhənnəm əzabıdır" deyirlər. 
Xocalılar o dəhşətli günlərdən nifrətlə söz açırlar. Çoxu da qeyzlənərək o faciəli günləri yada salmaq istəmir, 
söhbətdən qaçır, dərdli-dərdli: "Nə olsun axı, lap danışdım, nə fayda? Bunlar nəyi dəyişəcək?!" - deyirlər. 
Onları başa düşmək çətin deyil. Çünki Xocalı faciəsi bu insanlara ömürlük dərd, fəlakət gətirib, ürəklərində 
sağalmaz yaraya dönüb.  

 
Bu faciəni dünya bildimi? 

 
Türkün tarixində faciələrlə dolu səhifələr çoxdur. Ancaq inanmıram ki, onların hansısa biri bizi Xocalı 

soyqırımı qədər yandıra bilər. Çünki bizim hətta məğlubiyyətimizdə də bir igidlik örnəyi olub.  
Bu faciənin iştirakçısı olub-olmamağımızdan asılı olmayaraq hamımızın ürəyində Xocalı yarası var. Bu, 

təkcə torpaq, yurddaş itkisi deyil. Xocalı soyqırımı hər birimizin alınmamış qisasımızdır. Xocalı Xatın, Moabit, 
Buhenvald, Sonqmi faciəsi kimi dəhşətlidir. Ancaq onlar öz faciələrini dünyaya çatdıra bildilər. Bizim 
faciəmizdən isə dünya hələ indi xəbər tutur. İndi-indi bir çox ölkədə Xocalı soyqırımı faciəmiz kimi anılır. 
Faciədən isə 18 il ötür...  

 
Təranə MƏHƏRRƏMOVA 

 
P.S. Məqalə "Qarabağ mövzusunun və Xocalı soyqırımının mediada təbliğinə dəstək" müsabiqəsinə 

təqdim edilir. 
“Kaspi”.-2010.-12 yanvar.-N.5.-S.11. 
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Bir gecənin içərisində yerlə-yeksan edilmiş şəhər 

 
1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Azərbaycan xalqının tarixinə qara hərflərlə yazılmışdır. 

Həmin gecə erməni silahlı dəstələri Xankəndi şəhərində yerləşmiş, komanda və şəxsi heyətinin əksəriyyəti 
ermənilərdən ibarət olan 366-cı motoatıcı alayının zirehli texnikası və hərbçilərinin köməyi ilə Xocalı şəhərini 
yerlə-yeksan etmişlər.  

Xatın, Liditsa, Oradur soyqırımları kimi, Xocalı faciəsi də insanlıq tarixinə yazılan qanlı hadisədir. 
Erməni təcavüzkarlarının Azərbaycan xalqına qarşı törətdikləri bu növbəti kütləvi qırğın 613 nəfərin, o 
cümlədən 106 qadının, 63 uşağın, 70 qocanın həyatına son qoydu, 487 nəfər yaralandı, 1275 dinc sakin əsir 
götürüldü, 150 nəfərin taleyindən isə hələ də xəbər yoxdur.  

Xocalıda törədilmiş vəhşilikləri heç nə ilə müqayisə etmək mümkün deyildir. Bu soyqırımı aktı 
nəticəsində 8 ailə tamamilə məhv edilmiş, mülki əhali görünməmiş qəddarlıqla qətlə yetirilmiş, əsir 
götürülənlərə amansız işgəncələr verilmişdir.  

Vaxtilə Xocalı faciəsi dünya mətbuatında geniş işıqlandırılmışdır.  
“Krua l`Eveneman” jurnalı (Paris), 25 fevral 1992-ci il: “Ermənilər Xocalıya hücum etmişlər. Bütün 

dünya eybəcər hala salınmış meyitlərin şahidi oldu”.  
“The Sunday Times” qəzeti (London), 1 mart 1992-ci il: “Erməni əsgərləri minlərlə ailəni məhv etmişlər”.  
“The Times” qəzeti (London), 4 mart 1992-ci il: “Çoxları eybəcər hala salınmışdır, körpə qızın ancaq başı 

qalmışdır”.  
“İzvestiya” (Moskva), 4 mart 1992-ci il: “Videokamera qulaqları kəsilmiş uşaqları göstərdi. Bir qadının 

sifətinin yarısı kəsilmişdir. Kişilərin skalpları götürülmüşdür”.  
“Financial Times” qəzeti (London), 14 mart 1992-ci il: “General Polyakov bildirmişdir ki, 366-cı alayın 

103 nəfər erməni hərbçisi Dağlıq Qarabağda qalmışdır”.  
“Le Mond” qəzeti (Paris), 14 mart 1992-ci il: “Ağdamda olan xarici jurnalistlər Xocalıda öldürülmüş 

qadın və uşaqlar arasında skalpları götürülmüş, dırnaqları çıxarılmış 3 nəfəri görmüşlər. Bu, azərbaycanlıların 
təbliğatı deyil, bu, reallıqdır”.  

“İzvestiya” (Moskva), 13 mart 1992-ci il: “Mayor Leonid Kravets: Mən şəxsən təpədə yüzə yaxın meyit 
gördüm. Bir oğlanın başı yox idi. Hər tərəfdə xüsusi qəddarlıqla öldürülmüş qadın, uşaq, qocalar görünürdü”.  

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

Livanlı kinooperator təsdiq etmişdir ki, onun ölkəsinin varlı daşnak icması Qarabağa silah və adam 
göndərir.  

Rusiyanın “Memorial” hüquq-müdafiə mərkəzinin məlumatına görə, dörd gün ərzində Ağdama Xocalıda 
qətlə yetirilmiş 200 azərbaycanlının meyiti gətirilmiş, onlarca meyitin təhqirə məruz qalması faktı aşkar 
edilmişdir. Ağdamda 181 meyit (130 kişi və 51 qadın, o cümlədən 13 uşaq) məhkəmə-tibbi ekspertizasından 
keçirilmişdir. Ekspertiza zamanı müəyyən edilmişdir ki, 151 nəfərin ölümünə güllə yaraları, 20 nəfərin ölümünə 
qəlpə yaraları səbəb olmuş, 10 nəfər küt alətlə vurularaq öldürülmüşdür. Hüquq-müdafiə mərkəzi diri adamın 
baş dərisinin soyulması faktını da qeydə almışdır.  

“Newsweek” jurnalı (ABŞ), 16 Mart 1992-ci il: “Ötən həftə Azərbaycan yenidən məzarlığa çevrilmişdir: 
qaçqınlar və kəsilmiş cəsədlər məscidin arxasında meyitxana kimi uzanırdı. Bunlar erməni hərbi birləşmələri 
tərəfindən 25-26 fevralda ələ keçirilmiş Dağlıq Qarabağın kiçik Xocalı yaşayış məntəqəsinin sadə azərbaycanlı 
kişiləri, qadınları və uşaqları idi. Bir coxları qaçmağa çalışarkən yaxından atılan güllə ilə öldürülmüş, 
bəzilərinin üzləri qəddarcasına əzilmiş, digərlərinin isə skalpı çıxarılmışdır. Şəhidlərin ailələri göz yaşı 
axıdırlar”.  

“Reuters” agentliyinin fotoqrafı Frederix Lenqeyn: “Birinci maşında mən 35 meyit saydım, ikincidə isə 
meyitlərin sayı bundan çox idi. Bəzilərinin başları kəsilmiş, çoxları isə yanmışdı …”  

“The Sunday Times” qəzeti (London), 1 Mart 1992-ci il: “Tomas Qolts: Sağ qalan azərbaycanlılar 
danışırlar ki, erməni əsgərləri 450-dən çox azərbaycanlını güllələyib, süngüdən keçiriblər. Onların əksəriyyəti 
qadın və uşaqlar olub, Yüzlərlə, bəlkə də minlərlə insan itkin düşüb və ya həlak olub. Dünən axşam Ağdamın 
meyitxanasında 579 ölü qeydə alındı. 29 meyit qəbiristanlıqda basdırılmışdı. Dəfn mərasimi gözlənilən yeddi 
meyitin ikisinin uşaq, üçünün isə qadın olduğunu gördüm. Onlardan biri yaxın məsafədən sinəsindən güllə 
yarası almışdı. Ağdam xəstəxanasında dəhşətli mənzərə yaranmışdı. Həkimlər qırğından qaçan 140 xəstənin 
əksəriyyətinin güllə yarası aldığını bildirirdilər...”  
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“The Sunday Times” qəzeti (London), 8 Mart 1992-ci il: “Tomas Qolts: Ötən həftə bu yer xəritədən 
silindi. Dəhşətli xəbərlər Azərbaycanın sərhəd şəhəri Ağdama gəlir, meyitxanalar meyitlərlə dolurdu… Mən 
Qarabağa baş çəkən sonuncu qərb adamı idim. Yanvar ayı idi və insanlar uğursuz talelərini əvvəlcədən 
görürdülər. Azərbaycanlı müdafiəçilər bir-bir həlak olurdular. Sağ qalanlar bildirirdilər ki, erməni qüvvələri 
bundan sonra amansız qırğına başladılar, tərpənən hər şeyə atəş açırdılar. Bəziləri qəzəblərini xaricilərə 
bildirirdilər: “Hanı mənim qızım, hanı mənim oğlum?”, – deyə analar ah-nalə edirdilər. Zorlanmışdır. 
Doğranmışdır. İtkin düşmüşdür”.  

“The Times” qəzeti (London), 2 Mart 1992-ci il: “Anatoli Liven: Biz qarla örtülmüş Dağlıq-Qarabağ 
təpəliklərinə endikcə, cəsədlərin hər tərəfə yayıldığını gördük. Açıq-aydın görünürdü ki, insanlar xilas olmaq 
üçün qaçarkən güllələnmişlər...”.  

“The Times” qəzeti (London), 3 Mart 1992-ci il: “Anatoli Liven: Dağlıq-Qarabağın təpəliklərinə 
səpələnmiş qadın və uşaqlardan ibarət 60-dan çox meyit erməni qoşunlarının dinc azərbaycanlı əhalisinin qətlə 
yetirdiyi barədə bəyanatları təsdiqləyir. Yüzlərlə insan itkin düşüb. Təpəliklər və kiçik vadi boyu qurumuş 
otların üzərinə səpələnmiş Azərbaycan qaçqınlarının cəsədləri ötən çərşənbə erməni hərbçilərinin törətdikləri 
qırğından xəbər verir...”.  

“The Times” qəzeti (London), 4 mart 1992-ci il: “Çoxları eybəcər hala salınmışdır, körpə qızın ancaq başı 
qalmışdır”.  

“Channel 4 News” televiziyası (Böyük Britaniya), 2 Mart 1992-ci il: “2 fransız jurnalisti mülki geyimdə 
olan 32 qadın, kişi və uşaq meyiti görüb. Onların əksəriyyəti 1 metrdən də yaxın məsafədən başlarından 
güllələnib”.  

“Boston Sunday Globe” qəzeti (ABŞ), 21yanvar 1993-cü il: Globe əməkdaşı Con Auerbax: “Palçıqlı 
qaçqın düşərgəsindəki qorxmuş uşaqlar, nalə çəkən analarla dolu yük maşınları, qorxudan sifəti ağarmış insan 
dənizi, minlərlə azərbaycanlı sual yaradır: nə üçün onlar burada sığınacaq axtarırlar. Gördüklərimiz – onların 
yolu üstündəki hər bir kəndin sistematik olaraq dağıdılmasının nəticəsidir. Bu bizim gördüyümüz ən nifrət 
doğuran hadisədir…”.  

“The Age, Melbourne” qəzeti (Avstraliya), 6 Mart 1992-ci il: “Helen Vomak: Qurbanların dəqiq sayı bəlli 
deyil, lakin şübhə edilmir ki, ötən həftə Dağlıq Qarabağın qarlı dağlarında Azərbaycanın Xocalı kəndinin mülki 
əhalisi erməni ordusu tərəfindən qətlə yetirilib. Ağdam şəhərində sığınacaq tapmış Xocalı qaçqınları ermənilərin 
25 fevralda onların evlərinə necə hücum etdiklərini və meşələrə qaçaraq gizlənənləri izləyib öldürdüklərini 
ətraflı danışırlar. Ağdama çərşənbə axşamı çatanda təzə qazılmış 75 qəbir və eybəcər hala salınmış dörd cəsədi 
məsciddə gördük...”.  

“The Washington Post” qəzeti (ABŞ), 28 Fevral 1992-ci il: “Qaçqınlar bildirirlər ki, yüzlərlə insan erməni 
hücumu zamanı həlak olub. Bu gün 7 meyit tapılıb, onların ikisi uşaq və üçü qadın idi, biri yaxın məsafədən 
sinəsindən güllələnmişdi. Digər 120 qaçqın Ağdam xəstəxanasında ağır yaralarla müalicə olunur”.  

“The Washington Times” qəzeti (ABŞ), 2 Mart 1992-ci il: “Erməni hücumu zamanı yüzlərlə azərbaycanlı 
öldürüldü və ya itkin düşdü. Təxminən 1000 Xocalı sakini çərşənbə axşamı erməni ordusu tərəfindən qətlə 
yetirildi. Azərbaycan televiziyası Xocalı ərazisindən gətirilən meyitlərlə dolu yük maşınlarını göstərdi”.  

“The İndependent” (London), 29 fevral 1992-ci il: “Helen Uomak - “Röytersin Ağdamdakı müxbiri Elif 
Kaban bildirir ki, mülki əhalinin dünənki kütləvi qırğınından sonra azərbaycanlılar Xocalı şəhərinə ermənilərin 
hücumu zamanı həlak olmuş insanları dəfn edirdilər. “Dünya burada baş verənlərə göz yumur. Biz ölürük, siz 
isə sadəcə izləyirsiniz, – deyə adamlardan biri bir qrup jurnalistə qışqırıb”.  

“Nie” qəzeti, (Bolqarıstan), Violetta Parvanova: “Xocalı insanlığın faciəsidir”.  
“BBC Morning News” 3 Mart 1992-ci il, saat 07.37 yayımında vəziyyəti belə əks etdirmişdir: “Hadisə 

yerində olan müxbirimiz 100-dən çox azərbaycanlı kişi, qadın və uşaq cəsədlərini gördüyünü və bunların 
başlarına yaxın məsafədən atəş açılaraq öldürüldüyünü xəbər verir”.  

Xocalı faciəsinin şahidi olan və sonra Livanın paytaxtı Beyrutda məskunlaşan erməni jurnalist Daud 
Kheyriyan, “For the Sake of Cross” (Xaçın xatirinə) adlı kitabında (səhifə: 62-63) yazır: “...ölülərin 
yandırılması ilə məşğul olan bir dəstə erməni martın 2-də Xocalının 1 kilometr qərbində yerləşən bir əraziyə 
100 azərbaycanlının meyitini gətirib yığdı. Axırıncı yük maşınında gətirilən ölülərin içərisində 10 yaşlı bir qız 
uşağı gördüm. Başından və əlindən yaralanmışdı. Sifəti göyərmişdi. Soyuğa, aclığa və yaralanmasına 
baxmayaraq, hələ də yaşayırdı. Çox çətin nəfəs ala bilirdi. Gözlərini ölüm qorxusu sarmışdı. Həmin vaxt 
Tiqranyan adlı bir əsgər qızı tutub cəsədlərin üzərinə atdı. Sonra bütün cəsədləri yandırdılar. Mənə elə gəldi ki, 
yanan cəsədlərin içərisində bir nəfər bağırır. Heç nə edə bilmədim. Sonra mən Şuşaya gəldim. Onlar Xaçın 
xatirinə savaşa davam etdilər”.  

Bu gün sənədlərdə Xocalı soyqırımı şahidlərinin ifadələri də vardır.  
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Heydərov Camal Əbdülhüseyn oğlu: “Qaraqaya deyilən yerin yaxınlığındakı fermanın 2 kilometrliyində 
eybəcər hala salınmış xeyli azərbaycanlı meyiti var idi. Qətlə yetirilmiş uşaqların sinəsini yarıb ürəklərini 
parçalamış, əksər meyitlər isə tikə-tikə doğranmışdır”.  

Heydərov Şahin Zülfuqar oğlu Naxçıvanik kəndi (Xocalı) yaxınlığında 80-ə yaxın meyit görmüşdür. 
Meyitlər qorxulu vəziyyətə salınmış, başları kəsilmişdir. Milis mayoru Əlif Hacıyev, yaxın qohumları Səlimov 
Fəxrəddin, Səlimov Mikayıl da qətlə yetirilənlər arasında olmuşlar.  

Hümbətov Cəlil Hümbətəli oğlu. Ermənilər onun gözü qarşısında həyat yoldaşı Füruzə, oğlu Muğan, qızı 
Simuzər və gəlini Südabəni güllələmişlər.  

Paşayeva Kübra Adil qızı Kətik meşəsinə girəndə ermənilərin mühasirəsinə düşmüşdür. Gizləndiyi 
kolluqdan həyat yoldaşı Paşayev Şura Tapdıq oğlunun, oğlu Paşayev Elşad Şura oğlunun güllələnməsinin şahidi 
olmuşdur.  

Əmirova Xəzəngül Təvəkkül qızı. Xocalı işğal olunan zaman erməni silahlıları onun ailəsini bütünlüklə 
girov götürmüşlər. Ermənilər Xəzəngülün anası Rayanı, 7 yaşlı bacısı Yeganəni və xalası Göycəni güllələyib, 
atası Əmirov Təvəkkülü isə benzin tökərək yandırmışlar.  

Əliyeva Zoya Əli qızı 150 nəfərə qədər adamla 3 gün meşədə qalıb. Meşədə Zoyanın yanında Əhmədova 
Dünya və onun bacısı Gülxar donub ölmüşlər.  

Mustafayeva Kübra Əliş qızı: “Ermənilər bizi girov götürən kimi yanımdakı altı nəfəri yerindəcə 
güllələdilər”.  

Kərimova Səidə Qurban qızı: “12 nəfərlə birlikdə girov götürüldük. Ermənilər qızım Nəzakəti, Tapdığı, 
Səadəti, İradəni işgəncə ilə öldürmüşlər”.  

Nəcəfov Əli Ağami oğlu: “Ermənilər qaçan adamları mühasirəyə alaraq 30-40 nəfəri yerindəcə 
güllələmişlər”.  

1994-cü ildən ümummilli lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Azərbaycan hökuməti və parlamenti erməni 
millətçilərinin azərbaycanlılara qarşı törətdikləri cinayətlər, o cümlədən Xocalı soyqırımı haqqında həqiqətləri 
bütün miqyası və dəhşətləri ilə dünya dövlətlərinə və beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırmaq, bunların soyqırımı 
siyasəti kimi tanınmasına nail olmaq üçün ardıcıl tədbirlər görmüşdür. Hazırda bu iş Prezident İlham Əliyev 
tərəfindən davam etdirilir.  

Xocalı həqiqətlərini əks etdirən çoxsaylı bukletlərin, videomaterialların dünya ölkələrində yayılmasında 
Heydər Əliyev Fondunun xüsusi rolu vardır.  

Azərbaycan Milli Məclisi hər il fevralın 26-nı “Xocalı soyqırımı günü” elan etmişdir. Həmin gün bütün 
Azərbaycan Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsini yad edir.  

Dünyanın sülhsevər insanları, sivil dövlətləri, nüfuzlu beynəlxalq təşkilatları, beynəlxalq ictimaiyyət bu 
acı həqiqəti bilməli, insanlığa qarşı törədilən bu cinayət öz hüquqi qiymətini almalıdır.  

Beynəlxalq hüquqa görə, soyqırımı sülh və bəşəriyyət əleyhinə yönələn əməldir və ən ağır beynəlxalq 
cinayət sayılır. BMT Baş Məclisinin 1948-ci il 9 dekabr tarixli 260 (III) saylı qətnaməsi ilə qəbul edilmiş və 
1961-ci ildə qüvvəyə minən Soyqırımı cinayətinin qarşısının alınması və təqsirkarların cəzalandırılması 
haqqında Konvensiyada soyqırımı cinayətinin hüquqi əsası təsbit olunmuşdur. Ermənistanın Azərbaycana qarşı 
təcavüzü zamanı həmin Konvensiyada təsbit edilmiş soyqırımı cinayətini təşkil edən bütün əməllər tətbiq 
olunmuşdur. Bu işğalçı ölkənin yürütdüyü terrorçuluq siyasəti uzun illərdir ki, dünya ictimaiyyətinin gözü 
qarşısında baş verir. Halbuki beynəlxalq hüquq normalarına, BMT-nin və ATƏT-in prinsiplərinə görə, 
dövlətlərin sərhədlərinin toxunulmazlığına hörmət edilməlidir, ərazi bütövlüyünün və suverenliyin pozulması 
yolverilməzdir.  

BMT Təhlükəsizlik Şurası Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarının qeyd-şərtsiz azad edilməsi barədə 
dörd qətnamə qəbul etsə də, işğalçı Ermənistan bunları hələ də yerinə yetirmir.  

Doğma yurdlarından didərgin düşmüş Xocalı sakinləri bu gün dünya xalqlarına, dövlətlərinə, beynəlxalq 
təşkilatlara haqq-ədaləti və həqiqəti müdafiə etmək, Xocalıda törədilmiş soyqırımını pisləmək barədə 
müraciətlər edirlər.  

XX əsrin ən qanlı faciələrindən olan Xocalı soyqırımını törədənlər layiq olduqları cəzanı almalıdırlar. 
Tarix heç nəyi unutmur.  

(AzərTAc) 
 

“İki sahil”.-2010.-13 yanvar.-N.6.-S.11. 
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Xocalıda soyqırım törədənlər aşkarda gəzirlər 

 
Çünki onları "nasist ovçusu" Simon Vizental kimi biri izləmir 

 
İdrak Abbasov  
 
Xocalı soyqırımının 18 ili yaxınlaşır. Müdhiş fevral gecəsi qadına, uşağa, qocaya baxmadan yüzlərlə 

azərbaycanlını insan övladının ağlına gəlməz işgəncələrlə qətlə yetirənlər, keçmiş sovet ordusunun Xankəndində 
yerləşən 366-cı motoatıcı alayın hərbçiləri isə bu illər ərzində cəzasız, heç nə olmamış kimi firavan həyat 
sürməkdə davam edirlər. Onların bəziləri hazırda Ermənistanda rəhbər vəzifədə, yaxud Qarabağın separatçı 
rejimində iş başındadırlar. Bəzilərinin izləri Rusiyada tapılır, digərlərinin izləri postsovet ölkələrinə gedib çıxır. 
Hamısı da öz kefində. Çünki onları nasist cəlladları izləyən Simon Vizental kimi bir adam izləmir. 

Xocalı soyqırımını təşkil edərək bəşəriyyətə qarşı törədilən bu ağır cinayətdə iştirak etmiş və 
Azərbaycan hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən adları elan edilənlər barədə internet resurslarından istifadə 
edərək apardığımız araşdırmalar çox maraqlı faktları ortaya qoyur. 

 
Biri - Serj Sarkisyan 
 
Belə ki, Dağlıq Qarabağda separatçılığın yayılması, erməni silahlı quldur dəstələrini yaradanlardan və 

bu dəstələrə rəhbərlik edənlərdən, Xocalı soyqırımının təşkilində müstəsna "canfəşanlığı" olanlardan biri 1954-
cü ildə Xankəndində anadan olmuş Ermənistanın hazırkı prezidenti Serj Sarkisyandır (son zamanlar soyadı 
"Sarqsyan" şəklində yazılır). Bu gün özünü sülhpərvər elan edərək Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə 
tənziminin tərəfdarı kimi çıxış edən Serj Sarkisyan yaxasını bu soyqırım faktından kənar çəkməyə cəhd etsə də, 
zaman-zaman Qarabağdakı döyüşlərdə nümayiş etdirdiyi fəallıq və xüsusilə Xocalı şəhərinin işğalındakı 
əməyindən ağızdolusu danışmaq fürsətini əldən vermir. Məsələn, "Qara Bağ" kitabının müəllifi olan britaniyalı 
jurnalist Tomas De Vala müsahibəsində də bu barədə danışıb, fəxrlə qeyd edib ki, əgər Xocalı hadisəsi 
olmasaydı, azərbaycanlılar ermənilərin "torpaq"larını azad etmək üçün nə qədər iddialı olduqlarını başa 
düşməzdilər. 

Azərbaycanda anadan olub, ölkəsinə xain çıxan Serj Sarkisyan bu gün nə qədər maskalansa da, onun 
potensial qatil olduğu nəinki azərbaycanlılara, hətta ermənilərə sirr deyil. 2007-ci ildə Ermənistanda keçirilən 
saxta prezident seçkilərinə etiraz edən onlarca vətəndaşın İrəvan küçələrində tökülmüş qanının üstündən 
addımlayaraq bütün dünyanın heyrətli nəzərləri altında prezident kreslosuna əyləşməyə utanmadı. 

Bu caninin Xocalı soyqırımına görə cəzasına çatması üçün Türkiyənin "İğdır əsassız Erməni İddiaları 
ilə Mübarizə Dərnəyi"nin (ASİMDER) rəhbəri Göksel Gülbey Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə (AİHM) 
müraciət edib. 2010-cu il yanvarın 8-nə qədərsə o, Qarsdakı Azərbaycan Konsulluğunun köməkliyi ilə müvafiq 
fakt və sübutları da məhkəməyə təqdim etməli idi. 

 
Biri - Ohanyan 
 
Hazırda Ermənistan hakimiyyətində digər əsas postu tutan isə Xocalı şəhərinə hücum əməliyyatında və 

dinc sakinlərin qətliamında xüsusilə fərqlənən - həmin vaxtlar 366-cı alayın ikinci batalyon komandiri olmuş 
Seyran Muşeqoviç Ohanyandır. O hazırda general-polkovnik rütbəsində Ermənistanın müdafiə naziridir. Şuşada 
doğulan və Bakı Ümumqoşun Ali Hərbi Məktəbini bitirən Seyran Ohanyan Xocalı soyqırımından sonra da 
Qarabağ, ətraf rayonların işğalında və mülki əhaliyə divan tutulmasında xüsusi fərqlənib. Xocalı soyqırımından 
dərhal sonra Qarabağdan çıxarılan 366-cı alay Gürcüstana köçürülsə də, azərbaycanlı qanına susamış qatil 
Seyran Ohanyan Qarabağda qalaraq Xankəndində separatçıların silahlı quldur birləşməsinin qərargah rəisi olub. 
1994-98-ci illərdə qondarma rejimin müdafiə nazirinin birinci müavini, 98-ci ildən Ermənistanın 5-ci ordusunun 
komandanı, 1999-2007-ci illərdə qondarma rejimin "müdafiə naziri", 2007-nin may ayının 11-dən Ermənistanın 
Müdafiə Nazirliyinin baş qərargah rəisi, 2008-ci il aprelin 14-dən isə Ermənistan müdafiə naziridir. 
Ermənistanın və separatçıların "milli qəhrəmanı"dır, Ermənistanın bir sıra medalları ilə təltif edilib. 

 
Biri - Akopyan 
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Soyqırımda iştirak etmiş və o günlər 366-cı alayın hərbi qulluqçularından olan Movses Qrantoviç 
Akopyan 1965-ci ildə Ağdərə rayonunda doğulub. 

Akopyan Alma-Ata Ali Hərbi Məktəbini bitirib və Əfqanıstanda xidmət edib. Sovet İttifaqı qoşunları 
Əfqanıstandan çıxarılandan sonra Xankəndində yerləşən 366-cı alaya ezam olunub. Amma 1988-ci ildən sovet 
zabiti mündirində olsa da, erməni quldur dəstələri ilə əlbir olub, elə həmin dövrdən quldur dəstələrinin 
silahlandırılması və təşkilatlanmasında xüsusi xidmətlər göstərib. Xocalı soyqırımında xüsusi amansızlıqla 
fərqlənən Movses Akopyan 1993-cü ildən Qarabağ və işğal edilmiş ayrı-ayrı Azərbaycan rayonlarındakı silahlı 
birləşmələrin komandiri olub. 

Bu qaniçən 2002-ci ildə Rusiya Hava Qüvvələri Akademiyasını bitirib və dərhal Ermənistan müdafiə 
nazirinin məsləhətçisi, bir il sonra isə qərargah rəisi və ordu komandanının müavini, 2007-ci ilin 11 mayından 
isə qondarma rejimin "müdafiə naziri" və "ali baş komandanı" təyin olunub. Qondarma rejimin "milli 
qəhrəmanı", bir sıra erməni orden və medallarına layiq bilinib, hazırda da general-leytenant rütbəsində separatçı 
rejimin "müdafiə naziri və ali baş komandanı"dır. 

 
Biri - Balasanyan 
 
366-cı alayın tərkibində Xocalı soyqırımında iştirak etmiş Vitali Mikaeloviç Balasanyan da Qarabağ 

separatçılarının liderlərindəndir və o hələ 1988-ci ildən Əsgəran rayonunda daşnakların silahlı quldur dəstəsinin 
rəhbəri olub. 2000-ci ildə qondarma Qarabağ rejiminin "müdafiə nazirinin birinci müavini" olub. 2002-ci ildə 
ona separatçıların "milli qəhrəmanı" adı verilib, Hazırda qondarma rejimin parlamentinin üzvüdür, 
"daşnaksütyun hərəkatı-88" terrorçu təşkilatının rəhbərlərindəndir. 

 
Köçəryan, Petrosyan, Çitçyan 
 
Xocalı soyqırımında və əsir götürülmüş azərbaycanlılara divan tutmaqda xüsusilə fərqlənmiş - həmin 

dövrdə Xankəndi şəhər həbsxanasının rəisi işləmiş Serjik Koçaryan isə hazırda Yerevanda yaşayır, "Çiçəklənən 
Ermənistan" partiyasının liderlərindəndir. Onun kimi Xocalı soyqırımı və əsir götürülmüş azərbaycanlılara 
divan tutmaqda xüsusi fərqlənmiş və həmin dövrdə Əsgəran rayon Daxili İşlər Şöbəsinin rəisi işləmiş Mavrik 
Qukasyan isə hazırda Qarabağın qondarma rejiminin "baş prokuroru"dur. Alayın xüsusi bölməsinin rəisi olmuş 
Aşot Petrosyan isə İrəvanda yaşayır və Ermənistan Milli Bankında yüksək post tutur. 

Soyqırımında iştirak etmiş erməni quldur dəstəsinin rəhbərlərindən olmuş Valeri İsayeviç Çitçyan digər 
qatillərdən fərqli olaraq zamanında cəzasını alıb. O, Şuşanın işğalı zamanı Azərbaycanın özünümüdafiə 
qüvvələri tərəfindən öldürülüb. Buna baxmayaraq, separatçılar bu qatili unutmayıblar. Qarabağın separatçı 
rejiminin keçmiş rəhbəri Arkadi Qukasyanın 2000-ci ildə verdiyi "fərman"la ölümündən sonra "milli qəhrəman" 
elan edilib və "Döyüş xaçı" medalı ilə təltif edilib. 

 
Onlara başqa haralarda rast gəlinir? 
 
Xocalı soyqırımında iştirak etmiş qatillərin bir neçəsi müxtəlif xarici ölkələrdə yaşamaqdadırlar. 

Onlardan biri olan (arvadı erməni) Yevgeni Nabokix hazırda Qazaxıstanda yaşayır və burada "Hoster.Kz 
şirkəti" satış şöbəsinin müştərilərlə əlaqələr üzrə meneceri vəzifəsində işləyir. 

Azərbaycanda anadan olmuş, arvadı rus olan Valerik Ayrapetoviç Qriqoryan isə qondarma rejim və 
Ermənistanda özünə karyera qura bilməyərək, RF Stavropol diyarında yaşayır. O, 1983-cu il doğumlu oğlu Ovik 
Qriqoryan və 1984-cü il doğumlu qızı Susanna Qriqoryanla bərabər RF prezidentinin 26 iyul 2000-ci il tarixli 
1385 saylı fərmanı ilə Rusiya vətəndaşlığı alıb. 

 
Hərbi canilər dərslik yazır, fəlsəfə ilə məşğul olurlar 
 
366-cı alayın birinci batalyonunun komandiri olmuş Arutyunov Aleksandr Aleksandroviç hazırda 

Moskvada yaşayır, hansı işlə məşğul olması barədə məlumat yoxdur. Alayın digər batalyon komandiri olmuş 
Arutyunov Vladislav Vladimiroviç də Moskvada yaşayır, həm də ali və orta ixtisas məktəbləri üçün dərsliklər 
yazmaqla məşğuldur. 

Alayın hərbi qulluqçusu olmuş Slavik Arutyunyan da Moskvada yaşayır və hazırda fəlsəfə elmləri 
doktorudur. 
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Alayın hərbi qulluqçularından olan Aleksandr Ayrapetyan 1996-cı ildən Moskvada yaşayır və 
"Voentur-M" firmasının direktorudur. Bu firma həm hərbi qulluqçuların sosial problemləri, həm də turizm 
xidməti ilə məşğuldur. 

Soyqırımda iştirak etmiş erməni silahlı birləşmələrinin üzvlərindən olan Karo Petrosyan hazırda 
Özbəkistanın paytaxtı Daşkənddə yaşayır və yerli şirkətlərin birində maliyyə mütəxəssisi kimi çalışır. 

Xocalı soyqırımı, əsir və girov götürülmüş azərbaycanlılara qarşı qəddarlığı ilə ad çıxaran potensial cani 
- həmin dövrdə Xankəndi şəhər Daxili İşlər Şöbəsinin rəisi olmuş Armo Abramyan hazırda həbsdədir. O, ABŞ-
da qanunsuz silah ticarəti və digər cinayətlərə görə ifşa edilmiş 18 nəfərdən ibarət mütəşəkkil cinayətkar 
dəstənin üzvü kimi 2009-cu ildə Nyu-Yorkda həbs edilmişdir. 

Bəşəriyyətə qarşı törədilmiş bu ağır cinayətdə iştirakı şahid ifadələri və digər faktlarla təsdiqlənmiş 
Andrey İşxanyan, Sergey Beqlaryan, Qriqori Kişibekyan, Vaçik Mirzoyan, Vaçaqan Ayriyan, Seyran 
Tumasyan, Şaqen Barseqyan və digərləri barədə isə internet resurslarında məlumat olmasa da, bu şəxslərin 
hazırda işğal altında olan Azərbaycan ərazilərindəki erməni silahlı birləşmələrində, bəzilərinin Gümrüdə rus 
hərbi bazasında mühüm vəzifələr tutduqları ehtimal edilir. 

 
Bir Simon Vizentala ehtiyac var 
 
Xatırladaq ki, Xocalı soyqırımı 1992-ci il fevral ayının 25-dən 26-na keçən gecə Azərbaycanın Dağlıq 

Qarabağ bölgəsindəki Xocalı şəhərində Ermənistan respublikası silahlı qüvvələrinin bölmələri, Dağlıq 
Qarabağdakı erməni terrorçu dəstələri və keçmiş sovet ordusunun Xankəndi şəhərində yerləşən 366-cı motoatıcı 
alayının şəxsi heyəti tərəfindən törədilib. Əvvəlcə Xocalı toplardan və digər hərbi texnikadan şiddətli atəşə 
tutularaq darmadağın edilmişdir. Sonra piyada qüvvələr bir neçə istiqamətdən şəhərə girmişlər. Sağ qalmış 
sakinlərə vəhşicəsinə divan tutulmuşdur. 613 nəfər dinc azərbaycanlı, o cümlədən 63 uşaq, 106 qadın işgəncə ilə 
öldürülmüşdür. 8 ailə bütünlüklə məhv edilmişdir. 487 nəfər şikəst edilmişdir. 1275 sakin - qocalar, uşaqlar, 
qadınlar girov götürülərək ağlasığmaz təhqirlərə, zülmə və həqarətə məruz qalmışlar. Girov götürülənlərdən 150 
nəfərin, o cümlədən 68 qadının və 26 uşağın taleyi bu günədək bəlli deyil. 

Ümumilikdə isə ermənilər və havadarları tərəfindən Azərbaycan Respublikası ərazisinin 20 faizi, yəni 
Dağlıq Qarabağ bölgəsi və onun ətrafındakı daha yeddi rayon - Laçın, Kəlbəcər, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, 
Qubadlı və Zəngilan işğal olunmuş, 18 mindən çox azərbaycanlı qətlə yetirilmiş, 20 mindən çox dinc sakin 
yaralanmış, 50 mindən çox adam əlil olmuşdur. 4750 nəfər əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüşdür. 877 
şəhər, kənd və qəsəbə qarət edilmiş, dağıdılmış və yandırılmışdır. Ermənistan ərazisindən və Azərbaycanın işğal 
edilmiş bölgəsindən qovulub didərgin salınmış azərbaycanlıların sayı isə 1 milyondan çoxdur. 

Dəqiqələr, saatlar, həftələr, aylar, ən nəhayət, illər keçir. Azərbaycanın dilbər güşəsi olan Dağlıq 
Qarabağ işğal altında, şəhidlərin və qətlə yetirilmiş dinc azərbaycanlıların nakam ruhları intizarda, canilər isə 
cəzasız qalmaqdadırlar. Həm də bu canilər gizlənmirlər və dünya ictimaiyyətinin gözü qabağında azad və 
firavan yaşamaqla əslində dünyaya, dünyəvi dəyərlərə meydan oxuyurlar... 

Onların təqibi üçün bir Simon Vizentala ehtiyac var. 
 

* Məqalə Azərbaycan Mətbuat Şurası və "Xocalı Soyqırımını Tanıtma" İctimai Birliyinin 
jurnalistlər arasında elan etdiyi müsabiqəyə təqdim etmək üçündür. 

 
“Ayna”.-2010.-16 yanvar.-N.2.-S.6. 
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Qoy bütün dünya bilsin! 

 
«Bütövlükdə Azərbaycan xalqına qarşı yönəldilmiş Xocalı soyqırımı öz ağlasığmaz qəddarlığı və 

qeyri-qanuni cəza üsulları ilə bəşər tarixində bir vəhşilik aktıdır. Bu soyqırımı, eyni zamanda, bütün 
bəşəriyyətə qarşı tarixi bir cinayətdir. Bu dəhşətli hadisələr bəşəriyyətə qarşı cinayət kimi siyasi-hüquqi 

qiymətini almalıdır».  
 

Heydər Əliyev 
 
«Palatalardan birində doqquz yaşlı bir qız uşağı yatırdı. Mən əlimdə bir oyuncaq götürmüşdüm. 

Fikirləşirdim ki, uşaq üçün ən gözəl hədiyyə oyuncaqdır. Balaca, tüklü ayı oyuncağı idi… Palataya  girəndə o 
uşaq dönüb mənə baxdı…» Udqunur. Səsi titrəyir və Allah bilir neçənci dəfə keçirdiyi sarsıntı hissinə qalib 
gəlib söhbətini davam etdirməyə çalışır. «Həkim mənə işarə etdi, pıçıltıyla bildirdi ki, ermənilər uşağa 
sataşıblar… Mən o baxışı həyatım boyu unuda bilməyəcəm. Bəlkə də mənim ondan sonrakı bütün əsərlərimin 
yazılmasının səbəbi də o baxış oldu.. O baxışda bir boşluq var idi. Elə bir qaranlıq boşluq var idi ki… sanki bu 
doqquz yaşında bir qızcığaz yox, doxsan yaşında dünya görmüş, böyük faciələr, dərdlər yaşamış, bir qarının 
baxışı idi. O doxsan yaşlı, özü də həyatı boyu olmazın əzablar, faciələr görmüş qarının yaşadığı dərdlər, doqquz 
yaşlı qızın gözlərində əks olunmuşdu. Çünki o qızcığaz özü də başa düşmüşdü ki, başına nə oyun gətirilib...» 

..Filologiya elmləri namizədi, Dağlıq Qarabağda ermənilərinin azərbaycanlılara qarşı törətdikləri 
vəhşiliklərlə bağlı neçə-neçə məqalənin və kitabın müəllifi Aygün Həsənoğlu ilə söhbətim beləcə neçə yerdə 
qırılır. Boğazında daş kimi düyünlənmiş qəhər onu cümlələri bitirməyə qoymur. «O dövr emosional bir dövr idi. 
Hamı başına gələnləri danışa bilirdi. Çünki hamı həyəcan və anlaşılmazlıq içində idi ki, bütün bunlar nədən baş 
verdi. Azərbaycan xalqı olaraq biz o qədər beynəlmiləl ruhda tərbiyə olunmuşuq ki, o insanlar yaşadıqları 
dəhşəti anlaya bilmirdilər. Anlaya bilmirdilər, necə oldu ki, yer kürəsində, bizim ölkəmizdə belə bir hadisə baş 
verdi: insanların diri-diri yandırılması, körpələrin süngülərin ucuna keçirilməsi… ən dəhşətlisi isə Azərbaycan 
qadının şərəfinə toxunulması… Azərbaycan türkü bunu qəbul edə, sınıra bilmirdi».  

Yenə də bir anlığa susur, görünür həmsöhbətinin emosional durumu ona aydın olduğundan «elə faktlar 
var ki, dillə ifadə etmək olmur, normal insan əsəbləri buna dözmür» deyir. «Mənim Xocalı faciəsinə həsr 
olunmuş pyesim var. Orada bu faciənin şahidi olmuş bir qadının monoloqunu vermişdim. Cəmi bircə dəfə 
oynanıldı. Aktrisa Şükufə Yusifovanın tamaşadan sonra ürəyi getdi. Tamaşa boyu elə bir gərginlik hökm 
sürürdü ki... Başa düşdük ki, tamaşaçıları bu cür gərginliyə məruz qoymaq olmaz, bu mümkün deyil».  

 
«Nobel» sülh mükafatı,...və namus ləkəsi 

 
Aygün xanım danışır. Mənə tamamilə aydındır ki, onun içindəki yanğı təkcə millətinin başına belə bir 

faciə gəlməsi səbəbindən deyil, həm də bu faciəni, bu özbaşınalığı dünyanın görməməsi, görmək istəməməsidir. 
Fikirlərim haçalanır, gözümün önündə Qarabağ məsələsiylə «məşğul olan» xarici diplomatların «növbətçi 
təbəssüm» əksik olmayan çöhrələri, beynəlxalq təşkilatların demokratiya çağırışları, böyük dövlətlərin barış 
çağırışları, «Nobel» sülh mükafatı... nələr, nələr canlanır… 

..Mentalitet - bu fransız termini ayrı-ayrı xalqların həyat tərzini, əsrlərdən bəri formalaşmış spesifik 
vərdişlərini, adət-ənənəsini, dünyagörüşünü, hadisələrə baxışını, bir sözlə yaşam prinsiplərini ifadə edir. Xalqlar 
öz mentalitetlərini təbii instinktlə zaman-zaman qoruyur, ora yad ünsürləri buraxmır. Hətta müəyyən dövr üçün 
dəb halını almış hansısa adət və vərdişlər mentalitetə daxil ola bilmir, onun tərəfindən rədd edilir. Yəni 
mentalitet özü-özünü təmizləmə, süzgəcdən keçirmə xarakterinə malikdir. Nə yazıq ki, dünyada dili, dini, irqi 
ayrı olan millətlərin fərqli də mentaliteti var. Məsələn, mən bu yazını hazırlayarkən ana kimi keçirdiyim hisslər 
yalnız Azərbaycan türkünə məxsus ola bilər - çünki, Azərbaycan qadını dünyanın ən fədakar, ən qayğıkeş 
anasıdır. Bu faktlar – qoca ata-anası gözü qarşısında diri-diri yandırılan övladın yaşadıqları, yalnız azərbaycanlı 
oxucunu bu dərəcədə təsirləndirə bilər. Ona görə yox ki, bu faciə onun həmvətənlərinin başına gətirilib, ona 
görə ki, o mentalitetinə görə ömrünün sonunadək övladlıq hissindən bir addım belə uşaqlaşa bilməyən 
azərbaycanlıdır. 

Məni yandırır ki, niyə namusuna təcavüz olunmuş Azərbaycan qadınının hissini özümüzdən başqa heç 
kim anlaya bilməyəcək? Bəlkə hansısa əcnəbi oxucu fikrimə etiraz etmək istəyər? Elə isə buyursun, əvvəlcə bu 
sətirləri oxusun.  
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«Azərbaycan kəndlərindən birinin işğalı zamanı girov götürülmüş 18 Azərbaycan qadınını ermənilər 
Xankəndidə öz ordularının yerləşdiyi yerə aparıblar. Onların arasında üç bacı da olub. O bacılardan biri 
danışırdı ki, ata-anamızın gözü qarşısında bizə dəfələrlə təcavüz olundu. Soyundurdular, saçlarımızdan tutub 
sürüyürdülər, biz üç bacını və digər qadınları erməni əsgərləri növbəyə durub zorlayırdılar». 

Oxudunuzmu? Siz bir azərbaycanlının keçirdiyi hisləri keçirdinizmi? Keçirdinizsə, susmamalısınız. Ey 
bütün dünyanın super gücləri, BMT, ATƏT, Avropa Birliyi, Avropa Şurası, daha nə bilim, neçə adda 
beynəlmiləl təşkilatlar! Bizə sülh və demokratiyadan dərs keçən həmsədrlər, həmməruzəçilər, erməni 
təəssübkeşləri! Siz bir azərbaycanlı qadınının namus ləkəsini yumaq hissini anlaya bilərsinizmi?  

Azərbaycanlı sözünün sizə nə qədər yad və yabançı olduğunu sübut etməyə ehtiyac yoxdur. Amma xahiş 
edirəm, yazının bu hissəsini oxuyarkən, söhbətin hansı xalqdan getdiyini bir anlığa unudun. Bəlkə nə baş 
verdiyi qafanıza çata. 

 
Gülüşə hazır körpə dodaqları 

 
…Xocalı faciəsiylə bağlı müxtəlif insanlardan, şahidlərdən eşitdiyim çox müxtəlif və dəhşətli epizodları 

yarıda kəsmək məcburiyyətində qalmışam. O söhbətlərdən birini isə lap əvvəldə kəsib, danışanın sözünü 
ağzında qoyub, qulaqlarımı tutub, ayağım getdikcə o yerdən qaçmışam. Çox rica edirəm, həmin hadisəni mənim 
qulaq asa bildiyim yerədək izləyin. Bunu Xocalıdan olan bir qadın danışırdı: «İki qızım var idi. Körpə idilər. 
Faciə baş verən gecə nədənsə yatmaq bilmir, bir-biriylə oynayırdılar. Qəflətən qapıda səs-küy qopdu. Qapı 
açılanda kiçik qızım gülə-gülə çevrilib, içəriyə girən əsgərə baxdı..».  

Cənablar, mən bu hadisənin sonrasını eşitmək iradəsinə malik deyiləm. Bu sətirləri də yazmağa mane olan 
göz yaşı pərdəsinin arxasından məhz bu hadisənin gerisi sayıla biləcək yüzlərlə epizodlar oxumuşam. Belə 
epizodlardan birini isə azərbaycanlılar yox, 366-cı alayın tərkibində Xocalı faciəsində iştirak etmiş rus əsgəri 
danışıb. 1992-ci ildə «Moskovskiy komsomolets» qəzetində dərc olunub: «Biz kəndi alanda erməni əsgəri 
azərbaycanlı qadının qucağındakı üç günlük körpəsini əlindən alıb, iki yerə böldü. Və başladı paralanmış qanlı 
ayaqlarla qadının üzünə vurmağa. Qadın dəhşətdən qəhqəhə çəkib gülməyə başladı…» 

Əgər siz quru diplomat ruhunuzla bu cür dəhşətli hadisələrdən təsirlənməyəcəksinizsə, heç olmazsa 
faktlara diqqət yetirin: 1988-1992-ci illər ərzində Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində 20 min azərbaycanlı 
dünyasını dəyişib, 100 min nəfər yaralanıb, 50 min nəfər müxtəlif dərəcəli xəsarət alaraq əlil olub. Münaqişə 
dövründə 4852 nəfər (o cümlədən 54 uşaq, 323 qadın, 410 qoca) azərbaycanlı itkin düşüb, onlardan 1368 nəfəri 
(o cümlədən 169 uşaq, 338 qadın, 286 qoca) əsirlikdən azad edilib, 783 nəfəri (o cümlədən 18 uşaq, 46 qadın, 
69 qoca) isə bu günədək Ermənistanda əsirlikdədir.  

Girov götürülərkən üç yaşı olan Şövqi Xaqani oğlu Əliyevin (24.07.1993) bazu sümüyü Xankəndidə 
erməni «həkimləri» tərəfindən çıxarılıb, nəticədə Şövqi ömürlük şikəst olub. Kəlbəcər rayonunun işğalı zamanı 
girov götürülən (31.03.93) Gülcamal Quliyevanın yenicə dünyaya gəlmiş oğlu Arzu Hacıyevə erməni «həkimi» 
Aida Serobyan naməlum tərkibli iynələr vurub. Nəticədə Arzu Hacıyev ömürlük şikəst olub. Anası Afət 
Mirzəyevanı və babası Aslan Mirzəyevi ermənilər vəhşicəsinə güllələyərkən Babək İlyasov cəmi yeddi aylıq  
imiş. Qəlpələr Babəkin sağ gözünü yaralayıb, lakin buna baxmayaraq ermənilər onu da Kəlbəcər rayonundan 
girov götürülmüş digər həmkəndliləri ilə birlikdə yalnız dörd aydan sonra və həm də müalicə etmədən 
qaytarıblar. Hazırda Babəkin bir gözü kordur. Ermənilər 15 yaşlı girov Nəzakət Məmmədovanın gözləri 
qarşısında atasına dəhşətli işgəncələr verib, onun qulaqlarını kəsib, anası hədə və şantajlara dözməyərək dəli 
olub, qızın özünü isə 4 mln rus publuna ailəsinə satıblar.  

Zəminə Göyüş qızı Dadaşova ermənilər tərəfindən girov götürülərkən qolundan aldığı güllə yarası 
baxımsızlıq üzündən çirk eləyib və onun bədənində çürümə prosesi gedir. Hazırda Zəminənin sol qolu işləmir. 
Girov götürülən zaman isə ermənilər onun atası Göyüş Dadaşovu və yaşlı nənəsi Qönçə İbadovanı yerindəcə 
güllələyiblər. Qubadlı rayonunun işğalı zamanı 65 yaşlı Biniş Rəsul qızı Məmmədova və 69 yaşlı Sara Miriş 
qızı İsmayılova girov götürülüb. Xankəndi hərbi hissəsində onları gündüz ağır fiziki əmək tələb edən işlərdə 
işlədir, gecələr isə xüsusi amansızlıqla döyürmüşlər. Onlarla birlikdə saxlanan Şahsənəm və Əsli adında 
qadınlar bu cür ağır işgəncələrə dözməyərək girovluqda ölüblər. 

1930-cu il təvəllüdlü Ağdam rayon sakini Əli Rəsul oğlu  Abbasov erməni girovluğunda mütəmadi olaraq 
döyülmüş, onun bədəninə siqaret basılaraq yandırılmışdır. Aldığı mənəvi və fiziki işgəncələrdən özünə gələ 
bilməyən Əli Abbasov erməni əsirliyindən azad ediləndən bir müddət sonra vəfat edib. 

Erməni hərbçiləri Füzuli rayonundan girov götürdükləri Mürvət Fətiş oğlu Ağayevi döyərək qulağını 
kəsib, əllərini məftillə arxadan bağlayaraq ağacdan asıb və ayaqlarının altında ocaq qalayaraq yandırıblar. 
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Hərbi əsirlər - Novruz Məhəmməd oğlu Daşdəmirov, Namiq Cavanşir oğlu Qarayev mütəmadi döyülmə, 
bədənlərinə qızdırılmış cisimlərlə dağ basılma və başlarına mismar çalınması nəticəsində ruhi xəstə həddinə 
çatdırılıblar. 

Hərbi əsir Mürşüdov Sədrəddin Aslan oğlu döyüldükdən sonra şüşə qırıqlarını udmağa məcbur edilib. 
Mayıl Məhəmmədəli oğlu Məmmədovun damarına dizel yanacağı yeridilib, sinəsi qızdırılmış xaçla 

damğalanıb. 
Vəhşicəsinə döyülmə əticəsində hərbi əsir Cavid Ağa oğlu Hüseynovun çənəsi və qabırğaları sınıb. 

Ermənilər dəmir parçası ilə Cavidin qoluna damğa basıb və yarasının üzərinə kislota töküblər. 
Bu da faktdır ki, Xocalı soyqırım zamanı mayor Ohanyan Seyran Muşeqoviçin (hazırda qondarma Dağlıq 

Qarabağ Respublikasının müdafiə naziridir) komandanlığı altında 366-cı alayın 2-ci batalyonu, Yevgeni 
Nabokixinin komandası altında 3-cü batalyonun, 1 saylı batalyonun qərargah rəisi Çitçyan Valeriy İsayeviç və 
alayda xidmət edən 50-dən artıq erməni zabit və praporşik iştirak etmişdir.  

Ermənilərin Dağlıq Qarabağda törətdikləri cinayətlərin miqyası geniş olduğundan bu faktlar il-ildən 
təzələnir, araşdırmalar nəticəsində, bəzən də tamamilə təsadüfən yeni məqamlar ortaya çıxır. Elə məqamlar ki, 
hər biri dönə-dönə erməni terrorunun, erməni təcavüzünün mahiyyətini daha aydın göstərir.  

Məsələn, elə bu yaxınlarda Azərbaycan mətbuatında  Azərbaycanın İşğal Olunmuş Ərazilərindəki Tarix 
və Mədəniyyət Abidələrinin Müdafiə Təşkilatının bir məlumatı dərc olunub. Məlumatda deyilir: «Apardığımız 
tədqiqatlar nəticəsində məlum olub ki, Xocalıya hücumda Ərəb ölkələrində uzun illər döyüşərək hərbi təcrübə 
əldə etmiş, Afrikada xilasedici dəstələrdə iştirak etmiş, SSRİ quru qoşunlarının 12-ci briqadasının tərkibində 
Əfqanıstanda döyüşmüş rus zabiti Vladimir Voronovun «xüsusi təyinatlılar»dan ibarət qrupu da iştirak edib. 

V. Voronov etiraf edir: «Ermənistanda 1989-cu ildə hərbi əməliyyatlar başlayanda, mənim xidmət etdiyim 
hərbi qüvvələr bölüşdürüldü. Gevorq Baqdasaryan şimal istiqamətinin koordinotoru, mən isə müasir 
müharibələrin və partizan müharibəsi metodlarının mütəxəssisi kimi öz alayımda fəaliyyət göstərməyə 
başladım». 

1989-cu ilin dekabrında Ermənistan ordusunun yüksək rütbəli hərbi zabitlərindən olan Vano Siradeqyan 
və Vano Şaqinyan Vladimir Voronovu hərbi nazirliyə çağıraraq ona Sovet İttifaqının xüsusi təyinat qruplarında 
xidmət etmiş, gizli xidmət döyüşçülərindən ibarət bir döyüşçü alayı formalaşdırmaq tapşırığı verildi.  

…Artıq 1990-cı ilin yanvarında nəzərdə tutulan döyüşçülərin toplanması başa çatdırılmışdı. Bu tapşırığın 
yerinə yetirilməsi üçün Ermənistanın hərbi nazirliyi V. Voronova Noyenberyan rayonunun Krasnoselsk 
kəndində hərbi təlim mərkəzi yaratdı. Bu mərkəzdə Qarabağın hava nəqliyyatı dəhlizini ələ keçirmək üçün 
Xocalı şəhərinə hücum planı hazırlanırdı. Xocalı şəhəri üzərinə hücum əməliyyatının planını yeni polkun 
koordinotoru Feliks Qeoxlyan diktə edirdi. Polkun məsləhət qrupunun üzvləri olan, qəqargah rəisi sovet 
kəşfiyyatının görkəmli simalarından biri olmuş, İvan Qukasoviç Qukasov, Ermənistan ordusunun görkəmli 
simalarından olan Alik Petrosyan və partizan hərəkatı zamanı xüsusi əməliyyatların rəhbəri Vazgen Sərkisyan 
ümumi rəyə gələrək bildirirlər ki, Xocalını götürmək üçün 150 nəfərdən ibarət xüsusi təyinatlı qrup kifayət edər.  

Lakin çox keçmir ki, Ermənistan hökuməti 150 nəfərlik qüvvə ilə Xocalı şəhərinə hücum edib şəhəri 
əllərində saxlamaq gücünə malik olmadıqlarını anlayaraq, döyüş tapşırığını dəyişdirirlər. Ermənilər qələbə əldə 
etmək üçün Xocalının üzərinə bir süvari erməni polkunu və Xankəndi şəhərində yerləşən Rusiyanın 366-cı 
motoatıcı alayını göndərməyi qərarlaşdırırlar. Rus alayı Xocalı ətrafındakı Azərbaycan döyüşçülərinin onsuz da 
zəif olan mövqelərini dağıdaraq şəhəri götürərək erməni polkuna təhvil verib, geriyə, öz mövqelərinə qayıtmalı 
idilər. V. Voronov isə öz 150 nəfərlik «xüsusi təyinatlı» dəstəsi ilə kiçik qruplara bölünərək, Xocalı, 
Naxçıvanik, Ağdam istiqamətlərində azərbaycanlıların döyüş mövqelərinə yaxınlaşmalı, mümkün olarsa onların 
arasına gizli xidmət adamları kimi daxil olmalı, döyüş zamanı təxribatlar törədərək, Xocalıya köməyə gəlmək 
istəyən azərbaycanlı döyüşçülərin planlarını əngəlləmək idi. 

V. Voronovun qrupu Xocalı üzərinə hücumdan 2 gün əvvəl Ağdam ərazilərinə yerləşdirilərək Xocalının 
süqutuna qədər orada qaldılar. Onlar üzərlərinə düşən döyüş tapşırığını məharətlə yerinə yetirərək, hücumdan 
canlarını qurtarıb vahimə ilə Ağdam şəhərinə tərəf qaçan azərbaycanlı mülki vətəndaşları vəhşicəsinə güllələyr 
və ya əsir götürürdülər. V. Voronovun dediyinə görə, erməni döyüşçülər daha çox qəddarlıq göstərirdilər». 

Gördüyünüz kimi, Xocalı faciəsi təsadüfi törədilmiş cinayət aktı deyil. Ermənilərin azərbaycanlılara qarşı 
soyqırımı siyasətinin tərkib hissəsidir. "Soyqırımı" anlayışının hüquqi mənası BMT Baş Assambleyasının 9 
dekabr 1948-ci il tarixli 260 A (III) saylı qətnamə ilə qəbul etdiyi "Soyqırımı cinayətinin qarşısının alınması və 
ona görə cəzalar haqqında" Konvensiya ilə müəyyən edilmişdir və hər hansı milli, etnik, irqi və ya dini qrupların 
tam və ya qismən məhv edilməsi niyyəti ilə aşağıdakı hərəkətləri bildirir:  

- belə bir qrupun üzvlərinin qətlə yetirilməsi;  
- belə bir qrupun üzvlərinə ciddi bədən xəsarətləri və əqli pozğunluq yetirilməsi;  
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- hər hansı belə bir qrup üçün qəsdən onun tam və ya qismən məhvinə hesablanmış həyat şəraitinin 
yaradılması;  

- belə bir qrup arasında uşaq doğumunun qarşısının alınmasına hesablanmış tədbirlər;  
- uşaqların zorakılıqla bir insan qrupundan digərinə verilməsi. 
Bu faktları da oxudunuzmu? Öz vəzifə borcunuzu xatırladınızmı? Xatırladınızmı ki, sizlərin vəzifə borcu 

münaqişəli ölkələrə turist səfərlərinə getmək, hansısa lobbinin təsiri altında boş sözlərlə doldurulmuş bəyanatlar 
vermək deyil. Sizin vəzifə və insani borcunuz oyuncaqlarla oynamaq sevincindən məhrum olan doqquz yaşlı 
qızcığaza, başına gələn müsibətləri xatırlamamaq üçün Allahdan özünə ölüm diləyən qadınlara, öz körpəsinin 
imdadına yetişə bilməyən analara təskinlik ola biləcək bircə kəlməni ucadan, bütün dünyanın eşidə biləcəyi 
səslə hayqırmaqdır: BU SOYQIRIMIDIR! 

 
Qızılgül ABDİNOVA  

 
(Yazı Azərbaycan Mətbuat Şurası və “Xocalı Soyqırımını Tanıtma” İctimai Birliyi tərəfindən 

Xocalı soyqırımının mediada daha peşəkar işıqlandırılması məqsədi ilə keçirilən müsabiqəyə təqdim 
olunur) 
 

“Üç nöqtə”.-2010.-23 yanvar.-N.255.-S.7. 
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Xocalı heeeeyyyy... unuduldunmu?!!! 

 
Xocalı faciəsi hər bir azərbaycanlının yaddaşında qəddarlıqla açılmış qanlı şırım kimi qalıb. Mənim 

uşaqlıq xatirələrimə hopmuş Xocalı isə qətliamdan qaçıb саnını güclə qurtaran bir ailənin ağrılı, acılı hekayəti 
ilə həkk olunub. 

1992-93-cü illər idi... Cəmi 10-11 yaşının olmasına baxmayaraq uşaq ağlımla həmin vaxtlar 
soydaşlarımızın ağır maddi durumda, müharibə şəraitində yaşadığını dərk edirdim. Ölkənin siyasi, mənəvi, 
maddi böhran keçirdiyi bir zamanda ailələrin maliyyə sıxıntıları, həmin vaxtlardakı çörək, un qıtlığı da yaxşı 
yadımdadır. Kəndlərdə yaşayan ailələr təsərrüfatda çalışıb öz istehsal etdikləri məhsul hesabına böhrandan 
çıxmağa çalışırdı. Hər ailənin öz yükünü çətinliklə çəkdiyi belə ağır bir dövrdə atam kəndimizin yaxınlığındakı 
didərginlər sığınacağında Xocalıdan qaçqın düşmüş bir ailənin başçısı ilə tanış olduğunu söylədi. Onların bizdən 
daha ağır durumda yaşadığını bildirən atamın təklifindən dərhal sonra anam evdə əlinə keçənlərdən - un, ərzaq, 
yemək, hətta özünün bəzi paltarlarından ibarət bir bağlama hazırladı. Söhbətin salındığı elə həmin axşam atamla 
anam ondan artıq üzvü olan həmin ailəyə baş çəkmək üçün yola düşdü. Əlbəttə, xeyli zarıdığımızdan bizi də 
özləri ilə götürmək qərarına gəldilər. Beləliklə, bizim o ailə ilə uzunmüddətli dostluq əlaqələrimiz başladı... 

Onlar kəndimizin kənarında - böyük Qafqazın səfalı bir yamacında vaqon evlərdə və çadırlarda 
məskunlaşmışdılar. İlk dəfə getdiyimiz o şaxtalı qış günü belə geniş ailənin o vaqona necə sığışması məni çox 
təəccübləndirdi. Vaqonda darısqallıq yarandığını görən anam əlüstü evdə oturmadığımız üçün bizi danlamağı da 
yaddan çıxarmadı. Danlaqların içərisində evdə olarkən tapşırdığı bəzi mətləbləri də üstü-örtülü bizə xatırlatdı: 
"Stola yaxın getməyərsiniz. Böyük ailədir, özlərini güclə dolandırırlar. (Qabaqlayıcı tədbir kimi anam bizi bəs 
deyincə yedirtmişdi də) Söhbət eləyəndə böyüklərə mane olmayın, bir kənarda sakit oturarsınız. Yoxsa gələn 
dəfə evdə qalmalı olacaqsınız". Bizim də uşaq üçün bundan ağır şərtlər olmadığını ürəyimizdə fikirləşərək 
razılaşmaqdan başqa çarəmiz qalmamışdı. Dərin mətləbləri başa düşməyə yaşım imkan verməsə də həmin 
səfərdən sonra mən onların təkcə maddi vəziyyətinin yox, həm də mənəvi-psixoloji durumlarının necə sıxıntılı 
olduğunu hiss etmişdim. Həmin vaxt ailəmin onlara bacardığı qədər maddi, mənəvi dayaq durmaq istəyindən 
çox riqqətə gəlmişdim. 

Ailənin bir neçə üzvü yeriyəndə çətinlik çəkirdi. Çünki qaçaqaç zamanı ayaqla-n şaxtada donduğuna görə 
sonralar pəncələri kəsilmişdi. Bundan başqa ailənin su sonası kimi gözəl qızları qadının başına gətirilə bilən ən 
rəzil, dəhşətli müsibətlərə, işgəncələrə məruz qalmışdılar. O evin kişiləri ürəklərində vətən, yurd həsrəti ilə 
yanaşı, bir də tapdanmış heysiyyətin ağırlığını daşıyırdılar. Təəccüblü görünsə də mən o zamanlar uşaq 
intuisiyamla o ağırlığı hiss edirdim. 

Onların həyat şəraiti çox ağır idi. Evin kişiləri qəpik-quruş qazanmaq, ailənin maddi ehtiyaclarının heç 
olmasa bir qismini ödəmək üçün gecə-gündüz çalışırdılar. Ailədəki qadınlar isə səhər - axşam bellərində dibinə 
sığındıqları dağdan odun daşıyır, nəhəng çəlləklərdə su gətirir, dağın dibindən axan çeşmənin buz kimi suyunda 
yay-qış demədən paltar, qab-qacaq yuyurdular. Bu situasiyanı daha da ağırlaşdıran ailənin üzvlərinin 
əksəriyyətinin ayaqlarının kəsilmiş olması, həmişə eyni tipli sadə qidalar qəbul etdiklərinə baxmayaraq bütün 
günü ağır fiziki işdə çalışmaları idi. Qışda soyuqdan, yayda istidən durmaq mümkün olmayan vaqon evdə 
aradan pərdə çəkərək kişilər bir tərəfdə, qadınlar bir tərəfdə bütün bu məhrumiyyətlərlə - maddi, cismani 
sıxıntıdan daha artıq mənəvi əzab verən. rəngi gözlərinin kökünə çıxmış müsibətlərlə gecəni səhər eləyirdilər. 

Bu yazını yazarkən hətta bir dəfə onlarda qonaq olduğumuz vaxt əsas ləziz təamları olan kartof qızartması 
ilə bir yerdə süfrəyə verdikləri dilə vurulmayacaq qədər acı bibər şorabasının tamını da hiss edər kimi oldum. 
İndi hərdən öz-özümə fikirləşirəm ki, bəlkə də o acı şoraba ilə onlar çəkdikləri zəqqum dərdlərin təsirini 
azaltmaq istəyirmişlər? Nə bilim... Amma mən onları özümə doğma bildiyimdən onların acı dərdlərini də 
özümünkü hesab edirdim. Hətta bir müddət o ailənin ürəkağrıdan bəzi əhvalatlarından təsirlənib özümə də 
qapanmış, yeniyetmələrdə tez-tez baş verən depressiyaya da düşmüşdüm. Mən bütövlükdə bu ailəni, xüsusilə də 
həmcinslərimi çəkdikləri bütün müsibətlərə, dərdlərə, ağır güzəranlarına, kəsilmiş pəncələrinə, boyadan uzaq 
simaya, riyadan kənar qəlbə malik olduqlarına görə sevirdim. Onlar mənim qan qohumlarım deyildi, hətta 
yaxından-uzaqdan bizə heç bir simsarlıqları da çatmırdı. Amma mən onları damarlarımızda minillər boyu axan 
türk qanına, gen yaddaşına, eyni başıbəlalı Vətənin övladları, ən ümdəsi və nəhayət insan olduqlarına görə 
sevirdim. 

Xocalıda insanlıq anlayışı ilə bir araya sığmayan hərəkətlər törətmiş 366-cı motoatıcı alayın 
əsgərlərindən, qudurğan muzdlu hərbçilərdən, heç bir milli, irqi, dini, cinsi mənsubiyyətə aid etmədiyim 
monstrlardan fərqli olaraq xocalıların İNSAN olduğunu, insan kimi münasibətə layiq olduğunu bilirdim. Onlar 
hətta bizim vətəndaşlarımız, soydaşlarımız olmasa belə biz onların ağrılarına, çəkdiklərinə biganə qala 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 
PREZİDENT  KİTABXANASI 

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

18 
 

bilərdikmi, bilərikmi? Axı Tanrı insanın insanı sevməsini buyurub. Özlərini xristian qövrünə aid edən bu 
vəhşilər heç o dinin mahiyyətindən xəbərdar idilərmi? Onlar əsl xristian olsaydılar, belə qəddarlığa yol 
verərdilərmi? Axı xristianların müqəddəs peyğəmbəri İsa Məsih insanlara olan sevgisi ilə Ali Məqama ucalıb. 
Onu elə bəşəriyyətə, insanlığa bəslədiyi sevgi üstündə çarmıxa çəkməyiblərmi? 

Xocalıda törədilənləri İNSAN eləməyib. İnsan belə eləməz...Çünki mərhum Xudu Məmmədov demiş, 
"Dünyada pis insan yoxdu. Əgər insandısa, pis ola bilməz. Əgər pisdisə, deməli, insan deyil". 

İndi məni həm o soyqırımdan, həm də xocalıların timsalında Xocalıya bağlayan acılı-şirinli uşaqlığımdan 
böyük bir zaman kəsiyi ayırır. Uzun illərdir ki, mən o ailədən heç kimə rast gəlmirəm, heç biri ilə görüşmürəm. 
İndi gündəlik qayğılardan baş qaşımağa macalın olmadığı, hər kəsin dolanışıq ardınca qaçdığı, maddi 
ehtiyacların mənəvi dəyərləri üstələdiyi bir zamanda sanki hər şey unudulub. Amma hərdən rayonumuza - 
Oğuza qonaq gedəndə valideynlərimdən Xocalıdan olan həmin ailənin sorağını almağı unutmuram. Mənə 
verilən məlumatlardan bilirəm ki, indi onlar və onlar kimi yüzlərlə ailə artıq vaqonda deyil, dövlətin başqa bir 
yerdə onlar üçün tikdiyi rahat evlərə köçüb yaşayırlar. O ailənin övladlarından bəzisi indi ailə qurub, qızları 
hərəsi bir evin, bir ocağın yaraşığı, neçə-neçə gözəl körpənin anasıdır. O vaqonlar da yığışdırılıb, dözülməz 
dərəcədə ağır günlər də arxada qalıb. Qanayan yaraların üstü qaysaq bağlayıb. Sanki illər keçib və onlar da, biz 
də hər şeyi unutmuşuq. Hər şey yerini almış kimi görünür. Amma bu sadəcə aldadıcı bir görüntüdür. Nə qədər 
ki, yerlə - yeksan edilmiş Xocalı qaytarılmayıb, nə qədər ki, kəsilmiş pəncələrin, soyulmuş başların, parça-parça 
edilmiş körpələrin, süngüylə dəliklənmiş bədənlərin, soyuqdan donan vücudların, təcavüz olunmuş namusun, 
tapdalanmış heysiyyətin və əzəli-əbədi torpağını qorumaq yolunda son damla qanlarına qədər vuruşan 
şəhidlərimizin qisası alınmayıb, nə qədər ki, bu qətliamı törədənlər təkcə Azərbaycan türklərinə qarşı yox, bütün 
bəşəriyyətə yönələn bu dəhşətli cinayətə görə beynəlxalq hüquq qarşısında cavab verməyiblər, heç nə bizim 
yadımızdan çıxmayacaq. "Həyat davam edir, hər şey əvvəlki axarına qayıdır" deyirlər... Amma sonsuzadək belə 
davam edə bilməz... Belə davam etməməlidir, hər şey qayıtmalıdır, qaytarılmalıdır! Bəşəriyyətin gələcəyi 
naminə... 

 
Sevinc MÜRVƏTQIZI 

P.S. Үаzı Azərbaycan Mətbuat Şurası və  
"Xocalı Soyqırımını Tanıtma" İctimai Birliyinin  

jurnalistlər arasında elan etdiyi müsabiqəyə təqdim olunur. 
 

“525-ci qəzet”.-2010.-20 yanvar.-№11.-S.6. 
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Hər yer Xocalı, hər gün işğal 

 
Yenə Xocalı, yenə Şuşa, yenə Laçın, yenə Ağdam... Yenə 20 faiz ərazimiz. Hər il dönə-dönə veririk bu 

torpaqları. Hər il qırırlar azərbaycanlıları. Hər il anaları əsir götürürlər, atalara xaç çəkirlər, bacıları ağlar 
qoyurlar, qardaşları it yerinə zəncirləyirlər, körpələri diri-diri borularda çürüdürlər. Və hər il bu dəhşətləri bizim 
televiziyalarımız bizə göstərir. Baxırıq, ağlayanımız da olur, alçaqları söyənimiz də, dözməyib televizoru 
söndürənimiz də.  

Bir ildən sonra yenə həmin vəziyyətə qayıdırıq: işğal reportajları hazırlayırıq; alçalmağımızın əlindən 
tutub, ev-ev gəzdiririk, namusumuza təcavüz olunan günlə, ayla bir də tanış oluruq. Jurnalistlərimiz küçələrə 
düşüb, qabaqlarına çıxanlardan işğal tarixlərini soruşurlar. Bilməyənləri məcxərəyə qoyurlar, vətənpərvər 
olmamaqda günahlandırırlar belələrini. Hamını məcbur edirlər ki, torpaqların verilməsi və alınması gününü 
əzbər bilsinlər, Kiminin iş otağında, kiminin evində, kiminin maşınında, kiminin cibində işğal tarixləri üzərində 
ardıcıllıqla düzülmüş "bunları unutmayın" başlıqlı kağız var. 

Yaxşı, unutmuruq. Xocalının 1992-ci il fevralın 26-da gözümüzün qabağında başının kəsildiyini, sonra 
"başsız bədən"in üzərində güllələrdən yazılmış "Azərbaycanı deşik-deşik edəcəyik" sözlərini əzbər bilirik. 
Zəngilanın başına harda, necə fəlakət gəlib, Qubadlını nə vaxt talan ediblər, Kəlbəcərə ilk dəfə murdar ayağı 
saat neçədə dəyib...hamısından xəbərdarıq. Axı nə olsun?.. Məgər "namusuna təcavüz olunan günü əzbər 
bilənlər" adlı dünya festivalına çıxmışıq? Məgər haqqında daha çox bilgiyə malik olana, qalaq-qalaq kitab 
yazana, təsirli reportajlar hazırlayana söz veriblər ki, Xocalını qaytaracaqlar? 

Cəmi bir sual var, hələ cavab tapa bilmirik: bizə nə lazımdır - Qarabağ, yoxsa onun ətrafında oxumaq, 
oynamaq, şeir yazmaq, reportajlar hazırlamaq, 14 nəfərlə əncir ağacının altına yığışıb "Qarabağ" deyib 
bağırmaq?.. Ədəbiyyatında bizdən çox Vətən şeirləri olan ikinci xalq yoxdur. Heç elə bir xalq da yoxdur, 
ərazisinin beşdə bir hissəsi işğalda olsun. 

Bəlkə ermənilərlə yarışa girmişik, kim daha ucadan "Qarabağ" qışqırsa, kim daha lirik, daha sentimental 
şeir yazsa, kimin reportajı təsirli olsa, Qarabağ da onun olacaq?.. Əgər belədirsə, oxuyun görün qardaşınızda nə 
sözlər var:  

 
Sənə canım qurban gözəl Qarabağ 
Həmişə yaralı ürəyimdəsən. 
Azərbaycanınsan əzəl Qarabağ 
Suyumda, duzumda, çörəyimdəsən.  
 
Bu şeirdən sonra Qarabağ günü sabah özü gələcək hə? 
Birincisi, adam özü-özünü dolamaz, ikincisi isə bu qədər dolamaz. Nə vaxta qədər ki, Bakının girişindəki, 

gözqamaşdıran rəngli ərzaq reklamının yerində azərbaycanlı ananın şəkli vurulub üzərində "Azərbaycan kişisi, 
sənin Qarabağın yoxdursa, gözün kölgəli, dilin qısadır!", çıxışındakı geyimi nümayiş etdirən reklamın əvəzinə 
"Azərbaycan kişisi, nə qədər ki, Qarabağın işğaldadır, sənin mənə "ana" deməyə haqqın çatmır" sözləri 
yazılmayıb, gündə on dəfə də "canım-gözüm Qarabağ, şirin sözüm Qarabağ" desən, elə gündə on dəfə də 
Xocalını verəcəksən.  

Bizi bağışlamayın, Xocalıda həlak olan insanların ruhu!  
Bizi bağışlamayın, şəhid xiyabanlarında göz yaşı tökən analar. 
Bizə qarğış edin. Deyin: görüm sizi də Xocalıda qırılasınız, Xocalının azadlığı naminə".  
Amin! Min dəfə Amin! 
Xocalıda hər kəsini və hər şeyini itirən 25 yaşlı xanımla söhbət etmək üçün onların yaşadığı qəsəbəyə 

çatanda Xocalıdan olan dostum uzaqdan gələn 5 qızı göstərib dedi ki, onların arasında özün tap o qızı. 
Axtarmağa ehtiyac yox idi. 1992-ci il beşinin də taleyi üzərindən xətt çəkmişdi. Amma o qızın taleyindən keçən 
qara xətt çalın-çarpaz olmuşdu. 4 qız zarafat edirdi, o gülmürdü, 4 qız əl-qolla danışırdı, onun əlləri ayaqlarına 
bağlanmışdı, yaxınlaşdıqca daha aydın görünürdü - 4 qızın gözlərində parıltı vardı, onun gözləri... 

Olmaz, bir xanımı belə təsvir etmək mədəniyyətsizlikdi. Xanım həmişə xanımdır. Zəlimxan Yaqubdan 
oxumuşam: "Evində ərinə naz satan gözəl gəldi küçələrdə göysatan oldu". Yox şair, xanımlığını itirmədi. O 
göysatan xanımın gözlərindəki dərinliyə diqqətlə baxsan orda gizlənən nazı, qəmzəni görərsən. Mən də gördüm. 
O beş qızdan birinin uşaqlıq çağları canlandı gözlərim qarşısında. Şıltaq, ərköyün bir uşaq... Uşaqlığını yaşaya 
bilməyən bir uşaq. 7 yaşında min ilin dəhşətini içinə gömən bir uşaq...  
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Mən onu tanıdım. Onu hamımız tanıyırıq. Haqqında dəfələrlə yazılıb, görüntüləri insanların ürəklərini 
əzik-üzük edib. İndi o lentlərə baxanda utanır.  

Tanış oluruq, niyə gəldiyimi izah edirəm. Danışmaq istəmir. Sonra razılaşır. "Adımı çəkmərsən"- deyir. 
İstəmir ona kiminsə yazığı gəlsin. Öyrənirəm ki, o vaxtlar qaçqınlara verilən yardımları da götürmürmüş. 
Azərbaycan Pedaqoji Universitetinin məzunudur. Orta məktəblərin birində dərs deyir. Soruşuram:  

- Bilmək olarmı, neçə saylı məktəbdə dərs deyirsiz?  
- Yox, yazacaqsız, sonra qəzetlərdən gələcəklər... Elə bir hamıya faciə lazımdır. Yurdsuz və kimsəsiz 

qalmaq mənim taleyimdir. Bəlkə də inanmasınız, neçə illərdir ağlaya bilmirəm. Xocalının işğalı günü dərsə 
getmirəm. Neyləyim, hamı məni nümunə göstərir, sanki bu faciə təkcə mənim başıma gəlib... 

- İstəyirlər hər kəs erməni vəhşiliyindən xəbər tutsun.  
- Xəbər tutub neyləyəcəklər ki?.. 20 ildir neyləyiblər? 
- Siz lap mənim kimi düşünürsüz ki. 
- Siz necə düşünürsüz?  
"Hər yer Xocalı, hər gün işğal" yazımın kompüterdən çıxmış variantını özümlə götürmüşdün. Artıq siz 

onu yuxarıda oxumusuz. Elə əvvəldən də planım belə idi: həm görüşəcəyim adama oxumaq, həm də dərc etmək.  
Oxudum. Ondan başqa 7-8 nəfər də qulaq asırdı. Sonda "Amin! Min dəfə amin!" ifadəsini bir ağızdan 

təkrar etdilər. Mən gülümsədim. Qəhrəmanım anındaca başa düşdü. Axı "amin"dən əvvəl yazmışdım: "Deyin: 
görüm sizi də Xocalıda qırılasınız, Xocalının azadlığı naminə". Onlar bizim qırılmaq arzumuza "amin" 
demişdilər.  

Onları sakitləşdirməyə çalışdım. Peşiman olduqları aydın sezilirdi. Dedim:  
-Bu, bizim arzumuzdur. 
- Yox istəmirik, kimsə ölsün- bu da əsl xanım cavabı. 
- Bəs nə istəyirsiz? 
- İstəyirəm, Haiti də daha zəlzələ olmasın. Televizorda oranı görəndə elə bildim Xocalıdı. Fələstinə 

göydən yağan bombalar Xocalıda yaşadığım dəhşətləri canlandırırdı. İstəmirəm hər hansı xalq Xocalı qətliamını 
yaşasın. Əksər vaxt yuxularımda gül-çiçək olan çəmənlik görürəm. 

- Və sən o çəmənlikdə üzü gələcəyə doğru qaçırsan.  
- Yox, orda mən yoxam. Doğrusu bilmirəm gələcək hansı istiqamətdədir. 
- Gələcək həmişə qarşıda olur. Düz getmək lazımdır.  
- Axı mənim hər şeyim keçmişdə qalıb. Onları qoyub necə gedə bilərəm?.. Onları aparmaq da olmur. Mən 

istəyirəm gələcəkdə dərd yüklü adamlar olmasın. Mən oranın sakini ola bilmərəm. İstəyirəm gələcəkdə hər 
şeyin çəkisi yüngül olsun. İnsanlar "bu ağırdı, götürə bilmirəm" deməsinlər.  

- Yoxsa cənnət istəyirsən?  
- Təkcə onu bilirəm ki cəhənnəm istəmirəm. 
- Sənə cəhənnəm verən var?  
- Məndən cəhənnəmi alan var ki... 
Susmaq vaxtı çatmışdı. Hıçqıra-hıçqıra otaqdan çıxanların sayı iki nəfər olmuşdu. O birilər də sanki 

başlarını soxmağa yer axtarırdılar. Sanki bu qıza məcburi olaraq cəhənnəmi onlar "hədiyyə" etmişdi. İstədim 
üzümü onlara tutub, "sizin nə günahınız var axı"-deyim. Demədim. Var, hər kəsin günahı var! Mahnı oxuyuruq, 
şeir deyirik, əl qaldırıb oynayırıq... 

- Sizdə televizor, maqnitofon var - qəfil verdiyim sualdan özüm də diksinirəm. 
- Bircə televizor var, yalnız xəbərlərin vaxtında açıram -cavabını verir və ardınca deyir: "Boş vaxtlarımda 

kitab oxuyuram". 
Verdiyi cavablardan görünürdü: mütaliəli xanımdır. Ayrılanda ona kitab bağışlayacağıma söz verdim. 

Diqqətimi indi cəlb elədi: stolun üstündəki çaylar soyumuşdu. Stəkanı qaldırıb ləzzətlə içdim, qorxdum "bir 
stəkan çay da içmədiz" düşüncəsi incidər onu. Taleyin zülm-zülm ağlatdığı, ağlamaqdan ağlamağa göz yaşı 
tapmayan bir qızın xətrini xoş etmək üçün onun süzdüyü çayı içmək... Odunu söndürüb, közü ilə oynayırıq.  

Qəsəbənin içi ilə addımlayıram. Ona hansı kitabı verəcəyimi düşünürəm. İstisnasız olaraq Avropa 
ədəbiyyatı olacaq. Onlar gələcəyə bizdən daha yaxındılar. Qəhrəmanım gələcək arzusundadır. Nə olsun ki, deyir 
mən getməyəcəm. Nə bilirik, bəlkə sən getmirsən, gələcək özü səni gəlib aparır. Yükünü də o daşıyır.  

Qəhrəmanımın səsini eşidirəm: "Özünüzü əziyyətə salmayın, mənim yüküm ağırdı: bir ana, bir ata, iki 
qardaş, bir bacı, iki əmi, bir dayı, bir xala və iki xalam oğlu... hə, bir də yurdum ağırlığında... məzarları da 
yoxdur, gələcəyə gedəndə halallaşım onlarla. Bircə Xocalıdan qalan qolumdakı saatdı, 6 yaşım olanda atam 
almışdı. İşləmir".  

... Xocalının işğalını yad etmək üçün bir dəqiqəlik sükut etmişdik. 18 ildir sükut içərisindəyik.  
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Xocalı faciəsinə gedən yol 

 
Salman ALIOĞLU 
 
Erməni-Azərbaycan müharibələri bir əsrdə bir neçə dəfə təkrarlanıb. Və həmişə də erməni hiyləsi, erməni 

bicliyi, özünü göstərib, özgə boşqabı yalayan, ikiüzlü, yaltaq, mənfur ermənilər ah-nalə qopardaraq haqqı 
nahaqqa boğdura biliblər. Erməni terrorçuları 1986-1993-cü illərdə Azərbaycan vətəndaşlarına qarşı çoxlu terror 
əməli törətmişlər. 

1986-cı ilin ortalarında Bakıda 106 nömrəli marşrutda işləyən şəhər avtobusu partladılmış, 1 adam ölmüş, 
bir neçə nəfər yaralanmışdı. 1989-cu il avqustun 10-da Tbilisi-Ağdam, həmin il sentyabrın 16-da Tbilisi-Bakı, 
1990-cı il fevralın 18-də Şuşa-Bakı reydləri ilə işləyən avtobuslar partladıldı. Üç avtobusun partladılması 
nəticəsində 40 nəfər həlak olmuş, 74 nəfər yaralanmışdır. 

1990-cı ildən 1992-ci ilə qədər Moskva-Bakı marşrutunda hərəkət edən 6 qatar partladılmış, 64 adam 
ölmüş, 220 nəfər yaralanmışdır. 

1992-ci il yanvarın 8-də Krasnovodskdan Bakıya gələn bərədə törədilmiş partlayış nəticəsində 23 nəfər 
həlak olmuş, 86 nəfər yaralanmışdır. 

1994-cü il martın 19-da Bakı metrosunda törədilən partlayış nəticəsində onlarla adam həlak olmuş, 80 
nəfərə yaxın yaralanmışdır.  

Bundan başqa ayrı-ayrı illərdə törədilmiş terror hadisələrinin qısa xronologiyasına nəzər salaq 
 

1988-ci il 
10 mart. Yerevan ətrafında 10 nəfər azərbaycanlı ermənilər tərəfindən vəhşicəsinə qətlə yetirildi. Elə 

həmin gün Zəngibasarın Mehmandar kəndində ermənilər 5 nəfər azərbaycanlını öldürdü. 
25 mart. Vedibasarda el ağsaqqalı, Allah adamı Seyid Ağabala ermənilər tərəfindən vəhşicəsinə 

öldürüldü. 
11 dekabr. Ermənistan zəlzələsinə köməyə göndərilən (?!) 78 nəfər Azərbaycan oğlu ermənilər tərəfindən 

vurularaq partladılan təyyarədə həlak oldu. Yalnız bir nəfər möcüzə nəticəsində sağ qalmışdır. 
Dekabrda Quqarkdakı 70 nəfər azərbaycanlı ermənilər tərəfindən kütləvi şəkildə qətlə yetirildi. 
Təkcə 1988-ci ildə Ermənistanda 186 nəfər azərbaycanlı ermənilər tərəfindən görünməmiş vəhşilik, 

qəddarlıq və amansızlıqla öldürüldü. Və həmin qədim Azərbaycan torpaqları azərbaycanlılardan zorla alındı... 
Yüz minlərlə adam yurdsuz-yuvasız qaldı... 

 
1989-cu il 

Avqustun 6-da Əsgəran rayonunun Meşəli kəndində bir nəfər azərbaycanlı qətlə yetirildi. 
Noyabrın 17-də Hadrut rayonunun Tuğ kəndində ermənilər kənd sakini Teyyub Süleymanovu vəhşiliklə 

öldürdü. 
Noyabrın 28-də Qubadlı ərazisində 2 nəfər azərbaycanlı öldürüldü. 
Noyabrda Ermənistanda qalmış 30 nəfər azərbaycanlı kütləvi şəkildə məhv edildi. 

 
1990-cı il 

Yanvarın 12-də ermənilər Todana hücum etdilər və 4 nəfər azərbaycanlı öldürüldü. 
Həmin gün Xanlar rayonunun Quşçu kəndinə basqın edən ermənilər onlarla azərbaycanlını öldürdü. 
Yanvarın 14-də 5 nəfər qətlə yetirildi. 
Yanvarın 15-də Todan kəndinə 2 nəfər, Kərkicahanda üç nəfər öldürüldü. 
Yanvarın 16-da Xanlar rayonunun Şəfəq kəndində bir nəfər, Laçın rayonunun Hacılar kəndində bir nəfər 

azərbaycanlı öldürüldü. 
Yanvarın 19-20-si. Naxçıvanın Sədərək rayonunda bir faciə törədildi. 10 nəfər azərbaycanlı xüsusi 

qəddarlıqla öldürüldü. Həlak olanlar arasında 4 və 6 yaşlı körpələr var idi. 
Mart ayında Qazax rayonunda 1 nəfər, Bağanis Ayrım kəndində isə Dadaş Əliyevin 5 nəfər ailə üzvü 

vəhşicəsinə öldürüldü. Martın 29-da Babək rayonunun Gərməçatax kəndində 1 nəfər öldürüldü. 
Aprel ayında ermənilər Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlılardan 2 nəfəri, iyulda 1 nəfəri, avqust ayında 

isə 1 nəfəri öldürdülər. 
Mayın 19-da Naxçıvanın Yayçı kəndində 1 nəfər azərbaycanlı vəhşiliklə öldürüldü. 
İyunun 11-də Xankəndində bir nəfər azərbaycanlı öldürüldü. 
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Həmin gün Kəlbəcərdə də bir nəfər qətlə yetirildi. 
İyunun 21-də Laçın rayonunun Köhnəkənd kəndində 2 qardaş xüsusi qəddarlıqla öldürüldü. 
İyulun 21-də Mardakert-Kəlbəcər yolunda sərnişin avtobusu gülləbaran edildi. 3 nəfər həlak oldu, onlarla 

azərbaycanlı yaralandı. 
Avqustun 17-21-də Qazax rayonunda üç nəfər vəhşilikdə qətlə yetirildi. 
Sentyabrın 8-də Laçın rayonunda 2 nəfər yurddaşımız vəhşicəsinə öldürüldü. 
Ağdam rayonuna pənah gətirmiş qaçqın Mehbalı Əliyev sentyabrın 13-də öldürüldü. 
Oktyabrın 21-də Laçın rayonunda 1 nəfər azərbaycanlı qətlə yetirildi. 
Noyabrın 3-də Laçın rayonunun Zabux kəndində 3 nəfər azərbaycanlı öldürüldü. 
Həmin gün Laçın rayonunun Zabux kəndində iki soydaşımız vəhşiliklə qətlə yetirildi. 
Noyabrın 24-də Martuni rayonunun Qaradağlı kəndində 3 nəfər azərbaycanlı öldürüldü. 
Noyabrın 30-da Xanlar rayonunun Matunaşen kəndində 5 nəfər azərbaycanlı polis işçisi qətlə yetirildi. 
Dekabrın 14-də Ağdərə rayonunda bir nəfər azərbaycanlı öldürüldü.  
Dekabrın 15-də Əsgəran rayonunun Cəmilli kəndində üç nəfər qəddarlıqla qətlə yetirildi. 
Dekabrın 17-də Şərur rayonunda 2 nəfər öldürüldü. 
Erməni terrorunun qurbanı olmuş yurddaşlarımızın tam siyahısını vermək mümkün deyil. Ona görə ki, 

onlarla azərbaycanlı oğurlanmış, itkin düşmüşdür. Bu adamların taleyi haqqında heç nə bəlli deyil. 
20 noyabr 1991-ci il 
Erməni əsgərləri və rus muzdluları keçmiş Martuni rayonunun Qarakənd kəndi üzərində hərbi vertolyotu 

raket qurğusu ilə vurmuş və sonra onu partladaraq yandırmışlar. Azərbaycanın dövlət və hökumət rəhbərlərinin, 
jurnalistlərin və DQMV hərbçilərinin uçduğu vertolyot erməni terrorunun qurbanı olmuşdur. Qanlı faciə və 
beynəlxalq miqyaslı sui-qəsd törədən ermənilərin vəhşiliyi Azərbaycanın o vaxtkı rəhbərləri, Azərinform və 
respublika televiziyası tərəfindən ilk günlər ört-basdır edilərək bütün dünyaya bildirmişdir ki, “vertolyot 
dumana düşmüş və dağa dəyərək partlamışdır”. 

Bundan da böyük nankorluq, qul psixologiyası, manqurtluq olardımı?! 
Axı xalqın say-seçmə oğullarını qanına qəltan edən erməni-rus terrorunu gizlətməklə o rəhbərlər 

Azərbaycan xalqını daha böyük fəlakətlərə və qırğınlara ürcah etdilər. 
Beynəlxalq miqyaslı erməni terrorunun qurbanları: 
1. Tofiq İsmayılov – dövlət katibi. 
2. Məhəmməd Əsədov – dövlət müşaviri. 
3. Zülfü Hacıyev – baş nazirin müavini. 
4. Qurban Namazəliyev – nazir müavini. 
5. Vaqif Cəfərov – nazir müavini. 
6. Vəli Məmmədov – xalq deputatı. 
7. Osman Mirzəyev – prezident aparatının şöbə müdiri. 
8. Alı Mustafayev – jurnalist 
9. Fəxrəddin Şahbazov – operator. 
10. Arif Hüseynzadə – operator. 
Ermənilər tərəfindən xalqın sinəsinə çəkilmiş bu övlad dağının qisası, intiqamı yerdə qaldı. Qeyrət 

çatmadı ki, bu qisas ermənilərdən alınsın... Nə qədər ki, qeyrət sözü qəzetlərdə, jurnallarda, televiziyada bol-bol 
işlənir, söznən təsəlli tapılır, onda bu xalqın öz torpağının yiyəsi olacağına da şübhəm yaranır... 

 
xxx 

 
1991-ci il oktyabrın 29-da saat 15 radələrində Xocalıdan Yevlağa uçan “AN-2” təyyarəçi Əsgəran rayonu 

ərazisində ermənilər tərəfindən vurulmuşdur. Bütün heyət həlak olmuşdur. Təyyarəni və meyidləri yandırmışlar. 
Erməni terrorunun qurbanları: 

1. Hamlet Rəcəbov 
2. Ceyhun Bəşirov 
3. Yuris Misirov 
4. Əhmədağa Baxşiyev 
5. Azad Sadıqov 
6. Hikmət Muradov 
7. Əsəd Əsədov 
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Yanvarın 28-də (1992-ci il) Ağdamdan Şuşaya uçan sərnişin vertolyotu Xankəndi ərazisində ermənilər 
tərəfindən vurulmuşdur. Vertolyotu yerə endirmək mümkün olmamış, bütün sərnişinlər və heyət həlak 
olmuşdur. 

Erməni terroru nəticəsində 47 nəfər (qadınlar, uşaqlar, qocalar), o cümlədən bütöv bir ailə qətlə 
yetirilmişdir. 

Ermənistan və bütün dünya erməni lobbisinin, eləcə də xristian tərəfkeşliyinin Azərbaycana qarşı apardığı 
müharibədə daim uduzuruq. Uduzsaq da yandırılan, dağıdılan, tarmar edilən yurd yerlərinin harayını, öldürülən, 
ömürlük şikəst edilən soydaşlarımızın ah-naləsini eşidə bilmirik. Və elə bu səbəbdən də erməni işğalı Qarabağı 
Azərbaycandan qopardı... 

İmarət-Qərvənd. Erməni silahlı birləşmələri Yerevandakı, Moskvadakı və okeanın o tayındakı 
ideoloqların mənfur planlarını Dağlıq Qarabağda mütəşəkkil surətdə həyata keçirməyə başladılar. 1991-ci il 
oktyabrın ortalarında Mardakert rayonunun İmarət-Qərvən (Kərəmli) kəndi erməni silahlı dəstələri tərəfindən 
tamamilə yandırılmış, onlarla dinc sakin həlak olmuşdur. Əhali öz ata-baba yurdlarını tərk etmək 
məcburiyyətində qalmışdır. Həmin vaxt “Qarabağ” qəzetində bütün Azərbaycan xalqını müraciət etmişdik: 

“İmarət-Qərvənd kəndində 20 nəfər sakin gecə-gündüz keşik çəkir, dədə-baba yurdlarının düşmən 
ayaqları altında tarmar olmasına yol vermirlər. Təpədən dırnağadək silahlanmış erməni dəstələri qarşısında 20 
nəfər əliyalın adam dayana bilməz. 

Damarlarında türk qanı axan Azərbaycan oğullarını köməyə səsləyirik. İmarət-Qərvənd harayını bütün 
Azərbaycan eşitməlidir... Köməyə gəlin, yurd oğulları”. 

Kömək isə gəlmədi və Dağlıq Qarabağda ilk azərbaycanlı kəndi İmarət-Qərvənd işğal olundu... 
Tuğ. 1991-ci il oktyabrın 30-dan 31-nə keçən gecə erməni silahlı birləşmələri Tuğ kəndini işğal etdilər. 

230-dan artıq evi və ictimai binanı yandıran ermənilər azərbaycanlı əhalini öz dədə-baba torpaqlarından 
qovdular. Yandırılan təkcə evlər deyildi, yanan həm də şəhidlərin qanı hopmuş torpaq idi... 

Tuğ azərbaycanlıları düz dörd il ermənilərin hücum və basqınlarına dözdülər, onlarla şəhid, qurban 
verdilər, “ölsək də, qırılsaq da bu torpaqda öləcəyik” söylədilər... Fəqət köməksizlik ucbatından didərgin 
düşdülər. 

Tuğ işğal edildi. Qarabağda erməni işğalı belə başlandı. 
Xocavənd. Erməni hərbi birləşmələri 1991-ci il noyabrın 18-də keçmiş Martuni rayonunun Xocavənd 

kəndini işğal etdilər. Kəndi dörd tərəfdən mühasirəyə alan ermənilər 4 BTR-lə hücuma keçərək Xocavəndə 
divan tutmuşlar. Evlər və ictimai binalar yandırılmış, dinc əhali qətlə yetirilmişdir. Onlarla kənd sakini həlak 
olmuş, əsir aparılmış, xeyli adam itgin düşmüşdür. Sağ qalanlar isə köçkünə çevrilmişdir. Xocavənd adlı kənd 
artıq yoxdur! Əhalinin dörd ildən bəri çəkdiyi əzab-əziyyət bircə gündə havaya sovruldu. 

Kərkicahan. 1991-ci il dekabrın 2-nə keçən gecə ermənilər rus hərbçiləri ilə birlikdə Kərkicahan 
qəsəbəsinə soxulmuşlar. Kənd sakinləri və yerli milis işçiləri müqavimət göstərsələr də nəticəsi olmamışdır. 
Basqınçılar evləri yandırıb, talan-qarət edib, əhalini güllədən keçirmişlər. Ermənilər qarşıya çıxan hər bir şeyə – 
adama, ağaca, mal-qaraya, binaya belə fərq qoymamış, xüsusi amansızlıqla məhv etmişlər. Kənd sakinlərinin bir 
çox həlak olmuş, əsir və itkin düşənlərin taleyi bilinməyir. Sağ qalanlar isə dağ yolları ilə Şuşaya üz tutublar. 

Kərkicahan yandırıldı... Kərkicahan od-alovundan çıxmış kən sakini Elmira Tanrıverdiyeva ağlaya-ağlaya 
deyir: – Qoy Azərbaycan xalqı eşitsin ki, az vaxtda Qarabağ torpağı düşmən tapdağına çevriləcək!  

Çox təəssüf ki, adi kənd qadınının bu sözləri həqiqətə çevrildi. Milyardlarla pul xərcləndi, abad və 
yaraşıqlı Kərkicahan müdafiə olunmadı, ermənilərə “bağışlandı”. Həmin günlərdə kərkicahanlılar həlak olmuş 
həmyerlilərini dəfn etməyə belə yer tapmırdılar. 

Ermənilərin rus hərbçiləri ilə birlikdə Kərkicahan qəsəbəsini işğal etmələri, yaşayış evlərini yandırmaları, 
əhaliyə divan tutmaları, salamat qalanların Şuşaya və Ağdama qaçmaları nə respublika rəhbərlərinin, nə də ki, 
Azərbaycan xalqının heç tükünü də tərpətmədi. İmarət-Qərvəndin, Tuğun, Xocavəndin, Axullunun, Yenikəndin 
ermənilər tərəfindən işğal edilməsi xəbərini yenə də “siyasi dialoqa getmək lazımdır” kəlamları ilə xalqı 
mütiliyə, biganəliyə, laqeydliyə vərdişkar edən rəhbərlərin ikiüzlü mövqeyi nəticəsində Kərkicahan qəsəbəsinin 
yandırılması, dağıdılması, əhalinin qırılması faciəsi sükutla qarşılandı.  

Kərkicahandan canlarını götürüb qaçmış qocaların, qadınların, qız-gəlinlərin Ağdamdakı mərkəzi 
meydanda köməksiz, ağlar qalmaları heç kəsi narahat etmədi. Çəkdikləri əzab-əziyyət, qorxu, həyəcan, 
yurdsuzluq iki qoca kişinin və onların yanındakı bir neçə uşağın göz yaşlarına çevrilmişdi. Qocalar əsəbi-əsəbi 
danışır, ömür-gün keçirdikləri, əcdadlarını tapşırdıqları torpaqdan qovulmalarına inanmaq istəmir, uşaqlar isə 
lal-dinməz, boynubükük halda dayanıblar. Bu adamlara heç bir təsəlli belə məlhəm ola bilmir. 
8 yaşında bir uşaq qocalardan birinin pencəyinin ətəyini çəkərək yalvarır: – Baba, acından ölürəm! 

Hönkürməkdən özümü güclə saxlayıram. Qocaları və uşaqları yeməkxanaya aparırıq. Utana-utana çörək 
yeyən uşaqlara baxıram və içimdən didilirəm. 
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– Bir məmləkətin ki, uşaqları düşmən əliylə bu kökə salınır, onlar qəsdən, bilərəkdən sındırılır, 
yurdsuzluğa öyrədilir, onda vay halına bu xalqın... Və “baba, acından ölürəm” deyən minlərlə uşağı var bu 
məmləkətin. Düşmən gülləsindən də betərdi bu sözlər... 

Fəqət 1991-ci ildə səslənən bu sözlər sonralar daha da çoxaldı, artdı... Qibləmizə üz tutub ölə 
biləcəyəmmi? Heç kəs bu suala cavab tapa bilmir... 

Yuxarı Divanalılar. Füzuli rayonunun Yuxarı Divanalılar kəndi dekabrın 7-də (1991-ci il) erməni-rus 
ordusu tərəfindən işğal edildi. Hərbi texnika ilə hücuma keçən basqınçılar kəndin bütün evlərini yandırmışlar. 
12 nəfər kənd sakini isə əsir götürülmüşdür. Daha bir Azərbaycan kəndi də belə yandırıldı.. 

Todan. Dekabrın 10-da (1991-ci il) səhər saat 6 radələrində erməni silahlı dəstələri 3 ədəd zirehli maşınla 
Goranboy rayonunun Todan kəndinə hücum etmişlər. Bir neçə saat ərzində kənd tamamilə yandırılmışdı. Dinc 
əhali arasında ölənlər və yaralananlar var. Erməni silahlı dəstələrinin komandirinin Yerevanla ratsiya danışığı 
tutulmuşdur. Yerevan rəhbərləri belə bir göstəriş vermişlər: “Əgər heç bir maneəyə rast gəlmirsinizsə, 
irəliləməyə icazə veririk”. 

Haşiyə: Göründüyü kimi Dağlıq Qarabağda müharibəni yerli ermənilərlə birlikdə Ermənistan 
Respublikasının rəhbərləri başlayıblar. Ermənistan isə o vaxtdan (1991-ci il) indiyədək bütün dünyaya bildirir 
ki, Qarabağ erməniləri yalnız özləri öz təhlükəsizliklərini təmin edirlər. Azərbaycan tərəfi isə danılmaz faktları, 
aramsız işğalları Moskvanın göstərişi ilə ört-basdır edirdi. Belə bir şəraitdə ermənilər dünyanı inandıra bildilər 
ki, onlar yalnız və yalnız öz “hüquqlarını” qoruyurlar. Dünya da ermənilərin işğalına göz yumdu... 

Cəmilli. Dekabrın 17-də (1991-ci il) erməni-rus qoşunu Əsgəran rayonunun Cəmilli kəndinə güclü hücum 
etmişdir. Basqınçılar əvvəlcə kənddəki binaların bütün əşyalarını maşınlarla daşımış, mal-qaranı, qoyun-quzunu 
sürüb aparmış, sonra isə kəndə od vuraraq yandırmışlar. Döyüş vaxtı bir neçə nəfər azərbaycanlı həlak olmuş, 
onlarla adam yaralanmışdır. Əhali doğma kənddən zorla qovulmuşdur. 

Haşiyə: Dağlıq Qarabağdakı kəndləri Azərbaycan milisi demək olar ki, yalın əllə “qoruyur”du. Hətta 
Moskvanın göstərişi ilə milisə heç tapança da verilmirdi. Ermənilər isə ağır döyüş texnikasından tutmuş müasir 
silahlarla silahlandırılmışdı. Cüzi qüvvə ilə heç bir Azərbaycan kəndi qorunub saxlana bilməzdi. Bu qəsdən belə 
edilmişdi ki, ermənilər hücum vaxtı az tələfat versinlər. 

Erməni nizami ordusu Qarabağda müharibəyə başlamışdı. Azərbaycanın o vaxtkı rəhbərləri isə bunu 
münaqişə adlandırır, xalqı aldadır, torpaqların işğalını ictimaiyyətdən gizli saxlayırdılar... 

Meşəli. Öz füsunkar təbiəti, buz bulaqları, yaşıl ormanları, azman meşələri ilə dağlar qoynunda binə 
tutmuş Meşəli kəndi yer üzündən silindi. Dekabrın 23-də (1991-ci il) səhər saat 7 radələrində erməni qüvvələri 
kəndi mühasirəyə almış və son evədək yandırmışlar. Çox böyük insan tələfatı olmuşdur. İlkin məlumata görə 
ermənilər 30 nəfərdən artıq azərbaycanlını (qocaları, qadınları, uşaqları) qətlə yetirmiş, bir çoxunu isə 
vəhşicəsinə yandırmışdır. İtkin düşənlər olmuşdur. Kənd sakinlərindən 3 nəfərin evindən heç kəs çıxa bilməmiş, 
12 nəfər qadın, uşaq, qoca diri-diri yandırılmışdır. 

Meşəli faciəsi bir daha göstərdi ki, ermənilər Dağlıq Qarabağı azərbaycanlılardan tam təmizləmək üçün 
Moskvadan və Yerevandan xüsusi göstəriş alıblar. 

Meşəlidə genosid törədildi. İki gün ərzində vertolyotlar vasitəsilə günahsız adamların meyidləri 
daşınmışdır. 

Nəbilər. Yanvarın 18-də (1992-ci il) erməni silahlı dəstələri Şuşa rayonunun Nəbilər kəndinə hücum 
edərək kəndi oda qaladılar. Qeyri-bərabər döyüşdə ermənilər üstünlük qazanaraq kəndi tar-mar etmiş, qədim 
yaşayış məskənini xarabazarlığa çevrilmişlər. 

Kənd əhalisi Şuşaya pənah aparmışdır. 
Günəşli. Fevralın 5-də (1992-ci il) Xocavənd rayonunun Günəşli kəndi ermənilər tərəfindən işğal edildi. 
Malıbəyli. Fevralın 11-də (1992-ci il) erməni-rus qoşunu tərəfindən Malıbəyli və Quşçular kəndləri 

tamamilə yandırılmış, hər iki kənddən 13 nəfər girov götürülmüşdür. 15 nəfərdən artıq adam həlak olmuşdur. 
Son üç gün idi ki, Malıbəyli kəndi erməni silahlı qüvvələri və rus muzdlu dəstələri tərəfindən aramsız 

olaraq güclü şəkildə atəşə tutulurdu. Kəndin özünümüdafiə qüvvələri düşmənin amansız hücumlarının qarşını 
kəsə bilsələr də döyüş sursatı tükənirdi... 

Malıbəyli beş aydan artıq vaxtda mühasirədə qalmışdı. Kənd əhalisinin təhlükəsizliyi və Qarabağın ən 
qədim yaşayış məskəninin müdafiəsini 5-6 avtomat silahla qoruya bilirdilər. Qarabağda ermənilər daha bir faciə 
törədib, vəhşiliklərini, qaniçən olduqlarını göstərdilər. Fevralın 11-də səhər tezdən hərbi texnika və döyüş 
maşınları kəndi dörd tərəfdən mühasirəyə alaraq hücuma keçdi. Kənddə qadınların, uşaqların, qocaların 
harayından qulaq tutulurdu. Mərmilərin gurultusu, güllə yağışı, vahiməli texnika kəndin müdafiəçilərini geri 
çəkilməyə məcbur etdi. Ermənilər kəndə soxulub evlərə od vurmağa başladılar. Qarşılarına çıxan əlsiz-ayaqsız 
qocaları qəddarlıqla qətlə yetirdilər... 
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Malıbəyli od-alov içərisində, qan gölündə döyüşürdü. Düşmən addım-addım irəliləyirdi. Kəndin 
müdafiəçiləri qadınları, uşaqları, qocaları yaxınlıqdakı Quşçular kəndinə tərəf aparır, irəli cuman vəhşi 
ermənilərlə əlbəyaxa döyüşür, tələfat verərək geri çəkilirdilər. Qanlı döyüşlərdən, ölümün caynağından xilas 
olmuş kənd sakini, döyüşçü Yaşar Kərimov:  

– Ermənilərin hücuma keçəcəyini hər an gözləyirdik. Bu barədə bütün orqanlara, Bakıya məlumat 
vermişdik. Lakin bizim köməyimizə çatan olmadı. Özünümüdafiə qüvvələrinin hesabına kənddən əhalini 
Quşçulara gətirə bildik. 15 nəfərdən artıq adam həlak oldu. Xeyli yaralı varıydı. Kəndimiz artıq alova 
bürünmüşdü. Atların kişnərtisi, qadınların harayı Malıbəyli zülmünün necə amansız olduğunu Ulu Tanrıya bir 
daha bəyan edirdi. 

Quşçular kənd sakini Surxay Quliyev: 
– Ermənilər Malıbəyli ilə bərabər bizim kəndə də hücuma keçmişdilər. Gülləmiz tükənirdi. Əhalinin bir 

qismi meşələrə, qayalıqlara, yarğanlara qaça bilmişdi. Yerdə qalanları mühasirədən çıxarmaq üçün kürək-kürəyə 
verərək atışa-atışa adamlarımızı meşəyə tərəf aparırdıq. O qədər güllə atmışdım avtomat silahım əlimi 
yandırırdı. Meşə yolu ilə irəliləyirdik. Ermənilər yaşayan Harov kənli yaxınlığında yenidən mühasirəyə düşdük. 
Düşmən hər tərəfdən bizi atəşə tutmuşdu. Çox çətinliklə mühasirəni yara bildik. Qaş qaralanda Ağdam 
rayonunun Abdal-Gülablı kəndinə çatdıq. 

Surxay danışa bilmədi. Dəhşəti və ölümü gözləri ilə görmüş bu yeniyetmə qəhərini boğa bilmədi. 
Ermənilər qaça bilməyən kənd sakinlərini əsir tutmuş, kənddə salınmış yeni qəsəbəni tarmar etmiş, 10 min 
başdan çox qaramalı və qoyun-quzunu sürüb aparmışdılar. Hər iki kənddən 4 min nəfərdən çox adam öz dədə-
baba yurdlarından didərgin düşdü. 

Neçə gündür ki, Malıbəyli və Quşçular kəndlərinin sakinləri bir-birini axtarır, ana baladan, oğul atadan, 
qardaş bacıdan xəbərsiz Ağdamın küçə və meydanlarını dolaşırlar. 5 ildir çox haqsızlıqların şahidi olan, kimini 
ata mindirib, kimini atdan düşürən bu meydanda öz doğma yurd-yuvalarından qovulmuş didərgin bacı-
qardaşlarımızın acı göz yaşları axır. Xocavənd, Kərkicahan, Cəmilli, Meşəli, İmarət-Qərvənd qaçqınlarının göz 
yaşları axır, meydan isə Xocavənd, Kərkicahan, Cəmilli, Meşəli, İmarət-Qərvənd qaçqınlarının göz yaşları ilə 
suvarılıb cadar-cadar oldu. Elə bildik axan bu göz yaşları qaçqın harayının son damlası olacaq. Sən demə 
görəcəkli günlərimiz hələ qabaqda imiş. Faciələrimiz hələ qabaqda imiş. Faciəmizə səbrlə, təmkinlə başsağlığı 
verənlər Malıbəyli, Quşçular adlı kəndlərin başı üzərində hərlənən qara buludların sıxlaşmasına şərait 
yaradırmışlar. 

Ağdam şəhər meydanı yeni qaçqınların tapdağına çevrildi. Ev-eşiyi dağılmış, yandırılmış, oğul-uşağı 
erməni güllələri ilə qan-bağır olmuş, dərddən, faciədən dırnaqlarıyla üz-gözünü şırımlamış bir qadın halsız 
halda bu meydanı dolaşa-dolaşa haray çəkirdi. 

– Ay camaat, eşidin! Bizi kənddən qovanda ermənilər dedilər ki, yaxın günlərdə donuzumuz Kürdən su 
içəcək. Bilin, biz bədbəxtlərə artıq heç nə gərək deyil. Nə yardım, nə ev-eşik, nə pal-paltar. Haqqımızı-
hüququmuzu qoruya bilməyən Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı da olmaq istəmirik. Bizə olan oldu. 
Qeyrətiniz varsa, birləşin, qoruyun, namus, qeyrət dediyiniz torpağınızı. 

Qadının ürəyi sıxılır, danışmağa heyi qalmır. Başqa bir qadın qışqırır: 
– Kərkicahan, Cəmilli, Xocavənd, İmarət-Qərvənd. Malıbəyli, Quşçular yandırıldı. Respublikamızın 

rəhbərləri Qarabağ camaatına təsəlli verə-verə satdılar torpağımızı yağılara. Hay-haray çəkəndə adı bizim, dadı 
özgənin olan yardımlarla yumdular ağızları. Kəndimiz oda-alova qalandı, naxırımızı düşmənlər apardı. Qocalar, 
körpələr evlərdə yandırıldı. Yaralılara kömək əli uzada bilmədik. Bu ağır günümüzdə güvəndiyimiz Azərbaycan 
Respublikası harayımıza, köməyimizə çatmadı. 

Ay camaat, ermənilərin rəhbərləri gecə-gündüz səngərlərdə Stepanakertdədirlər. Bizim rəhbərlər isə 
kabinetlərində özlərinə sığal verirlər. Belə rəhbərlərin torpaq qeyrəti çəkəcəyinə inanmıram! 

Bəli, o gün qayaların sinəsi al qana boyandı. Torpaq qeyrəti “çəkənlərin” öz əliylə düşmənlərin güdazına 
verilmiş Malıbəyli, Quşçular kəndlərinin tüstüsü göylərə bülənd oldu. Namərd düşmənin nə qocaya yazığı gəldi, 
nə da uşağa. Yer-göy ağladı o gün. Kimsəsiz, köməksiz kənd camaatı düşmən pəncəsində pərən-pərən düşdü... 

Qarlı-çovğunlu gündə aşırımları, gədikləri iməkləyə-iməkləyə, sürünə-sürünə körpələr, qadınlar Abdal-
Gülablıya sarı qaçırdılar. Amma namərd gülləsi qadın-uşağı Harov kəndinin yaxınlığında yenidən qarşıladı. Ata 
oğuldan, ana körpəsindən ayrı düşdü o gün! Həyəcandan, mərmilərin gurultusundan başını itirmiş bir ana 3 
aylıq körpəsini beşiyindən götürə bilmədi. Namusunu düşmən əlindən xilas etmək üçün qaçırdı. Amma görəsən 
özü-özündən necə qaça biləcəkdi?! Bu dəhşətə dözə biləcəkmi?! Görəsən bu günahı kimin boynuna yazacaq, 
Allah? Ermənilərinmi, namusunu övladından üstün tutan ananınmı? Yoxsa hər şeyə biganə qalmış 
rəhbərlərinmi? 
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Yaralanmış qadınları uzaq, sərt dağ aşırımlarıyla qaçhaqaçla, qovhaqovla gətirmək mümkün 
olmadığından düşmən pəncəsinə diri keçməmələri üçün abrının, ismətinin ölüm ayağında da düşmən əlinə 
keçməsini istəməyən qadınlar ərlərinin, oğullarının gülləsiylə öldürülməyi hər şeydən üstün tuturdular. 

Bir ata isə tarixdə misli görünməmiş bir dəhşətə əl atdı. Düşmən gülləsindən ölümcül yaralanmış 17 yaşlı 
oğlunu ailənin digər üzvləri ilə birgə qaçırmaq mümkün olmadığından oğlunun son vəsiyyətinə əməl etdi. Onu 
üzüqoylu uzadıb gözlərini yumaraq öz tüfənginin tətiyini çəkdi. Kim bilir gözlərini yumarkən hansı hiss keçirdi 
bu ata? Amma tüfəng açılmadı. İkinci gülləni xəzinəyə verəndə əlləri əsdi. Amma yağı düşmən yaxınlaşırdı. 
Dəhşətə bax, İlahi! Bu güllə də açılmadı. Atanı oğul qatili etməyə Ulu Tanrı qıymamışdı. Amma biz qıydıq! Beş 
ildə səbrlə, təmkinlə, biganəliyimizlə millətimizin qatilinə çevirdik. Və özümüz qatil ola-ola onların ruhuna 
başsağlığı verdik. Boşalıb dağılmış kəndlərimizin “hayıfını” yağı düşməndən çıxmaq üçün siyasi yollar arayıb-
axtardıq. 5 ildə bu yolun nə qibləsini tapa bildik, nə də ki, yönünü. Qeyrətimiz düşmən tapdağına çevrildiyi bir 
gündə özümüz-özümüzə qənim kəsildik. Bu da nəticəsi? Görəsən ananı öz oğlunun qatilinə çevirən, dişi-
dırnağıyla tikdiyi evlərdən bir çöp belə götürə bilməyən didərginlərin bu faciəsi önündə cavabdeh rəhbərlərin 
“bu xalqın oğluyam” deməyə mənəvi haqları varmı?! 

Qaradağlı. Fevralın 17-dən 18-nə keçən gecə (1992-ci il) erməni-rus qoşunu Xocavənd rayonunun 
Qaradağlı kəndini işğal etdi. Qaradağlıda 70 nəfər qətlə yetirilmiş, 84 nəfər isə əsir götürülmüşdür. İllərdən bəri 
ermənilərin yaratdığı dəmir mühasirədə qalıb, yalnız sakinlərinin qeyrət və iradəsi gücünə düşmənə təslim 
olmayan Qaradağlıda sonuncu faciə gününə, yəni fevralın 15-nə kimi Milli Ordunun 11 nəfər əsgəri də daxil 
olmaqla 114 nəfər adam neçə gün idi döyüşürdü. Kəndin sakini, elektrik mantyoru Vidadi Hüseynovun sağ 
qalıb ayın 18-də özünü Ağdama çatdırması isə lap möcüzəyə bənzəyirdi. O, ağır yaralı olsa da ermənilərin girov 
götürdükləri həmkəndlilərinin taleyindən sonsuz nigarançılıqla dəhşətli faciəni belə xatırlayır: 

– Fevralın 15-də səhər saat 5.30-da ən müasir silahlarla təchiz edilmiş düşmənlər hər tərəfdən kəndi 
dövrəyə alıb atəşə tutdular. Həmin gün ermənilər kəndin kənarındakı evlərdə kəndimizin 3 nəfər dinc sakinini 
qəddarlıqla qətlə yetirdilər. İki nəfəri də ölümcül yaraladılar. Bir neçə evi isə tamamilə dağıtdılar. Ayın 16-da 
kəndin parkı və kolxoz idarəsi tərəfindən açılan atəşlər nəticəsində 6 nəfər yaralandı, 2 nəfər öldürüldü. 
Onlardan biri də kənddəki 11 nəfərlik Milli Ordunun əsgəri idi. Sonuncu gün – fevralın 17-də artıq bizim heç 
birimizdə bir dənə də olsun patron və başqa döyüş sursatı qalmamışdı. Neçə gündən bəri gözlədiyimiz 
köməkdən bir səs-soraq çıxmadı... Quduzlaşmış qaniçənlər sağ qalanların hamısını tərksilah edib maşınlara 
yığdılar. Onlar uşaqlara, qadınlara, qocalara rəhm etmirdilər. Onları xüsusi qəddarlıqla öldürürdülər. Şəxsən 
mən 30-dan artıq adamın qətlə yetirildiyinin şahidi oldum. Kənd büsbütün yandırılıb məhv edildi. O ki qaldı 
mənim bura gəlib çıxmağıma, yəqin ki, bu, Allahın işidir. Ayın 17-də gündüz saat 3 olardı. Düşmənlər əsir 
götürdükləri adamlardan 10 nəfərini Qağarza və Barabutun kəndlərinin ərazisində güllələnmək üçün maşından 
düşürüb sıraya düzdülər. Mən də onların arasında idim. Döyüşçülərimizdən biri bizi ölümün pəncəsindən 
qurtarmaq ümidi ilə özündəki yeganə qumbaranı ermənilərin toplaşdığı istiqamətə atdı. Bir neçə erməni məhv 
oldu və özü də daxil olmaqla 9 nəfər azərbaycanlı həlak oldu. Mən ağır qəlpə yarası aldım. Düşmənlər mənim 
də öldüyümü zənn etdilər. Kolluğun arasında axşam saat 7-dək havanın qaralmasını gözlədim. Qaranlıq 
düşəndən sonra çox çətinliklə ermənilər yaşayan bir neçə kəndin ərazisindən keçərək gecə saat 2 radələrində 
özümü Abdal-Gülablı kəndinə yetirdim. Kənd sakinləri məni bura – xəstəxanaya gətirdilər. Erməni işğalçıları 
kəndi tar-mar edib yandırdılar. 30 nəfərdən artıq günahsız adamı – uşaqları, qadınları və qocaları öldürdülər. 84 
nəfərin arasında yaralılar, qadınlar, uşaqlar və qocalar var idi. Onların aqibətini gözlərim önünə gətirdikcə 
özümə də ölüm diləyirəm. 

Yuxarı Veysəlli. Fevralın 21-dən 22-nə keçən gecə (1992) ermənilər rusların zirehli texnikası və piyada 
dəstələrinin köməyi ilə Füzuli rayonunun Yuxarı Veysəlli kəndini gecə saat 3-də mühasirəyə aldılar. Kəndin 
100-dən artıq evi yandırılmışdı. 1000 nəfərdən artıq adam evsiz-eşiksiz qalaraq kəndi tərk etmişdi. Döyüş 
zamanı kənd sakinlərindən və onun müdafiəçilərindən 5 nəfər həlak olmuş, 20 nəfər yaralanmış, 16 yaşlı oğlan 
uşağı itkin düşmüşdür. 

Sırxavənd, Baş Güney, Manik. Erməni silahlı birləşmələri qəsbkarlıq, işğalçılıq hücumlarını demək olar 
ki, hər gün davam etdirirdilər. Martın 14-də (1992) Ağdərə rayonunun Sırxavənd, Baş Güney, Orta Güney, 
Manik kəndləri işğal edilmiş, kəndlər yandırılmış, əhali ata-baba yurdlarını tərk etmişdir. Kəndlərin 
müdafiəçiləri qeyri-bərabər döyüşdə davam gətirə bilməmiş, tələfat verərək kəndləri tərk etmişlər. Döyüş vaxtı 
100 nəfər azərbaycanlı həlak olmuş, yüzlərlə yaralı olmuşdur. Əsir və girov düşənlər də vardır. 

 
Xocalı sakinləri nicat gözləyirdilər 

 
Qarabağ hadisələrinin ilk günlərindən qeydlər apardığım dəftərin solmuş vərəqlərini çevirdikcə xəyanət 

yüklü o yol gözlərim qarşısında bir daha canlanır. Yol dünyanın hər yerindən uzanıb gəlirdi. Bu yolun qarşısını 
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kəsmək üçün bir yol vardı: yumruqtək birləşmək lazım idi. Çox təəssüf ki, erməni boğazından yapışası əllərimiz 
öz hülqumlarımızdan yapışdı, yumruq kimi birləşməli olan əllərimiz şilləyə çevrilib öz üzümüzə dəydi...  

1988-1991-ci illər ərzində Qarabağ çox ziddiyyətli, mürəkkəb dövrünü yaşayırdı. Ermənilər silaha sarılır, 
terrora qurşanır, yurd yerlərimizi yandırır, dinc əhalini qırır, güllələyir, didərgin salırdı. Azərbaycanlılar isə 
şivən qopararaq Moskvadan kömək istəyir, qayda-qanun tələb edirdilər. Daha soruşan yox idi ki, hansı qayda-
qanunu istəyirsiniz? Aydın həqiqət başa düşülmürdü ki, düşmənə yalnız öz silahı ilə cavab vermək lazımdır. 
Orada isə hər şey tərsinə idi. 1990-cı ilin iyul ayında Azərbaycanın o vaxtkı prezidenti A. Mütəllibov daha 
“uzaqgörən” bir göstəriş vermişdi: “Azərbaycanlı və erməni kəndləri arasında barışıq müqaviləsi bağlansın”. 
Boş və mənasız göstərişi əldə dəstəvuz edən ziyalıların çoxu, əmək qabaqcılları televiziya ekranlarından, qəzet 
səhifələrindən, radio dalğalarından ermənilərə deyirdilər: “Əgər bir gün də azərbaycanlılar ermənilər kimi qoşun 
düzəltsələr, onda nə baş verə bilər?” Bizcə, əlavə şərhə ehtiyac yoxdur. Xankəndində nəşr olunan “Sovetski 
Karabax” qəzeti isə 10 iyul 1990-cı il tarixli sayında yazırdı: “Artsaq iqtisadi suverenlik qazandı” və bu 
münasibətlə ermənilər Moskvanın Dağlıq Qarabağdakı hakimi-mütləqi, Azərbaycandan SSRİ Ali Sovetinə 
deputat seçilmiş A. Volskinin xidmətlərini xüsusi qeyd etdilər. Məgər Azərbaycanın o vaxtkı rəhbərləri, 
xüsusilə A. Mütəllibov bu iqtisadi suverenliyi görmürdü? Əksinə, onlar ermənilərin iqtisadi suverenlik əldə 
etmələri üçün lazım olan bütün sənədlərə qol da çəkmişdilər. Əvəzində isə respublikada əsassız dedi-qodular, 
qarayaxmalar baş alıb gedirdi. 

Bundan başqa, 1991-ci ilin sentyabr ayında Rusiya prezidenti B. Yeltsin, Qazaxıstan prezidenti 
N. Nazarbayev və A. Mütəllibov Xankəndinə gəlmişdilər. Həmin vaxt bu sətirlərin müəllifi də Xocalı 
aeroportunda idi. Aeroport bayramsayağı bəzədilmiş, hər tərəfdə Rusiyanın, Qazaxıstanın, Ermənistanın 
bayraqları asılmışdı. Azərbaycanın bayrağı gözə dəymirdi. Yüzlərlə erməni aeroportu mühasirəyə almışdı. 
Erməni qızları duz-çörək, şərbətlə B.Yeltsini, N.Nazarbayevi yüksək səviyyədə qarşıladılar. Azərbaycan 
prezidenti A.Mütəllibov isə bir kənarda büzüşüb qalmışdı. Ermənilər Xankəndindəki danışıqlara da onu 
buraxmadılar. Və azərbaycanlı jurnalistlər döyülərək təhqirə məruz qaldılar. Bir türk jurnalistini isə ermənilər 
girov götürdü. Həmin vaxt Xankəndində fəaliyyət göstərən respublika Təşkilat Komitəsi, şəxsən V. Polyaniçko 
belə bir rüsvayçı maskarad düzəltmişdi. Məqsəd isə tamamilə aydın idi. Bu səfərdən sonra, yəni 1991-ci ilin 
sentyabrından 1992-ci il fevralın 25-nə qədər ermənilər Dağlıq Qarabağdakı bütün Azərbaycan kəndlərini oda 
qalayaraq boşaltdılar. Fikir verin, cəmi beş aya Qarabağın dağlıq hissəsindəki dədə-baba yurdlarından İmarət 
Qərvənddən, Kərkicahandan, Cəmillidən, Meşəlidən, Malıbəylidən, Quşçulardan, Kosalardan, Nəbilərdən, 
Xocalıdan və başqa kəndlərdən qovulan dinc əhalinin harayını respublikanın o vaxtkı rəhbərləri eşitmədilər. 
Daha doğrusu, heç bu həvəsdə olmadılar da. 

Qarqar çayının sağ və sol sahilləri boyunca yerləşmiş Xocalı elə bir strateji əhəmiyyətə malik idi ki, 
ermənilərin hava və quru yolları buradan keçirdi. Xocalı erməni kəndlərinin əhatəsində qalsa da Əsgəranla 
Xankəndi arasında məğrur dayanmışdı. Xocalıya görə ermənilər çox əl-qol aça bilmirdilər. Dinc əhali isə bütün 
məhrumiyyətlərə dözürdü. Həmin vaxt “Qarabağ” qəzeti redaksiyasının əməkdaşları müharibə şəraitində 
yaşayıb-işləsələr də, yaxınlaşmaqda olan təhlükəni dəqiq, obyektiv, qərəzsiz şəkildə respublikaya çatdırırdılar. 
Lakin onları nə eşidən var idi, nə də ki sözlərinə məhəl qoyan. Belə bir vaxtda respublikanın bütün var-dövləti 
Xocalıya daşınmışdı. Tikinti materiallarından tutmuş qiymətli avadanlıqlara qədər. Dəfələrlə müşahidə etmişdik 
ki, ermənilər Xocalıya üz tutmuş bu maşın karvanlarına, yük qatarlarına dəyib toxunmurdular. Onların məqsədi 
aydın idi. Daşınan bütün var-dövlət 1992-ci ildə onların özünə qaldı. 

Və yaxud respublika Təşkilat Komitəsi Xankəndində erməni və Azərbaycan rayonları rəhbərlərinin tez-
tez iclaslarını keçirirdi. Rus jurnalistlərinin müsəlmanlar içərisində bir xaçpərəst adlandırdıqları V. Polyaniçko 
həmişə ilk sözü azərbaycanlılara verirdi. Ayrı-ayrı kəndlərin, rayonların nümayəndələri çıxış edirdilər. Viktor 
Petroviç isə çox dəqiqliklə soruşurdu ki, nə iş görə bilirsiniz? Həmin adamlar da başlayırdı ki, filan kənddə, 
filan yerdə səngərlər qazmışıq, üç avtomat əldə etmişik, filan yerdə post qurmuşuq, filan yerdə bir top 
quraşdırmışıq və s. və i.a. Bəli, müsəlmanların xaçpərəst dostu adamları qəsdən danışdırırdı ki, həmin 
məlumatlar aşkarlansın. Bəs, ermənilər öz çıxışlarında nə deyirdi: biz mühasirədəyik, ərzaq çatmır, 
azərbaycanlılar bizi qırıb çatır, silah-sursatımız yoxdur. Azərbaycan dövləti bizi müdafiə edə bilmir. 

Həmin iclasların birindən sonra olmuş hadisəni olduğu kimi sizə çatdırıram: “Aprelin 1-dən 2-sinə keçən 
gecə saat 3 radələrində Əsgəran rayonunun Daşbulaq kəndindən 10 nəfər erməni Xocalı şəhərinə basqın 
etmişdir. Basqın zamanı ermənilər raketlərdən, qumbaraatanlardan istifadə etmişdir. Nəticədə xeyli ev 
dağıdılmış, bir neçə evə isə od vurulmuşdur. İnsan tələfatı var” (1991-ci il). Bəli, bu da həmin iclasların 
azərbaycanlılara dəyən xeyri. 

Xocalı 1991-ci ilin əvvəllərindən hər tərəfdən mühasirəyə alınmışdı. Yollar tamam kəsilmişdi, ümid 
qalmışdı hava yoluna. Onu da ermənilər hər vaxt atəşə tuta bilərdilər. Bir neçə vertolyot və “AN-2” təyyarəsi 
ermənilər tərəfindən vurularaq məhv edilmişdi. Həmin illər ərzində Azərbaycan hökuməti tərəfindən Xocalının 
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müdafiəsi üçün heç bir iş görülməmişdi. Və bütün rəhbərlər də bilirdi ki, Xocalı mühasirədə qalıb. Fevralın 25-
də isə Xocalının ölüm hökmü oxundu. Keçmiş SSRİ-nin 366-cı motoatıcı alayı və erməni hərbi birləşmələri 
Xocalıya divan tutdu. Əsl soyqırım törədildi: 613 nəfər həlak oldu, 1275 nəfər əsir düşdü, 8 ailə büsbütün məhv 
edildi, 200 nəfərdən artıq insan müxtəlif dərəcəli əlil oldu. Faciənin miqyası böyük və dəhşətli idi. Ağdam 
istiqamətində düzlər, dərələr, dağlar günahsız insanların meyitləri ilə dolu idi. Körpədən tutmuş qocaya qədər 
hamısı süngülərdən keçirilmişdi. Və həmin dəhşətli mənzərə mərhum jurnalist Çingiz Mustafayevin çəkdiyi 
lentlərdə öz əksini tapa bilib. O vaxt hamını bir sual düşündürürdü: Xocalını xilas etmək mümkün idimi? Bu 
sualın üstündə isə baş sındırmaq lazım deyil. Sadə bir cavabı var, bəli, mümkün idi. 

Sadə, dinc əhalinin taleyi üzərində hakimiyyət uğrunda gedən oyunlar qurulmasaydı, o iyrənc, şərəfsiz 
oyundan da uduzan prinsipi olmasaydı, Xocalını xilas etmək mümkün idi. Fevralın 26-sı gününü yaxşı 
xatırlayıram. Soyuq, sazaqlı bir qış günü idi. Şelli dağında ölümün, qəsdin, tələnin pəncəsindən qurtulan 
uşaqları, qadınları, qocaları qarşılayıb xəstəxanaya yola salırdıq. Yaralarından qan şoralanan bu insanlar bir-
birindən, ana baladan, ata oğuldan, qardaş bacıdan ayrı düşmüşdü. Onları ovundurmaq mümkün deyildi. Həmin 
vaxt Ağdam özünümüdafiə dəstələri ermənilərə qarşı döyüşərək qan bahasına meyitləri düzlərdən, meşələrdən 
toplayırdı. Xocalı sakinlərini danışdırır, onların necə qurtulduqlarını soruşurduq. Bu adamlar öz müsibətlərini, 
faciələrini göz yaşları içərisində danışsalar da söhbətlərinin sonunda deyirdilər: bizim bu sözlərimizi bütün 
Azərbaycana çatdırın. Respublika rəhbərlərini lənətləyirik. Onlar satqın və namərddirlər. Bizi, torpaqlarımızı 
qumara qoyublar. Ona görə də Heydər Əliyev Azərbaycana gəlməlidir. Gəlsin, bu xalqı qırğından, müsibətdən, 
zülmdən xilas etsin. Nicatımız yalnız onadır! 1992-ci ilin qarlı-çovğunlu fevral günündə soyqırımın dəhşətini 
gözləri ilə görmüş insanlar elə o vaxtdan Heydər Əliyevə arxalanırdılar, ondan imdad, kömək gözləyirdilər. Onu 
da qeyd edim ki, həmin vaxt Heydər Əliyevin adını belə çəkmək çox qorxulu idi. Lakin bu çarəsiz, aldadılmış, 
təhqir edilmiş insanlar tələb edirdilər. Sadə adamlar böyük bir həqiqəti başa düşürdülər. Çox təəssüf ki, 
respublikanın o vaxtkı rəhbərləri, deputatlar, ziyalıların böyük əksəriyyəti, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi bu aydın 
həqiqəti başa düşmək istəmirdilər. Məhz elə buna görə də Azərbaycan torpaqlarının 20 faizi itirildi, uduzan, 
məğlub edilən tərəfə çevrildik. Yaxşı yadımdadır, fevralın 27-də Ağdamın mərkəzi meydanında mitinq 
keçirilirdi. Dövlət, hökumət rəhbərlərinə etimadsızlıq göstərildi və həmin mitinqdə Xocalıdan bir qadın çıxış 
edərək dedi ki, biz Respublikanın vətəndaşlığından imtina edirik. Əgər Heydər Əliyev Azərbaycana qayıtsa biz 
bu fikrimizdən daşına bilərik. Mən Heydər Əliyevi tələb edirəm! Bu vaxt bütün mitinq iştirakçıları “Heydər 
Əliyev” deyərək qışqırmağa başladılar. Bəli, bu insanlar haray çəkirdilər, haqq-ədalət tələb edirdilər. Mitinq 
təşkilatçıları belə olacağını gözləmədikləri üçün tez-tələsik aradan çıxdılar. Bəli, 1992-ci ilin adi bir həqiqəti 
idi... 

1988-ci ilin fevral ayından Stepanakertdə (Xankəndi) ermənilərin mitinqləri başlandı. Sanki sehrli dirijor 
çubuğu ilə idarə olunan mitinqlər sakit məcrada davam edir, ermənilər müxtəlif tələblər irəli sürürdülər. Bu 
tələblərin içərisində isə Dağlıq Qarabağın müstəqilliyi daha çox səslənirdi. Buna baxmayaraq, Azərbaycanın o 
vaxtkı rəhbərliyi bu mitinqlərin sosial-iqtisadi, mədəni tələblərlə bağlı olduğunu bildirir, həqiqəti ört-basdır 
edirdilər. Keçmiş sovet hökuməti isə Dağlıq Qarabağın sosial-iqtisadi problemlərinin həll edilməsi ilə bağlı 
qərar qəbul etməklə kifayətlənirdi. Qərarın mürəkkəbi qurumamış Azərbaycanın var-dövləti Stepanakertə 
daşınmağa başlandı. Ermənilərə də elə bu lazım idi... 

1988-1991-ci illər ərzində Dağlıq Qarabağ ətrafında çox ziddiyyətli, mürəkkəb vəziyyət yranmışdı. Öz 
dədə-baba yurdlarından – Ermənistandan zorla, vəhşiliklə qovulan azərbaycanlıların harayını eşidən yox idi. 
Ermənilər isə kütləvi şəkildə silahlanır, vilayətdə yaşayan azərbaycanlılara divan tutur, yurd-yuvalarından 
didərgin salırdılar. Dağlıq Qarabağda vaxtilə azərbaycanlılar 78 kənddə yaşayıblar. Hadisələr başlayandan sonra 
məlum oldu ki, orada cəmi beş-on Azərbaycan kəndi qalıb. Hələ hadisələrə qədər erməni daşnaklar 230-a yaxın 
azərbaycanlı evini yandırmış, 200-dən artıq evi isə zəbt etmişdilər. 

Unutqanlıq isə həmişə yeni faciələrə yol açır. O vaxt Yerevanda nəşr olunan “Kommunist” qəzeti belə bir 
informasiya dərc etmişdi ki, erməni özünümüdafiə şurasının sədri A. Arturyanın və həmin şuranın üzvü A. 
Mkrtıçyan Şuşa rayonunu Verdazor kəndinə səfərdən sonra Yerevana qayıdaraq bütün erməniləri Dağlıq 
Qarabağa səfərbərliyə səsləyiblər. Və təbii ki, bu çağırış cavabsız qalmadı. Erməni daşnak-könüllülərin 
Qarabağa axını başladı və Azərbaycanın bu regionu qaynar qazana çevrildi. 

Ermənilərin azərbaycanlılara qarşı törətdikləri Xocalı soyqırımının üstündən uzun illər keçir. Hələ də bu 
qanlı faciənin üstü açılmayan, gizli qalmış məqamları çoxdur. Bir çox suallara hələ də cavab tapılmayıb. Hələ 
yüzlərlə insanın taleyindən heç bir soraq yoxdur. 
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Şəhidlər və şahidlər 
 
Aydın görünən isə budur ki, Azərbaycanın o vaxtkı rəhbərləri insanların faciəsinin əsl günahkarlarıdır, 

onların əlləri öz soydaşlarının qanına batıb. Dəhşətli olanı budur ki, günahsız insanların qanı üzərində 
hakimiyyət uğrunda dava gedib.  

O vaxt hakimiyyətdəkilər Xocalı sakinlərini aldadır, onlara yalan vədlər verirdilər. Düşmən isə qapının 
ağzını kəsmişdi. 

Xocalı ən mühüm strateji bir yerdə yerləşmişdi. Çox təəssüf ki, bu adi həqiqəti unudan naşı, səriştəsiz, 
manqut rəhbərlər əhalinin mühasirədən çıxmasına heç bir cəhd etmədilər. 

Bu qanlı hadisələrin şahidlərini dinlədikcə ürək parçalanır, damarlarda qan donur. 
Elşən Abışov Xocalı sakinidir. On yeddi il bundan əvvəl törədilmiş faciəni ən xırda detalına qədər 

xatırlayır: 
– Ərzaq, silah-sursat, dava-dərman tükənmişdi. Kəndin bütün kişiləri növbə ilə postlarda dayanırdıq. İki-

üç nəfərə bir avtomat düşürdü.  
Həmin gün evdəydim, qardaşım Elşad isə postda. Gecə möhkəm atışma başladı. Mən evdən çıxıb posta 

tərəf getdim. Qardaşım Elşadla yolda rastlaşdıq. Qan-tər içində dedi: 
– Ermənilər aeroportu tutublar, kəndə tərəf gəlirlər, ata-anamı götür gəlin çökəyə. 
Onları götürüb geri qayıdanda artıq səhər açılırdı. Çökək deyilən yerdə 80 nəfərə yaxın adam vardı. 

Qərara gəldik ki, yeni salınmış qəsəbədəki beşmərtəbəli binaya gedək. Çünki artıq hava işıqlaşmışdı. Binada 
gözlədik. Qardaşım və kəndçimiz Natiq camaata keşik çəkirdilər. Həmin vaxt ermənilər snayperlə qardaşımı 
vurdular. Camaat pərən-pərən düşdü. Atamı itirdim, anamı isə götürüb bir neçə nəfərlə çaya tərəf getməyə 
məcbur olduq. Artıq axşam düşürdü. Bir neçə nəfərlə çayı keçərək meşəyə girə bildik. Dörd əmim uşağı, bibim 
və dörd nəfər kənd sakinini beşmərtəbə tərəfdə girov götürdülər. Meşədə bir neçə dəfə pusquya düşdük. Yelmar 
kişini öldürdülər, oğlu Zahid isə itkin düşdü. Yalnız səhəri gün saat 11 radələrində Ağdama çatdıq. 

Vəliyyəddin Quliyevin yaşı 60-ı haqlayıb, 1989-cu ildə ermənilər Daşbulaqdan onları qovduqdan sonra 
Xocalıda yaşayıblar. Vəliyəddin kişinin dediklərindən: 

– Bizi çox aldatdılar: kömək gəlir, yol açılacaq. Amma nə kömək gəldi, nə də yol açıldı. Oğlum Natiq 
Bakıda Neft və Kimya İnstitutunda əyani oxuyurdu. O, institutu doğma kəndin soyuq səngəri ilə dəyişdi. 

Fevralın 25-də eşitdim ki, Ağdam tərəfdən üç nəfər Xocalıya gəlib. Gəldim poçtun qabağına. Hamı 
ümidini yeganə əlaqə vasitəsi olan telefona bağlamışdı. Gördüm ki, Ağdamdan gələnlər öz kəndlilərimizdir. 
Məlum oldu ki, Xocalıya heç bir kömək olmayacaq. Axşamdan bir az keçmiş atışma başlandı. Oğlum Natiqin 
arxasınca gedəndə Xankəndi tərəfdən tankların gəldiyini gördüm. Oğlumu tapa bilmədim. Atışma isə 
şiddətlənirdi, aeroport alova bürünmüşdü. Geriyə qayıtmağa məcbur oldum. 1988-ci ildə Xocalıya 
Ermənistandan pənah gətirmiş bir ailəni ermənilər diri-diri yandırdılar. Əlimdə çomaqdan başqa heç nəyim yox 
idi. Onlara kömək edə bilmədim... 

Kövrəlir, göz yaşlarını əllərinin arxası ilə silib köksünü ötürür: 
– İstədim evimizə tərəf gedim, mümkün olmadı. Kənd alova bürünmüşdü. Mərmi, güllə səsindən qulaq 

tutulurdu. Fevralın 26-da gecə saat 3-də kənddən çıxdım. 
Meşədə bir neçə dəstə qadına rast gəldim. Əsgəranın tuşunda yenə baş götürüb qaçan xocalılarla 

rastlaşdıq. Onlardan çoxu yaralanmışdı. Qar, şaxta irəli getməyə imkan vermirdi. Qarşıma çıxan hər kəsdən 
oğlumu soraqlayırdım. Gördüm deyən olmadı. Yaralılar və qadınları çox böyük çətinliklə Şelli kəndinə gətirə 
bildik. Yenidən geriyə qayıtdım. Hər tərəf cəsədlərlə dolu idi. Gördüm ki, meyidlərin arasında bir nəfər tərpənir. 
Onu plaşımın arasına qoyub sürüyə-sürüyə öz postumuza gətirə bildim.  

Xocalı faciəsi zamanı 10 yaşı olan Ədalət hadisəni belə xatırlayır: 
– Fevralın 25-i idi. Gecə ermənilər Xocalıya hücum etdilər. Hərəmiz bir tərəfə qaçdıq. Evimizdən heç nə 

götürə bilmədik. Atam, anam, qardaşım və mən meşəyə tərəf getdik. Bizdən başqa çoxlu adam da var idi. Hamı 
qışqırır, qadınlar, uşaqlar ağlaşırdı. Üç gün meşədə qaldıq. Yeməyə heç nə götürə bilməmişdik. Acından qar 
yeyirdik. Yanımızda bir neçə nəfər soyuqdan donub öldü. Meşədə ermənilərin mühasirəsində qalmışdıq. 
Qəflətən ermənilər bizi gülləbaran etdilər. Atam və anam öldü. Onların ölümünə heç cür dözə bilmirdim. Hər 
ikisinin meyidi qarın üstündə qalmışdı. Qardaşımla birlikdə ağlaşırdıq, gücümüz çatmırdı ki, ata və anamın 
meyidini apara bilək. Ağdamdan Milli Ordu gəlib bizi xilas etdi. Ağdama gəldik və burada xalamı tapdıq. Az 
sonra isə ata-anamın meyidini gətirdilər və Bərdə rayonunda dəfn etdilər... İndi yetim qalmışıq. 

Xocalı sakini Kamil Hüseynov o dəhşətli günləri belə xatırlayır: 
– Ermənilər Xocalıya girəndən sonra hər tərəfi oda qalayır, qarşılarına çıxan azərbaycanlıları sorğu-

sualsız güllələyirdilər. Fevralın 26-da gecə saat 10-11 radələrində meşə ilə Abdal-Gülablı tərəfə yol aldıq. 
Qocalarda, uşaqlarda, qadınlarda taqət qalmamışdı. Vahimə, soyuq və aclıq bizi heydən salmışdı. Şərqiyyə adlı 
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qadın və bir yaralı əsgər gözlərimin qarşısında keçindi. Ermənilər yaşayan Dəhraz kəndi yaxınlığında 
mühasirəyə düşdük. Və bu zaman 5-6 nəfər həlak oldu. İki gün bizi Dəhrazda saxladılar. Girov götürülən 12 
nəfər cavanı bir qədər aralıda güllələdilər. 35 gün erməni əsirliyində ən dəhşətli, işgəncəli anlar yaşadıqdan 
sonra Qırmızı Xaç tərəfindən əsirlikdən azad olundum. 

Həmin vaxt 15 yaşlı Salman Qasımov anası, qardaşı və qohumları ilə birlikdə 12 gün ac-susuz meşələrdə 
qalmış, dəhşətli anlar yaşamışdır. Erməni vəhşiliyinin iç üzü budur! Türk qanına susayan erməni daşnaklarının 
törətdikləri soyqırım, bu dəhşətli faciə Xocalının salamat qalan sakinlərinin gözləri qarşısında baş verib. 

Şəfiqə Həsənova sağ qaldığına möcüzə kimi baxır: 
– Fevralın 25-də kişilərin hamısı postda idi. Evimizdəki təklülə tüfəngə patron qoyub elə pal-paltarlı 

yerimə uzandım. Gecə saat 11 olardı. Atışma başladı. Tez qalxıb qardaşım uşağı Rəcəbi də götürüb posta tərəf 
qaçdım. Postdan bir qədər aralıda çökək var idi. Camaat bura yığışmışdı. Qərar gəldilər ki, meşəyə tərəf gedək. 
Çayı keçəndə ermənilər bizi atəşə tutdular, hamı pərən-pərən düşdü. Anam Növrəstə, qardaşımın həyat yoldaşı 
Mehriban, onun uşaqları Rəcəb, Şəbnəm və Məhzərdən aralı düşdüm, – deyir və göz yaşlarını saxlaya bilmir... 

... Doğmalarımı həmişəlik itirdim. Soyuq bıçaq kimi kəsirdi. Ayaqlarımızı şaxta vurmuşdu. Üst 
paltarlarımızı cıraraq ayaqlarımıza sarısaq da xeyri olmadı. 

Ermənilər gülləni üstümüzə yağış kimi yağdırırdılar. Ölənlərin, yaralananların sayını itirmişdik. Bu 
müsibətə dözmək mümkün deyildi... 

Tahir Bəxtiyarov da öz gördüklərini danışır: 
– Postdan çıxanda gördüm ki, Boz dağın yamacı tanklarla, BMP-lərlə doludur. Ordan poçta gəldim. 

Ratsiyada ermənilər deyirdi ki, axırınız çatıb, sizi qıracağıq. Dayana bilməyib evə gəldim. Axşam Əsgəran 
tərəfdən bir fişəng atıldı, heç yarım saat keçməmiş kəndimiz bir neçə istiqamətdən güclü atəşə tutuldu. Kəndin 
kənarına yığışdıq. Təxminən 350 nəfərə yaxın adam vardı. Qadınları, qocaları, uşaqları dövrəyə alaraq çayı 
keçdik. Bu vaxt ermənilər bizi atəşə tutdular. Hərə bir tərəfə qaçmağa başladı. Ara sakitləşən kimi yenə bir yerə 
toplaşdıq. Ancaq adamların sayı xeyli azalmışdı. Meyitləri götürməyə heç bir imkan tapmadıq. Qadınların 
ayaqlarını şaxta vurmuşdu, yeriyə bilmirdilər. Qar-çovğun getdikcə güclənirdi. Səhərə yaxın bir kəndə çatdıq. 
Gördük ki, bu kənddə ermənilərdir. Azıb başqa istiqamətə gəlmişik. Yenidən geriyə qayıtdıq. Ermənilər bizi 
görmüşdülər. Atəş açıb bir neçə nəfəri də burda öldürdülər. Artıq fevralın 26-sı idi. Gündüz xeyli yol gedə 
bildik. Yenidən pusquya düşdük və böyük bir xəndəyə doluşduq. 350 adamdan 27-si qalmışdı. İki gün meşə ilə 
gedəndən sonra gecə bir qayanın üstünə çatdıq. Bura Abdal-Gülablı kəndi idi. Bizi qarşılayıb kəndə apardılar, 
çay-çörək verdilər. Bu tək xocalıların yox, bütün Azərbaycanın ürəyinə vurulmuş bir dağdır, onun intiqamını, 
qisasını ermənilərdən almasaq, yaşamaq bizə haram olar. 

Həmin gün gecədən xeyli keçmiş Xocalıda vəziyyətə dair rəsmi məlumat televiziya və radio ilə oxundu. 
Belə məlumat verildi ki, hadisələr zamanı guya iki nəfər azərbaycanlı öldürülüb. Bax, bu zaman Xocalı 
soyqırımını dünyaya çatdırmağa çox ciddi maneçilik törədildi. Əhali arasında çaşqınlıq yarandı. Bəlkə də bütün 
bunlar qəsdən edilirdi. Çünki qarşıda hələ Şuşa, Laçın, Kəlbəcər, Ağdam, Qubadlı, Zəngilan, Cəbrayıl, Füzuli 
rayonlarının işğalı dayanmışdı! 

Xocalı soyqırımına siyasi qiymət verən və bu barədə dünyanın ən yüksək tribunalarından danışan ulu 
öndərimiz Heydər Əliyev Xocalı sakinləri ilə görüşündə demişdir: “...biz toplaşıb Xocalı faciəsinin cavabını 
verək, şəhidlərin qanının yerdə qalmaması gününü görək. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü təmin edək. Müstəqil 
Azərbaycanın hüdudlarını tamamilə bərpa edək. İnanıram ki, Azərbaycan xalqı bu qüdrətə malikdir”. 

Bir daha yada salaq! 
Xocalı faciəsi zamanı böyük bir yaşayış məntəqəsi yer üzündən silinib, azərbaycanlılara qarşı amansız 

soyqırımı törədilib: 613 nəfər qətlə yetirilib, 1275 nəfər əsir götürülüb. 200 nəfərdən artıq insan müxtəlif 
dərəcəli əlilə çevrilib. Ermənilər buna görə cavab verməlidirlər. Əgər bunu da edə bilməsək, gələcək nəsillər 
bizi heç vaxt bağışlamayacaq! 

P.S. Yazı Mətbuat Şurası və “Xocalı Soyqırımını Tanıtma” İctimai Birliyinin elan etdiyi müsabiqəyə 
təqdim olunur. 

 
“525-ci qəzet”.-2010.-26 yanvar.-N.14.-S.6., 27 yanvar.-N.15.-S.6., 28 yanvar.-N.16.-S.6. 
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Faciələrin faciəsi Xocalı... 

 
Şaxtalı, sazaqlı bir gün... Günorta çağıdır... Havanın rəngi qapqara qaralıb, qaşqabağı tutulub, sanki üz-

gözündən zəhrimar damır. Hər gün ani də olsa, görünən, gülümsəyən günəşin bu göydə heç izi-tozu da 
görünmür. Uca dağlardan, sıldırım qayalardan, dərin dərələrdən qopub gələn küləyin uğultusunda, ağının, 
oxşamanın, sızıltının səsi duyulur. Bu gün təbiət özünü birtəhər aparır. Elə bil açılması yasaq olan bir sirri 
özünəməxsus hərəkətlərlə bildirməyə çalışır... 

Hər gün güllə səsinə, atışmaya öyrənmiş, camaat narahat olmağa başlayır. Neçə saatdır bir güllə də 
atılmayıb. Uzaqdan, xeyli aralıdan tankların, tırtılların vahiməli, gurultulu səsi gəlir. Güllənin isə səsi gəlmir ki, 
gəlmir. Camaat məhz bunun üçün həyəcanlanır. Bu sakitliyi fırtınadan əvvəlki sükuta bənzətdikləri üçün... 

Arabir Həsrət nənə eyvana çıxır, "Allah sən saxla",- deyir. Bir xeyli uzaqlara baxır. Soyuğun deyil, sanki 
üzərinə hücum edən vahimənin üşütməsini canında hiss edərək, geri qayıdır. 

Bir azdan qatı qaranlıq bütün şər qüvvələrin hökmranlığı altında obanı tamamilə cənginə alır. 
 

Qan çilənmiş düzlər... 
 

1992-ci il fevral ayının 25-i... İnsanlığın susub mat qaldığı gün... Dişinə qədər silahlanmış ruslara məxsus 
366-cı motoatıcı alay və qaniçən, vəhşi erməni ordusu. Demək olar ki, əliyalın, düşmən qarşısında taleyin 
ümidinə buraxılmış Xocalını mühasirəyə aldı. Uşağa, qadına, qocaya, hətta yataq xəstəsinə belə, aman 
verməyən qəddar erməni silahlıları o vaxtkı hökumətimizin səriştəsizliyi, azərbaycançılıqdan, 
vətənpərvərlikdən, millilikdən uzaq düşüncəsi nəticəsində o gecə soydaşlarımıza divan tutdular. Şahidlərin 
söylədikləri faciənin ağırlığını, amansızlığını, xəyanətin böyüklüyünü, dünya tarixində görünməyən vəhşiliyin 
miqyasını ortaya qoyur.  

26 gün erməni əsirliyində qalan Valeh Sahib oğlu Hüseynov: 
- Fevralın 25-də təxminən axşam saat 11-də şəhər hər tərəfdən tanklardan, BTR-lərdən, pulemyotlardan 

atəşə tutuldu. Şəhər od tutub yanmağa başladı. Döyüş dostlarıma köməyə getmək istəsəm də, artıq gec idi. 
Tanklar şəhərə doluşub qarşısına çıxanı əzib-tapdalayırdı. 1000 nəfərə qədər adamla çayı keçib meşəyə çıxdıq. 
Meşə ilə Ağdamın Şelli yolunun kəsişdiyi yerdə mühasirəyə düşdük. Erməni gülləsindən yüzlərlə insan həlak 
oldu. Qalanlarla meşəyə qaçdıqda düşmən mühasirəsinə düşdük. Fevralın 26-da məni 14 nəfər əsirlə bərabər 
Əsgərana gətirdilər. Burda 200-ə qədər soyundurulmuş Xocalı əsiri döyülməkdən tanınmaz hala salınmışdı. 
Necə deyərlər, sağ islahatları qalmamışdı. Ağzımda, burnumda, qulaqlarımda qan laxtalanmışdı deyə, mən nə 
danışa, nə də eşidə bilirdim. Ən təsirlisi isə erməni döyüşçülərinin gözümüzün qarşısında Xocalının müdafiəçisi 
Hüseyn Əzizovu güllələməsi oldu. Onlar bir neçə cavan əsgəri də silah gücünə çölə çıxartdı. Çöldə atəş səsləri 
eşidildi. Anladıq ki, onları da güllələdilər. 

35 gün əsirlikdə qalan Səttar Ağayev: 
Hiss etdik ki, artıq mühasirədəyik. Onun üçün Kətik meşəsinə tərəf sürünməyə başladıq. On yaşlı oğlum 

Vüsalı da sürünməyə vadar edirdim. Yalvarırdım, şirin dilə tuturdum ki, başını qaldırma, gülləyə tuş gələrsən. 
Azyaşlı olduğu üçün çox şeyi dərk etmirdi. Sadəcə, xahişimi nəzərə alıb sürünürdü. Elə bu zaman snayperdən 
açılan güllə onu yerindən qalxmaz etdi. Vüsal ağır yaralandı. Soyuq, aclıq və kəsmək bilməyən qan 
yaralandığının ikinci günü onun həyatına son qoydu. Artıq sürünməyə, imdad aramağa taqətim qalmamışdı. 
Cəsədi qucağıma alıb hönkürtü ilə ağlayırdım. Ağıllı, mehriban, tərbiyəli, eyni zamanda, həyat dolu Vüsalım 
qollarım arasında cansız halda uzanmışdı. Ermənilər gəlib məni avtomatın qundağı ilə döydü. Çünki cəsəddən 
aralanmırdım. Huşumu itirdim, ayılanda gördüm ki, artıq Dəhraz kəndindəyəm. Onların ilk sualı belə oldu: 
"Ağayev familiyasında Milli Orduda qohumun var?" Mən "Yox"- dedim. Söz ağzımdan çıxan kimi, məni 
təpikləyə-təpikləyə üzüörtülü bir meyitin yanına gətirdilər. Sanki ürəyim qırılıb yerə düşdü. Dizin-dizin sürünüb 
meyitə yaxınlaşdım, örtüyü qaldırdım. 29 yaşlı Milli Ordunun əsgəri oğlum Zahidin tanış simasını görəndə yenə 
huşumu itirdim. Gözümü açanda isə bir neçə erməninin həm məni, həm də oğlumun meyitini təpiklədiyini 
gördüm. Belə faktlar minlərlədir. 

Faciə fevralda başlamışdı. Qar yağanda... Xocalı deyiləndə yadıma ilk əvvəl qana bulanmış qan düşür. 613 
nəfərin qanı dağlara, dərələrə, təpələrə elə çiləmişdi ki, göydən ağ qar deyil, qırmızı qan yağmışdı sanki... 1275 
nəfər əsirlik həyatı yaşamış, cəhənnəmin əzabını gözləriylə görmüş, 200-ü isə müxtəlif dərəcəli xəsarətlər 
almışda. Hazırda öz ömürlərini şikəst, əlil kimi yaşayan soydaşlarımızın mənəvi, psixoloji durumu indiyənə 
qədər də düzəlmir ki, düzəlmir. 

 
Eşidilməyən yalvarış 

 
Ağdam məscidinin qarşısı... Minlərlə insan həyəcan içərisində öz doğmasını ya haraylayır, ya da ağılarla, 

oxşamalarla onu Ağdamın Uzundərə deyilən ərazisindəki qəbiristanlığa yola salır... 
İzdihamı yara-yara mərkəzə gəlib çatıram. "Şaxsey-vaxsey" səslərindən ağız deyəni, qulaq eşitmir. 

Qəflətən Həsrət nənəni görürəm. O, yan-yana düzülmüş 5 cəsədin başına fırlanır. Onlara ayağa qalxmaları üçün 
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yalvarıb yaxarır: "Qalx oğlum, qalx, Tahir. Sən qalx ki, ömür-gün yoldaşın Zərifə də qalxsın. Sən qalx ki, körpə 
- 4 yaşlı qızın Lalə də qalxsın. Dur ayağa oğlum, anan boyuna qurban! Ölüm anaya yaraşar, balaya yox! Qalx 
oğlum, sən axı atanın yanında uzanmazdın. İndi atan Qaçayla yanbayan uzanmısan. Ay oğul, ay Rəşid, iki 
övladını kimə tapşırdın? Mənim qızım ancaq atasını, qardaşını ağlayacaq. Səni - yarını ağlamağa gücü yetməz, 
vallah. Qalx bala, qalx, körpələrinə yiyə dur". 

Qəflətən kimsə ucadan qışqırdı ki, məscidə yeni meyitlər gətirilib. Qonşular Həsrət nənəyə əzizlərinin 
meyitlərini tapdığına görə "gözaydınlığı" verib, məscidə tərəf tələsdilər. 

Martın 2-si. Yağış yağır... Bu dəfə təbiət də insanlara qoşulub günahsızları ağlayırdı. Hələ məsciddə xeyli 
meyit vardı... 

 
Mətbuat Şurası və "Xocalı Soyqırımını Tanıtma" İctimai Birliyinin birgə təşkil etdiyi müsabiqəyə təqdim 

etmək üçün. 
 

Əntiqə RƏŞİDQIZI 
 

 “Qarabağ”.-2010.-29 yanvar-11 fevral.-N.2.-S.9. 
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Xocalı soyqırımı ermənilərin xalqımıza qarşı həyata keçirdiyi  

etnik təmizləmə siyasətinin növbəti mərhələsi olub 
 
Azərbaycan tarixində silinməz izlər buraxmış hadisələrdən biri də Xocalı soyqırımıdır. Xocalı soyqırımı 

ermənilər tərəfindən tarixin bütün mərhələlərində xalqımıza qarşı həyata keçirilən etnik təmizləmə siyasətinin 
növbəti mərhələsi olub. 1905-1906, 1918-ci illərdə xalqımıza qarşı törədilən genosidin, terrorun davamı olan 
Xocalı soyqırımı 1992-ci ilin fevralın 25-dən 26-na keçən gecə yüzlərlə insanın məhvi ilə nəticələndi.  

Məhz həmin gün mahiyyət etibarilə terrorçu dövlət olan və terrora dövlət səviyyəsində yaşıl işıq yandıran 
Ermənistan Azərbaycana qarşı növbəti terror aktına imza atdı. Həmin günlərdə baş verən proseslərə fikir versək, 
görərik ki, Xocalı 1991-ci ilin oktyabrından blokadada idi. Avtomobil əlaqəsi kəsilmiş və yeganə nəqliyyat 
vasitəsi olaraq vertolyot qalmışdı. Xocalıya sonuncu vertolyot 1992-ci il yanvarın 28-də gəlmişdi. Şuşa 
şəhərinin səmasında mülki vertolyotun vurulması və nəticədə 40 nəfərin həlakından sonra isə bu əlaqə də 
kəsilmişdi. Yanvarın 2-dən şəhərə elektrik verilmirdi. Şəhər ancaq əhalinin qəhrəmanlığı və müdafiəçilərin 
cəsurluğu sayəsində yaşayır və müdafiə olunurdu. Fevralın ikinci yarısından başlayaraq Xocalı erməni silahlı 
dəstələrinin mühasirəsinə alınmışdı. Xocalıya hücuma hazırlıq fevralın 25-də axşam 366-cı alayın hərbi 
texnikasının döyüş mövqelərinə çıxması ilə başlanmışdı. Şəhərə hücum toplardan, tanklardan, "Alazan" tipli 
zenit toplardan 2 saatlıq atəşdən sonra başlandı. Xocalıya üç istiqamətdən hücum aparıldığından əhali Əsgəran 
istiqamətində qaçmağa məcbur olmuşdu. Naxçevanik kəndi yaxınlığında əhalinin qarşısı erməni silahlı dəstələri 
tərəfindən kəsilmiş və onlar gülləbarana tutulmuşdular. Qarlı ərazidə, meşələrdə zəifləmiş, taqətdən düşmüş 
insanların çox hissəsi məhz Əsgəran-Naxçevanik düzündə erməni silahlı dəstələri tərəfindən xüsusi qəddarlıqla 
məhv edilib. Qeyd edək ki, həmin günlərdə Azərbaycan qüvvələri Xocalı sakinlərinin köməyinə çata bilmədi, 
hətta meyitlərin götürülməsi belə mümkün olmadı. Martın 1-də yerli və xarici jurnalistlərin iştirakı ilə hadisə 
yerində dəhşətli vəziyyət müşahidə olundu. Meyitlərin üzərində xüsusi qəddarlıq həyata keçirilmiş, insanların 
qulaqlarının və digər orqanlarının kəsilməsi, gözlərinin çıxardılması, ətrafların kəsilməsi, çoxsaylı bıçaq və 
güllə yaraları, ağır texnika ilə əzilmələr, yandırılma halları aşkar edilmişdi. Bu cinayət, kütləvi qırğın 613 
nəfərin, o cümlədən 106 qadının, 63 uşağın, 70 qocanın həyatına son qoydu. Bundan başqa bu qırğında 487 
nəfər yaralandı, 1275 dinc sakin əsir götürüldü, 150 nəfərin taleyindən isə hələ də xəbər yoxdur. Bu gün biz 
Xocalı faciəsindən danışarkən xüsusilə bildirməliyik ki, Xocalıda törədilmiş vəhşilikləri heç nə ilə müqayisə 
etmək mümkün deyil. Məhz Xocalıda törədilən soyqırım nəticəsində 8 ailə tamamilə məhv edilib, mülki əhali 
görünməmiş qəddarlıqla qətlə yetirilib, əsir götürülənlərə amansız işgəncələr verilib.  

 
1905-1906, 1918 və 1992-ci illərdə ermənilər tərəfindən Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş cinayət 

işləri arasında çoxlu uyğunluqlar var 
 
Ermənilərin xalqımıza qarşı həyata keçirdiyi Xocalı genosidindən və eləcə də digər terrorçuluq 

əməllərindən danışan zaman bir məsələni xüsusilə bildirmək lazımdır ki, 1905-1906, 1918 və 1992-ci illərdə 
Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş cinayət işləri arasında çoxlu uyğunluqlar var. Bu da onu sübut edir ki, bu 
qırğınlar ermənilər tərəfindən həyata keçirilib. Belə ki, faktlar sübut edir ki, törədilmiş bütün qətllərdə 
ermənilərin dəst-xətti eynidir. Əvvəllər törədilmiş qırğınlarda da insanları güllələmək, Azərbaycan türklərini 
çalalara doldurub diri-diri basdırmaq, qadınların bellərinə qaynar samovar bağlayıb işgəncə vermək, hamilə 
qadınların qarnına süngü taxaraq onları körpəsi ilə birlikdə öldürmək, körpə uşaqları analarının əlindən alıb 
havaya ataraq süngüyə keçirtmək, kəndin camaatını məscidə doldurub yandırmaq və s. əsas cinayət metodları 
olub. Ermənilərin bugünkü soyqırım siyasətini əvvəlkilərdən fərqləndirən isə bu cinayət növlərinin sırasına yeni 
metodların əlavə olunması və Xocalıda azərbaycanlılara daha da amansız işgəncələrin verilməsidir. Belə ki, 
bunlar Azərbaycan türklərinin eyni anda deportasiyaya, təcavüzə, işğala, soyqırıma və terrorizmə məruz 
qoyulması, insanlarımızın girov götürüb sonradan onların daxili orqanlarının transplantasiya edilərək satılması, 
Bakıda metrolarda və digər nəqliyyat vasitələrində terror hadisələrinin törədilməsi, azərbaycanlıların 
deportasiya nəticəsində öz dədə-baba yurdlarından tamamilə köçürülməsi və s. bu kimi metodlardır.  

 
Xocalı soyqırımı haqqında dünyanın demək olar ki, bütün aparıcı kütləvi informasiya vasitələri 

yazıb 
 
Qeyd edək ki, Xocalıda baş verənlər, soyqırımın miqyası və bu soyqırım zamanı ermənilərin törətdiyi 

vəhşiliklər haqqında dünyanın demək olar ki, bütün aparıcı kütləvi informasiya vasitələri yazıb. Məsələn,  “The 
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Times” qəzeti (London), “Channel 4 News” televiziyası (Böyük Britaniya), “Boston Sunday Globe” qəzeti 
(ABŞ), “The Age, Melbourne” qəzeti (Avstraliya), “The Washington Post” qəzeti (ABŞ), “The Washington 
Times” qəzeti (ABŞ), “The İndependent” (London), “Nie” qəzeti, (Bolqarıstan), “BBC Morning News”, “Le 
Mond” qəzeti (Paris), “Krua l'Eveneman” jurnalı (Paris) və s. Hadisəni görənlər isə bu barədə dəhşətli 
məqamları qeyd edirlər. Məsələn, R. Patrik - İngiltərənin “Fant men nyus” teleşirkətinin jurnalisti hadisə ilə 
bağlı bildirib: “Xocalıdakı vəhşiliklərə dünya ictimaiyyətinin gözündə heç nə ilə haqq qazandırmaq olmaz”. 
İngiltərənin “Financial Times” qəzeti, 4 mart 1992-ci il: “General Polyakov bildirmişdir ki, 366-cı alayın 103 
nəfər erməni hərbçisi Dağlıq Qarabağda qalmışdır”. Fransanın “Le Mond” qəzeti, 14 mart 1992-ci il: “Ağdamda 
olan xarici jurnalistlər Xocalıda öldürülmüş qadın və uşaqlar arasında skalpları götürülmüş, dırnaqları çıxarılmış 
3 nəfəri görmüşlər. Bu azərbaycanlıların təbliğatı deyil, bu, reallıqdır”. Rusiyanın “İzvestiya” qəzeti, 13 mart 
1992-ci il: “Mayor Leonid Kravets: “Mən şəxsən təpədə yüzə yaxın meyit gördüm. Bir oğlanın başı yox idi. Hər 
tərəfdə xüsusi qəddarlıqla öldürülmüş qadın, uşaq, qocalar görünürdü”. ABŞ-ın məşhur “Newsweek” jurnalı 
soyqırım haqqında bunları yazıb: “Ötən həftə Azərbaycan yenidən məzarlığa çevrilmişdir: qaçqınlar və kəsilmiş 
cəsədlər məscidin arxasında meyitxana kimi uzanırdı. Bunlar erməni hərbi birləşmələri tərəfindən 25-26 
fevralda ələ keçirilmiş Dağlıq Qarabağın kiçik Xocalı yaşayış məntəqəsinin sadə azərbaycanlı kişiləri, qadınları 
və uşaqları idi. Bir çoxları qaçmağa çalışarkən yaxından atılan güllə ilə öldürülmüş, bəzilərinin üzləri 
qəddarcasına əzilmiş, digərlərinin isə skalpı çıxarılmışdır. Şəhidlərin ailələri gözyaşı axıdırlar”.  “Reuters” 
agentliyinin fotoqrafı Frederix Lenqeyn isə bildirir: “Birinci maşında mən 35 meyit saydım, ikincidə isə 
meyitlərin sayı bundan çox idi. Bəzilərinin başları kəsilmiş, çoxları isə yanmışdı …”.  İngiltərənin “The Sunday 
Times” qəzetinin müxbiri Tomas Qolts isə yazır: “Erməni əsgərləri 450-dən çox azərbaycanlını güllələyib, 
süngüdən keçiriblər. Onların əksəriyyəti qadın və uşaqlar olub, yüzlərlə, bəlkə də minlərlə insan itkin düşüb və 
ya həlak olub. Dünən axşam Ağdamın meyitxanasında 579 ölü qeydə alındı. 29 meyit qəbiristanlıqda 
basdırılmışdı. Ağdam xəstəxanasında dəhşətli mənzərə yaranmışdı. Həkimlər qırğından qaçan 140 xəstənin 
əksəriyyətinin güllə yarası aldığını bildirirdilər... Ötən həftə bu yer xəritədən silindi. Meyitxanalar meyitlərlə 
dolurdu. Mən Qarabağa baş çəkən sonuncu qərb adamı idim. Yanvar ayı idi və insanlar uğursuz talelərini 
əvvəlcədən görürdülər. Azərbaycanlı müdafiəçilər bir-bir həlak olurdular. Sağ qalanlar bildirirdilər ki, erməni 
qüvvələri amansız qırğına başladılar, tərpənən hər şeyə atəş açırdılar. Bəziləri qəzəblərini xaricilərə bildirirdilər: 
“Hanı mənim qızım, hanı mənim oğlum?” deyə analar ah-nalə edirdilər. Zorlanmışdır. Doğranmışdır. İtkin 
düşmüşdür”. Göründüyü kimi, baş verənlər insanlığa sıgmayan hadisələrdir və bu baş verənləri təkcə ruslar 
deyil, eləcə də Avropa, Amerika və Avstraliyadan gələn jurnalistlər görüblər.  

 
Beynəlxalq ictimaiyyət hələ də ikili standartlardan çıxış edərək soyqırım faktını qəbul etmək 

istəmir 
 
Xocalı genosidindən danışarkən həm də bildirmək lazımdır ki, bu cinayətin törədilməsində bilavasitə əli 

olan şəxslər bu gün Ermənistan hakimiyyətində təmsil olunurlar. Ermənistanda hakimiyyətdə olan Sərkisyanın 
başçılıq etdiyi terror şəbəkəsi və eləcə də ondan əvvəl hakimiyyətdə olan Köçəryan dünya tarixində, xüsusilə də 
XX əsrdə dünyanın ən dəhşətli faciəsini törədərək bir gecənin içində Xocalı şəhərini yerlə-yeksan ediblər. 
Genosid nəticəsində 8 ailə tamamilə məhv edilib, 56 nəfər xüsusi qəddarlıqla öldürülüb, 25 uşaq hər iki 
valideynini, 130 uşaq bir valideynini itirib, 76 azyaşlı körpə şikəst edilib. 10 yaşayış məntəqəsi dağıdılaraq talan 
edilib və 2 tarixi abidə məhv edilib. Faktlarla danışsaq, bu faciənin törədilməsinə Ermənistanın eks-prezidenti 
Robert Köçəryanın bilavasitə rəhbərlik etdiyini görə bilərik. Bu gün təəssüfverici məqam ondan ibarətdir ki, 
beynəlxalq ictimaiyyət bu soyqırım, genosid və eləcə də etnosid (hər hansı bir xalqa məxsus olan maddi 
mədəniyyət abidələrinin kütləvi şəkildə başqa xalq tərəfindən dağıdılması) qırğın haqqında faktlarını və 
sübutları görə-görə susur. Halbuki baş verməmiş və uydurma olan erməni genosidini Avropa dövlətləri və eləcə 
də özünü demokratiyanın beşiyi hesab edən və dünyaya demokratiya dərsi keçən ABŞ-ın əksər ştatları tanıyıb. 
Ermənilərin Xocalıda törətdikləri qırğın soyqırım kimi tanınarsa, beynəlxalq təşkilatlar qarşısında bu qırğına 
rəhbərlik edən və Xocalı əhalisinin kütləvi şəkildə qırılmasında iştirak edənlər Beynəlxalq Hərbi Tribunal 
tərəfindən məhkum edilər və cəzasını alar. Xocalı soyqırımından danışarkən, xüsusilə də bu soyqırıma 
beynəlxalq hüquqi qiymət verilməsindən danışarkən qeyd etməliyik ki, bu soyqırım nəticəsində bəzi ailələr 
bütünlüklə məhv edilib, mülki əhali görünməmiş vəhşiliklə qətlə yetirilib, insanların təməl hüquqları və ən əsas 
da insanların yaşamaq hüququ pozulub. Beynəlxalq hüquqa görə genosid sülh və bəşəriyyət əleyhinə yönələn 
əməldir və beynəlxalq cinayət hesab olunur. BMT Baş Məclisinin 1946-cı il 11 dekabr tarixli 96 saylı 
qətnaməsində göstərilir 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 ziddir. Bundan başqa BMT-nin 1948-ci il tarixli 260 saylı qətnaməsi ilə qəbul 
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edilən və 1951-ci ildə qüvvəyə minən “Genosid cinayətlərinin qarşısının alınması və cəzalandırılması haqqında 
Konvensiya”da genosid cinayətinin hüquqi əsası təsbit olunub. Konvensiyaya qoşulan dövlətlər isə sülh və 
yaxud müharibə dövründə törədilməsindən asılı olmayaraq genosidin beynəlxalq hüququn normalarını pozan 
cinayət olduğunu təsdiq edərək onun qarşısının alınması və səbəbkarlarının cəzalandırılması üçün tədbirlər 
görməyi öhdələrinə götürüblər. Qeyd edək ki, Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü zamanı adıçəkilən 
Konvensiyada təsbit olunan genosid cinayətlərinin əsasını təşkil edən bütün əməllər təsdiq olunub.  

 
Xocalı genosidi ilə bağlı bütün faktlar toplanmalı və cinayəti törədənlər beynəlxalq məhkəməyə 

verilməlidir 
 
Məhz indiki şəraitdə əsas məsələlərdən biri də Xocalı ilə bağlı bütün faktların toplanması və bu cinayəti 

birbaşa və ya dolayı yolla törədən ermənilərin beynəlxalq məhkəməyə verilməsidir. Real tarixi faktlara 
əsaslanan və ən əsası uzaq tarixdə deyil, 18 il əvvəl baş verən bu cinayət lazımi səviyyədə araşdırılmalı və öz 
siyasi və hüquqi qiymətini almalıdır.  

 
Əlimərdan Sultanov   

Yazı Azərbaycan Mətbuat Şurası tərəfindən elan olunan və Xocalı soyqırımına həsr olunan müsabiqəyə 
təqdim etmək üçündür 

 
“Palitra”.-2010.-29 yanvar.-N.11.-S.6. 
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Xocalının qırmızı qarı 

 
Yaxud bir gecədə 5 şəhid verən Həsrət ananın hekayəti 

 
Gerçək nağılların alması olmur, atam balası 

 
Biri vardı, biri yoxdu, Xocalı adlı möhtəşəm bir şəhər vardı. Şəhər o qədər gözəl idi ki, yemə-içmə, 

tamaşasına dur. Bu şəhərin oğul-uşağını, nəvələrini başına yığıb, şad-xürrəm ömür sürən Həsrət ana adlı bir 
sakini də vardı. Elə bil qəfildən çərxi-fələyin dövranı tərsinə döndü, xoşbəxt ömür sürdükləri yerdə ermənilər 
onların torpağına göz dikdilər və Xocalıya basqın edib, onu hər tərəfdən mühasirəyə aldılar. Məqsədləri camaatı 
qırmaq, Xocalını yerlə-yeksan etmək idi. O ərəfədə ağır hərbi texnikanın yerləşdirildiyi Xocalıda hər kəs 
səksəkə içində yaşayırdı. Amma bununla belə torpağı qoyub qaçmırdılar. Soyuq bir qış günündə fevralın 25-dən 
26-a keçən gecə qara yellər əsdi, o erməni soylu yağılar və «366-cı» rus alayının qaniçən əsgərləri şəhərə hücum 
edib, onun külünü göyə sovurdular. Artıq «bıçaq sümüyə dayanmışdı», camaat şəhəri tərk etməliydi, yoxsa dinc 
əhali qanlarına qəltan ediləcəkdi. Onsuz da edildilər də. Gecə saat 11 olardı, ya olmazdı, bayırda vay-şivən 
qopdu, mal-qaranın səsi itlərin hürüşməsinə qarışdı, hamı ayaqyalın, baş açıq evdən bayıra qaçdı. Həsrət ananın 
gəlini Zərifə 23 günlük körpəsini əmizdirirdi, qıymadı balasına, elə döşü uşağın ağzındaca evdən çölə qaçdılar. 
Hamı kimi ana, əri Qaçay, gəlini Zərifə, oğlu Tahir, nəvələri 6 yaşlı Həmayil, 4 yaşlı Lalə də ayaqyalın camaata 
qarışdılar; başına döyüb, üzünü şırımlayan, saçını yolan kim, qorxudan özündən gedib bayılan kim. Amma 
dayanmaq vaxtı deyildi. İnsanlar Qar-qar çayını keçib, özlərini meşəliyə təpdilər. Həsrət ana da ailəsi ilə birgə 
çayı keçdi və geri dönüb baxanda gördülər ki, Xocalı çıkkır-çıkkır yanır, alovları ərşə dirənib. Qaçay kişi 
gördüyü mənzərəyə dözməyib dizini yerə atdı və başına-başına döyüb üzünü torpağa sürtdü. Başını itirən 
camaat elə o alovun işığıyla da ağzıyuxarı qaçmağa başladı. Amma onları qarşıda məşəqqətli saatlar gözləyirdi. 
Azğın erməni pusquda dayanmışdı, meşəboyu qarşısına çıxan Xocalını qanına qəltan edirdilər. Onlar nə qocaya 
rəhm edirdi, nə südəmər uşağa, nə də də qız-gəlinə. Həsrət ana 4 yaşlı Laləni kürəyinə sarımışdı, gəlini isə 23 
günlük südəmər körpəni. Amma qorxu və soyuqdan Zərifədə taqət qalmamışdı. Yolda dedi, ana, daha gücüm 
yoxdu, gəl körpəni sarıyım belinə bir az da sən apar, mən də Lalənin əlindən tutub qaçaram. Hələ o vaxta qədər 
bir nəfər kişinin qabağında yaşmaqsız dayanmayan Həsrət ana həyatında ilk dəfə yaşmağını açdı və başının 
şalını açıb nəvəsini belinə sarıdı. Dik yeriyirdi, erməninin gülləsi də yağış kimi başının üstündən yağırdı, amma 
nə sirdisə, güllənin biri də ona dəymirdi. Elə bil Allahın o, 23 günlük körpəyə yazığı gəlmişdi, ya nəsə anaya 
İlahidən güc verilmişdi. Birdən meşəyə atılan mərmilərdən ara qarışdı, ailə pərən-pərən düşdü, 12 qız-gəlin, bir 
də körpəylə qalan Həsrət ana onda gördü ki, mühasirədədirlər. Tez yerə sinib sürünə-sürünə özlərini 
yaxınlıqdakı kolluğun içinə yıxdılar. Gördürlər, ermənilər ortalığa vedrə qoyub kolluqda, meşəlikdə gizlənən 
xocalıları çağırırlar ki, gəlin nəyiniz varsa, tökün bu vedrənin içinə, sizi öldürməyək. Amma yalan danışırdılar, 
çünki vedrəni pul, qır-qızılla doduran kimi həmin adamların düz başlarından «atırdılar». Gözlərinin qabağında 
ermənilər meyitlərin əyin-başını çıxarır, ciblərini boşaldırdılar. Bir şey də tapmayanda gülləni meyidin qarnına 
doldururdular. Bununla da ürəkləri soyumayıb, «axmaq türklər, sizi belə gəbərdəcəyik», - deyib binəva cəsədləri 
təpikləyirdilər. Bunu görəndə Həsrət ananın yanındakı gəlinlərdən biri dözməyib bayıldı. Dörd saat yerindən 
tərpənməyən Həsrət ana əlini körpənin ağzına dayadı ki, ağlayıb, onları ələ verməsin. Qız-gəlin ona dedi ki, gəl 
uşağı boğ, yoxsa bizi ələ verəcək. Nənənin buna əli gəlmirdi, amma altköynəyini çıxarıb uşağın altını dəyişən 
kimi körpə şirin yuxuya getdi. Onu daha ermənilərin «ey türklər, gətirin, pullarınızı, onsuz da burdan heç nə 
apara bilməyəcəksiniz» - vəhşi bağırtıları oyada bilməyəcəkdi. Çünki nənəsinin köksünə qısılıb, mışıl-mışıl 
yatırdı. Amma daha nənədə dözüm qalmamışdı, ermənilərin meyitlərlə faşistcəsinə davranışları onu ölümə 
sürükləyirdi. Pəzəvəng bir erməninin qanına qəltan olmuş gənc bir qadın meyidinin paltarlarını əynindən çıxarıb 
və onunla əylənməsini görəndə Həsrət ananın gücü özünə çatdı; saçını yolub, üzündə dırnaqları ilə şırımlar açdı. 
Körpə nəvəsi qarşısını kəsməsəydi, gördüyü mənzərədən az qala havalanan ananı saxlaya bilməyəcəkdilər. 
Amma deyəsən, daha nəvə də gözə görünmürdü, yumruqlarını düyünləyib, ayağa qalxmaq və erməninin üstünə 
getmək istəyən ananı qız-gəlin də sakitləşdirə bilmirdi. Tanrı onun tərəfində imiş, meşəlikdən atılan güllələrlə 
ortalığın qarışması bir oldu. Xocalının oğulları idi, ov tüfəngiylə atırdılar ki, qarışıqlıqdan istifadə edib, 
mühasirəyə düşən qız-gəlin irəliyə qaça bilsinlər. Elə qaçdılar da… 

…Huşunu itirən Həsrət ana kürəyinə sarıdığı 23 günlük nəvəsinin çığırtısına gözünü açanda gördü hər 
tərəf qıpqırmızı qarla örtülüb. Qar da qırmızımı olar?. Əvvəl elə bildi gördükləri yuxudur, ayağa qalxanda baxdı 
ki, ətraf qalaq-qalaq yığılmış meyitlərlə doludur. Meyitlərin güllə yarasından sel kimi axan qanı və o qanla 
boyanan qırmızı qarı görəndə başa düşdü ki, Xocalının qırmızı qarı onun sandığı kimi heç də Allahın möcüzəsi 
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deyilmiş. Gördüyü mənzərədən gözünü qan örtən ana ayağının altında qalan meyitləri tapdalaya-tapdalaya 
qaçdı, onu yalnız bir şey düşündürürdü; xilas olmaq və balasının yadigarını salamat Ağdama keçirmək. 

Həsrət ana sonradan bilib, öyrəndi ki, gəlini Zərifənin qarnına bir neçə güllə atıblar. 4 yaşlı Lalə ölmüş 
anasını yatmış bilib, meyitlərin üst paltarını çıxarıb, onun üstünə töküb ki, soyuq olmasın. Yanındakılar nə illah 
eləyiblər, onu anasının yanından aralaya bilməyiblər, deyib, anam durub məni özü aparacaq. Anası kimi 
ermənilər onun da qarnına çoxlu sayda güllə vurmaqla öldürüblər. Milli Qəhrəman Çingiz Mustafayevin 
televizorda başı üzərinə qaldırdığı və üzünü sinəsinə sürtüb, ağladığı ağşərfli uşaq varıydı ha, bax həmin 
Lalədir. O gecə Həsrət ananın həyat yoldaşını da ermənilər başından vurdular. Kənd camaatından görən 
olmuşdu; erməni tüfəngi onun başına dirəyib, deyirmiş, səni öldürüm, yoxsa sağ buraxım, deyib, ə, daha 
öldürmək necə olur, elə ölmüş kimiyəm də, heç bilmirəm, oğlum-uşağım hardadır? Ermənilər zarafatlaşa-
zarafatlaşa gülləni başına çaxmışdılar. Oğlu Tahirin böyrəyini deşən güllə yarasından axan qanı 6 yaşlı qızı 
Həmayil paltarıyla silib. Ölümcül yaralansa da, qonum-qonşu Tahirə deyib, gəl səni alıb qucağımızda aparaq. O 
isə razı olmayıb, deyib, onsuz da mən dirilən deyiləm, elə qızımı aparın, bəsimdir. Nə illah eləyiblər, Həmayili 
də atasının yanından ayıra bilməyiblər. O da erməni gülləsinin qurbanı olub. Bütün bunları anaya Ağdama 
çathaçatda qonşusu danışıb. Bir gecədə bir ömrün acısını yaşayan, beş şəhid verən Həsrət ana 23 günlük 
körpəsini sağ-salamat Ağdama yetirib. Düz 18 ildir ki, Bakıda yaşayan dərdli ana bu illər ərzində qar üzü 
görməyib. Qar yağanda pəncərələrinə qalın pərdə çəkdirib, çünki Xocalıda olduğu kimi qarı qırmızı 
görəcəyindən qorxub. Yuxularında da qarı qırmızı görür, Həsrət ana. Bir dəfə yuxusunda şəhid Laləsinin ona 
atdığı qırmızı qartopunu görəndən sonra düz bir ay xəstə yatıb. Amma «yuxular tərsinə yozulur», -deyən ana 
xəyalında Xocalını yenidən tikib-qurur. Deyir indi Xocalı əvvəlkindən də yaraşıqlı, gözəl şəhər olub, ormanı-
meşəsi, bulağı-şəlaləsi, dağı-yamacı Qarabağa bəzəkdir, «lap ölüb qalmalı yerdir». Ana xəyalında tez-tez 
Xocalıya gedir, qırmızı kirəmitli evlərinin açıq eyvanında qayınanasından qalma qədim-qayım mis samavara od 
salır, rəhmətlik oğlu Tahirsə orüşdən haylayıb gətirdiyi mal-qaranı evin arxasındakı tövləyə salır... Elə bu 
xəyalla da yaşayır. O şəhərə getməkdən ötrü burnunun ucu göynəyir, ananın. Deyir o günə lap az qalıb, bir səhər 
gözünü açanda fələyin çərxiylə özünü Xocalıdan keçib Ağdamda gördüyü kimi, bir səhər də gözünü açanda 
özünü Allahın izniylə Xocalıda görəcək, amma o yerlərə ayrı cah-cəlalla gedəcək. 

Göydən üç alma … Yox, yox, mənim nağılımın alması yoxdur. Ona görə ki, sizə söylədiyim var olan bir 
şəhərin var olan sakini, bir gecədə beş şəhid verən bir xocalılının gerçək nağılı idi. 

Gerçək nağılların isə alması olmur, atam balası. 
Yazı Azərbaycan Mətbuat Şurası və “Xocalı Soyqırımını Tanıtma” İctimai Birliyinin birgə keçirdiyi 

Xocalı soyqırımı ilə bağlı müsabiqə üçün hazırlanıb 
 

Cəvahir SƏLİMQIZI  
 

“Mərkəz”.-2010.-29 yanvar.-N.17.-S.9. 
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Müdhiş gecənin əzablı səhəri və yaxud qəlbimizin Xocalı dərdi 

 
Fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Ermənistan silahlı qüvvələri SSRİ dövründən Xankəndi 

(Stepanakert) şəhərində yerləşən 366-cı motoatıcı alayın zirehli texnikası və hərbi heyətinin köməkliyi ilə 
Xocalı şəhərini işğal etdi. Hücumdan əvvəl, fevralın 25-i axşam şəhər toplardan və ağır artilleriyadan şiddətli 
atəşə tutuldu. Nəticədə, fevralın 26-ı səhər saat 5 radələrində Xocalı tam alova büründü. Mühasirəyə alınan 
şəhərdə qalmış təqribən 2500 nəfər xocalılı Ağdam rayonunun mərkəzinə çatmaq ümidi ilə şəhəri tərk etdi. 
Amma bir günün içində yer üzündən silinən şəhəri tərk edən 2500 Xocalı sakinindən 613-ü qətliamın 
qurbanı oldu. Bu soyqırım nəticəsində 63-ü uşaq, 106-sı qadın, 70-i qoca və qarı olmaqla - 613 nəfər Xocalı 
sakini qətlə yetirildi, 8 ailə tamamilə məhv edildi, 25 uşaq hər iki valideynini, 130 uşaq valideynlərindən 
birini itirdi. Düşmən gülləsindən yaralanan 487 nəfərdən 76-sı uşaq idi. 1275 xocalılı girov götürüldü, 150 
xocalılı itkin düşdü. Dövlətin və əhalinin əmlakına 1 aprel 1992-ci il tarixinə olan qiymətlərlə 5 mlrd. rubl 
dəyərində ziyan vurulmuşdur: 

Bu hadisə Azərbaycanda və Türkiyədə "Xocalı soyqırımı", "Xocalı faciəsi" kimi anılır. 
Ermənistanda isə bu əməliyyat "Xocalı döyüşü", "Xocalı hadisəsi" terminləri ilə ifadə olunur. Qərb və 
dünya mətbuatı "Xocalı qətliamı" (en. "Khojaly Massacre", fr. "Massacre de Khodjaly") terminindən 
istifadə etməyə üstünlük verir. 

 
Ağdam, 26 fevral 1992-ci il. 

 
Həmin gün hava günəşli idi. Qışın ayazı sir-sifətimizi göynətsə də bunu hiss etmirdik. Dərd qoymurdu 

bizə göynərtini hiss etməyə, çünki dərdimizin göynərtisi duyğularımızı keyitmişdi və əzabdan qıvrılan simamız 
qabar bağlayıb hissizləşmişdi. 

Həmişə qələbəlik olan küçələrdə adamların sırası seyrəlmişdi. Gözə dəyənlər isə qaşqabaqlarının 
düyünündən qəzəbli görünsələr də gözlərindəki ümidsizlikdən doğan qayğı və təlaş aydın sezilirdi. 

Mən 25-indən şəhərdə idim. Qoca valideynlərimə baş çəkməyə gəlmişdim. Gəlişim də çox hövlnak 
olmuşdu. 24-ündən 25-inə keçən gecə Ağdamın bombalandığını eşidib səhər tezdən yola çıxmışdım. Atam 
təqaüdçü idi, amma yaxınlaşan fəlakəti mümkün saysa da şəhəri tərk etmək fikrində deyildi. Ümidini evdəki 
kiçik kalibrli tüfəngə bağlamışdı. Ermənilər başlarına bomba yağdıranda isə şəhərdəki əksər evlərdə olduğu 
kimi sığınacaq rolunu oynayan zirzəmiyə sığınırdılar. 

4 il idi ki, Qarabağ torpağı od-alov içərisində yanırdı. Bir tərəfdən ermənilərin yağdırdıqları bombalar, 
insanların öldürülməsi, şəhər və kəndlərin viran qoyulması, o biri tərəfdən Rusiya dövlətinin separatçı erməni 
quldur qüvvələrini müdafiə etməsi, ta SSRİ vaxtından azərbaycanlıların əl-qolunun bağlanaraq vəhşilikdən, 
quldurluqdan, işğaldan müdafiə hüququnun pozulması hakimiyyətə və həyata inamsızlıq yaratmışdı. 

26-sı səhər valideynlərim çox narahat idilər. "Görəsən, ermənilər bu gecə kimin evini viran qoyublar!?" 
- anam stəkana çay süzə-süzə gərgin bir nigarançılıqla sanki öz-özünə dedi. 

Saat 9.30-da yeni xəbərləri öyrənmək üçün evdən çıxıb şəhərin mərkəzinə tələsdim. Küçələrdə 
dünənkinə nisbətən xeyli adam vardı. Hamı təlaş içərisində harasa qaçırdı. Şəhərin mərkəzində və evimizə yaxın 
ərazidə yerləşən məsciddən gələn hay-küyə görə ilk olaraq ora baş çəkdim. Qarşılaşdığım mənzərə baş vermiş 
müdhiş fəlakətdən xəbər verirdi. Məscidin qarşısındakı meydanda onlarca tabut, yaxud da kəfənlənmiş meyid 
vardı. Xeyli sayda meyid, görünür tabut çatışmadığından yerə sərilmiş xalçaların üzərində yan-yana 
düzülmüşdü. 

Meyidlərə baxmaq adamdan ürək istəyirdi: cəsədlərin üz-gözü parçalanmış, bədənləri al qan içərisində 
qurumuş, kiminin ayağı, kiminin qolu kəsilmişdi. Bu meyidlər yuyulub kəfənlənmək üçün öz növbələrini 
gözləyirdilər. Ağlayıb üz-gözünü cıran yaşlı qadınların heydən düşmüş çığırtıları, qız-gəlinlərin ah-nalələri, 
mollaların oxuduğu Quran ayələrinin yanıqlı sədası bir-birinə qarışmışdı. 

Bu arada kimsə "Kəfən verin, bayaq gətirdiyiniz qurtardı"-deyə qışqırdı. "Daha yoxdur kəfən, şəhərdə 
olan-qalanı gətirmişdilər bayaq, Bərdəyə, Yevlağa adam göndərmişik kəfən dalınca, bir az gözləyin"- kimsə ona 
cavab verdi. Qadınlar arasından "Kəfəni olmayan balam, vayyy!" nidası ilə ucalan yanıqlı mərsiyə kütləni 
təlatümə gətirdi və qarmaqarışıq şikayətlər bir-birinə qarışdı. Qəzəblənmiş adamlar kimə ünvanlandığı bəlli 
olmayan hikkəli suallar yağdırırdılar: "Hanı bu hökumət, harada gizlənibdir, bu ağır gündə də üzə 
çıxmayacaqsa, onda nəyə gərəkdir?!", "Hökumətliyiniz başınıza dəysin, heç olmasa imkan verin özümüz 
özümüzü qoruyaq!". 
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Müharibə dövründə nə baş verdiyini anlamaq üçün əlavə məlumata ehtiyac yox idi. Üstəlik 4 il ərzində 
Ağdam məscidində belə mənzərələrlə tez-tez qarşılaşmaq olurdu. İki ay əvvəl Malıbəyli, Meşəli, Abdal-Gülablı 
kəndlərinə erməni hücumlarının nəticəsi də belə fəlakətli olmuşdu. Amma bu dəfəki fəlakətin miqyası deyəsən 
ölçüyəgəlməz idi. Daha səhih məlumat almaq üçün Ü. Hacıbəyov adına parkda yerləşən "Veteranlar evi"nə 
tələsdim. Allahverdi Bağırovun başçılıq etdiyi xalq özünümüdafiə dəstəsi orada məskən salmışdı. Parka yol 
mərkəzi meydandan keçirdi. 

Meydanda da insanlar dəstə-dəstə gah məscid tərəfə, gah da "veteranlar evi"nə tərəf qaçışır, kimi ağlar, 
kimi qəzəb dolu səslə bir-birlərini haraylayır, "Filankəsi görməmisən?" sualı ilə nəfəsləri tıncıxa-tıncıxa 
danışırdılar. Nə baş verdiyi aydın idi, ermənilər azəri türklərinin yaşadığı hansısa yaşayış məskəninə hücum 
etmiş, insanlarımızı dədə-baba yurdlarından qovmuşdular. Fəlakətin ab-havası mənə də sirayət etdi və daha 
dözə bilməyib qaçmağa başladım. "Veteranlar evi"nə çatanda məni dəhşət bürüdü. Yaralılar əlindən içəridə 
tərpənmək mümkün deyildi. Qoca, cavan, qadın, uşaq... Boş çarpayı qalmamışdı, yerdə kilimdən-palazdan sərib 
yaralıları sıra ilə uzandırmışdılar. Bir neçə həkim və tibb bacısı onlara ilkin yardım göstərirdi. Ağdam camaatı 
evindən əlinə keçən ərzağı, yorğan-döşəyi buraya daşıyırdı. Amma bina kiçik və bu qədər adam üçün çox 
darısqal idi. 

Bu vaxt kimsə "Allahverdigil gəldi" deyə qışqırdı. Ayaqüstə olanlar bir-birlərini itələyə-itələyə hövlnak 
bayıra qaçdılar. Mən də onlara qoşuldum. Özünümüdafiə dəstəsi iki yük maşını dolusu yaralı gətirmişdi. 
Yaralıların ah-zar və iniltilərindən, onları qarşılayanların hirs - hikkə dolu nalələrindən hava titrəyirdi. Qabaqda 
Allahverdi qucağında ahıl bir kişi gəlirdi. Qocanın yalın ayaqlarını şaxta vurub qaraltmışdı, sol ayağının 
parçalanmış baş barmağının qanı donmuşdu. Tərpənməyə və danışmağa taqəti yox idi, ümidsiz baxışları ilə onu 
qarşılamağa yüyürənlər arasında çox güman ki, qohum-əqrəbasını, dost-tanışlarını axtarırdı. 

Allahverdinin dəstəsində gətirilənlərin yerləşdirilməsi ilə vaxtilə Ağdam şəhər 1 nömrəli orta 
məktəbində mənə həndəsədən dərs demiş Nəsrəddin müəllim məşğul olurdu. O vaxtdan 18 il keçmişdi və onun 
hafizəmdə qalmış gəncliyə məxsus təkəbbürlü və təşəxxüslü görkəmindən heç nə qalmamışdı. Məni görən kimi 
tanıdı, qayğılı və əsəbi görkəmilə yalnız "Hə, sən də buradasan?!" deməyə imkan tapdı və iti addımlarla onu 
çağıran yaralılara tərəf getdi. 

Baş vermiş fəlakətin təfərrüatını öyrənmək üçün parkın yaxınlığından, şəhərin mərkəzindən keçən 
Ağdam-Xankəndi yolunun üstündəki "Ağdam" restoranının yanına getdim. Restoran çoxdan bağlanmışdı, 
işləmirdi. Onun ikimərtəbəli binasının yaxınlığında bir-birindən 15 metrlik məsafədə iki "Alazan" raketinin 
izləri vardı. Raketlərdən biri asfalta düşüb partlayaraq iri çala açmışdı. Digəri isə torpaq sahəyə düşdüyündən 
partlamamışdı və yarıya qədər torpağa bataraq qalmışdı. 

Adamlardan öyrəndim ki, bu axşam ermənilər rus qoşunlarının köməyi ilə Ağdamdan 17- 18 km 
məsafədə yerləşən kiçik Xocalı şəhərinə hücum etmiş, zirehli maşınlardan, pulemyot və avtomatlardan atəş 
açaraq dinc sakinləri kütləvi şəkildə qətlə yetirmiş, bir neçə yüz nəfəri əsir götürmüş, qalan camaat isə şaxtanın 
qılınc kimi kəsdiyi soyuqda Qarqar çayının yatağı ilə birtəhər qaçıb canını ölümdən qurtarmışdır. Qaçanların da 
əksəriyyətinin bədən əzalarını şaxta vurub dondurmuşdu. Xocalı sakinlərinin danışdıqları heyrətamiz dərəcədə 
dəhşətli idi. 

Yenidən "veteranlar evi"nə qayıdıb yaralıların vəziyyətini öyrənmək istədim. Parka daxil olanda biri 
əcnəbiyə bənzəyən iki nəfərlə qarşılaşdım. Tərəddüd içərisində olduqlarını görüb nə istədikləri ilə maraqlandım. 
Moskvada akkreditə olunmuş bir yapon jurnalisti Qarabağ məsələsini araşdırmaq üçün Ağdama gəlmişdi. O 
mənim jurnalist olduğumu biləndə dərhal suallara keçdi. Suallarının mahiyyətindən aydın olurdu ki, Azərbaycan 
haqqında çox məlumatsızdır və üstəlik cüzi bildiyi məsələlər də yanlış mahiyyət daşıyır. Belə dar macalda 
anlayışı olmayan məsələ barədə bu yapon jurnalisti gedib nə yazacaqdı?! Hövsələmi basıb imkanım daxilində 
Ermənistanın ölkəmizə basqınları, rusların hamiliyi və iştirakı ilə haqsız ərazi iddiaları barədə tarixi mənbələrə 
istinadən informasiya verməyə çalışdım. Vəziyyətin gərginliyi, soyqırıma məruz qalmış əhalinin harayı, dərd 
əlindən ora-bura qaçışanların yaratdığı vahimə əcnəbi jurnalistin fikrini tez-tez yayındırır, eyni sualları təkrar 
verirdi. Hiss etdim ki, baş verənlərin xofu onu basıb və qəfil düşdüyü ekstremal vəziyyətdən özünü itirərək 
nədən və necə başlamağı bilmir. Görünür, elə buna görə də o mənim yaralılarla danışmaq təklifimə reaksiya 
verməyib tamam əks istiqamətə getməyə qərar verdi. 

Yenidən "təzə gətirilənlər var" harayını eşidib səs gələn tərəfə qaçdım. Yük maşını Xocalı tərəfdən 
gəlirdi. Adamlar bir-birlərinə aman vermədən hərəkət edən maşının banına qalxıb gətirilənlərin kimlərdən 
olduğunu öyrənməyə çalışırdı. Maşın dayanan kimi ona yaxınlaşdım. Hardansa xarici informasiya agentliyinin 
(deyəsən "Reuters" idi) reportyoru peyda oldu və gətirilənləri lentə almaq üçün maşının yük yerinə qalxmağa 
çalışdı. Mən cəld tərpənib ondan əvvəl qalxdım. Banda dörd kişi meyidi vardı. Yerə atılıb yerimi reportyora 
vermək istədim. Eyforiya içərisində olan kütlə ona mane olmağa çalışırdı. "Niyə, nə üçün? Qoyun çəksin! Bizə 
lazımdır ki, dünya bu qırğından xəbər tutsun!" deyə onlara müraciət etdim. 
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"Yox, kimsə qəzəblə qışqırdı, indiyə qədər çəkdiklərinin axırı nə olub ki, indi də nə olsun?! Əksinə, 
çəkdiklərini dünyaya erməni kimi qələmə verirlər, guya biz onları öldürür, döyüb yurdlarından qovuruq". 
Çətinliklə olsa da tanıdığım şəxslərin köməyilə reportyora öz işini görmək üçün imkan yarada bildim. Başında 
qəhvəyi-sarı rəngli ondatra dərisindən papaq, əynində dəri gödəkçə, ayağında dizəcən boğazlı rezin botu olan 
sərt üzlü bu qərbli reportyor yapon jurnalistindən fərqli olaraq vəzifəsini stressiz yerinə yetirirdi. Bu vaxt 
adamlar arasında Türkiyənin "Milliyyət" qəzetinin Azərbaycan üzrə müxbiri Rəhbər Bəşirlini, vaxtilə 
jurnalistika fakültəsində mənimlə bir kursda oxumuş, indi isə MTN-nin Gəncə bölməsində çalışan İlham 
İsmayılovu gördüm. 

Şəraitin ekstremallığı son həddə idi. Məni jurnalistlikdən çox təcavüzə məruz qalmış tərəf kimi "nə 
etməli?" sualı düşündürürdü. Əl-qolumuz bağlanmışdı. Meydana çıxıb xalqa açıq rəhbərlik etməyi bacaran yox 
idi. Gizli rəhbərlik edənlər isə təslimçilik yolunu tutmuşdu. Hər dəfə hansısa şəhər viran qoyulanda, 
vətəndaşlarımız qətlə yetiriləndə düşünürdük ki, daha bu sonuncudur, nəhayət hökumət xəyanətin miqyasını və 
mahiyyətini dərk edəcək, "bundan o yana yol yoxdur" deyərək müdafiə tədbirlərinə əl atacaq. Ancaq, heyhat! 
Adamların başını şaiyələrlə qatırdılar. Bu dəfə də eyni ssenari baş verdi. Saat ikidə camaat arasında söz 
gəzməyə başladı ki, Gəncədə yerləşən tank diviziyası yuxarıdan əmr alıb, elə bu gün hücuma keçib Xocalını 
geri qaytaracaq. Camaat yenidən Xocalıya gedən yolun üstünə toplaşıb tankları gözləməyə başladı. Bir saat 
keçmiş tanklar toz qopara - qopara sürətlə şəhərə girdi. Böyük bir dəstə yumruqlarını sıxaraq inamla tankların 
yolu üstünə çıxdı. Təxminən 30-a qədər tank olardı. Qabaqda gedən tankın üstündəki lyukdan başını çıxaran 
hərbçi şəstlə adamlara əl elədi. (Onun çopur sifəti yaxşı yadımda qaldı və bir neçə il sonra hətta televiziya 
ekranlarında da görəndə tanıdım.) Amma dəstə "Ağdam" restoranını keçəndən 100 metr sonra, köhnə hamamın 
yanından sağa burularaq yoluna davam etdi. Mən dərhal başa düşdüm ki, onlar şəhər kənarındakı dairəvi yola 
çıxıb geriyə-Gəncəyə qayıdacaqlar. Demək, yenə də yalançı manevrlə xalqı aldatmağa çalışdılar. Amma bir 
qisim adam bunu başa düşmədi və qalxan toz burulğanı havada əriyənə qədər ümidli gözlərini tankların getdiyi 
istiqamətdən çəkmədilər. 

Bu an ürəyimdə doğan suala cavab tapmaq məqsədilə Allahverdi Bağırovu axtarmağa getdim. O, 
məskən saldıqları "veteranlar evi"nin bir küncündə başının dəstəsi ilə sakitcə oturub meyidlərin axtarışına 
göndərdiyi silahdaşlarından cavab gözləyirdi. Əlində ratsiya vardı. Dağlarda qalmış meyidləri dəstə döyüşə-
döyüşə götürürdü. 

Onu lap çoxdan tanıyırdım və xasiyyətinə də bələd idim:- dəli-dolu bir adam idi, hövsələsizliyi bir yana, 
ədalətsizlik olan yerdə qabağında durmaq çətin məsələ idi. Elə kükrəyib daşardı ki, haqsızlığa qol qoyanlar 
pərən-pərən düşərdi. İndi isə gərginlikdən sifəti boğulmuşdu, əlacsızlıq sindromu hərəkətlərini süstləşdirmişdi. 
Qaynayan yalnız xırda, mavi gözləri idi ki, bu da ondakı daxili inam və enerjinin tükənmədiyini göstərirdi. 

Ona yaxınlaşıb sakit, lakin sərt tonda soruşdum: 
-Hücum olacaq?!-sualımı jurnalist kimi yox, təcavüzə məruz qalmış şəxsin döyüş arzusu kimi verdim. 
Bir anlıq sükut edib əlindəki avtomata baxdı və suala sualla cavab verdi: 
-Nə ilə?! 
O haqlı idi. Rusların ermənilərə "hədiyyə" verdiyi hərbi texnikanın qarşısını avtomatla almaq mümkün 

deyildi. 
Vəziyyətin çıxılmazlığı adamı boğurdu. İsteriyaya düşməmək üçün bayıra çıxıb, parkın sıx ağaclıq olan 

hissəsinə çəkildim. Lakin orada da dözməyib meyidlərin "vəziyyəti"ni öyrənmək üçün məscidin qabağına 
getdim. Bir dəstə qadın nöhə deyə-deyə qətlə yetirilənlərin yasını tuturdu. Bu vaxt qarşılaşdığım səhnə məni bir 
daha sarsıtdı. Xocalıdan olan yaşlı qadın ortaya düşüb nöhənin ahənginə uyğun rəqs edirdi. Kimsə ona fikir 
vermirdi. Siması heç nə ifadə etməyən qadınsa sanki səhnədəymiş tək qol götürüb süzür, dingildəyə-dingildeyə 
dövrə vururdu. O, dərddən havalanmışdı... 

 
Rəsmi məlumat: 

18 il sonra... 
 

O əzablı gündən 18 il keçir. Faciədən sonra qısa müddətdə bütün dünya mətbuatı baş vermiş 
dəhşətlərdən yazdı. Azərbaycanlılara qarşı ermənilərin soyqırım törətdiyi bu yazılarda təsdiq olundu. 

Tayms qəzeti (London), 4 mart 1992-ci il:"Çoxları şikəst edilmişdi, balaca bir qızın isə yalnız başı 
qalmışdı". Le mond (Paris), 14 mart 1992-ci: "Ağdamda olan xarici jurnalistlər Xocalıda öldürülmüş qadın və 
uşaqlar arasında başlarının dərisi soyulmuş, dırnaqları qoparılmış 3 meyid gördülər. Bu, Azərbaycanın təbliğatı 
deyil, reallıqdır". İzvestiya (Moskva), 4 mart 1992-ci il: "Videokamera qulaqları kəsilmiş uşaqları göstərirdi. 
Bir qadının üzünün yarısı çapılmışdı. Kişilərin dərisi soyulmuşdu." 
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Humanizm və insan hüquqlarından dəm vuran inkişaf etmiş dövlətlərin siyasi yetkililəri isə özlərini 
xamlığa vurdular, insanların yalnız azərbaycanlı olduqlarına görə öldürülmələrinə baxmayaraq bu faciəni 
"soyqırım" kimi təsbit etmədilər, "demokratik Avropa sivilizasiyası" ilə fəxr edən siyasilər Azərbaycan 
torpaqlarının işğalını sözdə pislədilər, işdə isə təcavüzkarı müdafiə etdilər. Bu hal indi də davam edir. 

İşğalçıların torpaqlarımızdan qeyd-şərtsiz çıxmaları haqqında BMT-nin 4 qətnaməsi, Avropa Şurasının 
Ermənistanı təcavüzkar kimi tanıması barədə qərarı yerinə yetirilmir. Moskva ilə Vaşinqton arasında sanki 
danışıqların pozulması uğrunda yarış gedir. 

Hamı sülhdən danışır, amma sülhə doğru gedən yolun qarşısına sədd çəkilir. 
Hamı haqdan danışır, amma torpaqlarımızın işğaldan azad olunmasını ilkin şərt kimi ortaya qoymur. 

 
2008-ci il. 

Azərbaycan, Bakı. 
 

Hollandiyanın "Dünyada sülh, barışıq və ədalət" QHT-nin nümayəndəsi Matyö Hörmansla 
dialoqdan bir parça 

-Cənab Hörmans, əgər hər hansı bir ölkə Hollandiyanın hansısa ərazisini işğal etsəydi, Siz həmin ölkəyə 
qarşı müharibəyə başlardınız, yoxsa oturub gözləyərdiniz ki, kimsə gəlib torpaqlarınızı azad etsin? 

-Əlbəttə ki, müharibəyə başlayardım. 
-Bəs, onda nə üçün bizim müharibə çağırışlarımızı dəstəkləmirsiniz? 
Cənab Hörmans tərəddüdlə sükut edir və dərhal mövzunu dəyişməyə çalışır: 
-Ermənilər deyirlər ki, onlar sizinlə birgə yaşamaq istəmirlər, çünki siz onları öldürəcəksiniz. 
-Biz müharibəni erməniləri öldürməkdən ötrü yox, torpaqlarımızı azad etməkdən ötrü tələb edirik. 

Cənab Hörmans, mən Qarabağda anadan olub, orada böyümüşəm. Mənim ilk addım atıb yeriməyi öyrəndiyim 
evi ermənilər yandırıb külə döndəriblər. Ancaq, biz torpaqlarımızı azad edəndən sonra Azərbaycan vətəndaşı 
olan ermənilərin vətəndaş hüquqlarının qorunmasında mən də iştirak edəcəyəm. 

Matyö Hörmans bir söz deməyib sadəcə gülümsəyir və bununla da onun hansı missiyanı daşıdığı aydın 
olur. 

 
25 yanvar 2010-cu il  

Rusiya, Soçi kurort şəhəri. 
 
Qarabağ probleminin həlli üçün Rusiya, Ermənistan və Azərbaycan prezidentlərinin görüşü keçirilir. 

Görüşün patronajı Rusiyadır. 18 il əvvəl Xocalı soyqırımının da, Qarabağın işğalının da patronajı Rusiya olub. 
Bəs, indi ona nə lazımdır? Görüşün nəticəsini Rusiya XİN başçısı Lavrov belə izah edir: 

- Gələcək razılaşmanın preambulası hazırdır. Amma razılaşmanın detallarına biz qarışa bilmərik, bunu 
tərəflər özləri razılaşdırmalıdırlar. (Xalis xalq diplomatiyasının təbirincə, yəni biz öz xeyrimizi preambulada 
təsbit etmişik, qalanı necə olacaq bizi maraqlandırmır, özünüz razılaşın.) 

Dünyada tanıdığım xalqlar arasında iki xalqın danışıq dilində bir problemin həlli üçün "gəl, kişi kimi 
söhbət edək" ifadəsi var. Türklərdə (bizdə) və ruslarda. Amma Kreml rusları Qarabağ məsələsində öz milli 
ruhlarından çox uzaqlaşıblar. Bununla da sadiq dostları - azərbaycanlıları da özlərindən uzaqlaşdırıblar. Ancaq 
bizim səbrimiz tükənib, xalqımız "kişi söhbəti", yəni müharibə tələb edir. Çünki, müharibə ilə işğal olunmuş 
torpağı, müharibə ilə də azad etmək olar. Bu, mənim ixtiram deyil, dünyagörmüş müdrik insanların kəlamıdır. 

"Qarabağ dəftəri"nin qanla yazılan səhifələri nə vaxt bitəcək, məlum deyil. 
 

N. Novruz 
 
Bu yazı Mətbuat Şurası ilə Xocalı Soyqırımını Tanıtma İctimai Birliyinin elan etdiyi "Qarabağ 

mövzusunun və Xocalı soyqırımının mediada təbliğatına dəstək" adlı yazı müsabiqəsinə təqdim olunur. 
 

“EURO xəbər”.-2010.-28 yanvar-11 fevral.-№02.-S.4-5. 
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Xocalı – yer üzündən silinmiş şəhər 

 
İlham Məmmədov 

 
"Keçmişini yadda saxlamağı bacarmayan xalq  
onu təkrarlamağa məhkumdur" - Çin aforizmi. 

 
Bəşər tarixində elə faciələr olmuşdur ki, onları dəqiq bir şəkildə ifadə etmək, həmin faciələrin 

dəhşətini olduğu kimi beyinlərə və hisslərə çatdırmaq mümkün deyil. Azərbaycan xalqı 200 il ərzində 
erməni millətçi - şovinistlərinin davamlı olaraq etnik təmizləmə, soyqırımı siyasətinə məruz qalıb. 

 
XX əsrin sonunda baş vermiş bu kimi qırğınlardan biri də Xocalı faciəsidir. Xocalı soyqırımı əsrin 

Xatın, Babiyar, Liditse, Xirosima, Naqasaki və Sonqmi kimi dəhşətli faciələri ilə bir sırada dayanır. Qeyd edək 
ki, dünyanı lərzəyə salan Xatın kəndinin qırğınında ümumilikdə 149 nəfər dinc əhali öldürülüb. 

Bütün faciələrdən fərqlənən Xocalı soyqırımı insanlıq əleyhinə yönəlmiş və Ermənistanın sabiq 
prezidenti Robert Köçəryanın başçılığı ilə həyata keçirilmiş ən böyük terror aktlarından biridir. 

 
DÜNYADAN TƏCRİD OLUNMUŞ ŞƏHƏR 

Xocalıya 1992-ci il yanvarın 2-dən elektrik enerjisi verilmirdi. Fevralın ikinci yarısından başlayaraq isə 
Xocalı erməni işğalçılarının mühasirəsinə alınmışdı və hər gün toplardan, ağır texnikadan atəşlərə, erməni 
dəstələrinin həmlələrinə məruz qalırdı. Şəhərə giriş və çıxış kəsilmişdi. 

Xocalı şəhəri fevralın 25-i saat 22:00 - dan intensiv olaraq toplardan, tanklardan, Alazan tipli zenit 
raketlərdən 2 saatlıq atəş yağmuruna tutuldu. Xocalıya üç istiqamətdən hücum aparıldığından əhali Əsgəran 
istiqamətində qaçmağa məcbur olur. Qarlı aşırımlarda və meşələrdə zəifləmiş, taqətdən düşmüş insanların çox 
hissəsi məhz Əsgəran-Naxçıvanik düzündə erməni silahlı dəstələri tərəfindən xüsusi qəddarlıqla məhv edilir. 
Xocalıya hücum əməliyyatında Artsaxın Milli Azadlıq Ordusunun hissələri ilə Sovet Ordusunun 366-cı alayının 
hərbçiləri iştirak etmişdir. 

Yalnız fevralın 28-də tərkibində yerli jurnalistlər də olan qrup iki vertolyotla azərbaycanlıların həlak 
olduqları yerə çata bilirlər. Gördükləri mənzərə hamını dəhşətə gətirmişdi. Düzənlik cəsədlərlə dolu idi. 
Meyitlərin skalplarının götürülməsi, qulaqlarının və digər orqanlarının kəsilməsi, gözlərinin çıxardılması, 
ətraflarının yırtılması, çoxsaylı bıçaq və güllə yaraları, ağır texnika ilə əzilmələr, yandırılma halları jurnalistləri 
dəhşətə gətirmişdi. Süngü ilə hamilə qadınların qarınları yarılmışdı. Meyitlər üzərində təhqiramiz hərəkətlər 
edilmişdir. 

 
ÖVLAD GÖZÜNDƏ ATA FƏRYADI VƏ YA TÜRKÜN QANINA SUSAMIŞLAR 

Ermənistanın sabiq prezidenti R.Köçəryan Avropa Şurasının kürsüsündən dünya ictimaiyyətinə xitabən 
Dağlıq Qarabağda, xüsusən də Xocalıda keçirilən hərbi əməliyyatlarda iştirakından fəxr duyduğunu bildirir. Bu 
hərbi cinayətdə iştirak edən R.Köçəryan əslində bununla soyqırımı aktına birbaşa rəvac verdiyini təsdiqləmiş 
oldu. 

Erməni yazıçısı Zori Balayan Xocalıda baş verənlərlə bağlı yazdığı kitabda erməni xislətini bir daha 
açıb ortaya qoyur. O yazır ki, Xocalıya hücum əməliyyatından sonra yaxınları ilə həmin qanlı hadisələr 
törədilən yerdə olmuş və evlərdən birinin divarına 11 yaşlı bir türk qızının mismarlandığını görmüşdür. 
Z.Balayan yazır ki, "türklərə olan nifrətimi hələ də can verən qızın sinəsindən dərinin qopardılması ilə 
soyutmağa çalışdım". Bu faktı qələmə alan erməni “ziyalı”sı azərbaycanlılara qarşı necə dərin nifrət bəslədiyini 
açıq yazmaqla, törədilən qanlı hadisəyə haqq qazandırır. Türkün qanına susamış bu vəhşi cəllad hələ də 
azadlıqdadır. Beynəlxalq axtarışda olan bu şəxsin tezliklə tapılıb cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması üçün 
ciddi addımlar atılmalıdır. 

Diqqət edin: Xocalıdan çıxanda Xəzəngül Əmirovanın 8 yaşı olub. Gözünün qabağında atası 
Təvəkkülün əl-ayağını məftillə bağlayıb, üstünə neft töküb yandırıblar. Aradan 18 il keçməsinə baxmayaraq, 
atasının "Ay Allah, yandım" harayı onun qulaqlarından getməyib. Hazırda Xəzəngül ailə qurub və Bakıda 
yaşayır. 

 
İŞĞALDAN BİR GÜN SONRA MÜHASİRƏDƏ 
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Hazırda Xocalı rayon polis şöbəsinin xidmət üzrə rəis müavini vəzifəsində çalışan, mühasirədən 70 
nəfəri sağ-salamat çıxartdığına görə, mərhum prezident Heydər Əliyev tərəfindən "İgidliyə görə" medalı ilə 
təltif olunmuş polis polkovnik-leytenantı Şahid Lətif oğlu Muradov hadisələri belə danışır. 

"Şəhər əhalisi Xocalının mühasirəyə alındığını görərək şəhəri tərk etməyə başladı. Biz 12 nəfər silahlı 
və 70 nəfər dinc şəhər əhalisi şəhərdən imkan tapıb çıxa bilməmişdik. Mühasirədən çıxmağın 
mümkünsüzlüyünü görərək fevralın 26-sı səhər saat 7 radələrində əksəriyyəti uşaq və qadınlardan ibarət 70 
nəfər sakini şəhərin mərkəzində olan 5 mərtəbəli yaşayış evinə yığdıq. Biz isə 12 nəfər əli silahlı çıxdıq binanın 
damına. Ermənilərlə gün yarım atışmaya tab gətirməyimizin əsas səbəbkarı həmin döyüşlərdə rəhmətə getmiş 
sonradan isə Milli Qəhrəman adına layiq görülmüş Tofiq Hüseynov olub. O, UAZ markalı maşınla silah-sursat 
gətirərək bizə çatdırmışdı. Biz həmin patronların hesabına onların binaya daxil olmasına imkan vermədik. 
Mühasirədən atışa-atışa çıxaraq, Naxçıvanik kəndi istiqamətində səhər saat 5 radələrində yenidən mühasirəyə 
düşdük. Mühasirədə ermənilər bizim 5 nəfərimizi vurdular, 12 nəfər dinc əhalini isə əsir götürdülər. 
Beşmərtəbədən çıxanlardan bir dəstə mühasirədən yan keçib çıxa bilmişdi. Mən isə 20 nəfər dinc əhali ilə 
mühasirədə qaldım. Şaxtalı qış gecəsində meşədə bizim aramızda olan iki körpə uşağı don vurmuşdu. O uşaqları 
tonqal qalayaraq həmin tonqalın istisində yenidən özlərinə gətirdik. Həmin an bilmirdik sevinək, yoxsa ağlayaq. 
Fevralın 28—i səhərə yaxın gəlib Ağamın Şelli kəndinə çatdıq. Yol boyu onlarla öldürülmüş meyitləri görəndə 
adamın ağlı başından çıxırdı. İnsanı özündən çıxardan isə o idi ki, öldürülən dinc meyitlərin içərisində qarnı 
yarılmış qadın, eybəcər hala salınmış qız uşaqları və müxtəlif tikələrə parçalanmış kişi meyitləri var idi. 
İnsanların naləsindən adam sanki dünyanın sonunun gəlib çatdığını düşünürdü", - deyə Ş.Muradov qeyd edir. 

 
YER ÜZÜNDƏN SİLİNMİŞ XOCALILARIN AQİBƏTİ 

Bu soyqırımında xocalılıların 613 nəfəri şəhid, 487 nəfəri şikəst olmuş, 1275 nəfər dinc sakin - qocalar, 
uşaqlar, qadınlar əsir götürülərək, ağlasığmaz erməni zülmünə, təhqirlərə və həqarətlərə məruz qalıb. Eyni 
zamanda 150 nəfərin taleyi hələ də məlum deyildir. Şəhid olanların 106 nəfəri qadın, 63 nəfəri isə azyaşlı 
uşaqlar olmuşlar, şikəstlərin 76 nəfəri yetkinlik dövrünə çatmamış oğlan və qızlardır. 8 ailə bütövlükdə məhv 
edilmiş, 25 uşaq hər iki valideynini, 130 azyaşlı uşaq isə valideynlərindən birini itirmişdi. Şəhid olanların yalnız 
335 nəfəri dəfn olunmuşdur. 200 nəfərin ayaqları soyuqdan qanqrena olmuş, 1000 nəfərdən artıq şəhər sakini 
müxtəlif dərəcəli bədən xəsarəti almışdılar. 

Bu cinayətdə 56 nəfər xüsusi qəddarlıqla və amansızlıqla qətlə yetirilmişdir. Bu gün Xocalı rayonunun 
bir sıra dövlət təşkilatları ilə yanaşı əhalinin də əksər hissəsi Goranboy rayonunun Aşağı Ağcakənd deyilən 
qəsəbəsində məskunlaşıb. Xocalı rayon icra başçısının müavini Vahid Əliyev bu gün rayonun bütün 
təşkilatlarının dövlət tərəfindən verilən dotasiya hesabına fəaliyyət göstərdiyini deyir. V.Əliyev Goranboy rayon 
ərazisində Xocalı sakinləri üçün 560 evin inşa olunaraq təhvil verildiyini bildirib. O, əlavə olaraq 500 fərdi 
yaşayış evindən ibarət 4 qəsəbənin də tikilərək istifadəyə verildiyini qeyd edib. 

 
GÜCSÜZ DİPLOMATİYANIN QƏLƏBƏSİ QEYRİ - MÜMKÜNDÜR 

Xocalıdan olan Milli Məclisin deputatı Elman Məmmədov Xocalı hadisələrinə heç bir dövlət tərəfindən 
siyasi qiymət verilmədiyini və bu qətliamın soyqırımı kimi tanınmadığından təəssüfləndiyini bildirir. AŞ PA-da 
Xocalıda ermənilər tərəfindən törədilən qırğınların hərbiçilərə qarşı deyil, məhz dinc əhaliyə qarşı olduğunu 
dəfələrlə səsləndirən millət vəkili Qarabağ məsələsinin real həlli yolunu güclü iqtisadiyyata söykənən güclü 
orduda və bu gücü göstərməklə diplomatik danışıqların aparılmasında görür. 

E.Məmmədov diplomatik danışıqlarla yanaşı, düşmənə lazımi gücün də göstərilməsinin vacibliyini 
deyir. Millət vəkili gücsüz diplomatiyanın qələbəsinin qeyri - mümkün olduğunu bildirir. "Diplomatiya və 
siyasət o vaxt effektiv olur ki, onun arxasında güc dayansın. Erməni silahlı birləşmələrinin Azərbaycanın işğal 
olunmuş torpaqlarını tərk etməyəcəkləri təqdirdə isə müharibə qaçılmazdır. Azərbaycanın işğal altında olan 
torpaqları uğrunda aparacağı hərbi əməliyyatlar Ermənistana qarşı deyil, Azərbaycanın oazisində qeyri-qanuni 
olaraq yaradılan cinayətkar separatçı qurumun ləğvinə yönəlmiş antiterror əməliyyatlar olacaq. Bütün 
beynəlxalq ictimaiyyat bilməlidir ki, Azərbaycan öz ərazilərində istənilən vaxt antiterror əməliyyatlara başlaya 
bilər", - deyə millət vəkili qeyd edib. 

Hazırda Şuşa Polis İdarəsinin rəis müavini vəzifəsində çalışan polis polkovnik - leytenantı, Milli 
Qəhrəman Mövsüm Məmmədov Xocalının işğalı ərəfəsində erməni yaraqlılarına qarşı amansızcasına vuruşaraq 
bir sıra qəhrəmanlıqların iştirakçısı olub. O günləri ağır hisslərlə xatırlayan döyüşçü təəssüratlarını bölüşərək 
qeyd edir ki, həmin ərəfədə olan hadisələr onu deməyə əsas verirdi ki, nəyin bahasına olursa-olsun, Xocalı işğal 
olunmalı idi. 
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QARABAĞ MÜNAQİŞƏSİ VƏ BEYNƏLXALQ TƏŞKİLATLAR 
Azərbaycana qarşı ədalətsiz müharibə aparıldığını, onun ərazi bütövlüyünün pozulduğunu və 

torpaqlarının ermənilər tərəfindən işğal olunduğunu Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) təsdiq edib. Hətta BMT 
Təhlükəsizlik Şurası erməni silahlı qüvvələrinin işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərini tərk etməsi haqqında 4 
qətnamə (822, 853, 874, 884 saylı) qəbul edib ki, bu günə qədər erməni işğalçıları bu qətnamələri yerinə 
yetirməyiblər. Problemin sülh və danışıqlar yolu ilə həllinin əsas istiqamətləri 1996-cı ilin dekabrında ATƏT-in 
Lissabon Sammitində dünyanın 53 dövləti tərəfindən bəyənilib və dəstəklənib. 

Eyni zamanda 1992-ci ildən bu günə qədər ATƏT-in Minsk qurumunun vasitəçiliyi ilə keçirilən 
Azərbaycan-Ermənistan danışıqları konkret olaraq, heç bir nəticə verməyib. 

Təəssüf ki, insan hüquqlarının kütləvi və kobud şəkildə pozulması ilə nəticələnmiş Xocalı soyqırımına 
hələ də beynəlxalq miqyasda hüquqi qiymət verilməyib, terrorçu, işğalçı əməllərə qarşı qəti tədbirlər 
görülməyib. Hələ də beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycana qarşı Qarabağ məsələsində ikili standartlarla çıxış 
edirlər. 

Müsəlmanların müqəddəs kitabı Qurani-Kərimin Bəqərə surəsinin 190 və 191 ayələrində uca Allah 
buyurur: "Sizinlə vuruşanlarla siz də Allah yolunda vuruşun, lakin həddən kənara çıxmayın. Sizi çıxartdıqları 
yerdən siz də onları çıxardın...!" Bəli savaşı ilk olaraq biz başlamamışıq və bizi yurdumuzdan çıxaranlara qarşı 
vuruşmağa xeyir-duanı isə Allah verib. 

Görəsən, bizə bu haqq savaşından vaz keçərək işğalçı bir düşmənə qarşı barış mövqeyi tutmağı tövsiyə 
edən ABŞ, Rusiya, Fransa, İsrail və bu kimi dövlətlərin özləri niyə buna əməl etmirlər? 

Burada xalq şairi Qabilin şerindən bir misra yerinə düşür: Ümid sənədir ancaq Azərbaycan əsgəri! 
 
Bu yazı Azərbaycan Mətbuat Şurası və "Xocalı Soyqırımını Tanıtma" İctimai Birliyinin "Qarabağ 

mövzusunun və Xocalı soyqırımının mediada təbliğinə dəstək" layihəsi çərçivəsində jurnalistlər arasında 
elan etdiyi müsabiqəyə təqdim olunmaq üçün dərc olunur. 

 
“Kaspi”.-2010.-29 yanvar.-№17.-S.6. 
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Xocalı harayı və  ya  Savaş ayələri 

 
“Xocalı epizodları” silsiləsindən 

 
O GECƏYƏ GƏLƏN YOL 

 
...Həmişə qınayıram restoranların, şadlıq evlərinin üstünə Şuşa, Qarabağ, Laçın yazan adamları. Bəs bu 

həsrət necə ovunsun? Ürək ayrılıqdan şişə, yurdunun nə daşına əlin çata, nə kəsəyinə. Bəs üzünü hara sürtüb 
ciyərlərinə Vətən qoxusu çəkəsən, bəs ovcunda nəyi sıxmalayıb canının hovunu alasan. Şadlıq evinə, restorana 
olmaz, hara yazaq Kəlbəcər, Cəbrayıl, Şuşa? Ürəyə yazan kimi ürək çatlayır axı... 

Bu savaşın nə vaxtdan başladığını heç kim deyə bilməz. İlk dəfə erməni nə vaxt əlini türkün qanına batırıb 
bunu da bilən yoxdur. Nəyin intiqamını alıb bizdən? Bəlkə özünün gəlmə olduğunu qan yaddaşından silə 
bilmədiyinin? Bəlkə, yer kürəsini qarış-qarış gəzən türkün payına dünyanın ən cənnət misal guşələrinin 
düşməyinin? 

-1967-ci ildə artıq Azərbaycan SSR Ali Sovetinin qərarı ilə Stepanakert adlandırılan Pənah xanın 
yurdunda- Xankəndində günün günortaçağı üç azərbaycanlının üstünə benzin töküb yandırdılar. Onda mən 
balaca uşaq idim. Amma həmkəndlilərimin başına gətirilənlər hələ də yaddaşımda yaşayır. Hadisə bir erməni 
uşağının öldürülməsi ilə bağlıydı. Ya qəsdən, ya da izi azdırmaq üçün öldürülmüş uşağın qannıları kimi Ərşadla 
Zöhrabı tutdular. Üçüncü adamın adını unutmuşam. Sonradan uşağı öldürənlərin erməni olduqları məlum olsa 
da, bir il istintaq getdi və tutulanlar şərti olaraq azadlıqdan məhrum edildilər. Məhkəmə gedən zalın qarşısına 
yığılan ermənilər qərarla razılaşmayaraq məhbusların mindiyi maşının üstünə benzin töküb od vurdular... Həmin 
hadisədən dünyanın heç yerində xəbər tutan olmadı. Yoxsa imperialistlərin sarsıtmağa çalışdığı xalqlar 
dostluğuna kölgə düşmüş olardı. XX əsrin ortalarında baş vermiş Linç məhkəməsinin səsi Azərbaycana gəlib 
çatsa da, inanan olmadı. Amma bu, hələ hamısı deyildi... 

Həmsöhbətimin adını unutmuşam. Bu hadisə isə yaddaşımda ömürlük ilişib qalıb... 
Gəncə 1905-ci il... İrəvan 1905- ci il... Naxçıvan 1905-ci il... Təbriz 1905-ci il... Yox. O gecəyə gələn yol 

daha uzaqdan başlamır, çox uzaqdan... Və... Nəhayət 26-sı fevral 1990-cı il Xocalı qətliamı... 
 

I EPİZOD 
 

ÜRFƏT 
 
18 il keçsə də ondan nə səs var, nə səda. Doyunca ata qayğısı görməsə də, anasının mehr-məhəbbətini 

həmişə üstündə hiss edirdi. İnstituta qəbul olmuşdu. Bakıda duruş tuta bilmədi. Qayıtdı Xocalıya. Hər gün 
yağan güllə yağışının altında məktəbə getdi. Balaca xocalılılara hər gün vətənpərvərlik, kişilik dərsi keçdi. Ta o 
günə qədər ki, uşaqları dərsdən yarımçıq buraxmalı oldu. Hiss edirdi ki, onları əhatəyə alan düşmən mühasirəsi 
get-gedə daralır. İstəmirdi uşaqlar analarından ayrı qalsın, heç bir dəqiqə də. Özünün də ürəyi narahat idi. 
Anasının yanından çəkilmək istəmirdi. Xocalının qanlı gecəsinin səhərini meşədə açdılar. Erməni 
avtomatlılarının əhatəsində gözü anasının üzündə qalmışdı. Xocalının ən gözəl qadını hesab edilən anasından 
qorxurdu. Qadınları iki bir, üç bir harasa aparırdılar. Kişilər bir-birinin gözünə baxa bilmirdi. Anası başındakı 
yaylığı gözlərinin üstünə endirdiyindən sifəti yaxşı seçilmirdi. Başını aşağı salıb özünü daldaya verirdi ki, 
ermənilərin diqqətini cəlb eləməsin. Meşədə onları bir yerə yığanda anasına and vermişdi ki, məni öldürsələr də 
cınqırını çıxarma. Bilsələr ki, anamsan məni el içində bihörmət etmək üçün nə desən eləyərlər. Bilirsən ki, sənin 
bir tükünə toxunsalar, özümü sağ qoymaram. Ona görə heç olmasa özünü qoru. Səhər açılar-açılmaz uçuq-
sökük tövləyə yığdıqları girovların içinə bir dəstə silahlı gəldi. On iki nəfər cavan, sağlam kişini seçib ayırdılar. 
Əllərini bir-birinə çatıb tövlədən çıxartdılar. Özünü oğlunun üstünə atmaq istədi. Başını qaldıranda Ürfətinin 
baxışları ilə toqquşdu baxışları. Ayaqları yerə yapışdı. Kişiləri tövlədən çıxartdılar. Ürəyi qısıldı. Divarın dibinə 
çöküb ürəyində "oğul" deyib haray çəkdi. Kimsə yaylığının ucunu gəlinin dodağının qanı sızan çənəsinə basdı. 
Bayırda atılan güllə səsləri qulaqlarını dəldi. Sonra uzaqlaşan maşın səsi eşidildi. 

Girovları tövlədən çıxaranda Zoya hər yeri gözdən keçirtdi. Heç yerdə qan izi görünmürdü. Demək onları 
harasa aparmışdılar. Deməli oğlu sağdı. Bir neçə gün sonra dəyişilən Əliyeva Zoya Əli qızı qarda- şı Əbülfətin 
şəhid olduğunu öyrənəcəkdi. Məhv olan qohum-qardaşın aqibətindən xəbər tutacaqdı. Amma indiyə qədər oğlu 
Ürfətdən bir səs-soraq verən yoxdu. O on iki nəfərin taleyi necə olub, başlarına hansı işlər gəlib? Bu sualların 
cavabını qapısını döydüyü təşkilatlar, müraciət etdiyi qurumlar hələ də tapa bilmir. 
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Hələ də Naftalan sanatoriyasında bir ana göydə uçan quşlardan oğul xəbəri soraqlayır. 
Hələ də bircəsinin iyini əsən küləklərdən alır. 
Hələ də Ürfət yolu gözləyir... 
 

BİR GÜN QAPINIZI DÖYƏCƏKLƏR 
 
Əliyeva Heyran Mürşüd qızı... Yeniyetmə oğlanları Elçin və Elgizlə, həyat yoldaşı ilə birlikdə itkin 

düşüb. Heyranın atası Xocalıda döyüşürdü. Babası Savalan kişi 41-ci ildə faşistlərə qan uddurmuşdu. indi o da 
burdaydı. Ermənilər faşistlərdən pis olmayacaqdı ki? Həyat yoldaşı da yanındaydı. Daha kimdən qorxusu vardı? 
Ev-eşiyini qoyub hara getməlidi, kimin qoynuna sığınmalıdı. Bircə gün də olsa istəmirdi Xocalıdan ayrı yaşasın. 
Uşaqları da götür çıx deyənlərə "qorxan gözə çöp düşər" deyirdi. - Niyə getməliyəm? 

Düz 18 ildir ki, bacısı Vərziyar, anası Çiçək yol gözləyir. Elçinlə, Elgizin yaşı 30-u keçib. Lakin 
hardadılar, başlarına nə gəlib? Onlar həmişə doğmaları üçün, Xocalı camaatı üçün 13, 14 yaşlı məktəbli kimi 
qalacaqlar. Yox, axı deyirlər ki, ermənilərdə 4000 nəfərə qədər girovumuz var. Bir gün qaraqaş, qaragöz 
oğlanların onların qapısını döyəcəklərinə inanırlar. 

Udquna-udquna danışan Vərziyar xanım balaca şəkilləri yığıb çantasına qoyur. Bu şəkillər o itkinlərin 
yadigarıdı. Nə üstündə ağlamaq, nə də qara bağlamaq mümkün olmayan yadigarlar. O şəkilləri ara-sıra öpüb 
oxşayır Vərziyar xanım. Bacısının, bacı yadigarları Elçinlə Elgiz əvəzi... 

Bu tarixin Əliyeva Vərziyar Mürşüd qızından aldığı ifadədir. O qadın öz ifadəsində ata-anasının, həyat 
yoldaşı Əbülfətin də 26 fevral qətliamının qurbanı olduqlarını göstərir. İnanır ki, onun dedikləri, xatırladıqları, 
yaşadıqları o acıların hamısı nə vaxtsa tarixi faktlar kimi üzə çıxarılacaq, o qanı tökənlərin hökmünü oxuyanda 
lazım olacaq. 

 
II EPİZOD 

 
SEVGİ VƏ SƏDAQƏT DASTANI 

 
Xocalıda 613 nəfər şəhid olub, 1725 nəfər əsir və girov götürülüb, 230 ailə başçısını itirib, 8 ailə tamamilə 

məhv edilib. Qətlə yetirilənlərdən 106 qadın, 59-u bir aylıq körpədən tutmuş 18 yaşına qədər gənc, 80 nəfəri 
qocadır. 130 uşaq bir valideynini, 25 uşaq hər iki valideynini itirib. 187 nəfər mühasirədən çıxa bilsə də, şikəst 
kimi taleyin ümidinə qalıb. 150 nəfərin taleyi hələ də məlum deyil. 8 ailə bütünlüklə məhv edilib... 

Xocalı sakini Vaqif Məmmədov həmin o səkkiz ailədən birinin başçısıdır. 
...Həmin gün 13 yaşlı Niyaməddin bibisi evində gecələmişdi. Qırğın başlayanda Vaqif kişinin yadına 

birinci sonbeşiyi düşdü. Həyat yoldaşı Afiləyə "uşaqları götür qaçanlara qoşulub kənddən çıxın, mən 
Niyaməddinin dalınca qaçıram" deyə qışqırdı. Afilə ərini tək buraxmadı. Xocalının küçələri dəhşət dolu filmləri 
xatırladırdı. Nərildəyən tanklar, alov saçan güllələr, alışıb yanan evlər, insanların qışqırıq səsləri... Vaqif kişi 
ürəyini tutub yerə çökdü. Daha yeriməyə taqəti yox idi. Siz gedin dedi, mənimki bura qədərmiş. Afilə də ərinin 
yanında oturdu: "Sən harda, mən də orda!" Nə 20 yaşlı Azər, nə də 17 yaşlı Ceyhun valideynlərini tək 
buraxmadı. Qarşıda onları hansı taleyin gözlədiyini bilsələr də. Tale onlara hələ ki, itkin deyilən bir qismət 
yazıb. Bu qismətin çözülməsi nə vaxta qalıb, bunu heç kim bilmir. Bəkir müəllimin böyük qardaşı idi. Bəkir 
müəllim bu 18 ildə təkcə onu öyrənə bildi ki, qardaşının son beşiyinə güllə dəyib. Vəssalam. Bu da bir 
azərbaycanlı ailəsinin romanlara, dünyanı sarsıdacaq filmlərə mövzu olası dastanı... 

 
DAHA BİR DASTAN 

 
Məhəmməd və Bağdad Güllərin valideynləridir. Qətliam gecəsi Xocalıdan çıxmaqdan imtina ediblər. 

Onsuz da ayağımız yer tutmur. Hara qaçacağıq deyiblər. Biz bu yurdu yiyəsiz qoyub gedə bilmərik. 
Valideynlərini yalqız qoyub gedə bilməyən oğlanlarının ikisi də əsir düşüb. Sonra dəyişdiriliblər. Qocalardansa 
xəbər çıxmayıb. 

Bəlkə də uçulmuş damın altında qalıblar. Bəlkə evə girən ermənilər güllələyib. Bilinmir nə olub. Ehtimal 
olunan odur ki, onlar məzar kimi Xocalı torpağını seçdilər. Bu da sevgi dastanıdı- Torpağa, yurda sevgi. 

 
III EPİZOD 

 
XƏZANGÜL - ÖMRÜ XƏZAN OLAN GÜL 
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Heç fikir vermisənmi, oxucum, fevralın 25-dən 26-na keçən gün hökmən qar yağır. O gün şaxta adamın 
iliyinə işləyir, nə qədər isti geyinsən də. O gün Xocalı adlanan məkanda yaşamaq qadağan edilmişdi... 

- Mənə elə gəlir ki, hər il bu tarixdə qar yağacaq, bir də heç vaxt o gün günəş çıxmayacaq... 
Xəzangül deyir bunları. Xocalının Xəzangül adlı bir qaçqını var-ömrü xəzan olan bir gülü. Ata-anasını 

meşədə ermənilər gözlərinin qarşısında ağaca bağlayıb yandırıblar. Körpə bacısını gözlərinin qarşısında şəhid 
ediblər. Xocalıdan qaçarkən meşədə qaldıqları müddətdə elə hey müxtəlif rus sözləri eşidib. Deyir o qədər 
həssaslaşmışdıq ki, yerə düşən qar dənəsinin tappıltısını da eşidirdik. Kiçik olduğundan sözləri anlamasa da 
yaddaşında qalıb o kəlmələr. 

- Hərdən şəhərə çıxanda o kəlmələri eşidirəm. Az qala bir həftə halım özümdə olmur. Heç bir psixoloji 
yardımın da köməyi yoxdu. Ömrüm beləcə xəzan olub gedir... 

 
ARZUYA BAX... 

 
Səidə ilə söhbətimiz tutmur. işğal günü qoca nənəsini güllə-baran edilmiş evin içərisində qoyub hara 

qaçdığını özü də bilməyən, meşədə 15 gün ayaqyalın, başıaçıq dolaşan, aclığını otla, susuzluğunu qarla dəf 
edən, çiynindən aldığı güllə yarasından ömürlük sızlayacaq bu qıza deməyə sözüm yoxdur. Nə mənim, nə də 
bütün bu hadisələri kənardan seyirçi kimi müşahidə edən bizlərin. Xalası Şuxəddinin üç igidini bizim seyirçi 
olduğumuz hadisələr udub. Kiçik oğlu Əsgəranda gülləyə tuş gəlib. İkisi Xocalı faciəsinin qurbanıdı. Bir 
oğlunun cənazəsini ermənilər elə hala salıblar ki, döyüşçünün kimliyini cibindən çıxan açarın üstündəki ev 
ünvanından müəyyənləşdiriblər. Birinin adı isə, hələ də əsir və girov düşənlərin siyahısındadı. Üç oğlundan 
birinin ziyarət etməyə məzarı olmadığından Şuxəddin xala onları ürəyinə köçürüb. Ona görə də, bütün günü əli 
ürəyinin üstündə gəzən bu qadına bir kəlmə söz demək mümkün deyil. Heç özü də bir söz danışmır Şuxəddin 
xala. Eləcə susur... 

- Bir ana tanıyıram, dörd oğlu itkindi. Əvvəllər ölüm sözünü özünə yaxın qoymurdu. Mənim o cür qoçaq 
oğlanlarıma ölüm yaxın düşə bilməz deyirdi. Bir-iki il keçdi və oğlanlarının yoxluğuna inandı. Şəkilləri 
düzmüşdü divar boyu, deyirdi heç olmasa bircəciyinin məzarı olsun ki, üstündə ağlaya bilim. 

Arzuya bax... Bu ana millətin simvoludu. Görün nə qədər oğul, qız, ata, ana yolu gözləyən var, Deyirlər 
axı bir nəfərin taleyi bir millətin tarixi deməkdir. Dünya bizim anaların arzuları qarşısında titrəyirmi heç. Bu 
arzunu yaşadan sinələrdən çıxan ahlardan necə??? 

Bu da əsir və girovların problemləri ilə məşğul olan bir müsahibimin sözləridi. Yaddaşımda ilişib qalıb. 
 

IV EPİZOD 
 

XOCALI QƏTLİAMININ DOĞULMAMIŞ QURBANI 
 
... Pansionata növbəti gəlişim soyqırımın qeyd olunduğu günə düşmüşdü. Bütün otaqlarda televizorlar 

açıq, gözlər yaşlıydı. Ermənilərin törətdikləri övladları girovluqda olan analara dağ çəkirdi. Xanım xala astaca 
başını bulayıb "İndiyə girov sağ qalar"- deyə əli Tanrının ətəyindən üzüldüyündən özü-özünə sızıldayırdı. Bu 
gün neçə vaxtdır ayaq döydüyüm pansionatda təkcə Kamilə televizordakı o dəhşətli səhnələrə baxmırdı. Həyat 
yoldaşı icazə verməmişdi. Çıx get qonşuya demişdi, bayaq deyəsən gəlin səni çağırırdı. Qonşunun televizorunda 
ekran boyu bir gəlini göstərirdilər. Qucağında çırpınan uşağı bağrına basıb ayaqlarını iynə üstünə qoyur kimi 
asta-asta ataraq onu gözləyən mikroavtobusa- azərbaycanlılara tərəf addımlayır. Yox buna addımlamaq demək 
olmaz, ayaqlarını, qar basmış cığırlarda şaxta vurmuş pəncələrini sürüyür. Qonşu gəlin əlini dizinə çırpır: 

Can, can, nə çəkmisən, ay gəlin, anan ölsün sənin. 
Otaqdan çıxırıq. 
Kamilə astaca pıçıldayır: 
O mən idim, burada bunu heç kim bilmir. Bilirsən o uşaq niyə elə qışqırırdı, mənimki deyildi ona görə. 

Bütün ömrümü o uşağa və onun anasına borcluyam. Girovları azad eləməyə gələndə qızının birini verdi mənə 
ki, ermənilər deyirlər uşaqlı qadınları dəyişəcəyik. Mən erməni əsgərlərinin yanından ayrılıb maşına yaxınlaşana 
qədər gəldiyim yol o qədər uzun görünürdü ki... Uşaq qışqırıb anasına tərəf dartındıqca elə bilirdim bu dəqiqə 
hər şeyi başa düşəcəklər, məni geri qaytaracaqlar... Uşağı qucağında ehtiyatla tutan Kamilə onu qucağına 
basmağa da qorxurdu. Təzəcə doğulmuş körpəsini Xocalı atəşə tutulanda bağrına basıb, sığınacağa qaçıb, geri 
qayıtmaqdan həlak etmişdi. Bir dəfə də atəşdən qorumaq üçün sinəsinə sıxanda uşaq havasızlıqdan boğulmuşdu. 

- Meşədə üç gün hərləndik. Sonra yuxu və yorğunluq güc gəldi, özümü bir ağacın dibinə verib 
mürgülədim. Hava işıqlaşanda məni silkələyib oyatdılar. Samson dayı idi. Arvad-uşağı da yanında. Qonşu 
olmuşduq. O vaxtlar biz tərəflərdə erməni kirvələrin adını oğlanlarına vermək azərbaycanlılar üçün ayıb 
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sayılmırdı. Samson dayı da belələrindən idi. Kişinin təzə evlənmiş oğlunu və hamilə gəlinini meşədə 
görmüşdüm. Biz üç gün gecə-gündüz mühasirədən çıxmaq üçün yol axtaranda tez-tez onlara rast gəlirdik. Gəlin 
hamiləliyin son ayında olduğu üçün yeriyə bilmirdi. Əri də onu qoyub getmək istəmirdi. Eləcə əl-ələ tutub 
meşədə gəzişirdilər... 

Haşiyə: Erməni vəhşiliklərinin şahidi general Əli bəy adlı bir şəxs var Azərbaycanda. Bütün Azərbaycan 
həmin adamı tanıyır. Könüllü olaraq cəbhə xəttinə gedən bu adam şəxsi əlaqələrindən istifadə edib ratsiya, 
gecəgörən cihazı və digər zəruri əşyalar əldə edərək, minalanmış sahələrdən keçib düşmən arxasına getməklə 
100-dən çox soydaşımızın cənazəsini gətirib ailəsinə təhvil verib. Onların kimliyini müəyyənləşdirərək adı itkin, 
fərari siyahısına düşmüş əsgərlərin ailələrini axtarıb tapıb, övladlarının cənazəsini layiqli dəfn etməyə yardımçı 
olub. Azərbaycan əsgərinin başına açılan vəhşilikləri öz əlləri ilə fotolentlərə köçürüb. O şəkillərin içərisində 
erməni süngüsü ilə bətni yarılaraq bir neçə gündən sonra dünyaya gələcək körpəsi qucağına verilmiş bir ananın 
da şəkli var. Azərbaycan faciəsinin simvolu olacaq ananın. General Əli bəyin dəfn etdiyi cənazələrin içərisində 
olan o ana hələ ki, naməlum kimi qeyd olunub. Kamilə danışdıqca o ananın faciəsini düşünürdüm. Heç kim, 
hətta Samson kişi özü də bilmir ki, bu gün-sabah ana olacaq gəlini Gülzarın aqibəti necə oldu. Təkcə onu bilirlər 
ki, ara sakitlə-şəndən sonra oğlan meşədən tək çıxıb gəldi. Heç kim heç nə soruşmağa cəsarət etmədi. Yəqin ki, 
heç vaxt da soruşulmayacaq. Bu da bir tale idi yazılmışdı Azərbaycan qadının qismətinə. O tale ki, içində ən 
ağlasığmaz dəhşətləri yaşamaq vardı... 

- Yaşlı bir qadın da vardı. Yorulub bir ağacın altında oturmuşdu. Hansı tərəfə gedirdik gəlib çıxır-dıq 
onun oturduğu yerə. Bundan başa düşürdük ki, meşədə fırlanırıq. Yolu, izi qar örtdüyündən bir yana çıxa 
bilmirdik. Qadın da sakitcə şala bürünüb oturmuşdu. Samsona rast gələndə məni də uşaqlarına qoşub üzü 
Ağdama yol al-dıq. Amma ermənilər duyuq düşüb bizi tutdular. Hara gətirdiklərini anlaya bilmirdim. Burada o 
qədər əsir var idi ki... Hamımızı bütövləyə yığmışdılar. Bir erməninin kiminisə cəbhədə öldürmüşdülər. İçəri 
girib avtomatı üstümüzə tutub üç qatar güllə boşaltdı. Sonra elə tövlənin ağzındaca yerə çöküb baş-gözünə 
döyüb ağlamağa başladı. Ürəyi soyumadığından altı nəfəri seçib bayıra apardı. Biz təkcə güllə səslərini eşitdik. 
Bir də dəyişilməyə aparanda qapının ağzında qan gölməçəsi gördük. Əsirlər pıçıldaşırdı ki, bizimkilərin 
başlarını kəsiblər... 

Bir saatdan sonra Kamilənın qaynı, xalası oğlu, xalasının əri də əsirlərə qatıldı. Evdən bir çıxmışdılar. 
Təkcə qaynı Ədil evdə qalmışdı. Xocalıya silah gətirməyə gedən Ədil Ağdamdan geri üç günə qayıtmışdı. 
Vəziyyətin ağırlığını da üç gün meşədə gəzib Xocalıya yol axtaranda başa düşmüşdü. Sursat dolu arxa çantasını 
postda dayanan əsgərlərə təhvil verəndən sonra evə gəlib "bir az yatım gözümün acısını alım, durub qadınları 
şəhərdən çıxaraq"-deyə qonşu otaqdakı çarpayıya özünü zorla çatdırmışdı. Ermənilər evlərə soxulanda onu 
yuxudan oyada bilmədiklərindən qapıya qədər sürüyə-sürüyə aparmışdılar. Özlərini meşəyə çatdırıb bir yerə 
toplaşanda baxmışdılar ki, Ədil yoxdu. O bir də bir həftədən sonra özünü Ağdama yetirmişdi. Danışırmış ki, 
kimləri isə ermənicə danışığını eşitdikdə qəfil yuxum qaçdı. Gözlərimi açan kimi bildim ki, mən yatdığım 
müddətdə şəhər işğal olunub. Durub döşəmənin üstündə oturdum. Atamın evdə bir təklülə tüfəngi var idi, onu 
götürüb keçirtdim çiynimə. Gündüzlər ermənilərlə hərlənirdim ki, guya mən də şəhərə basqın edənlərdənəm, 
gecələr cəbhə xəttinə yaxınlaşırdım. Beləcə Ədil fürsət tapıb cəbhə xəttini keçmişdi. 

- Qaynım Mikayıl "tez olun ermənilər gəlir" deyəndə əlimi ən təzə paltarlarımı yığdığım çamadana 
atmışdım. Meşədə hərlənəndə ayaqlarım donur, həmin paltarlardan çıxarıb ayaqlarıma dolayırdım. Girovluqdan 
qayıdanların əksəriyyətinin ayaqlarını don vurduğu üçün kəsdilər. Təkcə məndən başqa. Samsonun, iki qızının 
və arvadının ayaqlarını kəsdilər... 

 
İNANIRSAN MÖCÜZƏYƏ? HƏ. SALATIN AYILMADIMI... 

 
Zaman-zaman erməni quduzluğuna tuş olmuş millətimizin başına gələn bəlalardan danışdıqca ən vəhşi 

əməllər belə dəhşətini itirir. Körpə uşaqların dəmir borulara yığılıb qaynaq edilməsi, ana bətnindən körpələrin 
diri-diri çıxarılıb ayaqlar altına atılması və bundan daha dəhşətli hadisələr məhz ermənilərin türklərə qarşı 
soyqırım tarixinin "vəhşilik, vandalizm" salnamələrini təşkil edir. Ermənilərin həmin salnamələrində daha bir 
səhifə var. Ananı balasını öldürməyə məcbur ediblər. Əslində, əsrlərdir davam edən soyqırım tarixində ən çox 
rast gəlinən hadisələrdən biri də budur. Ata qızına, övlad anasına qıyıb ki, erməni əlinə sağ düşməsin. Amma o 
tarixdən üzü bəri ananın dilsiz-ağızsız körpəsini boğub öldürməsi ilk hadisəydi ki, Xocalının işğalı zamanı 
soydaşlarımız bu ağrını da yaşadılar. 

 
SALATININ ÜZÜNÜ GÖRMƏDİYİ QƏHRƏMANI 
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Atası Xocalı aeroportunun müdafiəsində dayanmışdı. Onda balaca Salatının dünyaya gəlməsinə bir neçə 
ay qalırdı. Bir gün evinə baş çəkəndə həyat yoldaşı Müşkünaza dedi ki, bu gün jurnalist Salatını Qaladərəsinə 
yola saldım. Həmin vaxtı Bakıda bəlkə də Salatını az adam tanıyırdı. Amma bütün Qarabağ Salatının-heç nədən 
qorxmayan bu igid qızın gəlişini gözləyirdi. Onun hər gəlişi bir ümid, bir sevinc idi Qarabağ müdafiəçiləri üçün. 
Sonuncu səfəri olan Qaladərəsinə yol alanda odun-alovun içində üçüncü övladının dünyaya gəlişini gözləyən 
polis oğlana üzünü tutub qızın olsa adını Salatın qoyarsan dedi. Oğlun olsa oğlumun adını verərsən ona- 
Ceyhun. Mən onu dünyada hamıdan çox sevirəm. 

Evinə baş çəkən polis də bu sözləri həyat yoldaşına çatdırdı. Saxla bu adları -dedi -yadında. O adlar 
Müşkünazın yad- daşına ömürlük həkk olundu. Az keçmədən ölüm xəbərini aldıqları bu qızın adını körpəsinə 
verməyə bir neçə ay ürək eləməsə də bütün günü onun adını tutub sızıldadı, ağı dedi, anasız qalmış Ceyhunun 
uzaqdanca boynunu oxşadı. Sonra tale onu gətirib Salatının yaşadığı şəhərə çıxaranda dərdini ovutmaqdan ötrü 
onun doğmalarını axtarıb tapdı. Ər igidini itirmiş gəlin bala dağının göynətdiyi ata-ananın sinəsinə sığınıb göz 
yaşı tökdü. Bütün bunlar qarşıda yaşanacaq bir ömür idi. Hələ ki, Xocalı mühasirədə, insanların gözləri yolda, 
ürəyi səksəkədəydi. Ana artıq bir neçə ay idi dünyaya gəlmiş qızına Salatın adını qoymağa ürək eləmirdi. 
Birdən erməni əlinə düşər, adına görə öldürərlər deyə düşündü. 

- Ermənilər Xocalını hər gün atəşə tuturdular. Son vaxtlar heç ayaqqabılarımızı çıxarmırdıq, elə 
geyincəkli yatıb-dururduq. Çünki bütün günü atəşdən qorunmaq üçün düzəldilmiş sığınacaqla evlərin arasında 
qalmışdıq. Ermənilər atəşə başlayan kimi zirzəmilərə düşürdük. Hər kəndin atəşə tutulmasına o qədər öyrəncəli 
olmuşduq ki, bir gün atəşə ara verəndə qorxuya düşürdük ki, görəsən hücuma hazırlaşmırlar ki? Bu Malıbəyli 
"çıxana" kimi davam elədi. Bir gün xəbər verdilər ki, Malıbəyli çıxır. Bir az sonra Malıbəylidən olan qohum-
qardaş xəbər elədi ki, bəs durmayın siz də çıxın. Başqa cür hamınızı fəlakət gözləyir. Həmin axşam qaynım 
gəldi ki, durun nəsə baş verib, ermənilər tərəfdən ağ bir "Niva" gəlib dəmiryolu ilə keçib gedib. Postlarda 
narahatçılıq var. 

"Niva"nı atəşə tutub içindəki erməniləri tərk-silah etmək, Xocalıya qarşı hazırlanan plandan bəlkə də 
xəbərdar olmaq olardı, amma müdafiəçilərin əlində çox az sursat qalmışdı və onlar patronları ancaq gözlərinin 
qarşısında olan düşmənə atmaq istəyirdilər. Evdəkilər geyinib çıxdılar. Bütün şəhər küçədəydi. Hamı poçtun 
qarşısına yığışmışdı. Ratsiya ilə Şuşaya Rəhim Qazıyevə vəziyyət haqqında xəbərlər verir, kömək istəyirdilər. 
Hərbçilər Rəhim Qazıyevdən Xankəndini atəşə tutmağı tələb edirdilər. Belə olsaydı, ermənilərin diqqəti 
şəhərdən çıxmağa çalışan əhalidən yayınardı. Şuşa isə susurdu. Artıq aylardı unudulmuş, hətta qadın və uşaqları 
belə şəhərdən çıxartmaqdan imtina edən sonuncu vertolyotdan sonra əlləri hər yerdən üzülmüş, labüd və 
dəhşətli ölümlə göz-gözə qalmış Xocalı sakinləri bütün həqiqəti yalnız indi, başlarına ölüm saçan güllələr 
ələnəndə, ətrafında dəmir maşınlar nərildəşəndə anladılar. Kimlərsə Xocalının yer üzündən silinməsində 
maraqlıdı. Kim? Artıq bu sual heç kimi düşündürmürdü. Postlardan geri çəkilən müdafiəçilər gülləsi qurtarmış 
silahlarını kökslərinə sıxıb için-için ağlayırdılar. Adamlar meşəyə üz tutdular. Meşəni keçə bilsəydilər, Ağdamın 
Abdal-Gülablı kəndinə çıxa bilərdilər. 

- Mən 9 aylıq Salatını da götürüb qaçanlara qoşuldum. Qızlarımın ikisini hələ dekabr ayında anamgilə 
göndərmişdim. Qayınanam Durna, qayınlarım Eldar, Rəfi, Ağəli, Çiçək və hər ikisinin adı Sürəyya olan 
qayınxatınlarımla birlikdə evi tərk etdik. Meşədə onlardan ayrı düşdüm. İndiyə qədər də onların nə öldüsündən, 
nə də qaldısından bir xəbər yoxdu. Dörd gün meşədə dolaşdıq. Adamlar acından qar yeyirdilər. Salatın acından 
çığırıb ağlayırdı. Arada onun da ağzına qarı sıxıb su damızdırırdım. Hər tərəfdən mühasirəyə alındığımızdan, 
balaca bir səs olan kimi atəş açırdılar. Uşaq ağlayanda hamı acıqlı-acıqlı mənə baxırdı. Bilirdim ki, uşağın 
ağlamağı yerimizi ermənilərə nişan verə bilər. Yanımda Mahirə adlı bir qadın gedirdi. Oğlu Mehmanda tüfəng 
var idi. Bir neçə dəfə ona yalvardım ki, mən uşağımı atıb gedə bilmərəm, bizim ikimizi də öldür. Onlar mənim 
anamgili də tanıyırdılar. Dedim gedib anama deyərsən ki, meşədə öldülər. Hər dəfə mən yalvardıqca Mehmanın 
gözləri dolurdu, üzünü çevirirdi ki, görməyim. Axırda gördüm mümkün deyil, uşaq ağladığına görə 
yanımdakılar məni qoyub gedəcəklər. Yavaşca uşağı kürəyimdən açıb qucağıma aldım. Üzündən-gözündən 
öpüb bir xeyli oxşadım. Ürəyimdə Allaha yalvardım ki, günahımdan keçsin. Sonra əlimlə uşağın ağız burunu 
qapadım... Tifil heç çabalamadı da. Gözlərimi yumsam da hiss etdim ki, uşaq öldü. Bir uşağa görə bu qədər 
adamın həyatını təhlükədə qoya bilməzdim. Nə qədər eləsəm də ürəyim gəlmədi ki, büküb ağaclardan birinin 
altına qoyum. Ölmüş uşağı yenidən kürəyimə şələlədim. Bir azdan hamımızı girov götürdülər. Bizim Milli 
ordunun formasında olduqlarını görüb onlara tərəf getdik. Yaxınlaşanda səhv etdiyimizi anladıq. Atışma düşdü. 
Bizimlə birlikdə olan Mehdi və Zəhra adlı iki nəfəri öldürdülər. Bizi Əsgəranın Dəhraz kəndinə gətirdilər. 
Kimləri ki, tanıyırdılar, bilirdilər. Xocalıda döyüşəndi onları bizdən ayırdılar. Yoldaşımın dayısı oğlu Usubəli, 
Matan xalanın üç oğlu Zakir, Elşən, Əliyar, qaynı oğlu Şamo, Halayoğlu dedikləri bir gənc də daxil olmaqla 32 
nəfəri seçib apardılar. Həmin əsir gedən dəstədə yoldaşımın qardaşının nəvəsi Ürfət adlı bir gənc də vardı. 
Bakıda müəllimlər hazırlayan institutda oxuyurdu. İkinci kursda oxuyanda keçdi qiyabi və gəlib Xocalıda dərs 
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deməyə başladı. Həm də dərsdən sonra postda dayanırdı. Xocalıda Məmməd həkim vardı, ermənilər onu da 
aparmaq istəyəndə Matan xala irəli durub yalvardı ki, üç oğlumu apardız, bu mənim bacım oğludu, özünün də 
məndən başqa heç kimi yoxdu, heç olmasa ona dəyməyin. Nədənsə ermənilər Matan xalanın bu yalanına 
inandılar. Məmməd həkimi aparmadılar. İndi o günlər yaddaşımda yuxu kimi qalıb. Hamının səsi dəyişmişdi. 
Baxırdım ki, tanıdığım adamlardı, amma başqa səslə danışırlar. Bu nəydisə adam səsinə oxşamırdı, dəhşətlə 
doluydu. Adamların üzləri donmuşdu elə bil. Hamı yuxudakı kimi asta-asta hərəkət edirdi. Mən uşağı 
öldürdüyümə görə özümü bağışlaya bilmirdim. Ayaqlarımı don vursa da ağrı hiss eləmirdim. Elə bil bütün 
bədənim keyimişdi. Bir də gördüm Mahirə xala sevincək məni silkələyir ki, bax uşaq tərpənir. Bəlkə də sizə 
qəribə gələr, o boyda ölümün, qanın içərisində ömrümdə belə sevindiyim yadıma gəlmir... 

Lazım olan adamları seçib ayırandan sonra ermənilər onları Abdal-Gülablıya ötürdü. Ağdamın hospitalına 
yerləşdirilən xocalılıların əksəriyyətinin ayaqlarını don vurduğundan kəsdilər. Müşkünazın da ayağını dizindən 
kəsməyə hazırlaşırdılar. Çox məsləhətləşmədən sonra onu da Bakıya yola salınan xəstələrə qoşdular. Burada isə 
xoşbəxtlikdən onun ayağının bir neçə barmağını kəsməklə sağalmasına nail oldular. Üç ay xəstəxanada yatan 
ananı başqa bəd xəbər gözləyirdi. Balaca Salatının gözlərində ciddi problemlər yaranmışdı. Boğulmadan uşağın 
gözünün biri işığını itirmişdi. 

 
MƏN JURNALİST OLACAM 

 
Bu Salatının ən böyük arzusudur. Nə vaxtsa əlinə qələm alanda ilk yazısı yəqin ki, Xocalıdan olacaq bu 

qızın. O yerləri görməsə də, o dağların havasını udmasa da hərdən yuxuda qalın meşəlik görürəm deyir: "Durub 
həmin meşəni olduğu kimi anama təsvir eləyəndə o meşədir deyir, Xocalıdan qaçanda azıb qaldığımız meşə". 

- Küçəmizdə ikimərtəbəli bir ev var. Anam deyir ki, bu bizim Xocalıdakı evimizə oxşayır. Həmin evə 
baxanda elə bilirəm ki, nələrisə xatırlayıram. 

Təbii ki, bu balaca qızın təsəvvürləridir. Doqquz aylıq bir körpənin yadında nə qala bilər ki? 
Həyat yoldaşı Yelmar Əhmədovu Xocalının işğalı günü itirən Müşkünaz isə nə vaxtsa o yerlərə qayıtmaq 

həsrətilə yaşayır:  
- Bizə iki otaqlı mənzil verəndə içimdəki bütün ümidlər çilik-çilik oldu. Evi mənim adıma keçirəndə isə 

ikinci ən böyük zərbəni aldım. Həyat yoldaşım yoxdu, amma o torpaqlarda onun gəzdiyi yerlərdə gəzmək, onun 
udduğu havadan udmaq istəyirəm. Lakin yenə də fikirləşirəm ki, bir gün möcüzə baş verəcək. Torpaqlarımızı 
özümüzə qaytaracaqlar. 

- İnanırsan möcüzəyə? 
- Hə. Salatın dirilmədimi?.. 
 

BİR UDUM SÜD 
 

Solmaz həyat yoldaşının da, övladının da acısını Xocalı acısına qatıb yaşayır. Həyat yoldaşı Əli-Xocalı 
aeroportunun igid döyüşçülərindən biri işğal günü şəhid olub. Cəmi bir həftə sonra Ağdam rayonunda 
qohumlarının evində sığınacaq tapmış gəlinin övladı-üç yaşlı körpəsi qəfil baş vermiş yanğından həlak olub. 
Təkcə köksünün altında yenicə döyünməyə başlayan ürək sahibinə bel bağlayıb. Bütün günü hələ dünyaya 
gəlməmiş körpəsini əzizləyib: 

- Oğlum böyüyəcək, evimizə qayıdacağıq, bizə ev tikəcək, mənə güllü parçadan don alacaq... 
Elə biliblər ki, başına hava gəlib. Dəyib toxunmayıblar. Sonra yazıqları gəlib Bakıya müalicəyə gətiriblər. 

Sonra Xocalı sakinlərinin məskunlaşdığı "Qızılqum" sanatoriyası... Sonra balaca Əlinin dünyaya gəldiyi gün...  
- Südüm çəkilmişdi. Həkim isə deyirdi ki, körpə ana südü içməsə yaşamayacaq. Bütün günü ətraf kəndləri 

gəzirdim. Bir-bir qapıları döyürdüm. Evdə körpəsi olan varsa bir udum süd versin balama deyə yalvarırdım... 
Qapını acıqla açsalar da halımı görən qolumdan tutub evə aparırdı. Özü olmayan uşaqlı qonşusunu çağırırdı. 
Beləcə Əlini bir yaşına çatdırdım... 
 

SAVAŞ VƏ YA ÖLMƏYƏN ÜMİDLƏR 
 

... Sarıqaya pansionatı. Bu ailə də Xocalıdan gəlib. Ana-bala o qətliamın da şahidi olublar, qarlı meşəni də 
dolanıblar. Özləri ilə daha bir canı xilas edib gətiriblər. Xocalının müdafiəçilərindən biri olan Pərvizin hələ 
dünyaya gəlməmiş oğlunu - artıq 18 yaşına çatmış Pərvizi. 

- O qayıdacaq! 
Qapqara gözləri, gecə kimi qara saçları olan gəlin elə bil and içir. 
- Gör nə qədər vaxt keçib, heç bir xəbər çıxmayıb deyirsən. Sağ olsaydı, xəbər çıxardı. 
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- Demişdi gələcəm! Gələcək... 
Divarlara göz gəzdirirəm. Bircə şəkil də yoxdu. Gəlin fikrimi gözlərimdən oxuyur. 
- O gecə canımızın hayındaydıq, şəkil kimin yadına düşürdü ki... 
Xeyli susur, sonra gözlərinin yaşını silib üzümə baxır: 
- Görəsən onlar gələndə bizi tanıyacaqlar?.. 

KƏBUTƏR 
 

Yazı Mətbuat Şurasının və "Xocalı Soyqırımını Tanıtma" İB-nin "Qarabağ mövzusu və Xocalı 
Soyqırımının mediada təbliğinə dəstək" layihəsinə təqdim olunur 

 
“Yeni Azərbaycan”.-2010.-30 yanvar.-N.18.-S.10-11. 
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Xocalı soyqırımı erməni vandalizminin bariz nümunəsi kimi 

 
SOYQIRIMININ TANIDILMASI QARABAĞ MÜBARİZƏSİNİN  

TƏRKİB HİSSƏSİNƏ ÇEVRİLMƏLİDİR 
 

İNSAN doğulduğu yeri, milliyyətini və valideynlərini özü seçmir. Tanrı bəndələri üçün bu seçimi elə 
özü edir. Doğulduğumuz torpağa bağlılıq, Vətən və Millət sevgisi isə sonradan yaranır. Vətəni canından artıq 
sevən və onun uğrunda ölümə belə hazır olan soydaşlarımız həmişə olub, var və tarixin təcrübəsi göstərir ki, hər 
zaman olacaq. Doğulduğumuz torpağın coğrafi əhəmiyyəti isə Azərbaycan xalqını həmişə böyük imperiyaların 
hədəfinə çevirib. 

 
Azərbaycanlılar tarix boyu çoxsaylı düşmənlərin hücumuna məruz qalıb. Tarixin müxtəlif dönəmlərində 

dünyaya meydan oxuyan imperiyaların əsarətində olan Azərbaycan özündə güc taparaq mübarizə aparıb, 
yenidən öz azadlığını əldə edib. İlahi bizə zəngin yeraltı, yerüstü sərvətlərə malik bir ölkədə yaşamaq nəsib 
edibsə də, eyni zamanda taleyimizə erməni milləti ilə birgə yaşamaq kimi acı qismət də düşüb. Ermənilər son 
iki əsrdə dəfələrlə qanımıza susayıb. Təkcə XX əsrdə azərbaycanlılara qarşı 4 dəfə qətliamlar törədilib. 1905-
ci ildə ermənilər 75 kəndimizi yandırıb, 1918-ci ildə Bakıda, Şirvanda. Qııbada, Lənkəranda, Kürdəmirdə 50 
mindən artıq soydaşımızı amansızlıqla qətlə yetirib. 1920-1921-ci illərdə ermənilər tərəfindən 48 min 
azərbaycanlı öldürülüb. !948-1953-cü illərdə Ermənistandan 150 min azərbaycanlı deportasiya olunub və yenə 
də xeyli insanın həyatına son qoyulub. Ötən əsrin ən böyük faciəsi isə 1988-ci ildən sonra törədilib. Həmin vaxt 
ermənilər öz tarixi torpaqlarında yaşayan 250 min azərbaycanlını bu ərazidən qovaraq Ermənistanı monoetnik 
dövlətə çevirib. Erməni daşnaklarının xalqımıza qarşı törətdiyi qətliamlardan ən dəhşətlisi isə Xocalı faciəsidir. 

 
XOCALI FACİƏSİ - İNSANLIĞA QARŞI  

TÖRƏDİLƏN ƏN AĞIR CİNAYƏT 
 

Xocalı faciəsi də erməni millətçilərinin iki yüz ilə yaxın bir müddət ərzində Azərbaycan xalqına qarşı 
apardığı etnik təmizləmə və soyqırımı siyasətinin davamı və ən qanlı səhifəsidir. Ermənilərin məqsədi Xocalı 
şəhərini hədəfə almaqla Azərbaycanın qədimdən müasir dövrə qədər tarix və mədəniyyət ənənələrini özündə 
əks etdirən bir şəhəri türklərdən təmizləmək idi. Bu kütləvi qırğın öz amansızlığına və qəddarlığına görə təkcə 
Azərbaycan xalqına qarşı deyil, bütövlükdə bəşəriyyətə və insanlığa qarşı törədilən cinayət idi. Erməni 
quldurlarının əlindən xilas olmaq üçün meşəyə çəkilən əhalinin böyük bir hissəsi şaxtalı gecədə soyuqdan 
donub. Buradan xilas olan silahsız insanlar isə qarşıda pusqu quran silahlı erməni terrorçuların süngüsünə tuş 
gəlib. Yollarda və meşədə erməni quldurları qarşılarına çıxan insanları, qadın, uşaq və yaşlı olmalarına 
baxmadan güllələyiblər. Sağ qalan insanlar isə əsir götürülüb. Həmin qətllərin hansı qəddarlıqla törədilməsini 
sözlə ifadə etmək çətindir. Çünki bu vəhşiliyin, qaniçənliyin dəhşətli mənzərəsi o qədər dərindir ki, insan 
təxəyyülü söz tapmaqda çətinlik çəkir. 

Hadisə şahidlərinin sözlərinə görə, soyqırımı zamanı 56 nəfər xüsusi qəddarlıqla öldürülüb - diri-diri 
yandırılıb, başlarının dərisi soyulub, bədən əzaları və başları kəsilib, gözləri çıxarılıb, hamilə qadınların 
qarnı süngü ilə deşik-deşik edilib. Ermənilər tərəfindən qətlə yetirilən azərbaycanlı uşaqların sinəsi yarılıb, 
ürəkləri parçalanıb, əksər meyitlər isə tikə - tikə doğranıb. Ermənilər sağ qalan insanlar üzərində ağlasığmaz 
vəhşiliklər törədiblər. Valideynlərinin gözü qarşısında azyaşlı qız uşaqlarının namusuna toxunublar. 

Əsirlikdə olan Xocalı sakini Sara Səlimova da, ermənilər tərəfindən evlərində əsir götürülənlərdəndir. 
Onun sözlərinə görə, həmyerlisi Məhbubə Abışova, onun 10 yaşlı qızı Çinarə və 6 yaşlı oğlu Çingiz qapılarının 
ağzında güllələnib. 

 
UŞAQ YAŞINDA ƏSİRLİKDƏ OLAN AQİL  

FUTBOLA BU GÜN DƏ BAXA BİLMİR 
 

Ermənilər tərəfindən əsir götürülən Usubovlar ailəsi də müsibətlərlə üzləşiblər. Xocalıdan çıxarkən 
ermənilər onları atəşə tutublar. Ermənilər yaralıları həmin ərazidə qoyaraq, sağ qalanları əsir götürürlər. Sonra 
erməni quldurları əsirlər içərisindən 13 nəfəri seçib özləri ilə aparırlar. Onların arasında Zakir, Əlyar və Elşad 
Usubov qardaşları da olur. Ataları Kamran kişi, anaları Matan ana nə qədər yalvarsa da, heç bir xeyri olmur. 
Həmin qardaşların da taleyindən bu günədək heç bir xəbər yoxdur. 
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Xocalı soyqırımının canlı şahidlərindən biri, Səriyyə Müslümqızının sözlərinə görə, Xocalıda törədilən 
qırğınlar xüsusi qəddarlığı ilə seçilib: "Bütün müharibələrdə dinc insanların atəş zonasını tərk etməsinə imkan 
verilir. Amma Xocalıda şəhər 4 tərəfdən mühasirəyə alınaraq kimsəyə aman vermədən qırğın törədildi: ahıl, 
qadın və uşaqlara aman verilmədi. Qətlə yetirilənlərin əksəriyyəti heç ata-anasının yanında olmayıb. Elə bir 
vəziyyət yaranıb ki, analar uşaqlarından ayrı düşüb. Əsirlikdən qayıdan Aqil adlı uşaq mənə danışıb ki, erməni 
quldurları Əhməd adlı bir məhsəti türkünün başını uşaqların gözü qarşısında kəsib. Sonra isə həmin başla 
top oynayıblar". 

Aqil deyir ki, heç vaxt futbola baxa bilmir. Çünki həmin vaxt ermənilərin kəsilmiş insan başı ilə futbol 
oynaması səhnəsi gözünün qarşısına gəlir. 

Bir sözlə, erməni təcavüzkarları bir gecənin içərisində 613 nəfərin, o cümlədən 70 qocanın lıəyatına 
son qoyub. Qətlə yetirilənlər içərisində 106 qadın, 83 uşaq olub ki, bu da erməni terrorçuların nə qədər 
qaniçən olduqlarının göstəricisidir. Faciə zamanı 487 nəfər yaralanıb, 1275 dinc sakin əsir götürülüb, 150 
nəfərin taleyi isə hələ də məlum deyil. Xocalıda qətlə yetirilənlərin bir səbəbi vardı. Onlar azərbaycanlı idilər. 
Bu ermənilərin milli əlamətə görə törədilməsi Xocalı faciəsinin beynəlxalq hüquqa əsasən məhz soyqırımı 
olduğunu sübut edir. 

 
XOCALI QƏTLİAMI  

DƏHŞƏTLİ ŞƏRAİTDƏ REALLAŞDIRILIB 
 

Xocalı soyqırımı əsrin Xatın, Xirosima, Naqasaki və Sonqmi kiıni dəhşətli faciələri ilə bir sırada 
dayanır. Amma Xocalı faciəsi öz mahiyyətinə görə onlardan daha dəhşətlidir. İşğal dövründə Xocalı Rayon 
İcra Hakimiyyətinin başçısı olan Elman Məmmədovun sözlərinə görə, Xocalı soyqırımı dünyada törədilən bu 
tipli hadisələrdən daha qəddarlıqla həyata keçirilməsi ilə fərqlənir: "Əksər bu tipli hadisə qarşıdurmadan 
gedir. Xocalı soyqırımının xarakterik cəhəti daha dəhşətli qətliam olmasındadır. Xocalıda erməni quldur 
dəstələri dinc əhalini qətlə yetirib. Yəni əlisilahsız vətəndaşlara qarşı soyqırım törədilib. Bu bir ay, bir həftə 
davam edən soyqırımı deyil. Altı-yeddi saat ərzində 7 mindən çox əhalisi olan şəhər yer üzündən silinib. Min 
nəfərə yaxın sakin - qadın, uşaq, qoca, körpə amansızlıqla qətlə yetirilib. Ona görə bu faciə dəhşətlidir. XX əsrə 
qədər nə olub, bu, qaranlıq qalır. Lakin XX əsrdə ermənilər bu şəhərdə üç dəfə (1905-1906; 1918-1919 və 1992-
ci ildə) soyqırımı törədiblər". 

Millət vəkili Zahid Oruc da hesab edir ki, erməni qəddarlığı ilə törədilən soyqırımı öz mahiyyəti 
etibarı ilə daha ağır və daha dəhşətlidir: "Hər bir soyqırımı insanların həyatını itirməsi bahasına başa gəlir. 
Xocalı qətliamı isə bir millət mənsubluq, əliyalınlılıq, silahın müqaviməti olmaması və insanlara heç bir 
yaşamaq imkanının verilməməsi şəraitində reallaşdırılıb. Erməni aqressiyası özünün mahiyyəti etibarı ilə daha 
qanlı və daha qəddardır". 

 
ERMƏNİLƏR ONLARA HAVADARLIQ EDƏN  

ÖLKƏLƏRDƏ DƏ SOYQIRIMI TÖRƏDƏCƏKLƏR 
 

Xocalı faciəsinin dünyaya tanıdılması istiqamətində ötən müddətdə çox cəhdlər edilib. Faciə ilə 
bağlı həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında Heydər Əliyev Fondu böyük işlər görüb. İslam 
Konfransı Təşkilatı Gənclər Forumunun Mədəniyyətlərarası Dialoq üzrə buş koordinatoru xanım Leyla 
Əliyevanın təşəbbüsü ilə "Xocalıya Ədalət" (Justice for Khojaly) beynəlxalq məlumat kampaniyası 
çərçivəsində dünyanın müxtəlif ölkələrində tədbirlər ke- çirilib. Nəticədə İsveçdə yaradılan "Beynəlxalq 
müharibə Memorialı" ("The Polynational War Memorial") adlı arxiv layihəsinə Xocalı qətliamının adı daxil 
edilib. Xocalı qətliamı Əlcəzair, Srebrenitsa, Darfur, Madaqasqar, Nigeriya, Ruanda, Vyetnam və başqa 
yerlərdə törədilən soyqırımı və qətliamlarla bir sırada yer alıb. 

Görülən bu işləri yüksək qiymətləndirən Elman Məmmədov hesab edir ki, Xocalı soyqırımı ilə 
bağlı həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması istiqamətində tədbirlər davam etdirilməlidir: 
"Təəssüf ki, bu günədək Xocalı soyqırımına siyasi qiymət verilməyib. Haqsızlıq, ədalətsizlik və ikili 
standartlarla idarə olunan dünya ölkələrinin problemə ədalətli yanaşacağına ümid edirik. Dünyada bir erməni 
faşizmi var və bir gün onların iç üzü açılacaq. Əgər dünya buna göz yumsa, ermənilərə havadarlıq edən həmin 
ölkələrdə də "Xocalı soyqırımı" törədiləcək". Zahid Orucun qənaətinə görə, soyqırımının tanıdılması təkcə 
həyatı məhv edilmiş insanların faciəsinə verilən qiymət kimi nəzərdə tutulmamalıdır: "Bu, Qarabağ 
mübarizəsinin tərkib hissəsinə çevrilməlidir. Xocalı soyqırımını törə dənlərin cəzalandırılması ilə bağlı kifayət 
qədər beynəlxalq səy göstərilməməsi Qarabağ məsələsinə münasibət deməkdir. Çünki Xocalı soyqırımını 
tanıtmaqla bu məsələ bitmir. Onun sonrakı dönəmində tələb olunacaq ki, aksiyaya verdiyiniz qiymət ölkənin 
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ərazi bütövlüyünün bərpa olunmasında rol oynamalıdır. Ötən dövr ərzində Azərbaycanın beynəlxalq miqyasda 
gördüyü işlər dünya ictimai fikrinə çıxıb. Ermənilərin azərbaycanlılara qarşı apardığı siyasətə qarşı çox ciddi 
mövqelər yaradıb. Amma o da həqiqətdir ki, özünün məntiqi sonluğunu hələ almayıb". 

Ədalət Partiyasının sədri Mütəllim Rəhimlinin qənaətinə görə, günahkarların cəzalandırılması 
üçün biz İsrail variantından istifadə edə bifərik: 

"Dövlətimizə və millətimizə düşmən kəsilən insanlara qarşı sistemli mübarizədə İsrail dövlətinin 
siyasətindən nümunə götürmək olar. Onlar dünyaya car çəkmək və yalvarmaq əvəzinə, dövlətin düşmənlərindən 
bacardıqlarını müttəhimlər kürsüsünə əyləşdirirdilər. Buna nail olmadıqda isə onları tapdıqları yerdəcə 
cəzalandırırdılar". 

Azərbaycan ötən dövr ərzində çalışıb ki, müxtəlif ölkələrin parlamentləri Xocalıda törədilən 
qətliamı soyqırımı kimi tanısın, bu qanlı hadisəni həyata keçirən cinayətkarlar cəzalandırılsın. Əlbəttə, 
bunun indiyədək baş verməməsi təəssüf və narahatçılıq doğurur. Eyni zamanda bu, hər birimizdən bu 
istiqamətdə səylərimizi artırmağı tələb edir. Bu tipli faciələrin gələcəkdə baş verməməsi üçün isə unutqanlıq 
bəlası xalqın şüurundan silinməlidir. Yeni doğulan uşaqların da yaddaşına bu tariximizi yazdırmalı, qorunmaq 
və məğlub olmamaq üçün güclü olmalıyıq. Cəmiyyət və dövlət səviyyəsində atacağımız addımların normaları 
qanunvericilik səviyyəsində müəyyənləşdirilməlidir. Dünya şöhrətli alim Albert Eynşteyn deyib ki, gerçəyi 
aramaq onu əldə etməkdən daha qiymətlidir. Hesab edirik ki, Xocalı soyqırımı da bir inkarolunmaz 
tarixi həqiqətdir. Baxmayaraq ki, əsas istədiyimizi hələ əldə etməmişik, ancaq onun dünya miqyasında 
tanıdılması yolundu göstərdiyimiz səylər daha dəyərlidir və gec-tez bu məqsədimizə də çatacağımızdan 
xəbər verir. Ən azı ona görə ki, yolumuz haqq yoludur! 

 
Əfsun SUCAYEV,  

Xalid VAHİDOĞLU 
 

“Üç nöqtə”.-2010 .-27 yanvar.-№257.-S.6. 
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Əsrin Xocalı dəhşəti 

 
1992-ci ilin 26 fevralında bəşəriyyət müdhiş etməni vəhşiliyinə şahidlik etdi 

Erməni cəlladları meyitlərin dərisini soymuş, uşaqları tikə-tikə doğramışdılar 
 
Xocalı şəhəri Xocalıçay çayının sahilində yerləşirdi. Burada Qarabağ xanı Pənahəli xanın tikdirdiyi 

divarlarının qalınlığı 2 metr, hündürlüyü 5-6 metr olan Əsgəran qalası var idi ki, bu qala müddət Qarabağ 
xanlığının mərkəzi Şuşaya can atan düşmənlərin yolunu kəsmişdir. Qala iki istehkamdan ibarətdir. Məlumata 
görə, 1810-cu ildə Rusiya ilə İran arasında sülh danışıqları "Əsgəran qalas"nda aparılmışdır. Xocalı şəhəri 
Xocalı-Gədəbəy mədəniyyətinə aid edilən Xocalı qəbiristanlığı ilə də məşhur olub. 

 
Tunc dövrünün sonuna və dəmir dövrünün əvvəlinə aid edilən Xocalı qəbristanlığı Qafqaz ərazi-sində bir 

qədim maddi mədəniyyətə ad vermişdir. Bu qəbristanlıqda daş qutular şəklində məqbərələr və hündürlüyü 1 
metrdən 15 metrə qədər olan kurqanlar çoxdur. Burada həmçinin buzlaqlar dövründən qalmış kromlexlər və 
məngirlər vardır. Xocalı ətrafında qazıntı işləri zamanı orada üzərində oyma üsulu ilə həndəsi naxışlar çəkilmiş 
gil qablar və silahlar - keçmiş SSRİ ərazisində ilk dəfə qeydə alınmış enli düz qılınclar, xəncərlər, baltalar, 
çapacaqlar, eləcə də bürünc bəzək əşyaları tapılmışdır. Bu əşyalar indi dünyanın bir sıra məşhur muzeylərində 
saxlanılır. Ümumilikdə Xocalı adının yaranma tarixçəsi isə 1990-cı ilə təsadüf edir. Azərbaycan Respublikası 
Ali Sovetinin 18 may 1990-ci il tarixli qərarı ilə Agstafa, Qobustan, Xızı, Hacıqabul, Samux, Siyəzən rayonları 
yaradıldı. 1991-ci il fevralın 7-də Şaumyan (kənd) rayonu ləğv edildi və Goranboy rayonu ilə birləşdirildi. Mir 
Bəşir -Tərtər, Şamxor isə Şəmkir adlandırıldı. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 26 noyabr 1991-ci il 
sərəncamına görə Stepanakert, Mardakert, Martuni rayonlarının tarixi adları qaytarılaraq Stepanakert-Xankəndi, 
Mardakert-Ağdərə, Martuni-Xocavənd adlandırılmışdır. Əsgəran və Hadrut rayonları ləğv edilmiş, Xocalı şəhəri 
mərkəz olmaqla Xocalı rayonu yaradılmış, ləğv edilmiş Əsgəran rayonunun ərazisi Xocalı rayonunun tərkibinə, 
Hadrut rayonunun ərazisi isə Xocavənd rayonunun tərkibinə verilmişdir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri respublika 
tabeli şəhərlərin, Ağdərə, Xocavənd, Xocalı və Şuşa rayonları respublika tabeli rayonların sırasına daxil 
edilmişdir. Xocalı Dağlıq Qarabağda əhalisinin sayına görə ikinci (Şuşadan sonra) azərbaycanlı rayonu idi. 
Rayonun sahəsi 0,97 min kv. km, əhalisi işğaldan öncə 24,4 min nəfər olub. Rayonda 1 şəhər, 2 qəsəbə, 50 kənd 
olmuşdur. Xocalı şəhəri Ağdam şəhərinin 18, Xankəndi şəhərinin 14 km-iyində, Qarabağ silsiləsində yerləşib. 
Ərazisi əsasən dağlıqdır. Ən hundur yüksəkliyi Qızqala və Qırxqızdır. Dağlıq ərazilər istisna olmaqla, iqlimi 
mulayim-istidir. Yüksək dağlıq əraziləri subalp və alp çəmənlərdir. Əsas çayları Badara və Qarqardır. Dağ-meşə 
və dağ cəmən torpaqları mövcuddur. Ərazinin 40 %-ə qədəri fıstıq, cökə, ağcaqayın, qaraağac və s. ilə 
zəngindir. 

 
Xocalı faciəsi 

 
1988-ci ildən Dağlıq Qarabağ ətrafında başlayan hadisələr erməni ideoloqlarının "dənizdən dənizə 

Ermənistan" adlı sərsəm bir ideyasını reallaşdırmaq cəhdi, kəndlərin, şəhərlərin dağılması, on minlərə günahsız 
insanın ölümü, yüz minlərlə azərbaycanlının öz tarixi torpaqlarından didərgin düşməsi ilə nəticələndi. Bütün 
beynəlxalq hüquq normalarına zidd olaraq Ermənistan dövləti Dağlıq Qarabağı özünə birləşdirmək istəyir, bu 
yolda bütün cinayət və vəhşiliyə hazır olduqlarını nümayiş etdirirlər. XX əsrin faciəsi olan Xocalı soyqırımı bu 
aqressiv və cinayətkar erməni siyasətinin nəticəsidir. XX əsrin sonunda baş vermiş bu faciə təkcə Azərbaycan 
xalqına deyil, bütün insanlığa, bəşəriyyətə qarşı yönəlmiş ən ağır cinayətlərdən biridir. Xocalı soyqırımı əsrin 
Xatın, Xirosima, Naqasaki və Sonqmi kimi dəhşətli faciələri ilə bir sırada dayanır. 1992-ci il fevralın 26-da 
Ermənistan hərbi birləşmələri 7 min əhalisi olan Xocalı şəhərində soyqırımı aktı həyata keçirdi. Ermənistan 
hərbi birləşmələrinin şəhərə hücumu zamanı burada yalnız 3 minə yaxın insan qalmışdı. Çünki mühasirədə 
qaldığı 4 aydan artıq zaman ərzində blokadada olduğu üçün əhalinin xeyli hissəsi şəhərdən çıxmaq 
məcburiyyətində qalmışdı. Xocalı soyqırımı zamanı istifadəsi qadağan olunan kimyəvi silahlardan da istifadə 
olunub. Soyqırım zamanı 613 nəfər öldürülüb, 1000 nəfər müxtəlif yaşlı dinc sakin aldığı güllə yarasından əlil 
olub. 106 nəfər qadın, 63 azyaşlı uşaq, 70 qoca öldürüldü. 8 ailə tamamilə məhv edilib, 25 uşaq hər iki 
valideynini, 130 nəfər valideynlərindən birini itirib. Bu faciəni ermənilərin Xocalıya gətirdiyi dünyanın bir sıra 
ölkələrindən olan jurnalistlər də öz yazılarında işıqlandırıb. Faciə baş verən gecə 1275 nəfər dinc sakin girov 
götürüldü, onların 155-sinin taleyi indi də məlum deyil. Bütün bunlar erməni hərbçiləri tərəfindən xüsusi 
amansızlıqla və ağlasığmaz vəhşiliklə həyata keçirilmişdir. Hücumda həmçinin mayor Ohanyan Seyran 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 
PREZİDENT  KİTABXANASI 

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

57 
 

Muşeqoviçin komandanlığı altında 366-cı alayın 2-ci batalyonu, Yevgeni Nabokixinin komandası altında 3-cü 
batalyonun, 1 saylı batalyonun qərargah rəisi Çitçyan Valeriy İsayeviç və alayda xidmət edən 50-dən artıq 
erməni zabit və praporşik iştirak etmişdir. Şəhər əhalisinin bir hissəsi zorakılıqdan qaçıb qurtarmaq istəyərkən 
əvvəlcədən düzəldilmiş pusqularda qətlə yetirilmişdir. Rusiyanın "Memorial" hüquq-müdafiə mərkəzinin 
məlumatına əsasən, dörd gün ərzində Ağdama Xocalıda qətlə yetirilmiş 200 azərbaycanlının meyiti gətirilmiş, 
onlarla meyitin təhqirə məruz qalması faktı aşkar edilmişdir. Ağdamda 181 meyit (130 kişi və 51 qadın, o 
cümlədən 13 uşaq) məhkəmə-tibbi ekspertizasından keçirilmişdir. Ekspertiza zamanı müəyyən edilmişdir ki, 
151 nəfərin ölümünə güllə yaraları, 20 nəfərin ölümünə qəlpə yaraları səbəb olmuş, 10 nəfər küt alətlə vurularaq 
öldürülmüşdür. Hüquq-müdafiə mərkəzi diri adamın baş dərisinin soyulması faktını da qeydə almışdır. Faciədə 
Gürcüstanın Telavi hərbi bazasında hazırlıq keçən pilotlar da iştirak edib. Hələ o zaman Rusiya prezidenti B. 
Yeltsin sözügedən hərbi bazaya 9 müxtəlif markalı hərbi vertolyotun ayrılması ilə bağlı sərəncam imzalayır. 
Orada fəaliyyət göstərən pilotlara isə həddindən artıq əmək haqqı və mükafatlar ayrılıb. Xocalı faciəsi zamanı 
Telavi hərbi bazasının tərkibində çıxış edərək Xocalıya hücum edib. Faciə zamanı xüsusi fəallıq göstərən 
pilotlara isə sonradan müxtəlif titullar verilib. Xocalı soyqırımı şahidlərin gözü ilə Soyqırım zamanı ermənilər 
tərəfindən qətlə yetirilmiş azərbaycanlı uşaqların sinələri yarılıb ürəkləri parçalanmış, əksər meyidlər isə tikə-
tikə doğranmışdır. Xocalı sakini Camal Heydərovun sözlərinə görə, Xocalının Qaraqaya deyilən yerin 
yaxınlığındakı fermanın 2 kilometrliyində eybəcər hala salınmış xeyli azərbaycanlı meyiti var idi. Qətlə 
yetirilmiş uşaqların sinəsini yarıb ürəklərini parçalamış, əksər meyitləri isə tikə-tikə doğramışdılar. Şahin 
Heydərovun sözlərinə görə, Naxçıvanik kəndi yaxınlığında 80-ə yaxın meyit görüb. Meyitlər qorxulu vəziyyətə 
salınmış, başları kəsilmişdi. Milis mayoru Əlif Hacıyev, yaxın qohumları Fəxrəddin Səlimov, Mikayıl Səlimov 
da qətlə yetirilənlər arasında olmuşdur. Cəlil Hümbətov gördüklərini belə dilə gətirir: "Ermənilər gözümün 
qarşısında həyat yoldaşım Füruzə, oğlum Muğan, qızım Simuzər və gəlinim Südabəni güllələdilər". Xocalı 
sakini Kübra Paşayeva Kətik meşəsinə girəndə ermənilərin mühasirəsinə düşdüklərini, mühasirə zamanı həyat 
yoldaşı və oğlanlarının ermənilər tərəfindən güllələndiyini deyir. 

Xocalı soyqırımı beynəlxalq cinayət kimi Azərbaycan xalqı 1948-ci il 9 dekabr "Soyqırım cinayətinin 
xəbərdarlıq edilməsi və cəzalandırılması" konvensiyasını rəhbər tutaraq, Ermənistan Respublikasına qarşı BMT-
nin Beynəlxalq məhkəməsində iddia qaldırmaq üçün bütün hüquqi əsaslara malikdir. Xocalı hadisələrini 
beynəlxalq hüquq əsasında soyqırım cinayəti aktı kimi tövsif etməyə Nürnberq Hərbi Tribunalının 
Nizamnaməsi (hərçənd Nizamnamədə soyqırım cinayətinə birbaşa isnad edilməsə də, soyqırımı təşkil edən 
hərəkətlər onda bəşəriyyətə qarşı cinayətlər və hərbi cinayətlər kimi tövsif olunur). Beynəlxalq Cinayət 
Tribunalının Yuqoslaviya üzrə Nizamnaməsi (maddə 4). Beynəlxalq Cinayət Tribunalının Ruanda üzrə 
Nizamnaməsi (maddə 1). Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin statusu (maddə 6). Azərbaycan Respublikasının 
Cinayət Məcəlləsi (maddə 103). 1997-ci il fevral ayının 25-dən isə ümummilli lideri Heydər Əliyevin 
imzaladığı sərəncamla azərbaycanlılar fevral ayının 26-da saat 17:00-da Xocalı soyqırımının qurbanlarının 
xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad edirlər. Bu gün Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan eləcə də eks-prezident 
Robert Köçəryan və digərləri baş vermiş soyqırımın günahkarları kimi beynəlxalq məhkəmə qarşısında cavab 
verməlidir. Ermənistanın hərbi-siyasi təcavüzü dünya ictimaiyyəti tərəfindən ittiham edilməlidir. Beynəlxalq 
təşkilatlar, dünya dövlətlərinin parlamentləri Ermənistan Respublikasının Azərbaycan torpaqlarında törətdiyi 
hərbi cinayətə -Xocalı soyqırımına, əsl soyqırım hadisəsi kimi beynəlxalq siyasi-hüquqi qiymət verməlidirlər. 

 
Ədil Ədilzadə 

 
Yazı "Xocalı Soyqırımını Tanıtım" ictimai Birliyi və Azərbaycan Mətbuat Şurasının birgə elan 

etdiyi müsabiqəyə təqdim olunur. 
 

“Olaylar”.-2010.-2 fevral.-N.15.-S.13. 
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Haylara hayan duran dünya 

 
Bir dilemma var... Bir dilemma var ki, çox şeyləri həll edib, edir, edəcək. Bir dilemma var ki, bəlkə də hər 

şeyi həll edib, edir, edəcək. Yalnız nöqtələrin fərqləndirdiyi dilemma. Sadəcə nöqtələrin fərqləndirdiyi dilemma. 
O nöqtələr ki, əslində başlanğıc və sonu özündə ehtiva edir. O nöqtələr ki, özündə çox şeyi ifadə edir. Bu "olum, 
ya ölüm" dilemmasıdır. O dilemma ki, məşum fevral gecəsində məsum Xocalı əhli onun qarşısında aciz idi. 
Xocalıda üç aylıq körpəsini öz əlləriylə boğan ana da dilemma qarşısında qalmışdı. "Olum, ya ölüm 
dilemmasının! 

Ermənilərin Xocalıdakı insanlıq adına ləkə gətirən əməllərinə ad vermək, izah etmək, ifadə etmək onların 
oradakı vəhşilikləri qarşısında yenə də zəif görünəcək. Daşnakların Xocalıda törətdikləri bəşəriyyət üçün misli 
görünməyən hadisə idi. Təbiətin çöllü-biyabanda qar uddurduğu Xocalı insanına düşmənin də bir tərəfdən qan 
uddurmasını təsəvvür etmək belə tükürpədicidir! Xocalı faciəsi ermənilərin dənizdən-dənizə uydurma "böyük 
Ermənistan" yaratmaq xülyasını gerçəkləşdirmək istiqamətində növbəti addımı idi. Tariximizdə kədərli, faciə 
dolu günlər az deyil. Ancaq Xocalı soyqırımı əsrin faciəsidir. Xocalı soyqırımı əslində Naqasaki, Xirosima, 
Xatın faciələrindən daha dəhşətli və daha qanlı cinayətdir. 

Yeddi min əhalisi olan və coğrafi mövqe baxımından strateji əhəmiyyətə malik Xocalı şəhəri ermənilər 
tərəfindən Xankəndində yerləşən 366-cı motoatıcı alayının şəxsi heyətinin və texnikasının bilavasitə iştirakı ilə 
1992-ci il fevral ayının 25-dən 26-na keçən gecə yerlə-yeksan edildi. 

Zori Balayanın müəllifi olduğu 1996-cı ildə dərc olunmuş "Ruhumuzun canlanması" kitabında yazdıqları 
erməni xislətini çılpaqlığı ilə əks etdirir: "Biz Xaçaturla ələ keçirdiyimiz evə girərkən əsgərlərimiz 13 yaşlı bir 
türk uşağını pəncərəyə mismarlamışdılar. Türk uşağı çox səs-küy salmasın deyə, Xaçatur uşağın anasının 
kəsilmiş döşünü onun ağzına soxdu. Daha sonra bu 13 yaşındakı türkün başından, sinəsindən və qarnından 
dərisini soydum. Saata baxdım, türk uşağı yeddi dəqiqə sonra qan itirərək dünyasını dəyişdi... Xaçatur daha 
sonra ölmüş türk uşağının cəsədini hissə-hissə doğradı və... itlərə atdı". Həyəcansız və nifrətsiz oxumaq 
mümkün olmayan bu sətirlər daşnakların Xocalıdakı insanlıq adına sığmayan hərəkətlərinin bir nümunsidir. 

Ən qısa günləri olan fevral ayı Xocalı-əhlinin yaddaşına ən dəhşətli ay kimi əbədi olaraq həkk olundu. 
Məhz həmin ayda iki aylıq körpədən doxsan yaşlı ahıladək insanlar erməni fitnəsinin qurbanına çevrildilər. 
Deyirlər ən ağır yaralara zaman özü məlhəm olur. Amma zaman bizim dərdimizə dərman ola bilmədi. O 
vaxtdan 18 il keçməsinə baxmayaraq Xocalı yarası hələ də ürəklərdə qövr edir. Faciənin bəlkə də özü qədər 
dəhşətli məqam isə hadisələrin dünyanın gözü qarşısında baş verməsinə baxmayaraq dünya birliyinin soyqırımı 
hələ də birmənalı şəkildə qəbul etməməsi, hadisənin səbəbkarlarının isə hələ də azadlıqda olmalarıdır. Xocalı 
soyqırımı Azərbaycan xalqının və ümumiyyətlə bəşər tarixinin ən ağrılı, faciəli səhnələrindən biridir. Dünya 
bilməlidir ki, bu cinayət təkcə Azərbaycan xalqına qarşı deyil, bütün sivilizasiyalı dünyaya, bəşəriyyətə qarşı 
yönəldilmişdi. 

Bir vətəndaş olaraq bizim üzərimizə düşən vəzifə isə misli görünməyən dəhşətləri yalnız faciə ərəfəsində 
deyil, hər an xatırlamaq, tarixin gedişatından özümüzçün nəticələr çıxarmaq, düşmənimizə olan nifrətimizi 
azaltmamaq və ən əsası isə doğma yurdumuzu düşmən tapdağından azad etmək inamımızı itirməməkdir. 

Bir həqiqət də var ki, tarix susan deyil, bizlər susmasaq!!! 
 

Məmmədova Çinarə  
 

Naxçıvan Dövlət Universitetinin Mətbuat tarixi ixtisası üzrə magistri 
Bu məqalə Azərbaycan Mətbuat Şurası və "Xocalı soyqırımını Tanıtma" İctimai Birliyinin elan 

etdiyi müsabiqəyə təqdim etmək üçündür. 
 

“Palitra”.-2010.-2 fevral.-N.12.-S.7. 
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Obama Xocalı soyqırımını tanıyacaq? 

 
AKİF NAĞI: "NOBEL" SÜLH MÜKAFATI LAUREATI BU FAKTLARA DA İNSANİ 

MÖVQEDƏN YANAŞA BİLƏR" 
 
Birləşmiş Ştatlarda yaşayan yüzlərlə azərbaycanlı və ölkə vətəndaşları prezident Barak Obamaya, vitse-

prezident Co Baydenə, konqresmenlərə və digər dövlət rəsmilərinə Xocalı soyqırımının xatırlanması ilə bağlı 
məktub ünvanlayıblar. Məktubda ötən əsrin ən böyük qırğınlarından birinin xatırlanması və bununla əlaqədar 
dəstəyə ehtiyacı olanlara yardım göstərilməsi xahiş edilir. Qırğının tarixini xatırladan müəlliflər qeyd edirlər ki, 
1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə erməni hərbi birləşmələri Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsində 
yerləşən Xocalı şəhərini mühasirəyə alandan sonra hücuma keçərək sakinləri vəhşicəsinə qətlə yetiriblər: "106 
qadın və 83 uşaq daxil olmaqla 613 nəfər şaxtalı havada işgəncələrlə qətlə yetirilib. Təcavüzə məruz qalmış 
yüzlərlə insan hələ də itkin düşmüş sayılır. Mindən artıq insanın sağlamlığına zərər dəyib, 1275 nəfər girov 
götürülüb, 8 ailə tamamilə məhv edilib. Ümumilikdə, 25 uşaq hər iki valideynini, 130 uşaq isə valideynlərindən 
birini itirib. Hadisədən 18 U keçsə də, Xocalı soyqırımına nə beynəlxalq ictimaiyyətdən lazımi diqqət yetirilib, 
nə də müstəqil hüquqi qiymət verilib. Bu qırğınlarda əli olan cinayətkarlar hələ də Ermənistanda və ermənilərin 
nəzarət etdikləri Azərbaycan torpaqlarında qalmaqdadırlar. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsinə 
baxmayaraq Azərbaycan torpaqlan işğal altında qalmaqda davam edir. Bu isə həm hərbi cinayətlərin keçmişini 
təhqiq etməyə, həm də beynəlxalq ictimaiyyətin bölgəyə uzunmüddətli sülh gətirmək cəhdlərinə mane olur". 

ABŞ prezidenti azərbaycanlıların müraciətinə cavab verəcəkmi? 
Ümumiyyətlə, bu soyqırımı dünyanın böyük və aparıcı dövlətlərində tanıtdırmaq mümkündürmü? "Üç 

nöqtə"nin bu sualını cavablandıran Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri Akif Nağı bildirib ki, Xocalı 
soyqırımıyla bağlı təbliğat kampaniyası ötən ildəkilərdən xeyli fəaldır: "Bu, əlbəttə, müsbət haldır. Lakin əgər 
söhbət hər hansı bir soyqırımı tanıtdırmaqdan gedirsə, buna inamlı surətdə yanaşmaq lazımdır. Yəni, bu işi 
görəndə özümüzü inandırmalıyıq ki, biz buna nail olacağıq. Necə ola bilir ki, ermənilər olmayan bir soyqırıma 
dünyanın diqqətini cəlb edə bilir, onu artıq de-fakto hansısa proseslərdə hüquqi maneəçilik səviyyəsinə çatdıra 
bilir, biz isə dünyada az sayda bənzəri olan belə bır vəhşilik barədə dünya ictimaiyyətini məlumatlandıra 
bilməmişik. Məncə, bunun kökündə həm də bizim inamsızlığımız durur. Yəni biz dünyanın aparıcı təşkilatlarını 
və böyük dövlətləri bu soyqırımını tanımağa vadar edə bilməyəcəyimizi düşünmüşük. Düzdür, dünyanın indiki 
düzəni Azərbaycanın haqq səsinin eşidilməsini təmin etmir. Amma bu siyasətdir. Biz fərdi qaydada bu təbliğatı 
aparmalıyıq. İndi insanlar öz fikirlərini çatdırmaq üçün imkanlara malikdirlər. İnternet vasitəsilə də sözlərini 
çatdıra bilirlər. Biz də bu cür imkanlardan istifadə etməklə öz həqiqətlərimizi dünyaya yaymalıyıq". Konkret 
olaraq Barak Obamanın Xocalı soyqırımıyla bağlı ədalətli mövqe sərgiləməsini də QAT sədri bir neçə 
aspektdən qiymətləndirir: "Hələlik ABŞ-ın Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində Ermənistana təzyiq niyyəti 
görünmür. Amma Obama "Nobel" sülh mükafatını alıbsa, bu faktlara da onun insani mövqedən yanaşa 
biləcəyini istisna etmək olmaz". 

Qızdgül 
 

“Üç nöqtə”.-2010.-2 fevral.-N 261.-S.9. 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 
PREZİDENT  KİTABXANASI 

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

60 
 

 
Ermənilərin bəşəri cinayəti - Xocalı soyqırımı 

 
Azərbaycan tarixinə qanlı hərflərlə yazılmış Xocalı soyqırımından 18 il ötür. Bu illər ərzində xalqımız 

fevralın 26-nı hüzn günü kimi qeyd edir. Həmişə Azərbaycana qarşı düşmən mövqeyində olan ermənilər həmin 
gecə Xocalının dinc, əli silah tutmayan mülki əhalisinə bəşər tarixində nadir hallarda rast gəlinən amansız terror 
həyata keçiriblər. Əslində Xocalının 1991-ci ilin oktyabrından, erməni silahlılarının şəhəri mühasirəyə 
almasından başlayır. Həmin vaxtdan etibarən bütün avtomobil yolları bağlanıb, cığır, keçidlər ermənilərin 
nəzarəti altına keçib. Əraziyə ancaq havadan daxil olmaq mümkün idi ki, bu ərəfədə Şuşa səmasında sərnişin 
vertolyotunun vurulması 40 azərbaycanlının həyatına və Xocalı sakinlərinin ümidlərinə son qoydu. Şəhərə 
yanvarın 28-də son dəfə vertolyot enib və bundan sonra Xocalı ilə hava əlaqəsi də kəsilib. Faciənin baş 
verməsindən xeyli əvvəl artıq şəhərdə humanitar vəziyyət gərginləşib. Yanvarın 2-dən isə elektrik enerjisi 
kəsilib. Ərzaq, dərman çatışmazlığı özünü büruzə versə də, Xocalı sakinləri şəhəri əldən vermək fikrində 
olmayıblar. Əli silah tutan hər bir Xocalı sakini ata-baba yurdunun müdafiəsinə qalxıb. Şəhəri avtomat və ov 
tüfəngləri ilə silahlanmış yerli sakinlər, milis qüvvələri qoruyublar. Mühasirənin ilk günlərində ermənilərə 
müqavimət göstərilsə də, düşmən keçmiş SSRİ-nin 366-cı polkunun dəstəyi və birgə hərbi gücü mövqeyini 
gücləndirib. Şəhər fevralın 25-də, saat 23-dən etibarən top atəşinə tutulmağa başlayıb və yağı düşmənin ilk 
hədəfi yaşayış evləri olub. Erməni piyada hissələri şəhərə fevralın 26-da gündüz saat 1-lə 4 arasında daxil ola 
bilib. Uzun, ağır döyüşlərdən sonra, axşam saat 7 radələrində ermənilərlə SSRİ-nin 366-cı polkunun hərbi 
texnikası və canlı qüvvələri hesabına sakinlərin son istehkamını dağıtmaqla xocalılıların müqavimətini qıra 
biliblər. Tərkibində Livan və Fransa erməniləri də olan hərbi birləşmələr Xocalıya 3 istiqamətdən hücum 
etdiyindən dinc əhali Əsgərana tərəf qaçaraq canını qurtarmağa çalışıb. Dəhşətli gecənin şahidləri bildirirlər ki, 
Naxçivanik kəndi yaxınlığında, Xocalıdan çıxan azərbaycanlılar erməni əsgərləri ilə qarşılaşıblar. Ermənilər 
əksəriyyəti qocalar və azyaşlılar olan silahsız insanları gülləbaran edib və beləcə tarixin ən dəhşətli faciələrindən 
biri həyata keçirilib. Əksər əcnəbi soyqırım tədqiqatçıları və tarixçilərin də qeyd etdiyi kimi, Xocalı hadisələri 
əslində bir işğal faktı deyildi, bütün diqqət birbaşa dinc insanların vəhşiliklə qətlə yetirilməsinə yönəldilmişdi. 
Bəlkə xocalılıların mühasirəyə baxmayaraq, inadla müqavimət göstərməsi erməniləri hiddətləndirmiş, bəlkə də 
işğalçılar Azərbaycan tərəfini vahiməyə salmaq üçün bu addımı atmışdı. Amma səbəb nə olursa olsun, 
ermənilərin dinc insanları xüsusi amansızlıqla qətlə yetirməsi, görünməmiş vəhşiliyi tarixə bənzərsiz azğınlıq 
faktı kimi həkk olundu. Bütün Azərbaycan bu azğınlığın hesabının sorulacağı günü gözləyir.  

 
Faciənin qurbanları 

 
Ermənistan hərbi birləşmələrinin 7 min əhalisi olan Xocalı şəhərində həyata keçirdiyi soyqırım zamanı 

şəhərdə 3 min əhali qalıb. Soyqırım nəticəsində son illərdə aparılan dəqiqləşmələrə görə 710 nəfər öldürülüb,  
478 nəfər yaralanıb. Həlak olanların 106 nəfəri qadın,  
63-ü azyaşlı uşaq, 70-i qocadır. Xocalıda 8 ailə tamamilə məhv edilib. Min nəfər müxtəlif yaşlı dinc sakin 

güllə yarasından əlil olub. 25 uşaq hər iki valideynini, 130 nəfər uşaq bir valideynini itirib. 1275 nəfər dinc 
sakin girov götürülüb.  

150 nəfər itkin düşüb. Girov götürülən 68 qadın və 26 uşağın taleyi bu günə qədər də məlum deyil. 
Soyqırım faktı Xocalı şəhərində 105 sosial-məişət obyektinin dağıdılmasına səbəb olub. 1992-ci ildə dövlətə və 
əhaliyə dəyən maddi ziyan 10 milyard dollar həcmində qiymətləndirilib. Şəhərdə 3200 fərdi yaşayış evi 
dağıdılıb. Şəhəri darmadağın edən ermənilər 14 məktəb, 21 klub, 29 kitabxana, 3 mədəniyyət evi və 1 tarix 
diyarşünaslıq muzeyini viran ediblər. Xocalıda 1 sovxoz, 

3 kolxoz, 1 arıçılıq birliyi əmlakı ilə birlikdə dağıdılıb. 14-15-ci əsrə aid türbələr, kümbəzlər, qəbirlər 
yerlə-yeksan olunub, qəbiristanlıq dağıdılıb. 

 
Düşmən danış, səni tanıyım 

 
Ermənilər özləri Xocalıda törətdikləri vəhşilikləri qəhrəmanlıq kimi qələmə verirlər. Nə qədər acınacaqlı 

olsa da, bu səhnə belə erməni vəhşiliklərini olduğu kimi əks etdirə bilmir. Çünki onların tükürpədici əməllərini 
nəinki filmə köçürmək, dilə gətirmək belə bəşər övladı üçün dəhşətlidir. İnsanlığı irsən unutmuş erməni yazıçısı 
Zori Balayan və yazıçı-jurnalist David Xeydinyan azərbaycanlılara qarşı törədilən vəhşilikləri, əsərlərində açıq-
aşkar etiraf edirlər. Zori Balayanın "Ruhumuzun canlanması" kitabında müdhiş, heç bir insani dəyərə sığmayan 
faktlara toxunur. "Biz Xaçaturla ələ keçirdiymiz evə girərkən əsgərlərimiz 13 yaşlı bir türk uşağını pəncərəyə 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 
PREZİDENT  KİTABXANASI 

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

61 
 

mismarlamışdılar. Uşağın səs-küyünü azaltmaq üçün Xaçatur uşağın ağzına onun öldürülmüş anasının kəsilmiş 
döşünü soxdu. 13 yaşlı türkün başından, sinəsindən və qarnından dərisini soydum. Saata baxdım, türk uşağı 
yeddi dəqiqə sonra qan itirərək dünyasını dəyişdi. Ruhum sevincdən qürurlandı, Xaçatur daha sonra ölmüş türk 
uşağının meyitini hissə-hissə doğradı və itlərə atdı". Cinayətlərdə birbaşa əli olan Zori Balayan 1996-cı ildə  çap 
olunmuş kitabında törədilən vəhşiliklərə görə ermənilərin fəxr etdiyinə şübhə etmir, həmin gecə daha 3 türk 
uşağını eyni üsulla qətlə yetirdiklərini qələmə alır. Törədilən vəhşiliklərin başqa bir etirafçısı isə "Xaç uğrunda" 
kitabının müəllifi Devid Xerdinyandır. O, Daşbulaq yaxınlığında baş verən faciədə iştirakını belə xatırlayır. 
"Soyuqda biz Daşbulaq yaxınlıqdakı bataqlıqdan keçməmək üçün ölülərdən körpü düzəltməli olduq. Mən 
ölülərin üstü ilə getmək istəmədim. Bunu görən podpolkovnik Ohanyan (Ermənistanın indiki müdafiə naziri 
Seyran Ohanyan-A.B) mənə işarə etdi ki, qorxmayım. Mən ayağımı 9-11 yaşlı qız meyitinin sinəsinə basıb 
addımlamağa başladım. Ayaqqabılarım və şalvarım qan içində idi. Beləcə, təxminən 1200 meyitin üstündən 
keçdim". Xeydinyan "Qaflan" adlandırılan xüsusi erməni qrupunun 2000-ə qədər türkün meyitini toplayaraq 
Xocalının bir kilometrliyində yandırıldığını da yazır. "Axırıncı yük maşınında mən başından və qollarından 
yaralanmış təxminən 10 yaşlı bir qız uşağına rast gəldim. Diqqətlə baxanda gördüm ki, o, yavaş-yavaş nəfəs 
alır. Soyuğa, aclığa və ağır yaralara baxmayaraq, hələ də sağ idi. Ölümlə mübarizə aparan uşağın gözlərini heç 
vaxt yadımdan çıxarmayacağam. Sonra Tiqranyan soyadlı bir əsgər onun qulaqlarından tutdu, üstünə mazut 
tökülmüş cəsədlərin arasına atdı. Daha sonra onları yandırdılar. Tonqaldan ağlaşma və imdad səsləri gəlirdi". 
Bunlar erməni etirafları idi. Nə qədər qəribə olsa da, bu etirafları eşidə-eşidə dünya, insan hüquq və 
azadlıqlarından danışan beynəlxalq təşkilatlar susur, Xocalı soyqırımını tanımaq belə istəmir.  

 
Xocalıdan bəhs edən kitablar kifayət etmir 

 
Xocalını əks etdirən bədii əsərlər, elmi araşdırmalar və sairə bu kimi materiallar yetərincə mövcuddurmu? 

Bu gün Xocalı faciəsinin fonunda dərc olunan kitablar, fundamental əsərlər, tədqiqat materialları kifayət qədər 
deyil. Real hadisələri əks etdirən, onların xronologiyasını canlandıran dolğun sənədlər toplusu, eləcə də Xocalı 
hadisələrini bədii tərzdə canlandıran əsərlər olsa da, yetərli deyil. Onlara həm ölkə daxilində böyük ehtiyac 
duyulur, eləcə də xarici dillərə çevirib dünya ictimaiyyətinə çatdırılması gündəmdə duran vacib məsələlərdəndir. 
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Mərkəzi Kitabxanasında Xocalıya aid 200-dən çox elmi ədəbiyyat 
var. Xocalını öyrənmək, bu soyqırım faktını Avropanın və Amerikanın siyasi müstəvilərinə çıxarmaq üçün hələ 
də keyfiyyətli araşdırmalara ehtiyac var. Ən əsası isə ermənilərin apardığı məkrli və yalan təbliğatın qarşısını 
almaq üçün faktlara əsaslanan, insan hüquq və azadlıqlarının əsası olan beynəlxalq hüquqi prinsiplərə söykənən 
əsərlər yazılmalıdır. Ən azı bu, həmin dövrdə 4-5 yaşlarında olan bugünkü gənclərin həqiqəti bilməsi üçün 
gərəklidir. Xocalı soyqırımı ilə bağlı ədəbiyyatlar, xüsusilə də bədii ədəbiyyatlar yoxdur demək də olmaz. 
Ədəbiyyatlar var. Amma bunlar 18 il öncə törədilən vəhşiliklərin, dəhşətin, tarixi cinayətin masştabının az qala 
kölgəsində qalır.  

 
Xocalı mədəniyyəti 

 
Xocalı coğrafi miqyas etibarilə kiçik şəhər olsa da, bu ərazidə xeyli tarixi abidə var. Eramızdan əvvəl 14-

8-ci əsrlərdə geniş əraziləri əhatələyən Xocalı-Gədəbəy mədəniyyəti Azərbaycan tarixinin və həmin dövrün 
sənətkarlığının öyrənilməsində mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Xocalı-Gədəbəy mədəniyyəti eradan əvvəl ikinci 
minilliyin sonu, birinci minilliyin əvvəli bütövlükdə Qarabağ, Gəncə, Qazax bölgəsi, Cənub Şərqi Gürcüstan, 
indi Ermənistan adlandırılan Qərbi Azərbaycan ərazilərində yaşayıb. Bu mədəniyyəti səciyyələndirən əsas 
xüsusiyyət həmin dövrdə gil qabların, silah nümunələri, metal əşyaların istehsalı, o cümlədən dəfn adətləridir. 1 
əsr fasilələrlə aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı həmin ərazilərdə daş dövründən başlayaraq insanların 
məskunlaşdığı müəyyən edilib. Xocalıda daha çox tunc əşyalar tapılıb. Arxeoloji qazıntılar zamanı aşkarlanan 
həmin dövrə aid maddi mədəniyyət nümunələri Azərbaycan tarixinin öyrənilməsində mühüm əhəmiyyət kəsb 
edir. Həmin əşyaların üzərindəki təsvirin təhlili Xocalı-Gədəbəy mədəniyyətini əhatə edən ərazilərin türklərə 
mənsub olduğunu göstərir. Arxeoloqlar həmin ərazilərin geniş tədqiqinə ehtiyac olduğunu bildirirlər. Çünki 
Azərbaycan türk mədəniyyətini özünküləşdirən düşmənlər arxeoloji faktları özününküləşdirə və bizə qarşı 
istifadə edə bilər. Bu ərazilərin qədim türk torpağı olmasını sübut edən faktlardan biri də Xocalı sözünün 
etimalogiyasıdır. Xoca sözü türk dünyasında geniş işlənir. Beləliklə istər mədəni, istər tarixi faktlar Xocalı və 
onun ətrafında yerləşən geniş ərazilərin türk dünyasına mənsub olduğunu sübut edir. Amma ən ağrılısı odur ki, 
indi bu ərazi torpaq altında yatan bütün tarixi faktlarla birlikdə erməni silahlı birləşmələrinin işğalı altındadır və 
bu faktların bizim öz əleyhimizə yönəlməsinə yol verməmək üçün tələsməliyik. Qədim Oğuz elinin bir parçası 
olan Xocalını erməni tapdağından qurtarmalıyıq.  



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 
PREZİDENT  KİTABXANASI 

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

62 
 

 
26 fevral - 20-ci əsrin ən dəhşətli təqvim yarpağı... 

 
Düz 18 il əvvəl dünyanın ən dəhşətli faciəsiylə üzləşən xocalılar öz yurd-yuvalarına qayıdacağı günü 

gözləyir. Əslində o günü görmək üçün yaşayırlar. Hər gün təzələnən dərdlərinə, qövr eləyən yaralarına məhz bu 
ümid məlhəm olur. 26 fevral - 20-ci əsrin ən dəhşətli təqvim yarpağı. Dörd bir tərəfdən ermənilərin hücumuna 
məruz qalan köməksiz Xocalı şəhəri məhz həmin təqvim yarpağıyla həyat budağından qoparıldı. Xocalı 
faciəsini unutmağı tarix heç vaxt heç kimə bağışlamayacaq. Qismətimizə faciə dolu keçdiyimiz yolları zəfərlə 
geri dönmək də yazılıb. Üzümüzə bağlanan yolları gözümüzlə yox, izimizlə aça-aça gedəcəyik. Ermənilərin 
xalqımıza qarşı törətdiyi 26 fevral soyqırımı nəticəsində ötən əsrin faciəsini xocalılar bu illər ərzində ərazidən 
gəlib keçdilər. Respublikanın müxtəlif şəhər və rayonlarında məskunlaşdılar. 18 ildi bu yolun yolçusu olmaq 
onlar üçün bir arzuya çevrilib. Amma yenə də inanırlar ki, nə vaxtsa Xocalıya üz tutacaqlar. Təkcə Xocalıya 
yox, oradan da Şuşaya, Laçına, Kəlbəcərə, Qubadlıya, Cəbrayıla dönəcəklər. Ermənilərin Azərbaycana qarşı 
təcavüzü və işğalçılıq müharibəsinin tarixi köklərinə nəzər salanda açıq-aydın görsənir ki, təcavüzkarlıq siyasəti 
ermənilərin millət olaraq qanına işləyib. Özlərinə yalançı tarix yaradan, yazan ermənilərin torpaqlarımıza 
iddiaları "Böyük Ermənistan" ideyasına hesablanmış strateji planın tərkib hissəsidir. Bu planın bir hissəsi də 
Xocalıda həyata keçirildi. Nəticə isə göz qabağındadır. Digər rayonlarımız kimi, Xocalı da bu gün viran yurd-
yuvasından yağmalanıb, düşmən əlində əsirdi. Xocalı 18 ildir ki, doğma sakinlərindən uzaq düşüb. Xocalı 
sakinləri bir gecənin içində pərən-pərən salınıb, qanına qəltan edilib. Nə kişiyə baxıblar, nə qadına, nə yaşlıya, 
nə də ki, uşağa. Bu gün digər işğal olunmuş rayonlarımız kimi, sinəsində bu dərdləri daşıyan Xocalı da yaşamır, 
həyat orda donub. Özü də nə az, nə çox, düz 18 ildir. Öz doğma sakinlərinin yoxluğunda, sanki o da qeybə 
çəkilib. Digər doğma yurdlarımız kimi, Xocalı da erməni tapdağı altında əziyyət çəkir. Bu torpaq xislətində 
murdarlıq, çirkinlik olanları qəbul eləmir və eləyə də bilməz. Çünki mərdlərin, türklərin, azərbaycanlıların 
yurdudur. Bu torpağın hər daşında, hər zərrəsində bizim izimiz var. Türk qeyrəti, türk ruhu bu torpağın da 
qanına hopub. Ona görə bu gün Xocalının eyni açılmır, ona görə də Xocalı nəfəs almır. Ermənilər rayonu viran 
qoyub, daş üstündə daşı qalmayıb. İşğalla kifayətlənməyib, rayonu yerlə-yeksan ediblər. Başqa məqsədləri var. 
Azərbaycan rayonlarını yer üzündən silmək. Amma xislətləri baş tutmayacaq. Belə bir deyim də var ki, "qisas 
qiyamətə qalmaz". Biz Xocalıya qayıdacağıq, bizim olan yenə bizim olacaq.  

Anar Bayramoğlu 
 

Yazı Azərbaycan Mətbuat Şurasının və "Xocalı Soyqırımını Tanıtma" İctimai Birliyinin "Qarabağ 
mövzusu və Xocalı soyqırımının mediada təbliğinə dəstək" layihəsinə təqdim olunur.  

 
“Şərq”.-2010.-3 fevral.-N.20.-S.12. 
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Xocalı faciəsi İranlı Mühacirlər Cəmiyyətində anılacaq 

 
Yanvarın 20-də Bakıda, ölkənin digər şəhərlərində, rayonlarında şəhid məzarlarını ziyarət edən izdihama 

Azərbaycanda yaşayan iranlı mühacirlər və onların ailə üzvləri bir daha qoşulmuşlar. Onlar Azərbaycanın 
müstəqilliyi uğrunda canlarını fəda etmiş insanların, həmçinin respublikanın ərazi bütövlüyünün qorunması 
naminə döyüşlərdə həlak olanların da məzarları, şərəflərinə ucaldılan abidələr önünə tər qərənfillər düzmüş, 
ölməz əməllərinə ehtiramlarını bildirmişlər. 

Şəhidlik azadlıq və demokratik hüquqlar uğrunda mübarizənin simvolu, şəhadətsə əbədiyaşarlığın 
rəmzidir. Bu hisslər bizə 64 il əvvəlin "21 Azər" hərəkatının məğlubiyyətindən sonra verdiyimiz 30 min nəfər 
şəhidlə bağlı duyğulardan da doğmadır. Müstəqil Azərbaycan Respublikasının suverenliyi də bu yoldan keçib. 
Biz fəxr edirik ki, iranlı mühacirlər tarixin sərt sınaqlı məqamlarında öz qardaş və bacıları ilə çiyin-çiyinə 
dayanıblar. Onların sırasında 1990-cı ilin yanvarındakı rəşadətə görə fəxri ada layiq görülənlər var. 

Heç şübhəsiz ki, Qarabağ vuruşlarında qəhrəmancasına şəhid olan mühacir övladlarından Çingiz 
Kəriminin Bakıda, Azər Əliyevin Salyanda, Aslan Müqqədəminin Şirvanda, Noel Ahəngərinin Mingəçevirdə, 
Fərahim Çabukinin Şəkidə... məzarlarına da ziyarətgah kimi baş çəkilmişdir. Əlavə edim ki, işğalçı erməni 
təcavüzünə məruz qalmış Dağlıq Qarabağ camaatı ilə birlikdə Xocalı, Şuşa və Ağdamda məskunlaşan iranlı 
mühacirlərə qarşı da vəhşiliklər törədilmişdir. 24 nəfər öldürülmüş, 18-i yaralanmış, 200 mühacir ailəsi 
özlərinin ikinci yurd-yuvalarından didərgin düşmüşlər. Milli hökumətin fədailəri olmuş Ağayar və Ağababa 
İmanilərin ailə üzvlərindən bir neçəsi Xocalıda erməni işğalçıları tərəfindən qətlə yetirilmişdir. İranlı Mühacirlər 
Cəmiyyəti fevralın ikinci ongünlüyündə keçiriləcək tədbirdə Xocalı faciəsi qurbanlarının xatirələrini yenidən 
anmaq niyyətindədir. 

 
Əmirəli LAHRUDİ. 

İranlı Mühacirlər Cəmiyyətinin sədri 
 

“Vətən uğrunda”.-2010.-3 fevral.-N.2.-S.4. 
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Həqiqət və yalan 

 
Düzdür, gor qonşularımız olan ermənilərin guya türklər tərəfindən "soyqırımı"na məruz qalması 

faktı tarixi müstəvidə təsdiqini tapmayıb. Heç tapmayacaq da. Çünki olmayan hadisəni necə həqiqət kimi 
qəbul etmək olar?! Amma erməni təbliğatı bu saxta faktı bir çox dövlətlərə qəbul etdirə biliblər. Həqiqi 
faktlarsa başqa reallıqlardan xəbər verir.  

 
Hər dəfə erməni millətçilərinin vəhşiliklərindən söz düşəndə doğma yurdum olan Şərur torpağında baş 

verən hadisələri xatırlayıram. Təkcə 1918-20-ci illərdə Şərurun 56 kəndində törədilmiş qırğınlarda 428 nəfər 
öldürülüb, minlərlə ev dağıdılıb, 7 minə yaxın insan aclıq və soyuqdan əziyyət çəkərək dünyasını dəyişib. 100 
ildən artıq ömür sürmüş doğma nənəmin sözlərinə görə, həlak olanlar arasında bizim doğma və yaxınlarımız da 
çox olub. Qırğından qorunmaq istəyən qohum-əqrəbamızın bir qismi Araz çayını keçərkən boğulub. Evlərlə 
birlikdə kəndimizdəki məscid də yandırılıb. Naxçıvanın Nehrəm, Yaycı, Sirab və digər kəndlərində daşnak 
cəlladı Andronik tərəfindən törədilən vəhşilikləri isə təsəvvürə gətirmək çətindir. 10 mindən artıq adamı təkcə o 
qətlə yetirib. Ümumiyyətlə, tarixi qaynaqlar da sübut edib ki, 1905-1907, 1918-1920, 1948-1953-cü illərdə 
erməni millətçiləri tərəfindən 2 milyon nəfərə yaxın azərbaycanlı kütləvi surətdə qətlə yetirilmiş, yaxud öz 
dədə-baba torpaqlarından deportasiya olunmuşdur.  

 
*** 

 
"Erməni-türk qırğını" haqqında iki böyük tarixi əsərin müəllifi olan Tom Krikosyanın belə bir sözü var: 

"Erməni məsələsi Qərb dövlətləri (diplomatları) üçün bir qapıdır. Lazım gələndə açırlar, lazım olmayanda 
bağlayırlar". Artıq dünyanın nüfuzlu və təcrübəli siyasətçilərinə də məlumdur ki, "erməni siyasəti"ni 
dəstəkləyən bəzi Qərb dövlətləri bəşəriyyəti dəhşətli etnik oyuna - müsəlman-xristian qarşıdurmasına aparırlar. 
Amma bu dəstəyi təkcə xristian-müsəlman qarşıdurmasının yaradılmasına xidmət edən siyasət kimi 
səciyyələndirmək də düzgün olmaz. Çünki məlum qüvvələr erməni-türk münaqişələrini dərinləşdirməklə həm 
də qarşılarına türk dünyasını parçalamaq, dağıtmaq və onu dünyada gözdən salmaq məqsədini qoyublar. 
"Məzlum erməni" obrazı və "erməni soyqırımı" isə bu siyasətdə onların silahıdır. 

90 ildən artıqdır ki, erməni separatçıları özlərinin saxta "soyqırımı" faktını təlqin edirlər. "Məqsədə gedən 
yolda hər vasitə məqbuldur" prinsipini əsas tutan qonşularımız niyyətlərinə çatmaq üçün dəridən-qabıqdan 
çıxırlar. Fürsət düşdükcə bir çox dövlətlərin parlamentlərində "erməni soyqırımı"nın tanınması ilə bağlı 
təşəbbüslər göstərirlər. Etiraf edək ki, bəzən istəklərinə nail olurlar. Çünki böyük maliyyə imkanlarına malik 
olan erməni lobbisi eyni zamanda, hiyləgərdir. Üstəlik, qeyd etdiyimiz faktor. Əgər Avropa Parlamenti kimi 
mötəbər bir qurumda Naxçıvanın Culfa rayonu ərazisində guya qədim erməni tarixi abidələrinin və qəbirlərinin 
dağıdılması ilə bağlı qətnamə qəbul olunursa, onda bir sıra ölkələrin parlamentlərində "erməni soyqırımı"nın 
tanınmasına təəccüblənmək lazım deyil. Baxmayaraq ki, bu, siyasətdə problemə ikili standartlarla yanaşmanın 
bariz nümunəsidir. 

Sual oluna bilər: Ermənilərin saxta "soyqırımı" siyasətini qəbul etdirməkdə məqsədləri nədir? Bax, bu 
məqsədi hamılıqla və lazımınca dərk etmirik. Buna biganə, laqeyd münasibət bəsləyən soydaşlarımız təəssüf ki, 
var. Həm də bunun nəticəsidir ki, erməni millətçiləri utanıb-qızarmadan arxeoloji qazıntılar nəticəsində üzə 
çıxarılan, Kür-Araz mədəniyyətinə aid olan maddi-mədəniyyət nümunələrini özününküləşdirməyə çalışırlar, 
qədim Naxçıvan torpağı haqqında iddialarını ortaya qoyurlar. Çünki yaxşı bilirlər ki, bu diyar bəşər 
sivilzasiyasının ilkin mədəniyyət beşiklərindən biridir. Şərur rayonunun Tənənəm kəndi yaxınlığındakı Qazma 
mağarasında 60-70 min il bundan əvvəl, daş dövrünün insanları yaşayıblar. Əshabi-kəhf, Daşqala, Kilid 
mağaralarında, Batabat yaylağında, Əlincəçay vadisində, Haçadağın cənub ətəyində aşkar olunan tarixi abidələr 
də daş dövrü mədəniyyətinə aiddir. Naxçıvanın qədim tarixə və mədəniyyətə malik olmasını təkcə onun daş 
abidələri, arxeoloji qazıntıları sübut etmir. Bu torpaq həm də folklor və rəqs nümunələri ilə zəngindir. Min 
illərin, əsrlərin daş süzgəçindən keçərək bu günümüzədək gəlib çatan həmin nümunələr uzaq keçmişdən soraq 
verir. Naxçıvanın memarlıq inciləri isə tariximizin canlı varlığıdır. Sözsüz ki, bu qədim tarixin nə demək 
olduğunu yaxşı dərk edən üzdəniraq erməni tarixçiləri onu mənimsəməklə özlərini dünyanın sivil xalqları ilə bir 
sıraya qoymaq və Qafqazda yerli xalqlardan olduqlarını sübuta yetirməyə çalışırlar.  

Onlar həm də bu qənaətdədirlər ki, dünyada "erməni soyqırımı"nı qəbul etdirə bilsələr, əlavə təzminatlar 
alacaq və işğal etdikləri torpaqları bir növ, ədalətin bərpası kimi qanuniləşdirəcəklər. Elə buradaca Ovenesyan 
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adlı erməni müəllifinin bir sayıqlamasını xatırlamaq yerinə düşər: "Biz soyqırımı deməklə susmamalıyıq, 
durmamalıyıq, bunun nəticəsini istəməliyik".  

 
*** 

Müstəqillik dövründə düşüncə və təfəkkürümüzdə yaranan dəyişikliklərlə cəmiyyətə və dünyaya 
baxışlarımız da xeyli başqalaşıb. Milli özünüdərkin güclənməsi dünənimizə, keçmişimizə bağlılığımızı artırıb. 
Bu sahədə xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin böyük xidmətləri var. Millətin oyanışı, dirçəlişi üçün 
bütün imkanlardan maksimum istifadə edən ulu öndər uzaqgörənliklə deyirdi: "Tarixi olduğu kimi qəbul etmək, 
dərk etmək və olduğu kimi qiymətləndirmək lazımdır. Tarixi təhrif etmək də olmaz, tariximizdəki qara ləkələri, 
qara səhifələri unutmaq da..." 

Bəs bizlər nə edirik? Yaxın tarixi keçmişimizdə çox ağrılar görmüşük. Təkcə ötən yüzilliyin birinci yarısı 
ərzində - 1905-1907, 1918-1920, 1948-1953-cü illərdə başımıza açılan müsibətləri yaşada bilmişikmi? 1918-ci 
il martın 31-də soyqırımına məruz qalmağımızı necə?! Əsrin sonlarında 20 Yanvar və Xocalı faciələri ilə 
üzləşdik. Onlar qan yaddaşımıza dərin izlər saldımı? 

Xocalı faciəsi 200 ilə yaxın bir müddətdə erməni millətçilərinin və onların havadarlarının xalqımıza qarşı 
apardığı etnik təmizləmə soyqırımı siyasətinin daha qanlı bir səhifəsidir. 1992-ci ilin fevralın 25-dən 26-na 
keçən gecə erməni silahlı birləşmələrinin sovet ordusuna məxsus 366-cı alayla birgə törətdikləri qətliam faşist 
cəlladlarının Buhenvald və Osvensimdə əsirlərə verdikləri işgəncələrdən də ağırdır. Amma çox təəssüf ki, bu 
faciə də zamanında dünya ictimaiyyətinə soyqırımı faktı kimi çatdırılmadı. Bunun məsuliyyəti bütünlüklə 
ovaxtkı hakimiyyətin üzərindədir. Həmin məsuliyyətin yükü isə ağırdır: qətlə yetirilmiş 613, itkin düşmüş 112, 
şikəst edilmiş 487, əsir düşmüş 1275 soydaşımızın batan qını... Hətta həmin günlərdə Fransanın "Frans katolik 
ekklezla" jurnalında milliyyətcə erməni müxbir Saracyanın narahatçılıqla yazdıqları da hakimiyyəti tərpətmədi: 
"Xocalını gözlərimlə gördüm. Hər yerdən qan iyi gəlirdi. Qar üstündə qalaqlanmış cəsədlərdən qorxdum. 
Qorxdum ki, bu qan üçün Azərbaycan heç vaxt susmasın..." 

Həmin hadisədən 3 gün sonra Naxçıvan hava limanının yenidən qurulması ilə bağlı keçirilən mərasimdə 
ümummilli lider Heydər Əliyev ilk dəfə olaraq Xocalı faciəsini böyük qətliam kimi qiymətləndirdi, həmin 
tədbirdə faciə qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edildi. Ulu öndərin hakimiyyətə yenidən 
qayıdışından sonra isə bu faciə erməni millətçilərinin xalqımıza qarşı həyata keçirdiyi soyqırımı aktı kimi öz 
siyasi qiymətini aldı, bu barədə dünya ictimaiyyətinin məlumatlandırılması istiqamətində ardıcıl tədbirlər həyata 
keçirilməyə başladı. "Xocalıda həlak olanlar respublikamızın ərazi bütövlüyü yolunda qurban gediblər. Onlar 
xalqımızın apardığı mübarizənin qurbanları, şəhidləridir. Onların faciəli şəkildə həlak olması, şəhid olması 
Azərbaycan xalqının qəhrəmanlığının, mətanətinin, rəşadətinin nümayişidir" - bu sözləri müdrik siyasətçi o 
günlərdə ürək ağrısı ilə demişdir. Məhz Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 1994-cü ilin fevral ayının 24-də 
Azərbaycan Milli Məclisi Xocalı soyqırımını geniş müzakirə etdi. Milli Məclisin qərarı ilə hər il fevralın 26-sı 
"Xocalı soyqırımı günü" elan olundu.  

Təsadüf nəticəsində tanış olduğum bir Xocalı sakini ilə söhbətimi xatırlayıram. O, Xocalı faciəsindən bir 
gün əvvəl Ağdam şəhərindəki qohumlarından birinə qonaq gəlibmiş. Ailəsi - həyat yoldaşı, iki oğlu, bir qızı isə 
Xocalıda qalmışdı. Onlardan yalnız biri anası ilə qaçıb yaxasını qurtarmışdı. 12 yaşlı qızının meyitini isə həyat 
yoldaşı öz çiyinlərində Ağdama gətirib çıxara bilmişdi. Xilas edə bilmədiyi 9 yaşlı oğlu ölmüşdü... "Meşənin lap 
ortasında tonqallar üzərində yanmış üç meyit gördüm. Əzalarının çox hissələri yanmışdı, qara külə 
dönmüşdülər. Biri 9-10 yaşda oğlan uşağının meyitinə oxşayırdı. Ürəyimə nə isə damdı. Barmaqlarım ilə onu 
qarış-qarış ölçməyə başladım. Dəhşətə gəldim. Oğlum Anar boyda idi..."  

 
*** 

Qafqazda milli zəmində münaqişələrin başlanmasında, qızışdırılmasında erməni "ziyalı"larının, xüsusən 
də, yazıçı və alimlərinin böyük rolu, daha doğrusu, günahı olub. Zori Balayan, Nalbandyan, Ovenesyan, 
Aqanbekyan kimilərinin... M. S. Qorbaçovun iqtisadi məsələlər üzrə müşaviri, akademik Aqanbekyanın erməni 
xalqına olan müraciətində səslənən sözlər daşnak əhval-ruhiyyəsinin bariz ifadəsidir: "Bizim düşmənimiz 
türklərdir, çalış həmişə onlarla bir yerdə ol və fürsət düşən kimi onlara əzab ver, torpaqlarına sahib çıx və orada 
məskunlaş". "Mən Qarabağın ermənilərinki olduğunu eşitmək istərdim. Bir iqtisadçı kimi hesab edirəm ki, o, 
Azərbaycana nisbətən Ermənistana daha yaxındır. Bu baxımdan mən bu barədə təklif də irəli sürmüşəm. Ümid 
edirəm ki, yenidənqurma və demokratiya şəraitində bu problem öz həllini tapacaq". Bu sözləri də akademik 
Aqanbekyan söyləyib. 

Ermənilərin üzdəniraq "azadlıq fədaisi" hesab olunan Nalbandyanın 1988-ci ildə erməni gəncliyinə 
ünvanlanan vəsiyyəti də bu cür "ziyalı"ların iç üzünü açır: "Ey erməni, əgər sən küçədə zəhərli ilan görüb 
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öldürməyibsən, eybi yoxdur, ilandır... Lakin türk görüb öldürməyibsənsə, satqınsan, vicdansızsan, xalqın 
düşmənisən, sən erməni deyilsən..."  

Bizcə, şərhə ehtiyac yoxdur. Ehtiyac yalnız bu təbliğatın qarşısına sipər çəkməyədir. 1998-ci ilin mart 
ayının 26-da ulu öndər Heydər Əliyev "Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında" fərman imzaladı. Həmin sənəd 
tarixi həqiqətləri dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq üçün mühüm siyasi vasitədir. "Bu gün dövlətimiz və xalqımız 
qarşısında azərbaycanlılara qarşı əsrlər boyu aparılan soyqırımı siyasəti haqqında həqiqətləri bütün dünyaya 
yaymaq, beynəlxalq ictimai fikirdə ədalətin bərqərar olmasına nail olmaq, soyqırımı siyasətinin ağır nəticələrini 
aradan qaldırmaq və bir daha təkrar olunmaması üçün ciddi tədbirlər görmək vəzifəsi durur. Tarixi yaddaşsızlıq 
və unutqanlıq xalqımıza baha başa gələ bilər "- bu sözləri ümummilli lider millətin oyanışı, özünü dərketməsi 
üçün söyləyib.  

Prezident İlham Əliyev də bu məsələdə mövqe və baxışlarını hər dəfə qətiyyətlə bəyan edir: 
"Azərbaycanın ərazi bütövlüyü müzakirə məsələsi deyil, olmayıb və olmayacaqdır." Prezident onu da xüsusi 
vurğulayır ki, bizim mövqeyimiz tarixi həqiqətə əsaslanır. Qarabağ, o cümlədən Dağlıq Qarabağ əzəli 
Azərbaycan torpağıdır, əsrlər boyu azərbaycanlılar orada yaşamış, yaratmışlar. Ermənilər bizim torpaqlarımıza 
qonaq kimi gəlmişlər və ondan sonra orada əksəriyyət təşkil etməklə o torpaqlara iddia etməyə başlamışlar.  

 
*** 

Ötən əsrin böyük düha sahiblərindən olan Üzeyir Hacıbəyovun "Nərdivan" adlı felyetonu var. Böyük 
ustad başlıca bəlamız olan unutqanlığımız, biganəliyimiz və laqeydliyimizlə bağlı həmin əsərində ürək ağrısı ilə 
yazmışdır: "Qonşularımız siçan boyda iş görməyə başlayanda biz yatmışdıq. O vaxt oyandıq ki, onlar fil boyda 
iş görməyə başladılar. Gözlərimizi ovcalayıb dedik ki, biz də o boyda iş görə bilərik. Başladıq filin bir ayağını 
qayırmağa yorulduq, durub qaçdıq. Utandıq və yenidən işə başladıq. Amma bu dəfə fildən balaca olan dəvə 
boyda iş görməyi qərara aldıq. Ona da gücümüz çatmadı. Başladıq dəvədən balaca olan camış, eşşək, keçi, pişik 
boyda iş görməyə... Məsləhəti qoyduq siçanın üstünə, bu vaxt aramızdan bir pişik çıxdı və siçanı yedi..." 

Amma nə yaxşı ki, zaman və dövr dəyişib, ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən təməli qoyulan siyasət 
düşüncə və təfəkkürümüzdə böyük yeniliklər yaradıb. Prezident İlham Əliyev isə ideoloji cəbhədə bütün 
istiqamətlər üzrə hücuma keçmək vaxtının çatdığını bəyan edib və haqqın, ədalətin qalib gələcəyinə inamımızı 
artırıb.  

 
Məmməd MƏMMƏDOV,  

 
Məqalə Azərbaycan Mətbuat Şurası və "Xocalı Soyqırımını Tanıtma" İctimai Birliyinin 

jurnalistlər arasında elan etdiyi müsabiqəyə təqdim olunur 
 

 “Azərbaycan”.-2010.-4 fevral.-N 27.-S.4. 
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Xocalı məsələsində gecikirik 

 
İkili standartları bəhanə edib əlimizi yanımıza salmayaq! 

 
1992-ci il fevralın 26-da Xocalıda törədilən genosid aktından 18 il ötür. Həmin il fevralın 25-dən 26-a 
keçən gecə Ermənistan silahlı qüvvələri və MDB-nin Xankəndidəki 366-cı moto-atıcı alayı birlikdə 
Xocalıya hücum etdilər. Bu yerdə qeyd edək ki, 366-cı alayın tərkibində 49 nəfər erməni zabit və 
gizirlərin olması barədə müfəssəl məlumatlar var. Həmin gecə silahsız, əli yalın əhaliyə qarşı törədilən 
amansız qətliam nəticəsində 613 nəfər şəhid oldu. Öldürülənlərin 63 nəfəri uşaq və yeniyetmə, 106 nəfəri  
qadın və qız, 70 nəfəri isə ahıl adamlardır. Soyqırım nəticəsində 1000 nəfərdən artıq şəhər sakini, 
onlardan 76 nəfəri yetkinlik yaşına çatmamış şəxs olmaqla, azyaşlı qız və oğlanlar müxtəlif dərəcəli güllə 
yaraları alaraq şikəst olublar. Genosid nəticəsində 8 ailə tamamilə məhv edilib, 25 uşaq hər iki 
valideynini, 130 uşaq valideynlərindən birini itirib. Şəhid olanların 56 nəfəri xüsusi amansızlıqla 
öldürülüb, 1275 nəfər isə əsir və girov götürülüb. 
 

Amerikalı jurnalist Thomas Qolts “Azərbaycan xatirələri” adlı kitabında Xocalıda öldürülənlər haqqında 
bunları yazıb: “Öldürülən qadınların bir neçəsi hamilə, uşaqların 43-ü azyaşlı, biri isə ikigünlük körpə idi. 

Yaralıların bəziləri yandırılmaqla, bəziləri isə üstündən hərbi texnika keçməklə öldürülmüşdü”. 
 

Üzərimizə düşəni bacardıqmı? 
 

Bəs biz necə, ötən 18 il ərzində Azərbaycan dövləti, xalqı olaraq bu soyqırım aktını dünyaya tam 
gerçəyi tanıtdıra bilmişikmi? Dağlıq Qarabağla bağlı danışıqlarda Ermənistanı bu soyqırımdan dolayı suçlu kimi 
qəbul etdirə bilmişikmi? 

Bu böyüklükdə itkimiz danışıqlarda bizə az da olsa, üstün mövqe qazandıra bilibmi? Ötən 18 ildə 
xocalılara dəyən fiziki, mənəvi və maddi ziyanın ödənilməsi istiqamətində nəticəsi olan hansısa işlər 
görülübmü? Xeyr. 

Bununla indiyədək görülən işlərin üzərinə kölgə salmaq niyyətində deyilik. 18 ildə xeyli iş görülüb. 
Amma bu, kifayət qədər olmayıb. Yazımızda da məhz bu məsələyə aydınlıq gətirməyə çalışacağıq. 

Fikrimizcə, dövlətin, səfirliklərin, xaricdəki diasporlarımızın ötən müddətdə görməli olduğu ilk iş bu 
hadisəni dünya birliyinə gerçək adıyla- soyqırım kimi tanıtdırmaq olmalıydı. Çünki bu hadisələrin beynəlxalq 
hüquq tərəfindən soyqırım cinayəti kimi tanınması üçün kifayət qədər əsaslar var. Bunlar aşağıdakılardır: 

1. BMT Baş Assambleyası tərəfindən 260 A saylı qətnamə ilə qəbul edilmiş 9 dekabr 1948 ci il tarixli 
“Soyqırım cinayətinin qarşısının alınması və ona görə cəzalar” konvensiyası 

2. Nürnberq Hərbi Tribunalının Nizamnaməsi 
3. Beynəlxalq Cinayət Tribunalının Yuqoslaviya üzrə Nizamnaməsi (maddə 4) 
4. Beynəlxalq Cinayət Tribunalının Ruanda üzrə Nizamnaməsi (maddə 1) 
5. Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin statusu(maddə 6) 
6. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi 
7. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında” 26 mart 1998-ci il 

tarixli Fərmanı. 
 

Yenə ikili standartlar 
 

Bəs əlimizdə bu qədər əsaslar ola-ola nədən buna nail ola bilmirik?  Politoloq Vəfa Quluzadə bunu ikili 
standartlarla izah edir: “Biz erməni xristianları deyilik, müsəlmanıq. Ona görə bizim bütün faciələrimizə Qərb 
həmişə laqeyd qalıb. Baxın, görün 50-ci illərdə Stalin dövründə böyük deportasiya olub. Amma Stalinin başqa 
günahlarını yada salsalar da, bu günahını xatırlayan yoxdur. Yəhudi dissidentlərinin təqib olunması yada salınır. 
Amma Stalin dövründə 1.5 milyon azərbaycanlının Ermənistandan deportasiya olunması heç kimin yadına 
düşmür. Qarabağ faciəsi də azərbaycanlıların sovet hakimiyyəti tərəfindən növbəti dəfə deportasiya 
olunmasından başladı. O vaxt Qorbaçov bu addımı atdı. Bundan böyük faciə olar? Bu məsələyə də göz 
yumulub. Ermənilər onlara verilən xarici dəstək nəticəsində öz ”soyqırım”larını dünyaya tanıdırlar. Amma 
azərbaycanlılara, ümumiyyətlə müsəlmanlara tutulan divanlar Qərbi ilgiləndirmir. O səbəbə görə də İraqı 
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Səddam Hüseyndən qurtarsalar da, orada qan dayanmır. Baxın, Qəzzada bombardmandan sonra İsrailə heç kim 
irad tutmadı.  

Xristian aləmində bir adamın burnu qanayanda bu faciəyə çevrilir, amma müsəlman aləmində yüz 
minlərin qırılması sükutla qarşılanır. Çox vaxt Azərbaycan ictimaiyyətində belə fikir yaranır ki, biz erməni 
təbliğatından geri qalırıq. 

Biz dünya ictimaiyyətinə fikrimizi çatdıra bilmirik. Dünya ictimaiyyəti deyilən anlayış yoxdur, xristian 
dünyasının ictimai rəyi var. Xristian dünyası isə müsəlman dünyasına düşmən mövqedə dayanır. Biz heç zaman 
Xocalı soyqırımını dünyaya çatdıra bilməyəcəyik. Çünki dünya buna imkan verməyəcək. Qərb hazırda 
Ermənistanın vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tələsik Türkiyə-Ermənistan sərhədlərinin açılmasını istəyir. 
Amma Qarabağ məsələsində deyir ki, tələsmək lazım deyil. Rusiyanın mövqeyi də aydındır. Rusiya bizim 20 
faiz torpağımızı Ermənistan vasitəsilə işğal etsə də, özünü münaqişədə vasitəçi kimi göstərir. Biz bacardığımız 
qədər öz ölkəmizi gücləndirməliyik. Hələlik bizim Xocalı soyqırımını dünyaya çatdırmaq imkanımız yoxdur. 
Dünya bunu qəbul etmir. Amerika Xocalı soyqırımı barədə ətraflı məlumata sahibdir. Amma bunu etiraf etmir. 

Heydər Əliyevin dövründə o, nə qədər tribunalardan soyqırımla bağlı danışsa da, nəticə olmadı. Onların 
fikrincə, bu hadisə Qarabağ müharibəsində böyük bir faciədir. Azərbaycan hakimiyyətinin hazırda imkanı 
yoxdur ki, bu məsələdə Amerika və Rusiya ilə kəllə-kəlləyə gəlsin. Heydər Əliyev ABŞ-ın o zamankı prezidenti 
Bill Klintonla görüşündə bu məsələyə toxundu. Klinton bəyan etdi ki, ermənilər bizim dostumuzdur. Mitteran 
da eyni mövqedə olub. Jak Şirak da bunu bəyən edib. Ona görə də Azərbaycan xalqını və hökumətini bu 
məsələdə qınamağa dəyməz. Jak Şirak vaxtı ilə Azərbaycana səfər etməliydi. Amma sonradan bu səfərdən 
imtina etdi. Çünki o qorxurdu ki, Azərbaycana gəlsə, gərək Ermənistana da səfər etsin. Ermənistana isə getsə, 
onu Qarabağa aparacaqlar. Bu isə böyük skandal ola bilərdi ki, Fransa separatçı rejimi dəstəkləyir. Amerikanın 
ən böyük maraqlarının Azərbaycanda olmasına baxmayaraq, Buş Gürcüstana getdi, Azərbaycana gəlmədi. 
Gücümüzü tam səfərbər etsək, cəmi bir dəfə Konqresdə deyə bilərlər ki, təəssüf edirik, Xocalıda belə bir hadisə 
baş verib. Amma “erməni soyqırımı” məsələsində Türkiyədən ərazi tələb edirlər”. 
 

Əlimizi yanımıza salıb dayanmamalıyıq 
 

Tarixçi alim Cəmil Həsənli isə bir qədər fərqli fikirdədir. Onun fikrincə, bu istiqamətdə müəyyən işlər 
görülüb: ”MTN-in hazırladığı kiçik kompakt disklərdə Xocalı ilə bağlı baş vermiş hadisələrin mahiyyəti, 
törədilmə faktı bütün dünyaya çatdırılıb. ANS telekanalının çəkdiyi filmlərin, sənədli lentlərin də böyük 
əhəmiyyəti var. Bundan başqa Tomas Foksun “Azərbaycan gündəliyi” adlı ingilis dilindəki kitabı həqiqətləri 
ortaya qoyub. Dünyanın bu reallıqları qəbul etməməsi başqa məsələdir. Dünya Xocalı faciəsindən məlumatlıdır. 
Xocalı faciəsi Azərbaycanın tarixində elə iz buraxıb ki, bu hadisənin bütün dəqiqliyinədək öyrənilməsinə 
ehtiyac var. Eyni zamanda bu faciəylə bağlı istintaq işinin yekunlaşmasına və beynəlxalq məhkəməyə 
çıxarılmasına ehtiyac var. Məsələnin çox tərəfləri açıqdır, şahidlər var. Hollandiyada Xocalı soyqırımına abidə 
qoyulub, bu, mühüm məsələdir. Azərbaycan parlamentinin dünya parlamentlərinə müraciəti olub ki, bunu 
qətliam kimi tanısınlar. Amma bu o demək deyil ki, biz əlimizi yanımıza salıb dayanmalıyıq”. 

 
Ekspertlərlə razılaşaqmı? 
 
Onların hər ikisinin fikrində ikili standartlara eyham vurulur və indiyə qədər bu məsələdə əhəmiyyətli 

nəticə əldə etməməyimizə bir növ bəraət qazandırılır. Ikili standartların olmasıyla razıyıq, amma bu var deyə, 
mübarizəmizi də dayandırmamalıyıq. Fikrimizi arqumentləşdirəcəyik. Amma bundan əvvəl arqumentlərimizi 
qüvvətləndirəcək başqa bir məqama diqqət yetirək. Yəqin, ziyalılarımız bizimlə razılaşar ki, çağdaş dünyada 
hadisələri yönəldən mediadır. Bəzən dövləti yönəldənlər özləri istəməsələr belə, medianın yaratdığı ictimai rəylə 
hesablaşmaq zorunda qalırlar. 
 
Dünya soyqırımı necə qarşıladı? 
 

İndi sizlərə təqdim etdiklərimiz Xocalıdakı soyqırımdan sonra dünyanın nüfuzlu KIV- lərində yer alan 
yazıların az bir hissəsidir. Gəlin jurnalist Qədir Nəsirovun müxtəlif mənbələrdən topladığı faktlara nəzər salaq. 

Fransalı jurnalist Can-iv Yunet yazırdı: “… Biz Xocalı faciəsinin şahidləri olduq, yüzlərlə həlak olmuş 
dinc əhali cəsədi gördük qadın, uşaq qoca və Xocalı müdafiəçilərinin meyitləri. Bizə vertolyot verdilər, amma 
ermənilər bizim vertolyotu atəşə tutdular. Dəhşətli mənzərə idi. Mən müharibələr haqqında alman faşistlərinin 
qəddarlığı barədə çox eşitmişəm. Amma 5-6 yaşlı uşaqları, dinc əhalini öldürən ermənilər onları üstələdilər. 
Xəstəxanalarda, vaqonlarda, hətta uşaq bağçaları və məktəblərdə çoxlu yaralılar gördük”. 
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“Frant Layn Nyus” telekompaniyasının əməkdaşı Rori Patriks Xocalıda olmuşdu. Efirə gedən süjetdə 
deyilirdi:”Xocalıdakı cinayətkarlığa heç nə ilə haqq qazandırmaq olmaz. Naxçıvanik kəndinin yaxınlığında mən 
onlarla eybəcər hala salınmış meyitlər gördüm. Bunlar Xocalının müdafiəçiləri deyildilər, bunlar həmin 
Azərbaycan şəhərinin dinc əhalisi-ermənilərin güclü atəşi altından çıxıb Ağdama çatmağa can atan və 
güllələnən uşaqlar, qadınlar, qocalar idi. 

“Izvestiya” nın müxbiri V. Belix Xocalı təəssüratlarından belə bəhs edirdi:”… arabir Ağdama sağ 
girovlara dəyişdirilmiş meyitlər gətirilirdi. Amma gecə vəhşətində belə şey xəyala gətiriləsi deyil: çıxarılmış 
gözlər, sivrilmiş qulaqlar, soyulmuş dərilər, kəsilmiş başlar… İşgəncələrin həddi-hüdudu yoxdur”. 

Izvestiya” bir xəbər də yaymışdı: “Videokamera qulaqları kəsilmiş uşaqları göstərdi. Bir qoca qadının 
üzünün bir tərəfi kəsilmişdi. Kişilərin baş dəriləri soyulmuşdu” 

Böyük Britaniyanın “Sunday Times” qəzeti həmin ərəfədəki saylarının birində erməni əsgərlərinin 
Xocalıda yüzlərlə ailəni məhv etdiyini yazmışdı. Sonrakı saylarında isə Xocalını belə təsvir etmişdi: ”Xocalı 
münasib vaxtlarda tarlaları əkib-becərən minlərlə azərbaycanlı üçün ev idi. Ötən həftə o şəhər yer üzündən 
silindi”. 

Fransanın nüfuzlu “Le Monde” qəzeti də hadisəni diqqətdən kənarda qoymamışdı: ”Ağdamda olan 
xarici jurnalistlər Xocalıda öldürülmüş qadın və uşaqların meyitləri arasında baş dərisi soyulmuş, dırnaqları 
çıxarılmış meyitlər gördülər. Bu, Azərbaycanın təbliğatı deyil, reallıqdır”. 
Britaniyanın “Tayms” jurnalında Xocalıda baş verən hadisələrdən bəhs edən məqalədə deyilirdi: ”Çoxları 
eybəcər hala salınmışdı, balaca bir qızın isə yalnız başı qalmışdı” 
 
 Bizim suallarımız 
 
I İndi nail ola bilmədiklərimizi ikili standartlarla izah edənlərdən soruşuram: Biz sonrakı illərdə heç 
olmasa, soyqırımın ildönümlərində bu hadisəni dünya mediasında yetərincə işıqlandıra bildikmi? 

Bizim diaspora təşkilatlarımız, səfirliklərimiz, dərnəklərimiz özlərinin növbətçi tədbirlərinə həmin 
media qurumlarının diqqətini çəkə bildimi? 

Deyək ki, Qərbdə ikili standartlar mövcuddur, bəs bizə dost olan qeyri xristian ölkələrində bunu niyə 
bacarmadıq? 

Bu günlərdə İslam Konfransı Təşkilatına üzv dövlətlərin Parlament Birliyi Konfransının Uqandada 
təşkil edilən sessiyası öz işini başa çatdırdı. 

Həmin tədbirdə Xocalı faciəsinə “Erməni silahlı qüvvələri tərəfindən dinc əhalinin kütləvi qətliamı” və 
“insanlığa qarşı cinayət” kimi qiymət verildi. Çox yaxşı, amma niyə bu qədər gec? Demək, fəaliyyət olsa, nəticə 
də mümkündür. 

Bu gün erməni diasporası özünün əlaqələrindən istifadə edərək, bir sıra dövlətlərin parlamentlərinə 
qondarma “erməni soyqırımı”nı tanıtmağa çalışır. Bəzilərində buna nail olub, bəzilərində isə ruhdan düşmədən 
çalışır. 

Bəs bunu niyə biz etməyək? ABŞ Konqresində “Azərbaycanın dostları” qrupu fəaliyyət göstərir. 
Niyə biz əlimizdə kifayət qədər əsaslar olduğu halda Konqresə oxşar layihələr təqdim etmirik? Qoy 

illərlə qəbul etməsinlər, ancaq biz üzərimizə düşəni edək. 
Türkiyə-Ermənistan protokollarında ermənilərin iddia etdiyi qondarma erməni soyqırımının birgə 

araşdırılması nəzərdə tutulur. Zamanında bu gerçək soyqırım haqqında həqiqətləri lazımi səviyyəyə qaldıra 
bilsəydik, mənim heç şübhəm yoxdur ki, Türkiyə bu məsələnin də birgə araşdırılmasının protokollara daxil 
etməkdə israr edərdi.  

Nəhayət, məni illərdir düşündürən bir məsələylə bağlı təklifimi vermək istərdim. İllərdir Ermənistana 
gələn hər bir dövlət və hökumət başçısı, o cümlədən digər rəsmi şəxslər mövcud protokola uyğun olaraq 
qondarma “soyqırım” abidəsinin ziyarətinə aparılır. Beləcə, bunu bütün dünyaya çatdırmış olurlar. Bakıda da 
soyqırım abidəsi mövcuddur. 

Yaxşı olardı ki, biz də protokol qaydalarımızı dəyişdirək, digər yerlərlə yanaşı qonaqlarımızı Bakıdakı 
Soyqırım Abidəsinə də aparaq. Buna ki ikili standartlar mane olmur. 

 
Sücəddin Şərifov 

 
“Azadlıq”.-2010.-4 fevral.- .-№26.-S.12. 
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Xocalı faciəsi: İnsanlığa qarşı cinayətin anatomiyası 

 
Həmin gecə erməni quldurları xəbər vermədən dinc əhaliyə hücuma keçdilər. O gecə sanki qar deyil, 

qan yağırdı. Quşbaşı qarlar qırmızı rəngdə idi....  
Xocalı sakini Mehriban xanım 18 il əvvəlki həmin dəhşətli gecənin ağrısını yenidən yaşayırdı: “Qarı 

yarıb suya, suyu da yarıb meşəyə girdik. Yol-iz tanımırdıq. Qız-gəlin bir qayanın başına min dəfə dolanırdı. Yol 
tapıb bir tərəfə gedə bilmirdik. Həmin vaxt ermənilər camaatı Ağdama qaçanda qırdılar. Ermənilər hamilə 
qadınların qarnını yararaq uşaqları xəngəl kimi doğrayırdılar..."  

M. Əliyeva Xocalı faciəsinin yalnız şahidi deyil, gerçək anlamda həm də qurbanıdır, "mən yoldaşımın 
meyitini bir ay sonra başı, gözü, qolu yox tapdım" deyir. Tək istəyi erməni cinayətkarlarının öz cəzasına 
çatmasıdır: "Serj Sərkisyana əlimlə verdiyim çörək zəhəri olsun. Əsgəranda rayon komsomolunun katibi idi. 
Xocalıların qanına birinci onun əli batıb".  

 
Soyqırıma gedən yol 

 
Xocalı hələ 1991-ci ilin noyabr ayından blokadaya alınmışdı: şəhərin xarici aləmlə yalnız radiotelefon 

və mülki vertolyotlar vasitəsi ilə əlaqəsi vardı. 1992-ci il yanvarın 28-də "Azərbaycan Hava Yolları" Dövlət 
Şirkətinə məxsus Mİ-8 markalı mülki vertolyot Dağlıq Qarabağ səmasında erməni hərbi birləşmələri tərəfindən 
vuruldu və 47 azərbaycanlı sərnişin həlak oldu. Bundan sonra şəhərlə hava əlaqəsi də kəsildi. Yanvarın 2-dənsə 
şəhərin elektrik enerjisi kəsildi.  

Şəhəri yalnız atıcı silahları olan yerli özünümüdafiə dəstələri qoruyurdular. Fevralın ikinci yarısından 
başlayaraq Xocalı Ermənistan silahlı birləşmələri tərəfindən tam mühasirəyə alındı. Həmin dövrdə şəhərin icra 
başçısı olan Elman Məmmədov deyir ki, soyqırıma gedən yol 1988-ci ildən başlamışdı: "Dağlıq Qarabağda bir-
birinə birbaşa gedişi olan azərbaycanlı yaşayış məntəqələri az idi. Xüsusilə də, Xocalı təcrid vəziyyətində idi. 
Xocalıdan 8-10 km yuxarıda, 60 minlik Xankəndi, şərq istiqamətində isə 5 km məsafədə Əsgəran rayonu 
yerləşirdi. Yəni, Xocalı təbii olaraq, mühasirədə idi. Buna görə də, ermənilər istənilən anda Əsgəran qalasını 
bağlamaqla, Xocalını təcrid edirdilər. Belə vəziyyət 1988 fevralından 1991-ci ilin noyabrın 1-dək dəfələrlə, bir 
həftəlik, on günlük, bir aylıq olub". Respublikadasa elə bir anarxiya yaranmışdı ki, rəhbərlik ölkəni idarə edə 
bilmirdi, orduda da vahid komandanlıq da yox idi. "Bütün müdafiəyə mən rəhbərlik edirdim. Əlif Hacıyev 25 
nəfərlik qüvvəsinə, Xocalı polisinin 50 nəfərlik bölməsinə Aqil Quliyev, milli qəhrəman Tofiq Hüseynov isə 
817 saylı Xocalı ərazi özünümüdafiə batalyonunda 150-ə qədər döyüşçüyə rəhbərlik edirdi. Bunların hərəsinin 
də öz mövqeyi var idi",-E. Məmmədov deyir.  

 
Soyqırım gecəsi 

 
1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Xocalı şəhərində azərbaycanlılara qarşı soyqırımı aktı 

törədildi. Əvvəlcə Xocalı toplardan və digər hərbi texnikadan şiddətli atəşə tutularaq darmadağın edildi. Şəhər 
ərazisində yanğınlar başladı.  

Sonra düşmənin piyada qüvvələri bir neçə istiqamətdən şəhərə girib sağ qalmış sakinlərə vəhşicəsinə 
divan tutdular. 613 nəfər dinc azərbaycanlı, o cümlədən 63 uşaq, 106 qadın işgəncə ilə öldürüldü. 8 ailə 
bütünlüklə məhv edildi, 487 nəfər şikəst oldu. 1275 sakin - qocalar, uşaqlar, qadınlar girov götürülərək 
ağlasığmaz təhqirlərə, zülmə və həqarətə məruz qaldılar. Girov götürülənlərdən 150 nəfərin, o cümlədən, 68 
qadının və 26 uşağın taleyi bu günədək qaranlıq qalıb...  

 
Xocalı faciəsi və informasiya siyasəti 

 
Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarını rahatlıqla işğal etməsində Azərbaycanın informasiya savaşında 

uduzmasının da payı var. Dərdimizi dünyaya çatdıra bilmirik. Bu, başqa məsələdir ki, bizi eşitmək istəməyənlər 
də az deyil.  

Xocalı soyqırımından sarsıldığımız günlərdə də informasiya siyasəti düzgün qurulmadı. Dəhşətli 
hadisəni ölkə əhalisindən gizlətməyə çalışan respublika rəhbərliyi həm özünü, həm də ölkəni pis vəziyyətə 
salmışdı. Fevralın 26-da axşam Azərbaycan televiziyası, 27-də səhər isə "Xalq" və "Həyat" qəzetləri xəbər 
yaydılar ki, Xocalı şəhərinin tutulması xəbəri ermənilərin uydurmasıdır, cəmisi 2 nəfər həlak olub. Fevralın 27-
si axşam televiziyada bu barədə heç bir məlumat verilmədi. Yalnız AZ.TV-nin "24 saat" proqramının sonuna 
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yaxın Azərbaycanda üç günlük matəm elan olunduğu bildirildi. Fevralın 26-da "Azərinform" un teletaypla bütün 
qəzetlərə, televiziyalara göndərdiyi "Xocalı od içindədir" adlı məlumatda bildirilirdi ki, "səhər saat 8-ə yaxın 
şəhər erməni silahlı birləşmələri tərəfindən tutulub". Bundan 2 saat sonra "Prezident Aparatının Mətbuat 
Xidmətinin məlumatı" adlı material faksla "Azərinform"a, televiziyaya, bütün rəsmi qəzetlərə göndərildi.  

Həmin dövrdə Prezident Aparatının mətbuat xidmətinin rəhbəri işləmiş Rasim Ağayev deyir ki, 
rəhbərlik etdiyi xidmət hadisə ilə bağlı heç bir məlumat almayıb və məlumatın gizlədilməsi ilə bağlı ona tapşırıq 
verilməyib: "İstintaq göstərdi ki, bütün məlumatlar DİN rəhbəri Tofiq Kərimovda cəmləşib və o da məlumatları 
prezidentdən gizlədib".  

Məlumatın "Prezident Aparatının Mətbuat Xidmətinin məlumatı" adı ilə göndərilməsinə gəlincə, R. 
Ağayev bildirir ki, bu, texniki məsələdir: "Xocalı ilə bağlı ilkin məlumat çatanda prezidentin yanında müşavirə 
keçirildi. Həmin müşavirədə iştirak etmirdim. Müşavirədə həmin dövrdə daxili işlər naziri olan Tofiq Kərimov 
və başqaları iştiraka edirdi. Saat onun yarısında məni çağırıb dedilər ki, məlumat hazırlanıb, DİN-in məlumatı 
var və bunu "Azərinform"a göndərmək lazımdır. Məlumatda Xocalıda baş vermiş adi bir hadisədən bəhs 
edilirdi. Qeyd olunmuşdu ki, bir neçə itki var. Yenidən prezidentin yanına daxil olub dedim ki, bəlkə burda 
ölüm saylarını çıxaraq. Sadəcə qeyd edək ki, ölüm hadisəsi baş verib. Mən məlumatı dəyişərək rəqəmləri 
götürdüm və prezidentə təqdim etdim ki, məlumatı belə verək. Prezident qeyd etdi ki, bu məsələ ilə DİN rəhbəri 
məşğul olsun. T. Kərimov özü əlavə etdi ki, bir neçə nəfər həlak olub. Məlumatı göndərəndə Prezident 
Aparatının məlumatından başqa, yarım başlıqda DİN-in məlumatı da yazıldı. "Azərtac" isə sadəcə xəbəri 
prezident aparatının məlumatı kimi təqdim etmişdi".  

R. Ağayev hesab edir ki, faciənin cəmiyyətə gec çatdırılmasında yerli mediada peşəkarlığının aşağı 
səviyyədə olmasının da payı var: "Heç bir rəsmi qəzetə təzyiq olmayıb ki, bu barədə məlumat verməsin. 
Müstəqil qəzetlər var idi. Niyə yazmırdılar? Ya bu qeyri-peşəkarlıqdan irəli gəlirdi, ya da iqtidar əleyhinə 
yönəlmişdilər. Xarici jurnalistlərin hamısı Ağdamda idilər. Onlar peyk vasitəsilə öz mətbuat orqanlarına 
məlumat verirdilər. Bizim müxbirlərin isə, sonra hamısına bunu dedim, biri də orda olmamışdı. Hamısı Bakıda 
idi".  

 
"Azad Dəhliz" iddiası 

 
Xocalıda törətdikləri vəhşilikləri boyunlarından atmağa çalışan ermənilər sonradan müxtəlif bəhanələr 

uydurmağa başladılar. Onlardan biri "Azad dəhliz" iddiası idi. Guya ki, dinc əhlalinin Xocalını tərk etməsi üçün 
xüsusi dəhliz təşkil ediblərmiş. "Memorial" hüquq müdafiəsi təşkilatının hesabatında qeyd olunur ki, insanlar iki 
istiqamətdə hərəkət edirdilər:  

1) Əsgəranı solda qoyaraq çayın yatağına tərəf şəhərin şərq hissəsindən şimali-şərq istiqamətində 
(ermənilərin iddiasına görə, məhz bu yol "azad dəhliz"miş);  

2) Əsgəranı sağda qoyaraq şəhərin şimal hissəsindən şimal-şərq istiqamətində (deyilənlərə görə, bu 
yolla Xocalı sakinlərinin az bir hissəsi canını qurtarmağa nail olub). "Memorial"ın məlumatına görə, "əhalinin 
çox hissəsi şəhərdən çayın yatağına tərəf üz tutmuşdu (1-ci istiqamət).  

Ölümdən yaxa qurtarmağa çalışan bəzi qrupların tərkibində şəhər qarnizonunun silahlı üzvləri də vardı. 
Ağdam rayonuna bitişik ərazidə - "Azad dəhliz"də hərəkət edən bu qruplar gülləyə tutulmuş, nəticədə çoxlu 
tələfat olmuşdu. Sağ qalanlar isə müxtəlif istiqamətlərə səpələnmişdi. Qaçanlar erməni silahlı birləşmələri ilə 
qarşılaşır və atəşə tutulurdular. Qadın və uşaqlardan ibarət olan (dəqiq sayı bəlli deyil) bir qrup Xocalı sakini isə 
dağlıq ərazilərdə dərbədər düşərək şaxtada donmuşdu, Ağdama çatanların dediyinə görə, pərən-pərən düşmüş 
insanların bir hissəsi Pircamal və Naxçevanik yaşayış məntəqələri ərazisində əsir düşüb, bir hissəsi isə Ağdama 
çata bilib.  

Girov götürülən Xocalı sakinləri dəyişdirildikdən sonra deyirdilər ki, əsir düşənlərin bir hissəsi 
güllələnib. E. Məmmədov "Azad dəhliz"in erməni dezinformasiyası olduğunu deyir": Onlar beynəlxalq 
ictimaiyyəti çaşdırmaq üçün bu informasiyaları yaydılar. Əvvəla ermənilər hardan, nə ilə elan edə bilərdilər ki, 
azad dəhliz var, bu qeyri-mümkündür. Dəhliz olmayıb, var idisə, camaat niyə qırıldı. Ermənilər o vaxt belə 
dezinformasiyalar yaymışdılar ki, məlumat vərəqələri yayıblar. Bəlkə bir neçə min Xocalı sakinindən heç 
olmasa biri həmin vərəqəni görübmü?".  

1989-cu ildən Xocalı Rabitə Qovşağının rəisi işləyən Cavid Əliyev də bildirir ki, ən azı bu barədə onun 
xəbəri olardı: "Rabitə mənim əlimdə idi. Həmin vaxt bütün rabitəni elektrik kəsildiyinə görə, motorla da olsa, 
işlədirdim". O, ermənilərin Xocalıları elə "dəhliz" dedikləri yerdə qırdıqlarını deyir: "Əgər bizə dəhliz 
vermişdilərsə, camaat meşəyə çıxanda BMP ilə niyə arxamızca gəldilər. Elə biz gedirdik də, arxamızca topdan 
atırdılar. Elə onlar bizi dəhliz dedikləri yerdə qırdılar, girov götürdülər. Başqa gedəcək yolumuz da yox idi. Ya 
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biz qayıtmalı idik Xankəndiyə ki, bizi orda qırsınlar. Digər tərəf də dağ-dərə idi və erməni kəndlərinin 
əhatəsində idi. Bir asfalt yol da Əsgəran vasitəsilə Ağdama getmək olardı, o yolu da qazmışdılar".  

 
Xocalı qətliamının soyqırım kimi tanınmasının hüquqi əsasları 

 
Bir sıra beynəlxalq sənədlər Xocalı hadisələrini soyqırım cinayəti aktı kimi tövsif etməyə imkan verir:  
1. BMT Baş Assambleyası tərəfindən 260 A (111)saylı qətnamə ilə qəbul edilmiş 9 dekabr 1948-ci il 

tarixli "Soyqırım cinayətinin qarşısının alınması və ona görə cəzalar" Konvensiyası.  
2. Nürnberq Hərbi Tribunalının Nizamnaməsi (hərçənd Nizamnamədə soyqırım cinayətinə birbaşa isnad 

edilməsə də, soyqırımı təşkil edən hərəkətlər onda bəşəriyyətə qarşı cinayətlər və hərbi cinayətlər kimi tövsif 
olunur).  

3. Beynəlxalq Cinayət Tribunalının Yuqoslaviya üzrə Nizamnaməsi (maddə 4).  
4. Beynəlxalq Cinayət Tribunalının Ruanda üzrə Nizamnaməsi (maddə 1).  
5. Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin statusu (maddə 6).  
6. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi (maddə 103).  
7. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin "Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında" 26 mart 1998-ci il 

tarixli Fərmanı.  
 (İnsan Hüquqları üzrə Elmi-Tədqiqat İnstitutu)  
 

Cinayətkarlar niyə cəzalandırılmır? 
 

Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü ilə əlaqədar DİN, MTN, Respublika Prokurorluğunun 
təmsilçilərindən ibarət yaradılan birgə istintaq-əməliyyat qrupunun icraatındakı 80377 saylı cinayət işinə 
birləşdirilmiş cinayət işləri üzrə qanunsuz erməni silahlı birləşmələri tərəfindən törədilən cinayət əməlləri 
beynəlxalq hüquq normalarına müvafiq olaraq sülh və insanlıq əleyhinə cinayətlərə tövsif olunub. Müvafiq 
sənədlər İnterpolun Azərbaycan Milli Bürosuna göndərilib.  

İnterpolun Milli Bürosundan isə məsələyə münasibət bildirilmədi. Hərbi prokuror ədliyyə general-
leytenantı Xanlar Vəliyev isə bildirir ki, Xocalı, Qaradağlı, Meşəli, Bağanis-Ayrım faciəsi, terror, habelə əsir 
düşmüş şəxslərə işgəncə verilməsi və erməni silahlı qüvvələrinin törətdikləri digər cinayət əməlləri ilə bağlı 
Hərbi Prokurorluqda aparılan istintaq həmin cinayət əməlləri CM-in 103-cü (soyqırımı) və digər maddələrinə 
tövsif edilmiş, iş üzrə 286 təqsirləndirilən şəxs barəsində axtarış elan edilib. Hazırda cinayət işi üzrə intensiv 
istintaq-əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.  

 
Nə etməli? 

 
Əsrlər boyu dəfələrlə soyqırıma məruz qalsaq da, bunu beynəlxalq ictimaiyyətə hələ də lazımi 

səviyyədə çatdıra bilməmişik.  
Beynəlxalq hüquq doktoru Rüstəm Məmmədov bildirir ki, soyqırımı tanıtmaq üçün sistemli fəaliyyət 

lazımdır: “Soyqırımı sübuta yetirən dəlilləri toplayıb hadisəni aktlaşdırmaq lazımdır. Xüsusilə də, beynəlxalq 
ictimaiyyət üçün nəzərdə tutulan müraciət hazırlanmalıdır. Geniş təbliğat kampaniyası qurulmalıdır. Çünki 
təbliğat ictimai fikri formalaşdırır. Bundan sonra müxtəlif ölkələrdəki lobbilərin köməyi ilə soyqırımın 
tanınması prosesi başlanmalıdır".  

R. Məmmədov Haaqa məhkəməsinə müraciəti uğurlu saymır: "Haaqa məhkəməsinə müraciət etmək 
üçün hər iki dövlət məhkəmənin yurisdiksiyasını tanımalıdır. Heç biri tanımayıb".  

Qeyd edək ki, İslam Konfransı Təşkilatı (İKT) Gənclər Forumunun (İKGF) Dialoq üzrə Baş 
Koordinatoru Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilən "Xocalıya Ədalət" beynəlxalq kampaniyasına 
2009-cu ilin fevralında start verilib və hal-hazırda 30-dan artıq ölkədə yüzlərlə könüllünun iştirakı ilə uğurla 
davam etdirilir. Kampaniyanın məqsədi beynəlxalq ictimaiyyətin Xocalı faciəsi ilə bağlı məlumatlandırılması, 
faciəyə beynəlxalq aləmdə mənəvi-siyasi qiymət verilməsi və beynəlxalq səviyyədə anılmasını təmin etməkdir. 
Artıq kompaniya ilk uğurunu qazanıb. İKT Parlament Birliyi Konfransının Uqandanın paytaxtında keçirilən 
konfransda "Xocalıya Ədalət" beynəlxalq kampaniyaya dəstək çərçivəsində xüsusi qətnamədə Xocalı faciəsinə 
"Erməni silahlı qüvvələri tərəfindən dinc əhalinin kütləvi qətliamı" və "insanlığa qarşı cinayət" kimi qiymət 
verilib. Bu qətnamə beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən Xocalı faciəsini insanlığa qarşı cinayət kimi tanıyan ilk 
sənəddir.  
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Yazı Mətbuat Şurası və "Xocalı Soyqırımını Tanıtma" İctimai Birliyinin "Qarabağ mövzusu və 
Xocalı soyqırımının mediada təbliğinə dəstək" müsabiqəsinə təqdim olunur.  

 
Bəkir NƏRİMANOĞLU 

 
“Ekspress”.-2010.-4 fevral.-N.21.-S.8. 
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Xocalı qatilləri məhkəməyə veriləcək 

 
HDİM Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə müraciət hazırlayır 

 
Hüquqi və Demokratik İslahatlar Mərkəzi Xocalı soyqırımının qatilləri ilə bağlı məhkəmə işi aparılacaq. 

HDİM-nin sədri İlham Əliyev "OLAYLAR"a verdiyi açıqlamasında Xocalı qatillərinin məhkəmə işi ilə 
əlaqədar sənədlərin lazımi orqanlara göndərildiyini bildirib. İlham Əliyevin sözlərinə görə, bu məsələ ilə bağlı 
Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə də sənəd təqdim etməyə hazırlaşırlar. Birlik sədrinin sözlərinə görə, 
məhkəmə işləri ilə bağlı sənədlərin 1 həftə ərzində hazırlanıb Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə təqdim 
ediləcək. Ermənilərin Azərbaycanda törətdikləri soyqırım əsaslı dəlillərə əsaslandırılacaq. Məqsəd isə qatillərin 
layiqli cəza almalarına nail olmaqdır.  
 

Xocalı faciəsi ilə bağlı tədbir keçiriləcək 
 
Hüquqi Demokratik İslahatlar Mərkəzi Xocalı soyqırımının növbəti ildönümü ilə bağlı tədbir keçirəcək. 

Birliyin sədri İlham Əliyev "OLAYLAR"a verdiyi açıqlamada bildirib ki, tədbirdə Azərbaycanın keçmiş 
müdafiə sistemində çalışan hərbçilər, icra hakimiyyəti, o cümlədən millət vəkilləri iştirak edəcəklər. Artıq 
tədbirlə əlaqədar dəvətnamələr də hazırlanıb. Xocalı faciəsinə həsr olunmuş tədbirlə bağlı bütün görüntülər, 
məlumatlar internet vasitəsi ilə bütün dünyaya çatdırılacaq.   

 
 

“Olaylar”.-2010.-4 fevral.-N 17.-S.3. 
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Müasir dünyanın kabus şəhəri 

 
Sənan NƏCƏFOV 
 
Əvvəlcədən təyin olunmuş dəyərlilik əbədi deyil. Əvvəl-axır kibrit, fayl, təkər, çəkmə, saksafon, zavod, 

hətta qoruq da dəyərini itirir. Sivilizasiyalar da elədir. Şəhərlər də. Tarix yüzlərlə, minlərlə şəhərin məhvini 
arxivində saxlayır. Ölmüş şəhərlərin daş skeleti soyğunçu, qarətçi və turistlərdən başqa heç kimə lazım olmayıb. 
Hər əsrin öz Pompeyi, Klondaykı olub, var və olacaq. On minlərlə əhalinin yaşadığı şəhərlərin kabus-şəhərə 
dönməsinin müxtəlif səbəbləri olur. Amma şəhər sakinlərinin taleyi eynidir. Onların yaddaşları şəhər yaşam 
tarixinin sonuna "qədər" və "sonra" acı xatirələrə bölünür. "Qədər" yaxşı günlərin xatirəsidir. "Sonra" bölümü 
isə geniş kütlə üçündür: ağlamalı, xatirə yaşatmalı, tarix üçün yazmalı dövr. Çox qəribədir ki, tarixdə ölümü 
gizlədilən şəhərlər də olub, onu dünyaya car çəkənlər də. Amma əksəriyyətində nəticə eynidir: sənin göz 
yaşların heç kimə lazım deyil. Böyük şey olub, min nəfər bir tualeti olan yataqxanada yaşayır. Amma kabus-
şəhərin keçmiş sakinlərini bir-birinə calayan bağlar da var. Həmin şəhərlərin sakinləri indinin özündə də bir-
birini axtarır, internetlə əlaqə saxlayır, təşkilatlanır, qəriblikdə keçən günlərindən danışır, hətta evlərinin 
xarabalıqları üzərində görüşüb, uşaqlıq göz yaşları ilə xatirələrini yada salırlar. Kabus şəhərlərin sakinlərinin 
həyatları çox oxşardır... 

 
25 fevral 2007-ci il. Çexiya Lidiçe Me-morial Kompleksi. Bu tarixin Lidiçeyə heç bir dəxli yoxdur. 

Amma orada çiyin-çiyinə dayanmış iki müxtəlif xalqın, dinin nümayəndəsinə var. İki kabus şəhərin sakinləri 
çiyin-çiyinə verib yandırdıqları şamın əriməsini gözləyirlər. Sonra üçüncü kabus-şəhər yaxınlaşır. Xocalı sakini 
Fəridlə Lidiçe sakini Fredin bir-birinə darışmağa sözləri çoxdur. Onlara daha biri qoşulur. Belarus Respublikası, 
Minsk vilayəti, Loqoski rayonu, Xatın kəndindən olan Fyodr Belkeviç. Onun da deməyə sözü var. Daha sonra 
başqa biri gəlir. Bosniya və Herseqovinadan, Srebreniça qəsəbəsindən. Sonra daha biri Fransanın Oradur 
qəsəbəsindən. Sonra başqa biri, sonra başqası... Şamlar yanır... 

 
* * * 

 
Kabus şəhərlərin sayı artmaqdadır. Səbəblər müxtəlifdir. İqtisadi, hərbi, tektonik... Böyük istehsalat 

müəssisəsinin yaxın ətrafında salınmış şəhərlərin ömürləri elə o müəssisələr qədər olur. Norveç Svalbardında 
olan Piramida, Ukraynada Kadıkçan, Halmer-Yu, Çilinin Hamberstoun və Syuel şəhərləri. Kabus şəhərlərin 
yaranmasının başqa bir səbəbi təbii fəlakətlərdir. Argentinanın pampaslarında melioratorların səhvi üzündən su 
altında qalan əfsanəvi spa-kurort Villa Epekuen buna bariz nümunədir. Kömür axtaranların İtaliyanın 
Kastelnuovo şəhərini xaraba qoymasını da əlavə etmək olar. İtaliyada zəlzələ nəticəsində Krako, Podjoreale 
şəhərləri, Çilidə isə Çayten şəhəri vulkanın qurbanı olub. Belə şəhərlərin sayı 20-dir. İnternet saytlardan birində 
hamısının adı verilib. Ən qəribəsi odur ki, xaraba qalmış şəhərlər turizm baxımından, filmçəkənlər üçün 
dekorasiya olunmuş hazır səhnə yönümündən əvəzsizdir. Yenə də yuxanda qeyd etdiyimiz "sənin göz yaşların 
heç kimi maraqlandırmır" fikri. 

 
* * * 

 
26 fevral 2007-ci il. Praqa, Çexiya. Azərbaycan səfirliyinin binası. Xocalı faciəsi ilə əlaqədar rəsmi anım 

tədbiri. Proqrama görə, qonaqlara faciə haqda məlumat verilməli (həm çex, həm ingilis dillərində), sonra film 
nümayiş olunmalı idi. Çıxışı orta boylu, nurani simalı bir nəfər edir. Azərbaycan şəhərlərinin adını olduğu kimi, 
heç bir fonetik pozuntu olmadan səsləndirir. Diqqət çəkicidir. Sonradan tanış oluruq. Tomaş Lanye türkoloq, 
Kladno Universitetinin professorudur. Uzun müddət Çexiyanın Türkiyədəki səfiri vəzifəsində çalışıb. Çox səlis 
türkcəsi var. Tomaş Lanye ilə söhbətimiz çox uzun çəkdi. Xocalı faciəsi haqda danışdıq. Tomaş Lanyenin orada 
işlətdiyi bir ifadə mənim bu faciəyə baxışımı dəyişdi. 

- Levon Məlik-Şahnazaryanın "Xocalı işi: xüsusi qovluq" yazısını oxumusan? 
- Təbii ki...Yalandır, cəfəngiyyatdır... 
- Onu bilirəm. Sadəcə soruşuram, çex dilində oxumusan? 
- Xeyr... 
Beləcə söhbət uzandı. Tomas de Vaalın "Qara Bağ" kitabı, Çex müxbir Yana Mazalovanın Mütəllibovdan 

götürdüyü müsahibə, Xatın və Lidiçe Memorial Kompleksləri, Tomas Qolts "Azərbaycan gündəliyi" kitabı, 
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Kiril Stolyarovun "Çöküş: Qarabağdan Belovejsk çölünə qədər" oçerki, Xocalı faciəsinin tanınmamasına qədər 
çox şeydən danışdıq. Sonda Tomaş Lanye "indiyə qədər izlədiyim, oxuduğum, məlumat aldığım faciələrdə 
qətliama məruz qalan heç bir xalq özünü günahkar bilməyib" -dedi. Və bu çox şey demək idi. 

Kabus-şəhərlərin yaranmasının, təzada bax, ən qorxulu səbəbi hərbi münaqişələrdir. Belə şəhərlər bir 
xalqın, nəslin, sivilizasiyanın yaddaşına qanla cəkilmiş cızıq, həm də gələcək nəsillər üçün öyüd, vəsiyyət və 
tarixdir. İspaniyanın Belçite şəhəri, Fransanın Oradur-Sür-Qlan, Kiprin əfsanəvi kurort şəhəri olan Varoşa (türk-
yunan sərhədində yerləşir) hazırda tarixdən silinmiş şəhərlər sırasındadır. 

Təbii ki, oxucunun ilk ağlına gələn Xocalı, Ağdam şəhərləri olur. Bizdə də var deyə. Narahat olmayın. 
Ağdam bu şəhərlərin sırasındadır. Bəli, Ağdam dünya tarixində hərbi münaqişə nəticəsində boşaldılmış, kabus-
şəhərə çevrilmiş 3-4 şəhərdən biridir. "Qafqazın Xirosiması" da deyirlər bizim Ağdama. İndi Azərbaycan 
ərazisində gedən müharibənin sürrealist monumenti sayılan Ağdam. O şəhər ki, "Made in Armenia" minaları, 
artilleriya qurğuları ilə dağıdılıb. Şəhərdən nə varsa aparıblar, evlərdən qapı-pəncərələri, kərpicləri, hətta 
küçələrdəki döşəmə daşları da. Ağdam Qarabağın erməni bomjlarının sığınacağıdır. Bu gün Ağdam məscidinə 
turist, erməni hərbçilərindən başqa, donuz və inəklər gedir. 

Bəs Xocalı? Hə, əzizlərimiz, Xocalı yaşayır, Xocalı kabus-şəhər deyil. Xocalı hadisələrinin beynəlxalq 
qurumlar tərəfindən soyqırımı cinayəti aktı kimi tanınmasına hüquqi əsaslarımız var. Xocalı faciədir, 
soyqırımıdır. Amma faktiki Xocalı yaşayır. Maraq üçün OpenStreetMap, free-map.org.uk, www.navit-
project.org, GlobeXplorer beynəlxalq naviqasiya sistemləri olan internet saytlarda axtarış verin. Xocalı? Yox, 
İvanyan. Bəli, bizim şəhərimizin adı indi belə adlanır. Xocalını işğal edən vəhşi ordunun generallarından birinin 
adını veriblər. İvanyan. Axtarın, orada həyatın davam etdiyini görəcəksiniz. Lap Srebrenniça, Oradur, Xatın 
kimi. 

Qayıdaq Lidiçedə şam yandıranların yanına. Srebreniçadan olan 21 yaşlı Hacibehiç danışır ki, 
Yuqoslaviyada siyasətçilər patriotizmi millətçiliklə səhv saldıqları kimi, dədə-baba yurduna sevgini də etnik 
təmizləmə ilə səhv saldılar. Ona görə Srebrenniça hadisəsi baş verdi. "Srebrenniça boşnak kəndi idi. Bosniyada 
yerləşsə də, serblər çox yaşayırdı. 1995-ci ildə serblərin hücumları artmışdı. Boşnaklar müdafiə olunurdular. 
BMT sülhməramlıları müşahidə edirdilər. Hətta tərəflər arasında atəşkəs haqda müqavilə də bağlanmışdı. 
Serblər hücum etməyəcəklərinə söz verir, boşnaklar silahlarını təhvil verirlər. İki illik atəşkəs oldu. Serblər iki 
ildən sonra tank və ağır artilleriyanın dəstəyi ilə hücuma keçdilər. "Mavi dəbilqəlilər" onları qoruya bilmədilər. 
Nə BMT, nə NATO HHQ risk etmədi. 48 saatdan sonra hər şey qurtardı. Məqsədə nail olundu: Srebrenniça 
etnik təmizləndi. Təkcə 2500 kişi və uşaq meyiti yalnız qəbiristanlıqdan tapıldı. Ölənlərin ümumi say 8 min 
nəfər idi"- dedi və boşnak tələbə susdu. Fərid dillənir "lap bizdə, Xocalıdakı kimi. 

"Yalnız dörd il sonra BMT Srebrenniça faciəsi haqda hesabat hazırladı. Özünüanaliz, yenə həmin fəlsəfə, 
yenə köhnə prinsiplər. Bilmirlər ki, etnik təmizləmənin bir formulu var: fərqli qan vəba kimidir. "Atəş!" "Bəs, 
cinayətkarlar?" sualına "Radovan Karaciçlə Mladiç həbs olunub, Haaqa tribunalına verildilər" cavabı gəlir. 

Sonra belarus tələbə danışdı. Fəridin "sizin günahınız nə idi?" sualına "Schutz-polizei" adlanan mühafizə 
polisinin 118-ci batalyonu partizanların içərisində alman zabiti olan maşını partlatdıqlarının əvəzini Xatın 
camaatından çıxıblar". Bütün kənd yandırılıb. 149 nəfərdən 75-i uşaq olub" cavabı gəlir. "Bəs cinayətkarlar?" - 
"Müharibə bitəndən sonra həmin batalyonun qərargah rəisi Qırmızı Ordunun leytenantı Vasyura və Meleşko 
güllələnmə cəzasına məhkum ediliblər". Oradurdan olan tələbə də oxşar hadisəni danışır. Hazırda həmin şəhərdə 
2188 şəhər sakini yaşayır. Əsl adı. Oradur-sür-Qlan. 

Almanlar Oradur-sür-Qlan qəsəbəsində əsir götürülmüş ştrumbanfürer Helmut Kampfın saxlanıldığı 
haqda məlumat aldıqdan sonra şəhəri mühasirəyə alırlar. Kişilər kənd inzibati binasında, qadın və uşaqlar isə 
kilsədə qətlə yetirilirlər. 197 kişi, 204 qadın və 205 uşaq. Bəs cinayətkarlar? "12 dekabr 1953-cü ildə Bordo 
şəhərində 65 əsgərə qarşı cinayət işi qaldırılıb. Onlardan yalnız 28 nəfəri məhkəmə qarşısında dayanıb. 7 alman, 
21 elzaslı". Nəhayət, Fərid danışır. Xocalıdan. Məhv edilən şəhərdən, gözü çıxarılan uşaqdan, anadan, oğuldan, 
qızdan, erməni vəhşiliyindən. "Hitler deyirdi biz Almaniyaya təhlükə törədən bütün xalqları qırmalıyıq. Mənim 
haqqım var soxulcan kimi çoxalan aşağı təbəqədən olan milyonlarla insanı məhv edim. Erməni generallar da 
belə fikirləşirdilər. Onlar dayanmadan Dağlıq Qarabağın təhlükəsizliyini əsas gətirirdilər. "Səbəb nə idi"- onlar 
azərbaycanlı idilər"...Uzunmüddətli pauza. "Bəs günahkarlar?"- Günahkarlardan biri Ermənistan müdafiə naziri, 
o biri baş nazir, başqa biri prezident seçildi. Bundan başqa, 366 alayın komandir müavini B. Baymukov, birinci 
batalyonun komandiri İ. Moiseyev, ikinci batalyonun komandiri S. Ohanyan, üçüncü batalyonun komandiri E 
Naboknik, birinci batalyonun qərargah rəisi Çitçiyan, alayın kəşfiyyat rəisi mayor Hayriyan, rota komandiri O. 
Mirzoyan, kəşfiyyat bölmə rəisi Xrinxua, tank rotasının komandiri Qarmaş, rota komandiri baş leytenant 
Hakonyan, batareya komandiri Əzizyan, kəşfiyyat komandirinin müavini Bondarev hələ də azadlıqdadır və 
Xocalının işğalı zamanı qazandıqlarını xərcləyirlər. 

http://map.org.uk/
http://www.navit-project.org/
http://www.navit-project.org/
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Dostayevskinin "Karamazov qardaşları"nda maraqlı bir məqam var. Alyoşa Karamazov soruşur: "Əgər 
xoşbəxt bəşəriyyət üçün bina qurmaq istəsəniz, o bina bir uşağın göz yaşları bahasına başa gəlirsə, sən o evi 
qurarsan?" "İndi Qarabağ erməniləri xoşbəxtlik evini-qondarma azadlıq ideyasını Xocalı uşaqlarının göz yaşları 
üstündə qurdular. Amma yaddan çıxarırlar ki, qan üstündə qurulan xoşbəxtlik uzun çəkməz". 

Sonra söhbət qızışır. "Dünya ictimaiyyəti nə edə bilər? O nə etməyə bilməz? Nəyi etməlidir?" sualları, 
cavablar. 

Onsuz da biz bu sualı biz hər gün veririk. İndi İraq, Əfqanıstan, dünən Yuqoslaviya, o biri gün Dağlıq 
Qarabağ haqda. Və ümumiyyətlə, dünya ictimaiyyəti nədir? Proqressiv bəşəriyyətmi? Yoxsa dünyada baş 
verənlərə guya təsir etmək gücündə olan oyuncaqmı? 

Deyirlər BMT müharibə aparmır, BMT sülh yaradır. Tərəflər arasında sülh. Əgər tərəflər bunu 
istəmirlərsə? 

BMT silah işlətmir və öz əsgərlərinin həyatı ilə risk etmir. Deyirlər, BMT-nin bir silahı var: dünya 
ictimaiyyətinin avtoriteti. Bəs rəqib bu avtoriteti qəbul etməyəndə, bütün norma və prinsiplərə tüpürəndə necə? 
Erməni liderlər Köçəryan, Sarkisyan, Qukasyan kimi. Ferqusson qaydası yada düşür: Vəziyyət dönməz xarakter 
alanda "gəlin hər şeyi unudaq" demək olmaz". 

Lidiçe, Xatın, Srebrenniçanın coğrafi koordinatlarını daxil etməklə bu şəhəri peyklə izləmək olur. Təkcə 
Xocalıdan başqa. Bütün cinayətlərin üstü açılıb, cinayətkarlar cəzalarını alıblar. Təkcə Xocalı faciəsinin 
günahkarlarından başqa. Bizim istədiyimiz nədir? İcazə verin öz kabus-şəhərimizə gedək. İcazə verin dağılmış 
evlərimizin qarşısında toplaşa bilək. Heç olmasa uşaqlıq xatirələrimizi şəhərdə basdırmağa icazə verin. 
Eşidirsiniz? Biz kabus-şəhərimizə qayıtmaq istəyirik. 

 
Məqalə Azərbaycan Mətbuat Şurası və "Xocalı Soyqırımını Tanıtma" İctimai Birliyinin 

jurnalistlər arasında elan etdiyi müsabiqəyə təqdim olunur. 
 

“Kaspi”.-2010.-5 fevral.-N.22.-S.7. 
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Körpə cəsədindən körpü 

 
Həmin gecə günorta həyət-bacada çığır-bağırla qartopu oynayan körpələrin ağ dünyası qırmızıya boyandı. 

Həmin gün bütün rənglər qarışdı, bütün yollar itdi… Yarpaq pıçıltısının pozduğu sükutu qan fışqırtısı pozdu… 
Həmin gün «ağzı dualı nənəm, ağzı südlü yavrum vay…» ağısı Azərbaycanın qulaqlarını batırdı. Göy yerdən 
çox uzaqlaşdı, həmin gün… 

Beynəlxalq qanunların ayaqlar altında qaldığı Xocalıda 613 azərbaycanlı sistemli bir yoxetmə siyasətinin 
qurbanına çevrildi. Həmişə namusuna, arına sığınan Azərbaycan qadını, qızı insan alverinin qurbanına çevrildi. 
Hələ dünyanın nə olduğunu anlamayan körpələrdən alınan ilik nümunələri əcnəbi xəstələrə satıldı. Xocalıda 
insanların orqanları beynəlxalq orqan mafiyasının əlinə düşdü. 

20-ci əsrdə Xocalı faciəsindən əvvəl dünyada iki yaşayış məntəqəsi eyni metodla Yer üzündən silindi. Biri 
Belarusun Xatın kəndidir. 1941-ci ildə faşistlər Xatın kəndini tamamilə yandırdılar, dinc sakinləri 
amansızcasına məhv etdilər. Digər hadisə Vyetnam müharibəsi zamanı Sonqmi kəndində baş verdi. Yankilər 
böyükdən-kiçiyə qədər bütün kənd sakinlərini partizanlara dəstək vermək bəhanəsilə məhv etdilər. 

Bu iki hadisəni dünya hələ də unuda bilmir. Amma dəhşətin də ölçüsü olurmuş… Bu faciələr Xocalı 
soyqırımı ilə müqayisə oluna bilməz. Bu iki kənd olsa-olsa; Xocalıdan əvvəl yandırılan, tar-mar edilən, sakinləri 
qətlə yetirilən beş Azərbaycan kəndi - Bağanis-Ayrım, Kərkicahan, Meşəli, Cəmilli və Malıbəyli ilə müqayisə 
edilə bilər. 

 
FAKTLAR 

 
Qan qoxulu məlumat 

Adı qalan Xocalının 7-11 min sakini var idi. 1992-ci ildə aprelin 25-dən 26-na keçən gecə erməni-rus 
hərbi birləşmələrinin hücumu zamanı şəhərdə 3 minə yaxın insan qalmışdı. 4 aydan çox mühasirədə qalan şəhər 
əhalisinin böyük qismi ərazidən köçməyə məcbur olmuşdu. Hücum zamanı 1000 nəfər müxtəlif yaşlı dinc sakin 
güllə yaralarından əlil oldu, 106 qadın, 63 azyaşlı uşaq, 70 qoca öldürüldü. 8 ailə tamamilə məhv edildi, 25 uşaq 
hər iki valideynini, 130 nəfər valideynlərindən birini itirdi. Faciə baş verən gecə 1275 nəfər dinc sakin girov 
götürüldü, onlardan 150 nəfərin, o cümlədən 68 qadının və 26 uşağın taleyi hələ də məlum deyil. 

Rəsmi olaraq öldürülənlərin sayı 613 göstərilsə də, sakinlər bununla razılaşmırlar. Onların sözlərinə görə, 
həmin gecə 1000-dən artıq insanın həyatına son qoyulub. 

 
Niyə Xocalı? 

936 kvadratkilometr ərazisi olan Xocalı Azərbaycanın Yuxarı Qarabağ bölgəsində Ağdam-Şuşa və 
Xankəndi-Əskəran şose yolunun qovşağında yerləşir. coğrafi mövqeyi baxımından son dərəcə mühüm strateji 
əhəmiyyətə sahib olmaqla yanaşı, Qarabağ bölgəsindəki yeganə hava limanı bu şəhərdə idi. Üstəlik 
dəmiryolunun da buradan keçməsi ərazini xüsusi strateji əhəmiyyətə mindirirdi. Rusların 366-cı motoatıcı 
alayının yerləşdiyi Xankəndidən Xocalını cəmi 10 km. məsafə ayırırdı. Yəni, ilk və ən rahat əl çatan yer Xocalı 
idi. Hücum üçün əlverişli şərait yaranmışdı. 4 ay mühasirədə qalan şəhərin elektrik enerjisi kəsilmişdi, rabitə 
sistemi tamamilə sıradan çıxarılmışdı. Xocalı əhalisi mərkəzi hökumətlə yalnız və yalnız hava yolu ilə əlaqə 
saxlaya bilərdilər. Ancaq Şuşa səmasında mülki vertolyotun vurulması və hadisə nəticəsində 40 azərbaycanlının 
həlak olması bu ümidlərin də üzərindən xətt çəkmişdi. Xocalıdakı hərbi qüvvələrin və sakinlərin gücü 
tükənmişdi. Heç bir yardım yox idi. Xocalı Azərbaycan hökumətinin və Silahlı Qüvvələrinin nəzarəti altında 
deyildi. Rus alayının yaxınlıqda olması isə xocalıları vahiməyə salır, erməniləri ruhlandırırdı. 

Bütün bunlar faciə ssenarisinin yazılmasına şərait yaratdı və ürəkləri parçalayan bu dəhşətli ssenari 
yazıldı. Əsas məqsəd isə məlum idi. Azərbaycana elə bir dağ çəkmək istəyirdilər ki, əhali döyüşməkdən, 
müqavimət göstərməkdən imtina etsin, ətraf rayonlar sürətlə boşaldılsın. 

 
Cəzasız cinayət 

Xocalı qətliamı baş verənə qədər gedən bütün proseslərdə ermənilərin ruslar tərəfindən açıq-aşkar 
dəstəkləndiklərini sübuta yetirən kifayət qədər faktlar var. 1988-89-cu illərdə 200 minə yaxın azərbaycanlı 
Ermənistandan - öz ata-baba yurdlarından, tarixi torpaqlarından deportasiya olundular. Həmin ərəfədə erməni 
könüllülərindən ibarət silahlı qruplar Dağlıq Qarabağda yerləşdirildi. 1990-cı ildə SSRİ-nin birinci katibi Mixail 
Qorbaçov fərman imzalayaraq əhalidə olan silahların müsadirə edilməsini istədi. Bu qanundan sonra 
Azərbaycanda ov silahları da daxil olmaqla bütün silahlar əhalidən yığışdırıldı. Dağlıq Qarabağda isə bu iş rus 
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əsgərlərinə həvalə edildi. 1990-cu ilin iyul-avqust aylarında ermənilərin avtobus basqınları, yol kəsmələri kimi 
özbaşınalıqları sürəkli hal almağa başladı. 

Ərazidə yerləşdirilən rus ordusu isə üzdə özünü heç nə olmamış kimi aparır, hələ ki, proseslərə birbaşa 
müdaxilə etmirdi. Birbaşa müdaxilə qətliam günü başladı. Faciə baş verən gün 366-cı Motoatıcı Piyada 
Alayının bölükləri ermənilərin 4 ay mühasirədə saxlayıb müqavimətini qıra bilmədikləri Xocalıya girdilər. 
Atışma zamanı erməni zabitlərin rəhbərliyi altında vuruşan rus əsgərləri müasirləşdirilmiş konvansiyonal 
silahlardan istifadə etdilər. Bu cür silahlar yeni qurulmağa başlayan Azərbaycan və Ermənistan ordularında yox 
idi. Bəs rus əsgərləri onlara heç bir pisliyi dəyməyən azərbaycanlılara qarşı niyə döyüşdülər? Bircə səbəb var: 
dini təbliğat. Ermənilər bütün dövrlərdə Azərbaycana qarşı yürütdükləri siyasətdə din amilindən məharətlə 
istifadə ediblər. Bunu sonradan alaydan qaçan üç rus əsgəri 3 mart 1992-ci ildə düzənlədikləri mətbuat 
konfransında da açıq-aşkar söylədilər. Bildirdilər ki, onlardan xristian ermənilərlə birgə müsəlman 
azərbaycanlılara qarşı vuruşmaq tələb olunurmuş. 

Hücum əməliyyatına Ermənistanın keçmiş prezidenti Robert Köçəryanın tapşırığı ilə 366-cı alayın ikinci 
taqımının komandiri Seyran Ohanyan (hazırda Ermənistanın müdafiə naziridir), üçüncü taqımının komandiri 
Yevgeni Nabokix, birinci taqımının qərargah rəisi Valeri Çitçyan rəhbərlik etdi. Əməliyyata alayın 90-dan çox 
tankı, piyada döyüş maşını və digər hərbi texnikası cəlb edildi. Soyqırımı cinayətlərində alayın hərbi 
qulluqçularından Slavik Arutyunyan, Andrey İşxanyan, Sergey Beqlaryan, Movses Akopyan, Qriqori 
Kisebekyan, Vaçik Mirzoyan, Vaçaqan Ayriyan, Aleksandr Ayrapetyan və başqaları, erməni silahlı 
birləşmələrinin üzvlərindən Karo Petrosyan, Seyran Tumasyan, Valerik Qriqoryan və digərləri fəal iştirak 
etdilər. Dinc əhaliyə qəddarcasına divan tutanlar arasında Xankəndi Şəhər Daxili İşlər Şöbəsinin rəisi işləmiş 
Armo Abramyanın, Əsgəran Rayon Daxili İşlər Şöbəsinin rəisi işləmiş Mavrik Qukasyanın, onun müavini 
Şaqen Barseqyanın, Dağlıq Qarabağda erməni xalq cəbhəsinin sədri olmuş Vitali Balasanyanın, Xankəndi şəhər 
həbsxanasının rəisi işləmiş Serjik Koçaryanın və başqa şəxslərin də olduğu müəyyən olunub. Bu gün həmin 
cinayətkarlardan 30 nəfərinin adları Azərbaycanın istintaq orqanlarına məlumdur. Amma hələ də bircə nəfər 
belə cəzalandırılmayıb. 

 
ETİRAFLAR 

 
Ölünü də öldürənlər 

Erməni jurnalist Şaqen Babayan: "Xocalıda öldürdükləri 100 nəfəri yan-yana düzərək körpü düzəltdilər. 
Mən bu körpüdəki cəsədlərin üzərindən keçərkən ayağımı bir körpənin köksünə basdım. Elə titrədim ki, 
fotoaparatım, bloknotum və qələmim yerə düşərək qana boyandı. Bədənim əsirdi. O qanlı mənzərə heç cür 
gözlərin önündən getmir". 

Hazırda Beyrutda yaşayan, 1992-ci ildə Qarabağdakı silahlı qruplaşmalarda xidmət edən Samvel Ohayan 
o dəhşətli qırğını belə xatırlayır: «Xocalıda yaşananlara görə çox peşmanam. Xocalıda qətlə yetirilən türklərin 
ölüb-ölmədiklərini yoxlamaq üçün geriyə dönən ermənilər yaşamaq şansı olan yaralı erməniləri belə acımadan 
güllələyirdilər. Bundan dəhşətli dərəcədə vicdan əzabı çəkirəm». 

 
10 yaşlı qızı yandırdılar 

Bu dəhşəti yaşayan və sonradan Beyruta köçən erməni jurnalist Davud Xeyriyan «For the Sake of cross» 
(Xaç xatirinə) adlı kitabında hadisəni belə anladır: «...Qaflan deyilən və ölülərin yandırılması tapşırılan erməni 
qrupu Xocalının 1 kilometr şimalında bir yerə yüz türk cəsədi yığdı. Son dəfə gətirilən meyitlər içində təxminən 
10 yaşında bir qız uşağı gördüm. Başından və əlindən yaralanmışdı. Bənizi ağarmışdı. Soyuğa, aclığa və 
yaralarına baxmayaraq hələ yaşayırdı. Çox zəif nəfəs alırdı. Gözlərini ölüm qorxusu sarmışdı. Tiqranyan soyadlı 
bir əsgər onu əllərindən və ayaqlarından tutub fırladaraq cəsədlərin üstünə atdı. Sonra bütün cəsədləri 
yandırdılar. Mənə elə gəldi ki, yanan cəsədlər içində vahimə dolu inilti eşitdim. Edə biləcəyim bir şey yox idi. 
Həmin gün Şuşaya qayıtdım. Onlar isə Xaç xatirinə savaşa davam etdilər». 

 
ŞAHİDLƏR 

 
«Qocaların ayaq barmaqlarını kəsmişdilər» 

Azərbaycanın 48 bölgəsinə səpələnən xocalılar hələ də o müdhiş günün təsirindən çıxa bilməyiblər. Xalid 
Cəfərov həmin o gün hava limanında növbətçi polislərdən biri idi. O gecəni belə xatırlayır: “Axşam saat 22:00-u 
keçirdi. Birdən-birə top səsləri eşidildi. Şəhəri bombalayırdılar. Bir yandan top, bir yandan da nişançıların atəşi 
altına düşdük. Rəisimiz və bəzi həmkarlarımız şəhid oldu. Bir neçə dəqiqənin içində düşmən şəhərə girdi. 
Qadınlarımız və uşaqlarımız şəhərdəydi. Şəhərə getdik. Sağ qalanlar Əskəran səmtinə qaçırdılar. Bəzilərisə 
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uşaqlarını götürüb yaxınlıqdakı meşəyə qaçdılar. Hər yan bütün günü bir yerdə olduğumuz, deyib-güldüyümüz, 
dərdləşdiyimiz insanların cəsədlərilə dolu idi. Qar qırmızıya boyanmışdı. Qaçanlar arasında erməni milislər 
tərəfindən ayaq barmaqları kəsilənlər də var idi. İlk ölənlər də onlar oldu. 

Əlində tapança olan 5-10 kişi var idi. Qadınları uşaqları, qocaları qoruya-qoruya, atışa-atışa Ağdama tərəf 
irəliləyirdik. 10 gün, 10 gecə qarlı yollarda qaldıq. Yolda xəstələrimiz və yaşlılarımız aclıqdan öldü. Bəzilərinin 
cəsədlərini dəfn etdik, bəziləri öldüyü yerdə qaldı. 

Həmin gecə Xocalıdan qaçanların yarısının ayağı yoxdu bu gün. Kəsdilər… Yolumuzun üstündə bir kanal 
var idi. Orda pusqu qurmuşdular. Təxminən 400 nəfəri orda itirdik. İndi Xocalıdan elə bir ailə yoxdu ki, bir 
nəfər şəhidi olmasın. Gözlərimizin önündə 10 ailə tamamilə məhv edildi. Əksər sakinlər əsir alındılar». 

Hücum zamanı bir oğlu şəhid olan, uzun illər şəhərdə ginekoloq-mamaça işləmiş 73 yaşlı Hürü 
Fərzəliyeva Xocalıdan danışanda bircə cümlə işlədir: “Son 35 ildə bu şəhərdə bütün uşaqlar mənim əlimdə 
doğuldu, hamısı da gözlərim qarşısında öldü...» 

 
Ana ağuşunda ölüm 

Xədicə Abdullayeva isə o günü belə xatırlayır: “O gecə heç kim bir-birini görmürdü. O qorxunu bu gün 
də canımda hiss edirəm. Yol yox idi. Yiyəcəyimiz, suyumuz yox idi. Qar yedik. Körpələr aclıqdan ağlayırdılar. 
Bir-iki gün sonra uşaq ağlaşması azaldı. Anladıq ki, çoxu aclığa dayana bilməyib, analarının qucağındaca tərk 
edib bu dünyanı. Qocaların demək olar ki, hamısı öldü”. 

Səriyyə Talıbova: «Gözümün önündə 4 Ahıska türkünü və 3 qonşumuzun başını erməni əsgərinin qəbri 
üstündə kəsdilər. Rus əsgərlərilə ermənilər birlikdə ata-analarının gözləri qarşısında uşaqlara işgəncə verə-verə 
öldürdülər. Sonra cəsədləri buldozerlə kürüyüb dərəyə tökdülər». 

 
SUAL 

 
Qanlı qumar 

İndi bizə «unudun», «bağışlayın», «barışın» deyirlər. 
Necə bağışlayaq? 
“Əlləri ağaca arxadan bağlanan hamilə bir qadının ətrafında erməni əsgərlər kəskin mübahisə edirdilər. 

Qarnı burnunda çarəsiz azəri qadının doğuşu olduqca yaxın görünürdü. Xəzan yarpağı kimi tir-tir əsirdi. Paltarı 
yırtıq, ayaqları yalın idi. Ermənilərin uzunboylu olanı AK-47 model rus avtomatının süngüsünü çıxararkən, 
digəri əlindəki dəmir pulu havaya atdı: 

- Qızmı, oğlanmı? 
- Qız. 
Bu cavabdan sonra «oğlan» deyərək bəhsə girən uzunboylu erməni əlindəki süngü ilə bir həmlədə qadının 

qarnını yardı və uşağı çıxartdı. Qan tutmuş gözlər körpənin qasığına zilləndi. 
- Sən qazandın, yoldaş. 
- Mən qazandım. Bəs bu uşaq necə bəslənəcək? 
- Anası bəsləyəcək, əlbəttə. 
Bundan sonra qısaboylu erməni körpəni süngüyə keçirərək anasının köksünə sancdı: 
- Uşağa döş ver». 
Bunu necə unudaq? Öz balasının başına tumar çəkən əlilə başqasının balasını süngüyə taxanı, 
başının dərisini soyanı, gözlərini çıxaranı, qulaqlarını, burnunu kəsəni bağışlamaq olarmı? 
Bu qanlı qumarı 100 il öncə Anadolu torpağında, Qarsda, Ağrıda, Vanda, Ərzurumda, Bakıda, 
Şamaxıda, Qubada babaları da oynamışdı. Amma bağışlandılar. Bu dəfə necə bağışlayaq? 

 
DÜNYA MƏTBUATINDAN 

 
«Kəsik başla futbol oynadılar» 

«Dünya şirin yuxuda olduğu vaxtda Xocalıda qanlı futbol hazırlığı gedirdi. İki Azərbaycan qadınının 
başını kəsib, qapı dirəyi etmişdilər. İndi də «top» axtarırdılar. Başı qırxılmış bir uşaq tapıb gətirəndə erməni 
qaniçənləri sevinclə bağırmağa başladılar: 

- Bu həm saçsızdı, həm də balaca. Əla yuvarlanacaq. Kəsin... 
Eyni anda uşağın başı bir tərəfə, gövdəsi bir tərəfə düşmüşdü... Ermənilər zəfər nərələri çəkərək, qanlı 

ayaqları ilə kəsik uşaq başını vurub «qapıya» salmağa çalışırdılar». 
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Dünyanın əksər mətbu orqanlarında yer alan bu qanlı olaya kapitan Lenold Kravestin İzvestiya qəzetinə 
müsahibəsində də toxunur: «Mən öz gözlərimlə yamacda 100-ə yaxın cəsəd gördüm. Azyaşlı oğlanlardan 
birinin başını kəsmişdilər. Hər yer xüsusi qəddarlıqla öldürülən yaşlı qadın və uşaqların cəsədlərilə dolu idi". 

 
«Cəsədlər tanklarla sürüklənmişdi» 

Xocalıda qətliam bölgəsini gəzən fransız jurnalist Jean-Yves Junet gördüklərini belə təsvir edir: ”Çox 
müharibə hekayəsi dinlədim. Faşistlərin zülmünü eşitdim, amma Xocalıdakı kimi bir vəhşətə əminəm ki, kimsə 
şahid olmadı. 

Yüzlərlə cəsəd gördüm. Bunların içində qadınlar, yaşlılar, uşaqlar və özlərini müdafiə edənlər var idi. 
Bizə vertolyot verildi. Göydən gördüklərimizi lentə alırdıq. Ermənilər atəş açmağa başladılar, işi yarımçıq 
saxlayıb geri qayıtmağa məcbur olduq. Ermənilərin məsum xalqı, körpələri bu cür vəhşiliklə öldürmələri 
faşistləri belə şoka salardı». 

“Başları kəsilmiş insan cəsədləri”… Bu mənzərəni işlədiyi İzvestiya qəzetində V. Bellax belə qələmə alır: 
"Zaman-zaman Ağdama cəsədlər gətirilirdi. Tarix boyunca belə bir şey görünməmişdi. cəsədlərin gözləri 
çıxarılmış, qulaqları və başları kəsilmişdi. Bir çox cəsədlər tanklarla sürüklənmişdi, işgəncələrin həddi-hesabı 
yox idi". 

The Times: "Ermənilər yüzlərlə qaçqın ailəsini məhv etdilər. Sağ qalanlar ermənilərin yüzlərlə türkü 
öldürdüyünü, həlak olanların çoxunun qadın və uşaq olduğunu bildirirlər. Yüzlərlə, hətta minlərlə insan itkin 
düşüb». 

İzvestiya: «Videokamera qulaqları kəsilmiş uşaqları göstərdi. Yaşlı qadınlardan birinin üzünün yarısı 
kəsilmişdi. Kişilərin başlarının dərisi soyulmuşdu". 

Sunday Times: "Xocalı yalnız Azərbaycan şəhəri olub. Sülh zamanı burada minlərlə azərbaycanlının evi 
var idi. Keçən gecə Yer üzündən silindi". 

Financial Times: "Ermənilər Ağdama qaçan ailələri atəşə tutdular. Azərbaycanlılar 1200 cəsəd saydılar. 
Livandan gələn reportyor varlı ermənilərin Qarabağa adam və silah göndərdiyini təsdiq edir". 

Kolos Ukraini: “Müharibənin üzü olmur. Yalnız qanlı göz yaşları, ölüm, bədbəxtlik, kimsəsizlik… 
Xocalıda körpələri nə üçün qətlə yetirdilər? Bəs anaları? Allah insanı cəzalandırmaq istəyəndə onun ağlını alır". 

 
Milyon ilin sükutu 

O dəhşətli gecədən sonra hər il Azərbaycandan beynəlxalq təşkilatlara Xocalı soyqırımı ilə bağlı 
müraciətlər ünvanlandı. Amma dünya susdu… Hər il bu faciə nəticəsində sağlamlıqlarını, ruhi müvazinətlərini 
itirmiş şəxslər tarixi ədalətin bərpa olunmasını istədilər. Amma dünya susur… Oğlunu, qızını, ərini, arvadını, 
ata-anasını, qardaş-bacısını itirənlər hər il bu qanın yerdə qalmamasını, qaniçənlərin cəzalandırılmasını tələb 
etdilər. Amma dünya susdu… Milyon il bu dünya ah-nalələri sükut içində boğdu. 

Buna son qoymaq, faciəyə hüquqi-siyasi, mənəvi qiymətin verilməsinə nail olmaq üçün 8 may 2008-ci 
ildə İslam Konfransı Təşkilatına üzv qurum olan Dialoq və Əməkdaşlıq uğrunda İslam Konfransı Gənclər 
Forumunun Mədəniyyətlərarası Dialoq üzrə Baş Koordinatoru Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə 

«Xocalıya ədalət» (Justice for Khojaly) beynəlxalq məlumat və təşviqat kampaniyası başladı. 
Artıq 30-dan çox ölkə «Xocalıya ədalət» kampaniyasını tanıyıb. Deyəsən, sükut pozulur... 
 

Yazı Azərbaycan Mətbuat Şurası və “Xocalı Soyqırımını Tanıtma” İB-in “Qarabağ mövzusu və 
Xocalı soyqırımı” adlı birgə müsabiqəsinə təqdim olunur. 

 
Bəxtiyar Elcan 

 
“Mərkəz”.-2010.-5 fevral.-N.22.-S.8-9. 
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Xocalı: Və ya cəzasız qalan cinayət 

 
"Xocalılılar gəlin. Biz ağdamlılarıq, sizi gözləyirik" 

 
"..1978-ci ildə Azərbaycan Tibb institutunu bitirib təyinatla Xankəndinə gəlmişdim. Elə 80-ci il 

hadisələrinə kimi də burada işlədim. Bütün həkimlər təzyiqlərə dözməyərək Xankəndini tərk etmişdilər. Ancaq 
mən 1989-cu il yanvar ayının 1-nə qədər Xankəndində qaldım. Sonra bir müddət hər tərəfdən ermənilərin 
mühasirəsində olan Cəmilli kəndində işlədim, ta ki 1991-ci ilə qədər..." 

XX əsrin ən dəhşətli faciəsi Xocalı soyqırımının canlı şahidi Məmməd müəllim o günləri belə xatırlayır. 
Hiss etdirməməyə çalışsa da... Ötüb keçən günlər haqqındakı acı xatirələr onun qəlbinin qırışları, çapıqları və 
yaralarıdır. "Daha sonra Xocalıya gəldim və Xocalı müdafiə batalyonunun həkimi kimi fəaliyyətimi davam 
etdirdim. Məlum Xocalı hadisələri ərəfəsində yaralılar çox olurdu və mən çətin bir şəraitdə, dərman çatışmadığı 
halda onlara baxmalı olurdum. 1992-ci ilin Xocalı soyqırımına qədər təxminən 14 yaralımız var idi. O vaxta 
kimi bütün həkimlər Xocalını tərk etmişdilər. Şəhərdə yalnız mən və iki tibb bacısı qalmışdıq. Biz də nəyin 
bahasına olursa olsun, insanların inamını qırmamaq üçün güllə yağışı altında xəstələrimizin müalicəsi ilə 
məşğul olurduq." 

Faciədən 18 il keçsə də, Məmməd müəllimin ağzından çıxan hər söz insanın tükünü ürpədir. Hələ onun 
əsir düşdüyünü eşidəndə... Nə qədər çalışsam da özümü onun yerinə qoya bilmirəm... insan bu qədər əzaba 
dözərmi? "1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə yenə iki nəfər (Aqil və Cabbar) ağır yaralımız var idi. 
Onlar Kamran dayı deyilən bir kişinin evində qalırdılar. Aqil və Cabbar 4 illik müharibə dövründə Xocalıya 
yeganə olaraq köməyə gəlmiş 21 nəfərlik döyüş dəstəsinin üzvləri idi. Gecə təxminən 22:30 radələrində Xocalı 
4 nəfərdən atəşə məruz qaldı. Artıq ermənilər yavaş-yavaş Xocalını mühasirəyə almağa başladılar. Mühasirə 
həlqəsi daralırdı. Artıq biz də orada qalmağın mənasızlığını görüb gecə saat 12-də Xocalını tərk edərək 
yaralılarımızla birlikdə Ağdam istiqamətində Ketik meşəsinə tərəf üz tutduq. Bizim dəstədə təxminən 150 nəfər 
olardı. Hava çox soyuq idi. Çoxlarının ayağı elə yollardaca donmuşdu. Bu müsibətlərə baxmayaraq camaat 
canını qurtarmaq üçün Ağdam istiqamətində irəliləməkdə davam edirdi. Qarqar çayını keçib yolumuza davam 
etdik. Fevralın 26-da səhər saat 5-də Kətik meşəsində pusqu quran ermənilər yenidən qarşımıza çıxdılar və bizi 
atəşə tutdular. Çox çətinliklə qalxdığımız dağın ətəyinə enməyə məcbur olduq. Daha sonra Dəhraz (erməni 
kəndi) kəndinə gəlib çatdıq. Burada isə ermənilər Azərbaycan dilində "Xocalılılar, gəlin biz ağdamlılarıq, sizi 
gözləyirik" deyərək bizi aldatdılar. Artıq yaxınlaşanda aldandığımızı başa düşdük və atışma başladı. Dəstəmizdə 
10-12 nəfərdə silah var idi. Ancaq güllələr azalmışdı. Təxminən 10 dəqiqə davam edən atışmadan sonra 
sursatımız qurtardı və dərədə əsir düşdük. Bu zaman mən dərəni sürünüb, qabaqda anasının yanında olan və 
ermənilərin atdığı güllədən yaralanmış uşağa kömək etmək istədim. Ermənilərin atdığı bir güllə başımdakı əsgər 
papağının dimdiyinə dəyib keçdi. Buna baxmayaraq uşağa yetişdim və onun yarasını sarıdım. Bu an meşənin 
içində olan 2 nəfər silahlı azərbaycanlı mənə qaçmağı təklif etdi. O an mən bu qədər yaralını, insanları qoyub 
gedə bilmədim və uşağı götürüb insanların yanına qayıtdım." 

 
Bəlkə də başını kəsəcəkdi... 

 
"Daha sonra ermənilər bizi bir yerə yığdılar, üst-başımızı yoxladılar, qiymətli əşyaları, pulları götürdülər. 

Təxminən 15 dəqiqədən sonra bir neçə nəfər məni çölə çıxartdı və bizlərdən kimdəsə pulemyot olduğunu 
deyərək onun kim olduğunu soruşdu. Düzü artıq Ağdam tərəfə keçmiş həmin şəxsi tanımırdım. Onlara 
bilmədiyimi söylədim. Avtomatın qundağı ilə məni vurub içəri qaytardılar. Onlar mənə 15 dəqiqə vaxt verdilər 
və həmin şəxsin kimliyini deməyimi tələb etdilər. Əks təqdirdə məni və daha üç nəfəri öldürməklə hədələdilər. 
10 dəqiqədən sonra 2 erməni vəhşicəsinə içəri girdi və qışqırdı ki, "sizinkilər bizim uşağı öldürüblər, ona görə 
də sizdən 10-15 nəfər çıxarıb güllələyəcəyik." Elə də oldu. Bizdən 13 nəfər seçdilər və çölə çıxartdılar. 
Avtomatlardan atəşlər açıldı. Sonra maşın səsi gəldi. Ancaq bilmədik ki, onları öldürdülər, ya əsir götürdülər. 
Təxminən 15 dəqiqədən sonra məni yenidən çölə çıxartdılar və o şəxsin kimliyini soruşdular. Yenə bilmədiyimi 
söylədim. Məni vurub yerə yıxdılar. Əlində böyük bıçaq olan bir erməni başımı kəsəcəyini söylədi. Bəlkə də 
başımı kəsəcəydi. Həmin an Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsindən gələnlər buna mane oldular və məni camaatın 
içərisinə qaytardılar. Bu müddətdə ermənilərin çox vəhşiliklərinin şahidi olmuşam. Hətta bir nəfərin başını kəsib 
top kimi oynatmışdılar. Çox müsibətlərdən sonra 3 gün əsirlikdə qaldım və bizi dəyişərək azad etdilər." 

Hazırda Goranboy rayon Mərkəzi Xəstəxanasının baş həkimi işləyən Məmməd Nağıyev 1953-cü ildə 
Xocalıda anadan olub. 1992-ci ildə "Əməkdar həkim" fəxri adına layiq görülüb. 1994-cü ildə isə "Azərbaycan 
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bayrağı ordeni" ilə təltif olunub. Çox inanır ki, Xocalıda həlak olanların qanı yerdə qalmayacaq. Bəlkə də bu, 
onun ən böyük arzusudur... 

Faciənin tarixinə qısa nəzər salaq. Fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Ermənistan silahlı qüvvələri SSRİ 
dövründən Xankəndi (Stepanakert) şəhərində yerləşən 366-cı motoatıcı alayın zirehli texnikası və hərbi 
heyətinin köməkliyi ilə Xocalı şəhərini işğal etdi. Hücumdan əvvəl, fevralın 25-i axşam şəhər toplardan və ağır 
artilleriyadan şiddətli atəşə tutuldu. Nəticədə, fevralın 26-sı səhər saat 5 radələrində Xocalı tam alova büründü. 
Mühasirəyə alınan şəhərdə qalmış təqribən 2500 nəfər xocalılı Ağdam rayonunun mərkəzinə çatmaq ümidi ilə 
şəhəri tərk etdi. Amma bir günün içində yer üzündən silinən şəhəri tərk edən 2500 Xocalı sakinindən 613-ü 
düşmən gülləsinə tuş gəlib qətliamın qurbanı oldu. Bu soyqırımı nəticəsində 63-ü uşaq, 106-sı qadın, 70-i qoca 
və qarı olmaqla -613 nəfər Xocalı sakini qətlə yetirildi, 8 ailə tamamilə məhv edildi, 25 uşaq hər iki valideynini, 
130 uşaq valideynlərindən birini itirdi. Yaralanan 487 nəfərdən 76-sı uşaq idi. 1275 xocalılı əsir, 150-si isə itkin 
düşdü. 

 
Azərbaycan Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi qarşısında Xocalı faciəsi ilə bağlı məsələ qaldıra bilərmi? 

 
Faciədən 18 il ötür. Törədilən cinayət isə hələ də cəzasız qalır. Niyə? Bəs beynəlxalq hüquq, onun pozul-

maz prinsipləri? 
Məsələ ilə bağlı BDU-nun dosenti Əfsər Sadıqov öz fikirlərini bizimlə bölüşür. "Xocalı faciəsinin baş 

verməsi beynəlxalq aləmdə Ermənistan-Azərbaycan münasibətləri ilə bağlıdır. Şübhəsiz ki, bu zaman 
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü məsələsi əsas götürülməlidir. Çünki Azərbaycanın ərazi bütövlüyü pozulduqdan 
sonra bu faciə baş verib. Xocalı faciəsinə qiymət verilməsi üçün biz ilk növbədə beynəlxalq sülhün və 
təhlükəsizliyin, xüsusən də beynəlxalq cinayətləri araşdıran, bu sahədə ixtisaslaşmış qurumları cəlb etməliyik. 
Bu zaman isə Azərbaycanın imkanlarını nəzərdən keçirmək lazımdır. Əsas məsələ ondan ibarətdir ki, biz 
beynəlxalq cinayətlərlə bağlı qurumların yurisdiksiyasını tanımırıq. Eləcə də Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin 
yurisdiksiyasını qəbul etməmişik və bu mənada Xocalı faciəsinin Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi tərəfindən 
tədqiq olunması qeyri-mümkündür. Buna baxmayaraq biz BMT qurumları çərçivəsində, xüsusən BMT 
Beynəlxalq Məhkəməsi çərçivəsində məsələyə qiymət verilməsinə çalışmalıyıq." 

Ə. Sadıqovun sözlərinə görə, BMT Beynəlxalq Məhkəməsinin statusuna görə, o, beynəlxalq hüququn 
istənilən məsələsinə qiymət vermək səlahiyyətinə malikdir. "Düzdür, biz BMT Beynəlxalq Məhkəməsinin 
yurisdiksiyasını tanımırıq. Amma otxok qaydada, konkret faktla bağlı biz məhkəmənin yurisdiksiyasını tanıya 
bilərik. Bu zaman belə bir məqam ortaya çıxa bilər ki, faciəni törədən tərəf, yəni Ermənistan da BMT 
Beynəlxalq Məhkəməsinin yurisdiksiyasını tanımır. Ona görə də əsas odur ki, burada fakta qiymət verilməsi 
üçün məsələ qaldırılsın. Bu halda məhkəmənin qarşılıqlı yurisdiksiyasının tanınmasına zərurət qalmır. Əgər 
Azərbaycan Xocalı şəhərində baş vermiş hadisəyə qiymət verilməsi məsələsini qaldırarsa, Məhkəmə cinayətə 
qiymət vermək səlahiyyətinə malikdir. Bununla bağlı bir neçə president də var. Onlardan biri 1986-cı ildə ABŞ-
la Nikaraqua arasında baş vermiş hadisədir. ABŞ-ın Nikaraqua sahillərini minalaması və Nikaraquanın BMT 
Beynəlxalq Məhkəməsinə müraciət etməsi faktı xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bu zaman məhkəmə məsələyə 
qiymət verdi. Belə bir fakt isə onu göstərir ki, məhkəmə hətta BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvü, 
dünyanın ən güclü dövlətlərindən birinə qarşı hüquq pozuntusu faktı müəyyən etdi və ona qarşı qərar çıxardı. 
Qərar da qismən icra olundu. Ona görə də Azərbaycanın bu hüququnun realizə olunması təqdir olunmalıdır. 
Hesab edirəm ki, Azərbaycan BMT Beynəlxalq Məhkəməsinə Xocalı şəhərində baş vermiş faciə ilə bağlı 
qiymətləndirmə həyata keçirilməsi üçün müraciət etməlidir. Ola bilsin burada təcavüz faktı dəyərləndirilsin. 
Eyni zamanda, məhkəmə hansı xarakterli cinayət baş verməsini də müəyyən etməlidir." 

Ekspert bildirir ki, soyqırımı zamanı beynəlxalq hüququn bir sıra prinsipləri kobud şəkildə pozulub. 
"Şübhəsiz ki, burada müharibə qayda-qanunlarının, Haaqa Konvensiyalarının kobud şəkildə pozulması halı, 
eyni zamanda, insanlıq əleyhinə cinayət faktı, soyqırımı cinayətinin elementləri mövcuddur. Yəni qabaqcadan 
müəyyən etmədən belə demək olar ki, bu cinayət tərkiblərin BMT Beynəlxalq Məhkəməsi çərçivəsində fakta 
qiymət verilərkən ortaya çıxması daha məqbul olar." 

Soyqırımı zamanı həmçinin 1948-1949-cu illərdə qəbul olunmuş 4 Konvensiya - Müharibə qayda-
qanunlarının pozulması ilə bağlı Cenevrə və Haaqa Konvensiyaları, 1948-ci ildə "Soyqırımı cinayətinin 
qarşısının alınması və cəzalandırılması haqqında" Konvensiya, eləcə də 1968-ci ildə qəbul olunmuş "Müvafiq 
cinayətləri həyata keçirən şəxslərə müəyyən zaman müddətinin tətbiq olunmaması" Konvensiyasının bəndləri 
kobud şəkildə pozulub. 

Əfsər Sadıqov hesab edir ki, BMT Beynəlxalq Məhkəməsi belə bir qərar qəbul edərsə bu, Azərbaycan-
Ermənistan danışıqlar prosesinə də təsir etmiş olar. "Yəni bu zaman Azərbaycanın mövqeyinin güclənməsi, 
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Ermənistanın isə əksinə hüquq müstəvisinə gətirilməsi baş verə bilər. Eyni zamanda, gələcəkdə Ermənistanın 
demilitarizasiyası da (hərbsizləşdirmək) həyata keçirilə bilər." 

Maraqlı dövlətlər faciəni lokallaşdırır, regional mübahisə zəmininə gətirməyə çalışır... 
BDU-nun dosenti Ə. Sadıqov bildirir ki, bu günə kimi məsələnin BMT Beynəlxalq Məhkəməsi 

müstəvisində qaldırılmamasının bir neçə səbəbi ola bilər. "Birinci növbədə beynəlxalq ictimaiyyətin, xüsusilə də 
bu problemlə bağlı olan dövlətlərin məsələni lokallaşdırması. Konkret dövlətlər məsələni öz təsir dairələrinə 
götürüblər. Söhbət Ermənistanın birbaşa tərəfdarlarından biri Rusiya, erməni lobbisi güclü olan Fransa və təbii 
ki, ABŞ-dan gedir. Həmin dövlətlər Minsk qrupunun həmsədrləridir və bu çərçivədə məsələ lokallaşdırılır. 
Azərbaycan Prezidenti də dəfələrlə Minsk qrupunun fəaliyyəti ilə bağlı öz etirazlarını bildirib. Təbii ki, bu cür 
yanaşma da həmsədr dövlətlərin marağı ilə bağlıdır. Deməli, burada əsas problem maraqlı dövlətlərin məsələni 
lokallaşdırması, eyni zamanda, regional bir mübahisə zəmininə gətirməsi və regional qurumlar çərçivəsində 
məsələnin həllinə çalışılmasıdır. Bütün bunlar isə özlüyündə problemin həllinə imkan vermir." 

 
Əgər beynəlxalq tribunal təsis olunarsa... 

 
Ə. Sadıqov əminliklə ifadə edir ki, əgər bu gün beynəlxalq tribunal təsis olunarsa, soyqırımı törədən 

şəxslər istənilən vaxt məsuliyyətə cəlb oluna bilərlər. Soyqırımında birbaşa məsuliyyət daşıyan Serj Sarkisyanın 
britaniyalı jurnalist Tomas De Vaala verdiyi müsahibəsində dediyi fikirləri sizə çatdırırıq. "Xocalıdan əvvəl 
azərbaycanlılar fikirləşirdilər ki, biz onlarla zarafat edirik. Onlar zənn edirdi ki, ermənilər əlini dinc əhaliyə 
qaldıra bilməyən bir xalqdır. Biz bu stereotipin öhdəsindən gələ bildik..." 

Bəlkə də S. Sarkisyan kimiləri Beynəlxalq Məhkəmə qarşısında olmasa da, Xocalıda vəhşicəsinə qətlə 
yetirilən insanların ruhu qarşısında nə vaxtsa cavab verəcəklər. 

  Nail Rəhimzadə, 
 

"Yazı Azərbaycan Mətbuat Şurası və "Xocalı soyqırımını Tanıtma İctimai Birliyi"nin "Azərsun 
Holdinq"in maliyyə dəstəyi ilə Xocalı soyqırımı ilə bağlı mövzunun mediada 

daha peşəkar işıqlandırılması məqsədilə jurnalistlər arasında kecirdiyi müsabiqəyə təqdim etmək 
üçündür." 

 
“İki sahil”.-2010.-5 fevral.-N.22.-S.13. 
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Parlament Xocalı soyqırımını niyə tanımır? 

 
Pənah Hüseyn: “2006-cı ildən bu təşəbbüsü qaldırmışıq” 

Bahar Muradova: “Özümüzü nə qədər ittiham edəcəyik...” 
 

Milli Məclisin deputatı Elmira Axundova dedi ki, Xocalı soyqırımı ilə bağlı ciddi qərar verməsinə 
ehtiyac var: “Məncə, soyqırımın 18 illiyi ərəfəsində bununla bağlı nəsə eləmək lazımdır. Parlamentin növbəti 
iclasında cari məsələlər zamanı yəqin ki, biz bu barədə məsələ qaldıracağıq”. E. Axundova Serj Sərkisyan, 
Robert Köçəryanın adının qatillər siyahısına salınmasını da zəruri saydı. Xatırlatdı ki, hələ 1993-cü ildə, AXC 
hakimiyyəti dövründə o, jurnalist olaraq Sabir Rüstəmxanlı ilə birlikdə Xocalı soyqırımına dair kitab 
hazırlayaraq çap etdirib: “Mən Moskvada, digər xarici ölkələrdə çıxan materialları topladım, şahidlərlə 
görüşdüm və həcmcə balaca, amma çox dəyərli bir kitabı 13 fevral 93-cü ildə rusca ”Xodjalı-xronika qenosida 
"nı nəşr etdirdik. Bununla da jurnalist borcumu yerinə yetirdim".  

Müsavat deputat qrupunun üzvü Pənah Hüseyn qrup adından qanunvericilik təşəbbüsü ilə çıxış edərək 
Xocalı soyqırımı haqqında qanun layihəsini parlamentə təqdim etsə də, məsələ müzakirə olunmayıb. P. Hüseyn 
dedi ki, MM rəhbərliyi qanunsuz olaraq məsələni müzakirəyə çıxarmır: “Biz 2006-cı ildən bu barədə təşəbbüs 
qaldırmışdı. Əvvəllər deyilirdi ki, guya belə bir qanunun qəbul olunması təcrübəsi və ya praktikası yoxdur. O 
zaman biz məsləhətləşdik və mən qanun layihəsi hazırladım. Layihə MM Aparatında qeydiyyatdan keçib və 
orda qalır”. P. Hüseyn dedi ki, hətta bundan sonra Zahid Oruc da bir qanun layihəsini təqdim edib: “Burda əsas 
qanunvericilik məsələsinin müəllifinin kimliyi önəmli deyil. Qanunun qəbulu hadisənin statusunu qaldırır, 
hadisəyə diqqəti cəlb edir, o cümlədən həlak olmuş şəxsləri xatirəsi. Onların yaxınları, əlil olanlarla bağlı 
tədbirlərin görülməsinə imkan verir. İqtidar maliyyə məsələsini də gündəmə gətirir. Ancaq Xocalı soyqırımı 
maliyyə məsələsindən çox önəmli məsələdir”. Qanunun nə səbəbə qəbul olunmamasına gəldikdə, deputat bunun 
məntiqi izahını görmədiyini bildirdi: “Ola bilər ki, məsələni müxalifət qaldırdığı üçün qanun qəbul olunmur. 
Mən inanmaq istəmirəm ki, belə böyük hadisəyə münasibətdə bu cür yanaşma olsun. Biz bu qanunu qəbul 
etməsək, dünyanın məsələyə münasibəti dəyişməyəcək”. P. Hüseyn Baş Prokurorluğa sorğularının olduğunu 
da vurğuladı: “Çox təəssüf ki, sonradan Ermənistanda yüksək vəzifədə işləmiş şəxslərin adları Xocalı 
soyqırımı günahkarlarının içərisində yoxdur. Biz 20 Yanvar faciəsində olduğu kimi, yenə də siyasi 
konyunkturanın şahidi oluruq. Biz demirik ki, Köçəryanı dərhal tutub gətirəcəklər, yaxud Sərkisyanı 
məsuliyyətə cəlb edəcəklər. Amma həqiqət var və bu məsələlər barədə hər şey axıradək deyilməlidir”.    

Milli Məclis sədrinin müavini Bahar Muradova isə Xocalı soyqırımının Azərbaycan tərəfindən 
tanınmadığı barədə fikirlərlə razılaşmır: “Elə bu çağırış Xocalı hadisəsi ilə bağlı Milli Məclisə məsələ çıxarıldı 
və biz sənəd qəbul etdik. Ondan əvvəlki parlamentin bu məsələ ilə bağlı etdiyi müzakirələr, qəbul etdiyi qərarlar 
haqda da Milli Məclisə məlumat verilib. Xocalı faciəsinin azərbaycanlılara qarşı soyqırım hadisəsi olması 
yüksək səviyyədə təsbit olunub, qəbul olunan sənədlərdə əksini tapıb. Mən heç cür başa düşmürəm ki, hər il 
Xocalı faciəsinin ildönümü ərəfəsində bu məsələ gündəliyə niyə bu şəkildə gətirilir. Məqsəd mənə aydın deyil”. 
Vaxtilə Milli Məclisə çıxarılan (söhbət faciənin baş verməsində bəzi azərbaycanlıların da günahkar qismində 
təqdim olunmasından bəhs edən sənəddən gedir-E.P.) və sonradan yenidən işlənmək üçün geri qaytarılsa da, 
taleyi naməlum qalan sənədə gəldikdə, vitse-spiker dedi ki, müzakirəyə müxtəlif variantların çıxarılması 
təbiidir: “Amma Milli Məclisin qəbul etdiyi sənədlərdə Xocalı faciəsinin ermənilərin Azərbaycana qarşı 
soyqırımı törətdiyi kimi təsbit olunması var axı. Müzakirələrin gedişində çox fikirlər ola, sənədlərdə bu, ən 
müxtəlif formada əksini tapa bilər. Bu, yalnız o zaman sənədə çevrilir ki, artıq Milli Məclis tərəfindən qəbul 
olunur. Milli Məclisin qəbul etdiyi sənədlərə ardıcıl şəkildə baxanda burda hər hansı bir problemin olmadığını 
görəcəksiniz. Azərbaycan parlamenti rəsmən Xocalı soyqırımını tanıyıb və bunun dünyada tanıtdırılması 
istiqamətində fəaliyyət göstərir. Yoxsa biz özümüzü nə qədər ittiham edəcəyik?” B. Muradova “digər ölkə 
parlamentlərinin, məsələn, elə qardaş Türkiyə parlamentinin bu faciəni məhz Azərbaycan dövləti 
tanımayıb deyə, tanımır” deyənlərin də fikrini qəbul etmir: “Bu, həqiqətə uyğun deyil”.  

Xocalı soyqırımında iştirakı sübuta yetirilən canilərin, xüsusilə də Ermənistan rəhbərliyində olan 
şəxslərin barəsində görülməli olan tədbirlərə gəldikdə, vitse-spiker bunları bildirdi: “Bununla bağlı 
istintaq orqanları vaxtaşırı məlumat verməlidirlər. Mənə elə gəlir ki, onlar o materialların toplanması və 
müvafiq hüquqi qaydalar çərçivəsində beynəlxalq instansiyaya verilməsi ilə bağlı işləri davam etdirirlər. Bir də 
ki, bəşəriyyətə, insanlığa qarşı cinayətlərin müddəti olmur. Bu gün əgər adıçəkilən şəxslər Ermənistan 
hakimiyyətində bu və ya digər immunitetdə özlərini qorumağa çalışırlarsa, müəyyən müddətdən sonra onların 
belə imkanları olmayacaq və hər kəs məhkəmə qarşısında törətdiyi əməllərə görə cavab verməli olacaq. Ona 
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görə də biz ruhdan düşməməliyik. Özümüzü ittiham etməkdən daha çox bu məsələdə səylərimizi birləşdirməyə 
yönəltməliyik. Həm mətbuat, həm ictimaiyyət, həm hökumət birgə səylərini davam etdirməlidir”. 

 
Elşad PAŞASOY.  

 
“Yeni Müsavat”.-2010.-10 fevral.-N 35.-S.6. 
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Xocalı soyqırımı nədən baş verdi? 

 
Ermənilər Xocalıda soyqırım törətmək müharibəsində ideoloji və hərbi üstünlük əldə etdilər 

 
Fransanın "Le Mond" qəzetinin 14 mart 1992-ci il tarixli sayı: "Bu azərbaycanlıların təbliğatı 

deyil, reallıqdır... 
 
XX əsrdə insanlığa qarşı törədilən ən böyük vəhşiliklərdən biri də Xocalı soyqırımıdır. Azərbaycan 

xalqına qarşı erməni vəhşiliyinin bariz nümunəsi olan Xocalı soyqırımının daim dünya və Azərbaycan 
ictimaiyyətinin diqqətində saxlanılması vacibdir. Əslində isə bu faciə ölkə ictimaiyyətinin diqqətində olsa da, 
zaman-zaman dünyadakı erməni diasporu, eləcə də bəzi üzdəniraq soydaşlarımız belə bu-hadisənin gerçəkdə 
təqdim olunan kimi olmadığını təbliğ etmək kimi cəhdlərdə bulunurlar. Bununla belə ," bizim tərəfdən də 
Xocalı soyqırımı barədə məlumatların dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında ardıcıl və dinamik şəkildə işlər 
görülmür. Bəzən adama elə gəlir ki, yalnız hər il fevralın 26-sı Xocalı soyqırımı yadımıza düşür. Ancaq erməni 
vəhşiliyinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması üçün çox böyük işlər görməliyik. Düzdür, əksər beynəlxalq 
təşkilatlar və xarici ölkələr ermənilər tərəfdən olsa da, daha dəqiqi xristian amilinin bu işdə bədnam 
qonşularımıza üstünlük verməsinə baxmayaraq, Azərbaycan tərəfi heç İslam Konfransı Təşkilatı ölkələrində 
belə Xocalıda baş verənləri lazımınca təbliğ edə bilmir. Bu işdə rəsmi qurumlarla yanaşı, hər bir vətəndaş fəal 
olmalıdır. Xocalı şəhərindəki erməni vəhşiliyini gələcəkdə yad-daşlarımızdan silinməsinə imkan vermək olmaz. 
Ən azından tarixi keçmişimizə laqeydliyimiz, milli faciələrimizə qarşı unutqanlıq göstərməyimiz keçən əsrdə 
Xocalı soyqırımı kimi xalqımıza qarşı erməni vəhşiliyinin şahidi olduq. Qədim türk torpaqlarında dənizdən-
dənizə Böyük Ermənistan xülyası ilə yaşayan ermənilər bunun üçün insanlığa qarşı hər bir vəhşiliyi etməyə 
hazırdır. Bununla yanaşı Cənubi Qafqaz-da dünyanın güclü ölkələrinin marağından maksimum yararla-nan 
ermənilər özgə torpaqlarda özünə dövlət yarada biliblər. 

Maraqlıdır ki, Ermənistan dünyada tək-tük ölkələrdən biridir ki, monoetnik ölkə kimi səciyyələndirilir. 
Elə Xocalı soyqırımını törətməkdə də məqsəd Dağlıq Qarabağı monoetnik əraziyə çevirməyə hesablanmışdır... 

 
Xocalı strateji hədəf kimi 
 
7000 nəfər əhalisi olan Xocalı Xankəndindən 10 km cənub-şərqdə, Qarabağ dağının silsilə-sində və 

Ağdam yolunun üstündə yerləşir. Qarabağdakı yeganə aeroport da Xocalıdadır. Ermənilərin Xocalıya əsas 
maraq-ları da Xocalının bu cür strateji mövqeyə malik olması ilə əlaqədar idi.  

Xocalı əhalinin tarixən məskunlaşdığı yerdir və qədim tarixi abidələr indiyə qədər qalmaqdadır. Xocalının 
yaxınlığında bizim e.ə. XIV-VII əsrlərə aid edilən tarixi memarlıq abidələri olub. 

Əhali əsasən üzümçülük, heyvandarlıq, arıçılıq və əkinçiliklə məşğul olmuşdur. Şəhərdə toxuculuq 
fabriki, 2 orta məktəb və 2 natamam orta məktəb var idi. 

Qarabağda erməni separatizminin başlaması ilə Ermənistan-dan və Xankəndindən qovulmuş bəzi 
azərbaycanlı ailələri də şəhərdə məskunlaşmışdılar. Orta Asiya ölkələrindən zorla köçürülən 54 məhsəti türkü 
ailəsi də Xocalıya sığınmışdı... 

Sonralar erməni tərəfi özü də etiraf etmişdir ki, erməni silahlı dəstələrinin əsas vəzifəsi Xocalı 
platsdarmının məhv edilməsi, bu məntəqədən keçən Əsgəran - Xankəndi yolunun boşaldılması, aeroportun ələ 
keçirilməsi idi. 

Xocalı 1991-ci ilin oktyabrından blokadada idi. Oktyabrın 30-dan etibarən şəhərə aparan bütün avtomobil 
yol ları bağlanmış, yeganə nəqliyyat  vasitəsi vertolyot qalmışdı. 

Xocalı-ya   sonuncu vertolyot 1992-ci il yanvar ayının 28-də gəlmişdi. Şuşa səmasında mülki vertolyotun 
vurulması, vertolyotun içindəki 40 nəfər azərbaycanlının həlak olmasıyla şəhərlə hava əlaqəsi də kəsildi. 
Yanvarın 2-dən şəhərə elektrik enerjisi də verilmirdi. Xocalılar ancaq öz qəhrəmanlıqları və şəhər 
müdafiəçilərinin cəsurluğu sayəsində yaşayır və müdafiə olunurdular. Şəhərin müdafiəsi əsasən avtomat və ov 
tüfəngləri ilə silahlanmış yerli özünümüdafiə dəstəsi, yerli milis qüvvələri və Milli Ordunun döyüşçülərindən 
təşkil olunmuşdu.  

Fevralın ikinci yarısından başlayaraq Xocalı erməni silahlı dəstələrinin mühasirəsinə alınmışdı və hər gün 
toplardan, ağır texnikadan atəşlərə, erməni dəstələrinin həmlələrinə məruz qalırdı. 

Xocalıya hücuma hazırlıq fevralın 25-də axşam 366-cı alayın hərbi texnikasının döyüş mövqelərinə 
çıxması ilə başlanılmışdı. Xocalıya üç istiqamətdən hücum aparıldığından əhali Əsgəran istiqamətində qaçmağa 
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məcbur olmuşdu. Tezliklə aydın olmuş-dur ki, bu məkrli hiylə imiş. Naxçevanik kəndi yaxınlığında əhalinin 
qarşısı erməni silahlı dəstələri tərəfindən kəsilmiş və onlar gülləborana tutulmuşlar. Qarlı aşırımlarda və 
meşələrdə zəifləmiş, taqətdən düşmüş insanların çox hissəsi məhz Əsgəran-Naxçevanik düzündə erməni silahlı 
dəstələri tərəfin-dən xüsusi qəddarlıqla məhv edilmişdir. Ermənilər Xocalını  məhz Xankəndidə yerləşən keçmiş 
sovet ordusunun 366-cı motoatıcı alayın zirehli texnikası və hərbi heyətinin köməkliyi ilə işğal etdi. Mühasirəyə 
alınan şəhərdə qalmış təqribən 2500 nəfər xocalılı Ağdam rayonunun mərkəzinə çatmaq ümidi ilə şəhəri tərk 
etdi. Amma bir günün içində yer üzündən silinən şəhəri tərk edən 2500 Xocalı sakinindən 613-ü düşmən 
gülləsinə tuş gəlib qətliamın qurbanı oldu. Bu soyqırım nəticəsində 63-ü uşaq, 106-sı qadın, 70-i qoca və qarı 
olmaqla - 613 nəfər Xocalı sakini qətlə yetirildi, 8 ailə tamamilə məhv edildi, 25 uşaq hər iki valideynini, 130 
uşaq valideynlərindən birini itirdi. Düşmən gülləsinə tuş gəlib yaralanan 487 nəfərdən 76-sı uşaq idi. 1275 
xocalılı əsir, 150-si isə itkin düşdü. 

Bu hadisə Azərbaycanda və qardaş Türkiyədə "Xocalı soyqırımı", "Xocalı faciəsi" kimi anılır. 
Ermənistanda isə bu əməliyyat "Xocalı döyüşü", "Xocalı hadisəsi" terminləri ilə ifadə olunur. Qərb və dünya 
mətbuatı "Xocalı qətliamı" terminindən istifadə edir. 

* * * 
Həmin dəhşətli günlərdə Bakıda siyasi hakimiyyət uğrunda mübarizə   getdiyindən Azərbaycan qüvvələri 

Xocalı sakinlərinin köməyinə çata bilmədi, hətta meyitlərin götürülməsi belə mümkün olmadı. Bu zaman isə 
ermənilər vertolyotlarla, ağ geyimli xüsusi qruplarla meşələrdə gizlənmiş insanların axtarışını aparır, aşkar 
edilənləri əsir götürür, işgəncələrə məruz qoyurdular... 

Ermənilər Xocalı soyqımını törətməklə 1 Qarabağ müharibəsində idieoloji və hərbi üstünlük qazandılar. 
Belə ki, hərbi əməliyyatlar üçün olduqca əhəmiyyətli bir ərazidə yerləşən Xocalı şəhərini ermənilər işğal 
etməklə Xankəndiyə Azərbaycan silahlı qüvvələrinin mümkün olacaq hücumlarının qarşısını aldılar. Həmçinin 
Xocalıdakı erməni vəhşiliyi Dağlıq Qarabağda, eləcə də ətraf rayonların əhalisində təşviş yaratmağa 
hesablanmışdı. Təəssüf ki, hərbi əməliyyatların gedişində Hadrutdan Füzuliyə qədər olan ərazilərdə 
soydaşlarımız qısa bir müddətdə evlərini tərk etdilər və ermənilərə boş qalmış şəhər və kəndlər saxladılar. 
Düzdür ki, bunu bütövlükdə doğma el-obalarını tərk etmiş soydaşlarımızın hamısına şamil etmək olmaz. Ən 
azından yerli əhali erməni hərbi birləşmələrinə qarşı özləri güclü müqavimət göstərə bilərdi. Halbuki həmin vaxt 
yenicə yaranmış Milli ordunun və milli özünü müdafiə batalyonlarının təcrübəsizlik və silah çatışmamazlığı ilə 
yanaşı, siyasi qrupların ambisiyalarına xidmət etməsi yerli əhalini çarəsiz durumda qoymuşdu... 

Hamin vaxt dünya mətbuatında  Xocalı soyqırımına genis yer verilmişdir 
 
"Faynenşl Tayms" qəzeti (London), 14 mart 1992-ci il: "General Polyakov bildirmişdir ki, 366-cı alayın 

103 nəfər erməni hərbiçisi Dağlıq Qarabağda qalmışdır". 
"Le Mond" qəzeti (Paris), 14 mart 1992-ci il: "Ağdamda olan xarici jurnalistlər, Xocalıda öldürülmüş 

qadın və uşaqlar arasında skalpları götürülmüş, dırnaqları çıxardılmış 3 nəfəri görmüşlər. Bu azərbaycanlıların 
təbliğatı deyil, bu reallıqdır". 

"İzvestiya" (Moskva), 13 mart 1992-ci il: Mayor Leonid Kravets: "Mən şəxsən təpədə yüzə yaxın meyit 
gördüm. Bir oğlanın başı yox idi. Hər tərəfdə xüsusi qəddarlıqla öldürülmüş qadın, uşaq, qocalar görünürdü". 

"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 
Livan-da hərbi düşərgələri və silah anbarları vardır. Ermənilər yüzdən artıq müsəlman kəndlərində qırğınlar 
törədərək Qarabağdakı azərbaycanlıları məhv etmişlər". 

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

 
Elmidar Əliyev 

 
Məqalə Mətbuat Şurasının və "Xocalı Soyqırımı Tanıtma" İctimai Birliyinin keçirdiyi yazı 

müsabiqəyə təqdim olunur. 
 

“Təzadlaq”.-9-11 fevral.-N 25/26.-S.9. 
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Murmanskda Xocalı faciəsinin 18-ci ildönümü qeyd olunacaqdır 

 
Keçən il olduğu kimi, bu il də fevralın 26-da Ümumrusiya Azərbaycan Konqresinin Murmansk 

vilayətindəki bütün təşkilatlarında Xocalı soyqırımına həsr olunmuş tədbirlər keçiriləcəkdir. 
  
Murmansk vilayəti hökuməti yanında millətlərin işləri üzrə məşvərət şurasının üzvü Əlihüseyn Şükürov 

bildirmişdir ki, Xocalı soyqırımının 18-ci ildönümü ilə əlaqədar tədbirlər planı təsdiq edilmişdir. Tədbirlərdə 
faciənin səbəbkarlarının hələ də cəzasız qaldığı diqqətə çatdırılacaqdır.  

Bu günlər Azərbaycan xalqının milli azadlıq mübarizəsindən və Xocalı faciəsindən bəhs edən sənədli və 
bədii filmlərin nümayiş etdirilməsi nəzərdə tutulmuşdur.  

Murmansk regional şöbəsinin ofisinə gələnlər fotoşəkillər, "Qarabağ gerçəklikləri" silsiləsindən kitablar, 
akademik Budaq Budaqovun və tarix elmləri doktoru Qiyasəddin Qeybullayevin "Qərbi Azərbaycanın coğrafi 
tarixi", Mirkazım Seyidovun "Xocalı soyqırımı: milyon imza - bir tələb", "Heydər dühası" və digər kitablarla 
tanış ola biləcəklər. Mətbuatda əsrin ən dəhşətli faciələrindən biri olan Xocalı soyqırımı haqqında materiallar 
dərc olunacaqdır. 

 
“Azərbaycan”.-2010.-11 fevral.-N 32.-S.9. 
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Xocalı faciəsi ATƏT sessiyasında 

 
Xocalı faciəsi ATƏT Parlament Assambleyasının (PA) qış sessiyasında yenidən diqqət mərkəzində 

olacaq. Azərbaycanın beynəlxalq təşkilatdakı nümayəndə heyəti Xocalı faciəsinin növbəti ildönümü ərəfəsində 
soyqırım faktını qurumun toplantısında təmsil olunan 56 dövlətin nümayəndələrinin diqqətinə çatdıracaq. Faciə 
ilə bağlı foto, video məlumatlar və hazırlanmış nəşrlər quruma üzv ölkələrin deputatlarına paylanacaq.  

ATƏT PA-nın fevralın 18-19-da Vyanada keçiriləcək qış sessiyasında assambleyanın sədri, ATƏT-in 
fəaliyyətdə olan sədri, Qazaxıstanın xarici işlər naziri, eləcə də Avstriya Milli Şurasının sədri çıxış edəcəklər.  

İclasda Əfqanıstandakı vəziyyət, Ukraynada seçkilər müzakirə olunacaq, gender məsələlərinə dair məruzə 
təqdim ediləcək.  

Sessiya işini iqtisadi, siyasi, təhlükəsizlik, elm və texnologiya, demokratiya, insan haqları və humanitar 
məsələlər üzrə komitələrdə davam etdirəcək. Assambleyanın toplantısında və komitələrin iclaslarında 
Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvləri çıxış edəcək, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı məsələni gündəmə 
gətirəcəklər.  

Nümayəndə heyətinin üzvü, Milli Məclisin Aqrar siyasət komitəsinin sədri Eldar İbrahimov bildirib ki, 
sessiya çərçivəsində ATƏT Parlament Assambleyasının Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi 
üzrə xüsusi nümayəndəsi Qoran Lenmarkerin vasitəçiliyi ilə Cənubi Qafqaz ölkələri parlamentləri üzvlərinin 
görüşü nəzərdə tutulub.  

Milli Məclisin deputatları səfər çərçivəsində Avstriya-Azərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupunun 
üzvləri, eləcə də ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri ilə də görüşəcəklər. Görüşdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 
həlli prioritet məsələ olacaq. 
 

“Mədəniyyət”.-2010.-12 fevral.-N.11.-S.2. 
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Xocalı faciəsi - 18 il 

 
"Uşaqlara atəş açacağımı və hətta öldürəcəyimi ağlıma da gətirməzdim" 

Ermənilərin Xocalıdakı vəhşiliklərini öz əsgərləri də etiraf edirlər 
 
S. NƏCƏFOV 
 
Rus jurnalistin yazdıqlarından: "21-25 yanvarda Xankəndidə (Stepanakert) idim. Şəhərdə əvvəlki kimi nə 

elektrik enerjisi, nə də qaz var. Su elə çətinliklə əldə edilir ki, təklif olunan çayı içməyə adam utanır. Xankəndi 
kütləvi aclıq təhlükəsi ilə üz-üzədir. Şəhər əhalisi binaların zirzəmilərində yaşayırlar. İnfeksion xəstəliklər və 
ölüm halları artıb. Qarabağda çörək, süd və ət kombinatı fəaliyyətini dayandırıb"... 

...Ermənilər Xocalıda yerləşən aeroportun Qarabağın gələcək yaşamı üçün nə qədər əhəmiyyətli olduğunu 
gözəl bilirdilər. Xocalı aeroportu ermənilərin sonuncu ümid yeri idi. "Laçın dəhlizi" hələ işğal olunmamışdı, 
Qarabağ ermənilərinin Ermənistanla quru əlaqəsi yox idi, hava nəqliyyatından istifadəyə isə relyef imkan 
vermirdi. Azərbaycan tərəfinin isə Xocalı ilə bağlı qərarı başqa idi. Fevral ayının sonlarında Xocalıdan və 
Ağdamdan Əsgəran istiqamətində hücum planı düşünülmüşdü və bu hücumla gələcək Qarabağ müharibəsinin 
müqəddəratı həll oluna bilərdi. Əsgəranın fəthi isə Xankəndinin alınması demək idi. 

...12 fevral 1992-ci il. Xocalı mühasirədədir. Şəhərə 2 yanvardan etibarən elektrik enerjisi verilmir. 
Şəhərlə hava əlaqəsi yanvarın 28-də Şuşa səmasında vurulan vertolyot qəzasından sonra tamam kəsilib. Pilotlar 
Xocalıya uçmaq istəmirlər. Azərbaycan Xalq Cəbhəsinə tabe olan batalyonlar gözləmə mövqeyindədirlər. 
Silahlı qruplar prezidentə tabe deyillər. Hətta Xocalı aeroportunun uçuş zolağının dağıdılması haqda əmr də 
yerinə yetirilməyib. Xocalılar ancaq öz qəhrəmanlıqları və şəhər müdafiəçilərinin cəsurluğu sayəsində yaşayır 
və müdafiə olunur. Şəhərin müdafiəsi 28 nəfərlik özünümüdafiə batalyonunun, əsasən avtomat və ov tüfəngləri 
ilə silahlanmış yerli əhalinin, milis qüvvələrinin ümidinə qalıb. 

...Ermənilər Xocalıya hücum zamanı "yandırılmış torpaq" taktikasını yeritdilər. Hücumdan əvvəl bir neçə 
saat ərzində qəsəbə toplar və zirehli texnikadan fasiləsiz atəşə tutuldu və xarabalığa çevrildi. Həmin dövrdə 
Ermənistanın prezidenti L. Ter-Petrosyan erməni ordusuna müraciətlə deyirdi: "Siz, ermənilər düşməni 
öldürərkən ürəyiyumşaqlıq göstərməməlisiniz. Dağlıq Qarabağda azərbaycanlı deyilənləri qırıb qurtarana və 
orada öz sivilizasiyamızı bərqərar edənə qədər sizin düşmənə yazığınız gəlməməlidir". Sonralar əsir götürülmüş 
erməni əsgərlərinin dedikləri bu vəhşi xəttin həyata keçirildiyini təsdiq edir. Mixail Qazaryan (Hadrut 
rayonunun sakini): "Əlbəttə, mən müharibəyə getdiyimi başa düşürdüm, ancaq uşaqlara atəş açacağımı və hətta 
öldürəcəyimi ağlıma da gətirməzdim". Aşot Barxudaryan (Mehri rayonunun sakini): "Adamlar qışqırır, 
ağlayırdılar, bizim yaralıları çıxarırdılar, azərbaycanlılar isə yolun ortasında qalmışdılar, tanklar, zirehli texnika, 
yük maşınları onların üzərindən keçib gedirdilər". 

...Sonralar erməni tərəfi özü də etiraf etmişdir ki, erməni silahlı dəstələrinin əsas vəzifəsi Xocalı 
platsdarmının məhv edilməsi, bu məntəqədən keçən Əsgəran-Xankəndi yolunun boşaldılması, aeroportun ələ 
keçirilməsi idi... Fevralın ikinci yarısından başlayaraq Xocalı erməni silahlı dəstələrinin mühasirəsinə alınmışdı 
və hər gün toplardan, ağır texnikadan atəşlərə, erməni dəstələrinin həmlələrinə məruz qalırdı. 

... Ermənilər Xocalıda soyqırımı törətməklə 1-ci Qarabağ müharibəsində ideoloji və hərbi üstünlük əldə 
etdilər. Ermənistanın indiki prezidenti Serj Sarkisyan işə ermənilərin həqiqi simasını açaraq xarici jurnalistlə 
müsahibəsində bildirirdi: "Xocalıya qədər azərbaycanlılar elə bilirdilər ki, bizimlə zarafat etmək olar, onlar 
fikirləşirdilər ki, ermənilər mülki əhaliyə əl qaldırmazlar. Biz bu stereotipi dağıtdıq. Məhz bu baş verdi"... 

... Bu hadisələr regiona İran islam Respublikasının xarici işlər naziri Əli Əkbər Vilayətinin vasitəçilik 
missiyası ilə səfəri günlərinə təsadüf etmişdir. O, fevralın 25-də Azərbaycanın hakimiyyət rəhbərləri ilə 
görüşmüş və fevralın 27-də Qarabağa, sonra isə Ermənistana səfər planlaşdırırdı. Bununla əlaqədar olaraq 
tərəflərin razılığı ilə fevralın 27-dən martın 1-dək üçgünlük atəşkəs elan edilmişdi. Ermənilər ona məhəl 
qoymadılar və həmişəki kimi vədlərinə xilaf çıxdılar. Oxşar vəziyyət fevralın 12-də Avropada Təhlükəsizlik və 
Əməkdaşlıq Şurasının missiyasının vəziyyətlə tanışlıq və münaqişənin tənzimlənməsi məsələlərinin təhlili 
məqsədilə  Oarabağa gəldiyi zaman da baş vermişdi. Missiya sonra Yerevana və Bakıya səfər etməli idi. Məhz 
fevralın 12-də erməni silahlı dəstələri tərəfindən Şuşanın Malıbəyli və Quşçular kəndləri qarət edilmiş və 
yandırılmışdır, təkcə Malıbəylidə 50 nəfər öldürülmüş, yaralanmış və əsir götürülmüşdür. 

 
“Kaspi”.-2010.-13-15 fevral.-.N.27.-S.10. 
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"Euronews" Xocalı haqqında 

 
"Euronews" telekanalı Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və azərbaycanlı məcburi köçkünlər haqqında reportaj 

yayımlayıb. Videomaterialda məcburi köçkünlər üçün salınmış qəsəbələrdə həyat, qaçqınların vəziyyəti əks 
olunub. 

Qeyd edək ki, reportajda Xocalı faciəsi barədə kadrlar da yer alıb. Kadrları "Euronews"a ANS telekanalı 
təqdim edib. 8 dəqiqəlik reportajda Ermənistanın Dağlıq Qarabağla yanaşı, Azərbaycanın digər 7 rayonunu işğal 
etdiyi, BMT-nin 4 qətnaməsinə zidd olaraq öz qoşunlarını bu ərazilərdən çıxarmadığı qeyd olunub. 

Xatırladaq ki, bir müddət əvvəl "Euronews" çəkiliş qrupu rəsmi Bakının icazəsi olmadan Dağlıq Qarabağa 
səfər edərək hazırladıqları reportajlarda separatçı qurumu müstəqil respublika kimi təqdim etmişdi. Bu, rəsmi 
Bakının sərt etirazına səbəb olmuşdu. 

 
“Qarabağ”.-2010.-12-24 fevral.-N.3.-S.5. 
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Xocalı soyqırımı - bütün türk dünyasının faciəsidir 

 
Hər il Xocalı faciəsi və 31 Mart Azərbaycanlıların Soyqırımı ilə bağlı, anma günləri yaxınlaşdıqca, 

ermənilərin həm əsrin əvvəllərində, həm də 1988-ci ildən başlayaraq, başımıza gətirdikləri olaylar yada düşür. 
Düşmənimizə qarşı kin və nifrətimiz bir daha artır. Hadisələri ardıcıllıqla izləsək, başımıza gətirilən olaylar, 
tarixdə, demək olar ki, eyni ssenari üzrə cərəyan edir. Şükürlər olsun ki, bizlər hələ də tam sınmamış, milli 
genofondumuzu, adət-ənənələrimizi qoruyub saxlaya bilmişik. Biz anlamalıyıq ki, ermənilər tarixən təkcə 
bizlərə qarşı deyil, bütün türk dünyasına qarşı torpaq iddiaları ilə çıxış etmiş və indi də etməkdədirlər.  

Bir qədər də, ermənilərin azğınlıqlarının başlanğıc xronikasının ardıcıllıqlarını tarixi faktlarla nəzərdən 
keçirək. Tarixən özlərini, türklər tərəfindən soyqırımına məruz qalan bir "əzabkeş xalq" kimi qələmə verən 
ermənilər, özgə torpaqlarında öz dövlətlərinin yaratmaq istəkləri ilə yaşamışlar. Ermənilərin öz dövlətlərini 
yaratmaq, arzularına təkan verən amillərdən ən başlıcası XVI-XVII əsrlərdə Osmanlı Türkiyəsi ilə, Səfəvilər 
dövləti arasındakı uzun sürən müharibələr olubdur.  

Acı həqiqət və milli faciələrimiz olsa da, deməliyik ki, Səfəvi hökmdarları Türkiyə ilə mübarizədə bir sıra 
Avropa ölkələrinin köməyinə arxalanmaq üçün, bu işlərdə xristian agentlərindən, yəni, erməni tacir və din 
xadimlərindən istifadə ediblər. 1605-ci ildə Şah Abbasın dövründə erməni tacirləri, şahlığın ərazisində 
pərakəndə yaşayan ermənilərin yığcam halda yaşamaları üçün xüsusi ərazinin ayrılmasına da nail olublar. 
Ümumiyyətlə, tarixi sənədlər sübut edir ki, 1905-1907, 1918-1920, 1948-1953-cü illərdə Cənubi Qafqazdakı öz 
tarixi ərazilərində etnik təmizlənmə və soyqırımı siyasətinə məruz qalan yüz minlərlə Azərbaycan türkləri, 
erməni daşnakları tərəfindən kütləvi surətdə qətlə yetirilmiş, ata-baba yurdlarından deportasiyalara məruz 
qalmışlar. XX əsrin əvvəllərində türklərin başlarına gətirdikləri qanlı faciələrdən doymayan ermənilər, illər 
uzunu fürsət düşdükcə, xaricdəki türk diplomatlarına və iş adamlarına qarşı terror əməliyyatları aparıblar. 
Məsələn, 1975-ci ildə Avstriyada, Parisdə, 1977-ci ildə İtaliyada, 1978-ci ildə İspaniyada, 1980-ci ildə Romada, 
Afinada, 1981-ci ildə Cenevrədə və dünyanın bir çox ölkələrində türk səfirlərini qətlə yetirdilər. Ancaq türk 
millətçilərinin ciddi və güclü müqaviməti nəticəsində erməni terrorçularını susdurmaq mümkün oldu.  

Ötən əsrin ən böyük faciələrindən biri kimi tariximizdə iz salan Xocalı soyqırımı bəşəriyyətin ən amansız 
vəhşiliyidir. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə - Xocalı soyqırımı xalqımızın növbəti faciəsinin 
yaşadığı bir tarixdir. Soydaşlarımızın xüsusi amansızlıqla qətlə yetirildiyi o qış gecəsinin dəhşətli anları hər bir 
azərbaycanlının qan yaddaşına elə çökmüşdür ki, bu hadisələri kiminsə unutmasına inanmaq qeyri-mümkündür. 
Xocalı soyqırımı təkcə bizlərin deyil, bütün türk dünyasının faciəsidir. Amma boynumuza almalıyıq ki, bu 
faciədən 15 il keçməsinə baxmayaraq, xalqımıza qarşı törədilən bu soyqırımının əsil mahiyyətini dünya 
ictimaiyyətinə çatdıra bilməmişik.  

Belə zənn edirdik ki, Xocalı kimi faciəmizi dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında, yurd xaricində yaşayan 
azərbaycanlılar və xaricdəki milli təşkilatlarımız mühüm rol oynamalı idilər. Axı xaricdə yaşayan hər bir 
Azərbaycan türkü tarixi vətəninin dərdini öz şəxsi dərdləri kimi qəbul etməli, milli faciələrimizin xaricdə təbliği 
ilə məşğul olmalıdırlar. Çünki ABŞ, Avropa, Rusiya və başqa ölkələrdə nüfuzlu və adlı-sanlı azərbaycanlılar 
yaşayırlar. Hər il faciələrimizin ildönümləri ilə, bağlı istər vətəndə, istərsə də, xarici ölkələrdəki cəmiyyətlərimiz 
və milli təşkilatlarımız tərəfindən anma tədbirləri keçirilməkdədir. Əgər bizlər faciələrimizin dünya 
ictimaiyyətinə çatdırılmasını  istəyiriksə, onda bu məsələlərlə bütün ilboyu məşğul olmalıyıq.  Biz bu sahədə 
milli həmrəylik nümayiş etdirərək, Xocalı faciəsinin beynəlxalq aləmdə hüquqi və siyasi cəhətdən qiymət 
alması, onun təşkilatçıları və icraçılarının cəzalandırılması, gələcəkdə də bəşəriyyətə yönəldiləcək belə qəddar 
aktların təkrarlanmaması üçün bütün ilboyu ardıcıl işlər aparmalıyıq.  

Ancaq qanlı gecədə erməni təcavüzkarlarının törətdikləri vəhşilik yaddaşlardan heç zaman 
silinməyəcəkdir. Çünki həmin gecə baş verənlər təkcə Azərbaycan xalqına qarşı soyqırımı deyildi, bəşəriyyətə, 
insanlığa qarşı törədilmiş qanlı cinayət idi. O zamankı Azərbaycan hakimiyyəti bu dəhşətli hadisəyə siyasi 
qiymət verilməsi, qanlı qırğın barədə obyektiv məlumatların dünya ictimaiyyətinə çatdırılması üçün heç bir iş 
görmədi. Yalnız ümummilli lider Heydər Əliyev xalqın təkidli tələbi ilə hakimiyyətə gəldikdən sonra, bu qanlı 
faciəyə ilk dəfə hüquqi-siyasi qiymət verildi. Ulu öndər bununla bağlı demişdir: "Xocalı soyqırımı XX əsrin ən 
böyük insan faciələrindən biridir. Xocalıda misli görünməmiş qəddarlıqla törədilmiş bu insan qırğınının Yer 
kürəsinin hər hansı bir guşəsində 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".  

Azərbaycan dövləti dünya dövlətlərinin, sülhsevər insanların, nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların Xocalı 
qırğını barədə həqiqəti bilməsi, insanlığa qarşı törədilmiş bu cinayətin beynəlxalq səviyyədə də öz hüquqi 
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qiymətini alması istiqamətində məqsədyönlü tədbirlər görür. Hər il bu müdhiş faciənin ildönümü ölkəmizdə, 
dünyanın müxtəlif dövlətlərində yaşayan soydaşlarımız və digər dost xalqların nümayəndələri tərəfindən 
ürəkağrısı ilə qeyd olunur.  

Bu günlərdə dünyanın bir çox ölkəsində Xocalı qurbanlarının əziz xatirəsi anılır, mitinqlər, piketlər 
keçirilir, ermənilərin vəhşiliklərini əks etdirən fotoşəkillər, filmlər, həmçinin, Heydər Əliyev Fondunun 
hazırladığı materiallar nümayiş etdirilir. Dünya ölkələrinin nüfuzlu qəzetlərində faciəyə həsr olunmuş məqalələr 
çap olunur, televiziya və radio kanallarında verilişlər hazırlanır. Beynəlxalq ictimaiyyətin məlumatlandırılması 
və Xocalı hadisələrinə hüquqi-siyasi qiymətin verilməsi məqsədi ilə xarici ölkələrin parlamentlərinə, dövlət 
qurumlarına, beynəlxalq təşkilatlara, nüfuzlu KİV-lərə müraciətlər ünvanlanır. Dünya bilməlidir ki, bu cinayət 
təkcə Azərbaycan xalqına qarşı deyil, həm də bütün sivilizasiyalı dünyaya, bəşəriyyətə qarşı yönəlmişdir. Bir 
sözlə, cinayət cəzasız qalmamalıdır. Ermənistanın hərbi-siyasi təcavüzü dünya ictimaiyyəti tərəfindən ittiham 
edilməlidir. Beynəlxalq təşkilatlar, dünya dövlətlərinin parlamentləri Ermənistan Respublikasının Azərbaycan 
torpaqlarında törətdiyi hərbi cinayətə - Xocalı soyqırımına, əsil soyqırım hadisəsi kimi beynəlxalq siyasi-hüquqi 
qiymət verməlidirlər. 

 
RƏFİQƏ HÜSEYNOVA  

 
“Səs”.-2010.-16 fevral.-N.28.-S.5. 
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İnsanlığa qarşı cinayət 

 
XX yüzillikdə Azərbaycana qarşı misli görünməmiş faciələr törədildi. Bu tarix 1905 və 1918-ci illərdə 

ermənilərin azərbaycanlılara qarşı soyqırımı siyasəti ilə başladı. Təbii ki, bütün bunların arxasında ermənilərin 
ərazi iddiaları dayanırdı. Bu siyasət əsrin sonlarına kimi davam etdirildi. 1990-cı ilin 20 yanvarında Bakıda 
imperiya qoşunları dinc əhalini qırdı. Bu, sovet totalitar rejiminin 70 il ərzində başımıza gətirdiyi müsibətlərin 
fəlakətli sonucu idi. 

Nəhayət, 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Ermənistan silahlı qüvvələri SSRİ dövründən 
Xankəndi (Stepanakert) şəhərində yerləşən 366-cı motoatıcı alayın zirehli texnikası və hərbi heyətinin 
köməkliyi ilə Xocalı şəhərini işğal etdi. Hücumdan əvvəl, fevralın 25-i axşam şəhər toplardan və ağır 
artilleriyadan şiddətli atəşə tutuldu. Nəticədə, fevralın 26-sı səhər saat 5 radələrində Xocalı tam alova büründü. 

Xocalı faciəsi tariximizdə baş vermiş çoxsaylı fəlakətlərin sonuncusudur. Bundan sonra başımıza daha 
hansı fəlakətlər gələcək, bilmirik. Nə qədər ki azğın, ruhsuz, soysuz erməni dünyanın halına çox gözəl uyuşa 
bilir, türkü sevməyənlər bunlardan bizə qarşı bir alət kimi məharətlə istifadə edəcəklər, erməni, eləcə də başqa 
yağılar Azərbaycanı parçalamaq və qəsb etmək iddialarından əl çəkməyəcəklər. 

Son dövrlər Xocalı soyqırımının dünya ictimaiyyətinə çatdırılması istiqamətində ardıcıl olaraq göstərilən 
cəhdlərin sayı artır. Bəziləri fəlakətlərimizdən məhz ildönümü zamanı danışıldığını bildirsələr də, hər halda 
Azərbaycanın başına gətirilən faciələr barəsində daim dünyaya səs salmaq gərəkdir. Görəsən, biz bunu necə 
edirik? Dünya bizim harayımıza necə reaksiya verir? 

Hər bir xalqın tarixində faciəli hadisələr olub. Bu cür hadisələr müxtəlif obyektiv və subyektiv 
səbəblərdən baş verir. Xalqımızın tarixində son dövrlər baş vermiş Xocalı faciəsi Azərbaycanın tarixinə dəhşətli 
bir soyqırımı hadisəsi kimi daxil olub. Bəli, zaman keçdikcə yazıçılar, şairlər, tarixçilər, siyasətçilər bu mövzuya 
qayıdacaqlar. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə ermənilər dinc əhalini - uşaqları, qocaları, qadınları 
qanlarına qəltan etdilər. Belə qətlləri törədənlər həmişə lənətlənib. 

Demək olmaz ki, dünya Xocalı fəlakətindən bixəbərdir. Mərhum Çingiz Mustafayevin çəkdiyi kadrları 
kim görməyib ki? Erməni xislətinə artıq hər birimizin bələdçiliyimiz var. Belə bir xislətə malik olan erməni 
Xocalı faciəsini fürsət tapan kimi mütləq törədəcəkdi və törətdi də. Ermənilər bu yolla xal-qımızın gözünü 
qorxudaraq daha böyük iddialarına nail olmaq istəyirdilər. Xocalıda bu faciə baş verməsəydi, başqa yerdə 
gerçəkləşə bilərdi. Bir gecənin içərisində 613 nəfər soydaşımızın qətlə yetirilməsi əsil soyqırımıdır. Bu faciə 
zamanı 1375 nəfər əsir düşüb, hələ də onlardan xəbər-ətər yoxdur. 8 ailə bütünlüklə məhv edilib. Soyqırımına 
bundan bariz və dəhşətli misalı necə gətirmək olar? Soyqırımı dinc, silahsız xalqın məhv edilməsidir. Xocalı 
faciəsi ermənilərin nə dərəcədə vəhşi, qaniçən olmasını dünyaya əyani şəkil-də sübut etdi. Günahsız insanları 
qıranlara "insan" deməyə adamın dili gəlmir. 

Ermənilər zaman-zaman xalqımızın başına çox fəlakətlər gətiriblər. Daim türklərin qanını içən, 
xeyirxahlıq gördükləri dərəcədə xəyanətkarcasına arxadan zərbə endirən ermənilər dünyanı azdırmaq üçün artıq 
100 ildir ki, qondarma "soyqırımı" cəfəngiyyatını dünyanın beyninə yeridir. Təəssüf ki, müəyyən məqamlarda 
bəzi ölkələri bu iddiasına inandırıblar. Halbuki 1915-ci ildə Türkiyədə "erməni genosidi" deyilən bir soyqırımı 
olmayıb. Ermənilər özləri türkləri qırıblar. Ermənilərin iddia etdikləri "soyqırımı" ilə bağlı heç bir sübut-dəlilləri 
yoxdur. Yəhudi tarixçiləri deyirlər: "Dünya ancaq alman faşistlərinin yəhudilərə qarşı soyqırımını tanıyır. 
Ancaq biz elə xalqıq ki, bundan şou düzəltmirik". Hər halda bu qənaət insanı düşünməyə vadar edir. Ermənilər 
isə heç nədən "soyqırımı" şousu yaradır, dünya ölkələrini buna inandırmaq istəyirlər. Hər halda dünya 
ölkələrinin "erməni soyqırımı" cəfəngiyyatına uyması olduqca təəssüfedici bir haldır. 

Artıq Xocalı soyqrımından 18 il ötür...Tarixən baş-qa xalqların üzünə qapımızı çox açmışıq. Həmişə 
başqalarının üzünə xoş baxmışıq. Bir millət üçün bu, mənfi xüsusiyyət hesab olunmasa da, hər halda 
dostumuzla düşmənimizi yaxşı tanımalıyıq. Nə qədər bu hadisələr yaddaşımızda qalacaq, başımıza gələnlər bizi 
məcbur edəcək ki, bir də belə hadisələrin baş verməsinə imkan verməyək. 20 Yanvar, ümumiyyətlə, Qarabağ 
hadisələri nədən baş verdi? Ona görə ki, tariximizi yaddan çıxardıq. 1918-ci il martın 31-də ermənilər tərəfindən 
soyqırımına məruz qalan minlərlə soydaşımızın qətl edildiyi indiki Şəhidlər xiyabanında vaxtilə Kirov adına 
park salınmışdı. Belə hadisələr daim yaddaşımızda kök salmalıdır. Əgər unutsaq, o zaman yeni-yeni faciələrə 
tuş gələ bilərik. Yeni nəslə tariximizi olduğu kimi çatdırmalıyıq, öyrətməliyik. Qoy bizdən sonra gələn nəsillər 
bilsinlər ki, ermənilər kimdirlər. 

   Orxan Əli 
 

“İki sahil”.-2010.-16 fevral.-N.28.-S.11. 
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Xocalı soyqırımından 18 il ötür 

 
Bu faciənin ildönümü ilə bağlı "Səs" qəzeti növbəti dəyirmi masa keçirdi 

 
Azərbaycan Respublikası Prezident Administrasiyasının rəhbəri, akademik Ramiz Mehdiyevin sərəncamı 

ilə "Xocalı soyqırımının on səkkizinci ildönümünün keçirilməsinə dair tədbirlər planı" təsdiq edilib. Tədbirlər 
planında Xətai rayonunda, Naftalan şəhərində Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə ucaldılmış abidələrin 
önünə əklil qoyulması, Xocalı sakinlərinin dünya dövlətlərinə, xalqlarına və beynəlxalq təşkilatlara müraciətinin 
yayılması, Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrdəki səfirliklərində, nümayəndəliklərində və diaspor 
təşkilatlarında bu dəhşətli hadisə ilə bağlı mətbuat konfranslarının, anma mərasimlərinin və s. keçirilməsi, xarici 
KİV və teleradio kanallarında materialların hazırlanması və yayılması nəzərdə tutulmuşdur.  

Sənədə əsasən, idarə və təşkilatlarda, teatr-konsert müəssisələrində, sərgi salonlarında, ali və orta təhsil 
ocaqlarında xatirə gecələri, foto-rəsm sərgiləri, şahidlərlə görüşlər və s. keçiriləcək, milli azadlıq uğrunda 
mübarizəyə həsr olunmuş sənədli və bədii filmlər nümayiş etdiriləcəkdir. Rəsmi dövlət strukturları 
rəhbərlərinin, Milli Məclisin deputatlarının və ziyalıların iştirakı ilə xocalılıların müvəqqəti məskunlaşdıqları 
şəhər və rayonlarda şəhid ailələrinə yardım göstəriləcəkdir. İldönümü ərəfəsində internet şəbəkəsində Xocalı 
soyqırımını əks etdirən məlumatlar yeniləşdiriləcək, ölkə televiziya və radio verilişlərində kütləvi informasiya 
vasitələrində bu soyqırımı ilə bağlı materiallar veriləcəkdir. Fevralın 26-da saat 17.00-da bütün ölkə ərazisində 
şəhid xocalılıların xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad ediləcək, həmin gün təhsil müəssisələrində ilk dərslər bu 
faciəyə həsr olunacaq. 

"Səs" qəzeti, ənənəvi olaraq, keçirdiyi dəyirmi masanın budəfəki mövzusunu da, məhz Xocalı faciəsinin 
ildönümünə həsr etmişdi. Dəyirmi masada sabiq müdafiə naziri Rəhim Qazıyev, Azərbaycan Milli Elmlər 
Akademiyasının (AMEA) Tarix İnstitutunun Qarabağ tarixi şöbəsinin müdiri, tarix elmləri doktoru Qasım 
Hacıyev, Xocalı rayon icra hakimiyyətinin işçisi Nadir Rəşidov, şəhid atası və Qarabağ əlili Qədim Abbasov, 
veteran-döyüşçü Nazim Hüseynov, Azadlıq Hərəkatçıları Birliyinin sədri Təhmasib Novruzov, Azərbaycan 
Respublikası Beynəlmiləlçi Döyüşçülər Fondunun sədri, Əfqanıstan və Qarabağ müharibəsinin veteranı Sərraf 
Orucov, Dağlıq Qarabağ Bölgəsinin Azərbaycanlı İcması İctimai Birliyinin üzvü Bəxtiyar Əliyev, İslam 
Konfransı Gənclər Forumunun əməkdaşı Elməddin Mehdiyev iştirak edirdilər.  

Dəyirmi masanı giriş sözü ilə açan "Səs" qəzetinin şöbə müdiri İlham Əliyev fevral ayının birinci 
ongünlüyündən başlayaraq, sonuna qədər xalqımız üçün faciəli günlərlə yaddaqalan olduğunu söylədi. Qeyd 
etdi ki, 1987-ci ilin fevralın 13-də Xankəndində ermənilərin ilk separatçı mitinqlərə başlayıb. Bununla da 
Qarabağın rus hərbi birləşmələri ilə qəsb olunmasının əsasını qoyublar. 1992-ci ilin fevralın 14-i və 15-də 
Qarabağın Qala Qapısı adlanan Malıbəyli və Quşçular kəndləri erməni işğalçıları tərəfindən işğal olunub. 
Fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə  isə ermənilər Xocalıda insanlığa və bəşəriyyətə qarşı soyqırım həyata 
keçirdilər: "Erməni hərbi birləşmələri keçmiş SSRİ-nin Xankəndində dislokasiya olunmuş 366-cı motoatıcı 
alayının ağır hərbi texnikasının dəstəyilə Xocalıya hücuma keçdilər. Artilleriya silahlarından, ağır hərbi 
texnikadan açılan aramsız atəşlə müşayiət olunan hücum nəticəsində Xocalı mühasirəyə düşdü, yanğınlar 
başlandı. Fevralın 26-sı səhər şəhər alova bürünmüşdü. Həmin vaxt şəhərdə olan təqribən 2 min 500 nəfərə 
yaxın əhali məcburi şəkildə öz ev-eşiklərini ataraq, Ağdama doğru hərəkət etdi. Lakin şəhəri tərk etmək hamıya 
nəsib olmadı. Erməni hərbi birləşmələri 366-cı alayın köməyilə dinc əhaliyə qarşı xüsusi qəddarlıqla cəza 
tədbirləri həyata keçirdi. Ermənilər 613 nəfər azərbaycanlını vəhşicəsinə qətlə yetirdilər. Onların 63-ü uşaq, 
106-sı qadın, 70-i isə ahıl adam idi. 8 ailə bütövlükdə qətlə yetirildi. 487 nəfər yaralandı. Yaralananların 76 
nəfəri uşaq idi. Girov götürülənlərin sayı 1275 nəfər təşkil edir. 150 nəfərin aqibətindən isə hələ də xəbər-ətər 
yoxdur. Dövlətə və vətəndaşlara külli miqdarda - 5 milyard rubl dəyərində ziyan vuruldu (01.04.1992-ci ilin 
qiymətləri ilə). XX əsrin genosid və etnik təmizləmələr tarixində qanlı səhifələrdən biri də Xocalı soyqırımıdır. 
Həmin hadisə ilə bu və ya başqa cür əlaqəsi olan adamlar, hələ ki, öz vicdanları qarşısında məsuliyyət daşıyırlar. 
Lakin vaxt gələcək onlar tarixin məhkəməsi qarşısında dayanacaqlar. Çünki tarix heç nəyi unutmur". 

İ. Əliyev o dövrün qanlı olayları və Xocalı soyqırımı ilə bağlı müzakirələrin aparılmasının vacibliyini 
söylədi. 

 
ÇÖRƏYİ VERTOLYOTLARLA 

YERƏ TÖKÜRDÜLƏR Kİ, ƏHALİ ACINDAN ÖLMƏSİN 
 
Nadir Rəşidov: 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 
PREZİDENT  KİTABXANASI 

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

97 
 

- Hadisələr 1989-cu ilin fevral ayının 13-də başladı. Mən o vaxt Xankəndində yerləşən 4 nömrəli orta 
məktəbdə müəllim işləyirdim. Dərs zamanı izdihamlı səs-küy yarandı ki, ermənilər müharibəyə hazırlaşır və 
Qarabağ torpağını istəyir. Beləliklə, bizim qara günlərimiz başladı. Həmin vaxt Bakıdan göndərilən polis işçiləri 
bir neçə gün burada qaldıqdan sonra geri qayıtdılar. Dağlıq Qarabağda yaşayan azərbaycanlılar ermənilərin və 
Moskvadan asayişi bərpa etmək üçün göndərilən dəstənin ümidinə qalmışdı. Onlar həm azərbaycanlıların, həm 
də ermənilərin mənafeyini müdafiə etməli idi. Amma bu, belə olmadı. Əslində, dəstə ermənilərin keşiyini çəkdi 
və onlara xidmət etdi. Müəllim yoldaşlarımla birlikdə Bakıya milli təhlükəsizlik orqanlarına və digər bir sıra 
yuxarı qurumlara müxtəlif formalarla müraciət etdik. Vəziyyətin çətinləşdiyi barədə onlara məlumat verirdik. 
Orada yaşayan azərbaycanlıların taleyini ciddi fikirləşən olmadı. Müəyyən nazirlər və dövlət adamları buraya 
baş çəkirdi, lakin vəziyyətlə bağlı heç bir ölçü götürmürdülər. Həmin ildə Dağlıq Qarabağın bütün ərazisində 
tikinti işləri gedirdi, abadlıq işləri aparılırdı və yeni evlər tikilirdi. O zaman Bakı görürdü ki, erməni kəndləri 
qazdan istədiyi qədər istifadə edir, lakin Xocalı qazsız qalmışdı. Sonradan canıyananlıq edərək, qaz və rabitə 
sistemi çəkməyə başladılar. Sakinlər Bakıdakı ölkə rəhbərliyinə müraciət edirdi ki, bu cür problemlərə dözmək 
olar. Çalışın, nəyin bahasına olursa-olsun, bizi burada saxlayın. Əgər nə vaxtsa, ermənilər bizi buradan 
çıxartsalar, onda ayağımız bir daha bu torpağa dəyməyəcək. Ölkə rəhbərliyi vəziyyətin qarşısını alacaqlarını 
dəfələrlə bildirsələr də, bunun nəticəsi olmadı. Ermənilər Xankəndində olan zaman azərbaycanlılara, niyə bizim 
torpaqdan çıxıb getmirsiniz, hələ də buradasınız, deyə soruşurdular. Bununla bizə təsir edə bilməyəcəklərini 
anlayan ermənilər əhalini güllələməyə başladılar. Artıq 1989-cu ilin may-iyun aylarında vəziyyət daha da 
gərginləşdi. Xankəndi dağılmağa başladı və hərə bir tərəfə üz tutdu. 1990-cı ildə ermənilər daha böyük 
həyasızlıqlara əl atdılar və bir-bir kəndləri yandırmağa başladılar. Onlar bizə bildirirdilər ki, buradan öz 
xoşunuzla çıxmasanız, qarlı gecədə ayaqyalın çıxmağa məcbur olacaqsınız. Doğrudan da belə oldu. Xocalı 
ətrafındakı bütün Azərbaycan kəndləri alındıqdan sonra, Xocalı mühasirəyə düşdü. Həmin vaxt Xocalıda 
vəziyyət çox acınacaqlı olması ilə yanaşı, ətraf ərazilərlə əlaqə saxlamaq heç cür mümkün deyildi. Çörəyi 
vertolyotlarla yerə tökürdülər ki, əhali acından ölməsin. Dağlıq Qarabağda azərbaycanlıların yaşadığı hər bir 
qəsəbənin ətrafı ermənilərlə dolu idi. Ona görə də bir kənddə biş verən hadisəyə digər kənd müdaxilə edə 
bilmirdi. Ermənilər hər cür silahla təmin olunmuşdular. Bizdə isə, sadəcə, ov tüfəngi var idi. Yadımdadır ki, 
həmin ov tüfənglərini də 1988-ci ildə Xankəndinə gələn məmurlar  bizdən yığdılar. 

 
"Səs" qəzetinin əməkdaşı: 
 
- O vaxt Azərbaycanda müdafiə naziri kimi idi? 
 
Nadir Rəşidov: 
- Dəqiq yadımda deyil. Yəni, son ana qədər ümidimizi itirməmişdik. Yuxarı dairələr əhaliyə yalandan 

təskinlik verirdi. Ağdamla Xocalı arasında Əsgəran deyilən kiçik bir qəsəbə var idi. Əgər həmin qəsəbə 
açılsaydı, Ağdamla Xocalı arasında əlaqə yaratmaq mümkün olardı. Beləliklə, Xocalını yaşatmaq olardı. 
İnsanların əli hər yerdən üzülmüşdü. Belə olsa da, biz son ana qədər orada duruş gətirdik. Çünki Vətən torpağı 
bizə güc, qüvvət verirdi. 1992-ci ilin fevral ayının 25-də 366-cı motoatıcı alayın köməyi ilə ermənilər Xocalıya 
böyük həmlələr yetirdilər. Xocalı işğal olundu, yüzlərlə günahsız insan vəhşicəsinə qətlə yetirildi. İnsanlara 
olmazın işgəncələr verdilər, nə qədər adam itkin və əsir düşdü, soyuqdan dondu. İtkin düşənlərin taleyi barədə 
bu günə qədər heç bir məlumat yoxdur. Bizim keçirdiyimiz hisslərin üçdə-birini Bakıda oturanlar keçirsəydi, 
bəlkə də, Xocalının başına bu işlər gəlməzdi. Heç kim darda qalan Xocalı haqqında fikirləşmirdi və ya 
fikirləşmək istəmirdi. 

 
"Səs" qəzetinin əməkdaşı: 
 
- Əgər ermənilər Azərbaycan torpaqlarını işğal etmək haqqında fikirləşirdisə, Bakıda isə hakimiyyət 

uğrunda savaş gedirdi. Siz o zamankı Xalq Cəbhəsinin  rəhbərlərindən biri kimi, proseslərdə fəal iştirak 
edirdiniz. Torpaqların itirilməsi prosesində kimi günahkar sayırsınız? 

 
DÜNYA DÖVLƏTLƏRİ DAĞLIQ QARABAĞ HADİSƏLƏRİNİN 

KÖKÜNÜN HARADAN QAYNAQLANDIĞINI BİLİR 
 
Təhmasib Novruzov: 
- Sözünün arxasından heç vaxt qaçmamışam. Dünən Azadlıq Hərəkatçıları Birliyinin idarə heyətində 

dünya dövlətlərinə, beynəlxalq ictimaiyyətə müraciət qəbul etmişik. Bəzən deyirik ki, belə müraciətlərin nə 
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əhəmiyyəti var? Mənə elə gəlir ki, həm dövlət və hökumət orqanları, həm də ictimai qurumlar Dağlıq Qarabağ 
məsələsində birmənalı mövqe nümayiş etdirməlidir. Hamımız dünyanın açıq-aşkar yürütdüyü bu ikili standarta 
qarşı öz səsimizi ucaltmalıyıq. Təkcə Azərbaycanda yaşayan azərbaycanlılar yox, eyni zamanda, bütün dünya 
azərbaycanlıları bu işdə yaxından iştirak etməlidir. Müraciətin qısa məzmunu da bundan ibarətdir ki, 22 il 
bundan öncə, başlayan bu hadisənin ağır nəticələri hələ də qalmaqdadır. Dağılmaqda olan imperiya müxtəlif 
ərazilərdə öz nüfuzunu qoruyub saxlamaq üçün bu cür hadisələr törədirdi. Bu da Rusiyanın gələcəyə 
planlaşdırdığı siyasətin tərkib hissəsi idi. Onlar Qafqazı öz nüfuz dairəsində saxlamaq üçün belə bir oyun 
qurulmalı idilər. 1987-ci ilin noyabr ayında Heydər Əliyev SSRİ Siyasi Büro üzvlüyündən kənarlaşdırıldıqdan 
təxminən 10-12 gün sonra Fransada çıxış edən Aqanbekyan rəsmi bəyanat verdi ki, Dağlıq Qarabağ 
Ermənistanla iqtisadi cəhətdən daha sıx əlaqəli olduğuna görə, o, Azərbaycanın tərkibinidən çıxarılaraq, 
Ermənistana qatılmalıdır Qeyd edim ki, Aqanbekyan sadə erməni deyildi, o, SSRİ-nin birinci şəxsi Mixail 
Qorbaçovun müşaviri idi. O zaman ağ Daşnaksütyun bayraqları Kür qırağının sahillərinə qədər müxtəlif yerlərə 
sancılırdı. Biz onları tapıb çıxarır və yandırırdıq. Bir neçə gündən sonra, bu bayraqlar başqa yerlərə sancılırdı. 
Yəni, artıq ermənilər 1987-ci ilin sonunda bu cür hərəkətlərə başlamışdılar. 1988-ci ilin yanvar ayında qarşı 
tərəfə cavab olaraq, Sosialist Əməyi Qəhrəmanı Süleyman Rüstəmin və Sovet İttifaqı Qəhrəmanı Ziya 
Bünyadovun imzası ilə "Ədəbiyyat və İncəsənət" qəzetində bir məqalə dərc olundu. Bu məqalə həm 
Aqanbekyana, həm də Zori Balayana cavab oldu. Bundan sonra 1988-ci ilin fevral ayının 13-də Xankəndində  
ilk mitinq başlandı. Bununla da qarşıdurmanın bünövrəsi qoyuldu. O zamandan bu günədək Qarabağ hadisələri 
bütün dünyanın diqqətindədir. Bütün dünya dövlətləri və ictimaiyyəti bu hadisələrin kökünün haradan 
qaynaqlandığını bilir. Bildiyinə baxmayaraq, həm beynəlxalq təşkilatların,  həm də iri dövlətlərin məsələyə ikili 
standartlardan yanaşmasını hamı görür. Buna etiraz səsimizi qaldırmalıyıq. 

 
AXC-NİN İDARƏ HEYƏTİNDƏ TƏMSİL OLUNANLARIN ƏKSƏRİYYƏTİ XƏYANƏTKAR 

OLUB 
Təhmasib Novruzov: 
- Biz öz içimizdə düşmən deyil, günahkar axtarırıq. Kiminsə öz səhvini anlamasına çalışırıq. Qeyd 

etdiyiniz kimi, mən hərəkatın başında duranlardan olmamışam. Mən hərəkatın Ali Məclisinin üzvü idim. Yəni, 
İdarə Heyətində təmsil olunmamışam. Xalq Cəbhəsinin yüksək postu olan İdarə Heyətində təmsil olunanların 
əksəriyyəti xəyanətkar olub. 1992-ci ilin aprel ayında Əbülfəz Elçibəyin prezidentliyə namizədliyi irəli 
sürüləndə buna etiraz olaraq AXC üzvlüyündən istefa vermişəm. O gündən bu günə qədər bu səhvləri deyirəm. 
Bu səhvlərə Rəhim Qazıyevdən və Pənah Hüseyndən başqa münasibət bildirən olmayıb. Mart ayının 5-də İsa 
Qəmbərlə bağlı baş verən hadisəni unutmaq olmaz, bu bir tarixdir. O, Ayaz Mütəllimovun istefasını bir az 
dayandırın deyib, Bakıya gələcəyini bildirmişdi. Həmin vaxt Popov Ağdam rayon İcra Hakimiyyətinin "Qonaq 
Evi"ndə oturmuşdu. Rəhim bəy də təsdiq edər ki, əməliyyata məhz o rəhbərlik edirdi. Həmin vaxt Rəhim bəy 
hələ müdafiə naziri təyin olunmamışdı. Popovun özü də etiraf edirdi ki, bu əməliyyat üçün küllü miqdarda pul 
danışılıb. Yəni, pulunuzu verəcəksiniz, məsələ həll olunacaq. Bu tarixi bir şans idi ki, ələ düşmüşdü. Çox 
təəssüf ki, bundan istifadə etmək əvəzinə bütün bunlara arxa çevirdik. Xəyanət bu oldu ki, həmin vaxt istefa 
söhbəti dayandırmalı idi. Əməliyyat başladıqdan  sonra Ağdamın içinə tankla yeridilər. Xəbər gəldi ki, A. 
Mütəllimov artıq istefa ərizəsini yazıb və bunu elan edib. Qoşun geri qayıtdı və bunun qarşısını almaq mümkün 
olmadı. Niyə etdin sualına bu günə qədər İ. Qəmbərovdan cavab alınmayıb. İ. Qəmbərov sonradan deyirdi ki, 
mən bunu bilməmişəm. İstefa verib Moskvaya getdikdən sonra A. Mütəllimovla görüşüm oldu. O mənə dedi ki, 
sənin bildiklərindən əlavə sənə daha ciddi faktlar verəcəm. O dedi ki, mən İ. Qəmbərovu və İsgəndər Həmidovu 
çağırıb dedim ki, a kişilər, Ağdamla əlaqə saxlayın və vəziyyəti pozmayın. Qoyun bu iş baş versin, ondan sonra 
mən istefa verib gedərəm. Bu hakimiyyət, bu da siz. Bunlar A. Mütəllimovun mənə dedikləridir. Amma fakt 
odur ki, bizim Milli Məclisin keçmiş üzvü Timoşenko və onun köməkçisi, tərcüməçi-vəkil Ramiz adlı bir şəxslə 
mənim söhbətim oldu. Timoşenko İ. Həmidova bildirmişdi ki, Xocalı və Əsgəranla bağlı əməliyyat 
başlanmalıdır, siz bu istefanı dayandırmalısınız. Bu istefa həmin gün olmamalı idi. 

Mənim R. Qazıyevlə bağlı fikirlərim həmişə olduğu kimidir. Dəfələrlə bildirmişəm ki, o, həbs olunana 
qədər tamam başqa adam idi. Həbsdən gəldikdən sonra isə ona qarşı məndə şübhələr oyandı. Həbs olunana 
qədərki müddətdə gücü çatdığı qədər piston, patron və digər silah-sursat ləvazimatları toplayıb, öz əlləri ilə 
döyüş bölgəsinə paylayırdı. Hamı bilirdi ki, o zaman tüfəngi olanın patronu yox idi. O, bu işlərə can qoyan 
insan idi. 1990-cı ildə həbsxanadan çıxdıqdan sonra, onun hərəkətləri şəxsən məndə şübhə oyatdı. Onunla 
söhbətimdə də bunları dəfələrlə bildirmişəm. Konkret olaraq, batalyonun komandiri Yaqub Rzayevin 
Xuranburddan endirilmə əmri nə üçün verildi? O nədən həbs olundu və Mamed adlı heç bir təcrübəsi olmayan 
bir şəxs onun yerinə təyin olundu? O, təyinat aldığı gün Xuranburddan qüvvəni endirərək, Ağdamda idman 
kompleksinin binasında yerləşdirdi. Bu hadisələr məndə şübhə yaradan amillərdir. Hesab edirəm ki, Rəhim bəy 
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bu cür şübhəli məqamları eşitməyə və onlara cavab verməyə hazırdır. İstərdim ki, bunların hamısına aydınlıq 
gətirilsin. 

 
“Səs" qəzetinin əməkdaşı: 

 
- Xocalı şəhərinin, Quşçununu, Malıbəylinin və Ağdamın işğalında Rəhim Qazıyevin rolunu nədə 

görürsünüz? 
Təhmasib Novruzov: 
- Rəhim Qazıyevin müdafiə naziri işlədiyi müddətdə etdiyi səhvlərlə bağlı fikir söyləyə bilərəm. 

Xuranburdun Daşbaşında oturub, Xankəndini əlinin altında saxlamaqla, Şuşaya daxil olan erməni ordusunu 
zərərsizləşdirmək olardı. Onda hələ Şuşa işğal olunmamışdı. 

 
HƏSƏN DAYI İLƏ QIZQAYIT XALANI ÖLDÜRÜB, XAÇ ŞƏKLİNDƏ BAĞLAMIŞDILAR 

 
Nazim Hüseynov: 
- Xocalı aeroportunun mühafizəsində iştirak etmişəm. Xocalı işğal olunan gündə şəhər sakinləri ilə 

birlikdə oranı tərk etmişəm. Yəni, törədilən hadisələrin canlı şahidiyəm. Əllərimlə 83 şəhid götürmüşəm ki, bir 
ay onların iyi mənim üstümdən getməyib. Orada insanların küt alətlərlə burnunu, qulağını, hətta qonşumuz 
Mustafa kişinin başının dərisini soymuşdular. Oğlu Muradın isə, gözləri, burnu və qulaqları qopardılmışdı. 
1991-ci il dekabrın 23-də Xocalını müdafiə etmək üçün 21 nəfərdən ibarət könüllü dəstə gəlmişdi. O dəstənin 
içərisində Fariz adlı bir nəfərin başını kəsib götürmüşdülər. Təvəkkül adlı bir çobanın qollarını arxadan 
bağlayaraq, ayaqlarını uzadıb "Jiquli" təkərinin üstünə qoyub, ayağından boğazına qədər yandırmışdılar. Hətta 
Həsən dayı ilə Qızqayıt xalanı Kəsik dağın ətəyində öldürüb, onları xaç şəklində bağlamışdılar. Hətta at və 
eşşəklə onları 5 kilometrə qədər məsafədə sürümüşdülər. Qeyd edim ki, Xocalı əhalisi buranı Əsgəran 
istiqamətində deyil, Kəsik dağın ətəyi tərəfdən tərk edirdi. Oradan da əhali Naxçivanik istiqamətində hərəkət 
edirdi. Əzab-işgəncələr bir yana, meyitləri də soyurdular. 

O zaman mən 708-ci briqadada xidmət etmişəm. Alay komandiri Sabir idi. Həmin şəxs Xocalı polis 
bölməsində işləyib, polis-polkovniki olub. Əmr verilən zaman batalyonun biri çıxsa da, digər ikisi çıxmırdı. 
Buradan da qeyd etdiyiniz uğursuz əməliyyatlar başlanılırdı. Bunun nə üçün belə olduğu bu günə qədər də  
müəmmalıdır. Həmin səhvlərə görə bütün əməliyyatlar pozuldu və torpaqlarımız işğal olundu. 

 
"Səs" qəzetinin əməkdaşı: 
- Həmin əməliyyatların məzmunu nədən ibarət idi və nə üçün pozulmuşdu? 
 
Nazim Hüseynov: 
- Rəhim Qazıyevi nazir olduğu vaxtdan tanıyıram. 1992-ci ilin dekabr ayında Seyfəli poliqonunda 

keçirilən təlimlərdə mən də iştirak edirdim. 1993-cü ildə Qarabağ alınmalı, Xankəndi erməni işğalçılarından 
tamamilə azad olunmalı idi. Özüm şahidiyəm ki, Ağdamın Əhmədabad kəndinin arxa tərəfində Gəncə 
diviziyasının texnikaları yerləşdirilmişdi. Qarabağ torpağının azad olunması üçün həmin gün əməliyyat həyata 
keçirilməli idi. Rəhim bəyə bir sualım var. Fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə Şuşadan və Ağdamdan kömək 
istədik. Bizi saatbasaat gələcəklərini bildirərək, ümidli etdilər. Halbuki ermənilər Xocalı şəhərinə daxil olana 
qədər ümidimizi qırmadıq. O zaman erməniləri susdurmaq mümkün deyildimi? 

 
ŞUŞAYA KÖMƏK ETMƏK İMKANIM YOX İDİ 

 
Rəhim Qazıyev: 
- Hamıdan çox hörmət etdiyim insanlar döyüşçülərimdir. Çünki onlar döyüş meydanında olublar. 1992-ci 

il yanvarın 25-də Daşaltı əməliyyatı keçirildi. O zaman Şuşada 6 ədəd "BMP"-də bir ədəd də olsun mərmi və 
pulemyot gülləsi qalmamışdı. Fevral ayının 11-12-də Malıbəyli camaatını çıxartdılar və bura boşaldı. Orada 
batalyon komandiri Azay Kərimov idi. Həmin dövrdə Şuşada avtomatdan və bir ədəd "Qrad"dan başqa 
silahımız yox idi. Əlimizdə olan "Qrad"ın da 40 güllə yerindən 36-sı işləyirdi. Bir zaman radioqurucu vasitəsilə 
ermənilər tərəfdən eşitdik ki, Xocalıya hücum etməyə hazırlaşırlar. Həmin dövrdə ayaqqabı, toxuculuq 
fabrikləri, eləcə də, ərzaq anbarları yandırıldı. Onda mən çox hərəkət edə bilmirdim, yaralı idim. Fevralın 20-də 
ermənilər bir daha Xocalıya atəş açdılar. Özü də Xankəndindəki hərbi şəhərcikdən tankla dəqiq koordinatla 
oranı vururdular. Mənim yatdığım yeri də atəşə tutmuşdular. İndi bu insanlarla üz-üzə dayanmaqdan ötrü 
Allahım məni sağ saxladı. O vaxt Gəncənin polis rəisi indi Rumıniyadakı səfirimiz Eldar Həsənov idi. Bir gün 
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o, mənə zəng vurdu ki, 366-cı alayın tərkibindəki 23-cü diviziyanın komandiri general Budeyev sizinlə 
danışmaq istəyir. Telefonu götürən kimi məni rus ifadələri ilə söyməyə başladı. Mən ona hərbçilərinin Şuşanı 
vurmamasını tələb etdim. Əgər onlar Şuşanı vurmasalar, bizim sizinlə heç bir işimiz yoxdu dedim. Yəni, ona 
bildirdim ki, bizə dəyib-dolaşmasınlar. Dedim ki, Rusiya ilə müharibə aparmaq fikrimiz yoxdur. O, mənimlə 
razılaşdı. Yarım saat keçdikdən sonra yenidən Şuşanı vurdular. Bundan sonra mən Xankəndindəki şəhərciyə 
"Qrad"ın güllələrini dolduraraq, iki dəfə olmaqla, 72 ədəd güllə atdım. Sonra onlar tərəfindən iki vertolyot 
qaldırılaraq, "OMON"-nu vurdular. "OMON"-çulardan biri qəlpə yarası aldı. "Qrad" qurğusundan yalnız hava 
açıq olan zaman istifadə edirdik. Çünki əlimizdə dəqiq koordinat yox idi. Günahsız ölənlərin qanına and içirəm  
ki, dediklərimin hamısı düzdür. Mən vicdanım və millətim üçün hər şeyi atıb oraya getmişdim. Əgər sağlam 
olsaydım və əlimdə heç olmasa iki-üç ədəd "Qrad" olsaydı, sizə köməyə gəlməsəydim, yediyim çörək mənə 
haram olsun. 

 
XOCALINI ERMƏNİLƏR 10 TƏRƏFDƏN MÜHASİRƏYƏ ALARAQ, ATƏŞƏ 

TUTMUŞDULAR 
 
Nadir Rəşidov: 
- Təkcə Xocalının yox, Malıbəylinin, Quşçuların işğal olunduğu ərəfədə toplar Şuşada və Kosalar 

kəndində qurulmuşdu. Onu da mənim dayım oğlu atırdı. Həmin kəndlərin işğalı zamanı Şuşada və Kosalarda 
toplar susurdu. Həmin gün hava dumanlı deyildi. Bəs onda toplar nə üçün susurdu? 

 
Qədim Abbasov: 
- Rəhim bəy, biz xocalıların sizə qəzəbi məhz bundan əmələ gəlib. Fevralın 12-də Malıbəyli və Quşçular, 

fevralın 16-da Qaradağlı kəndləri işğal olundu. Həmin kəndlərin işğalı ilə Xocalının əl-ayağı hər şeydən 
üzülmüşdü. Artıq xocalılar vəziyyətin gərginləşdiyini başa düşürdü. Ağdam və Şuşadan bizimlə əlaqə 
saxlayaraq, buraya qoşun göndərəcəklərini bildirirdilər. Xocalıda 40-a qədər qurban bağlamışdılar ki, qoşun 
buraya çatan zaman onlar kəsilsin. Xocalı işğal olunan gün mən erməni qəbiristanlığında posta idim. Ermənilər 
Xocalını yandıra-yandıra gəlirdilər. Evdən yanıma uşaq göndərdilər ki, bizə "qonaq" gəlib. Fikirləşdim ki, bu 
qırğında "qonaq" kim ola bilər. Qaçaraq evə getdim ki, qızımın kəndin girişində yerləşən evi artıq yandırılıb. 
Həmin vaxt yoldaşım evdə tək olub. Onlar məni axtarıblar ki, ermənilərin gəldiyini xəbər versinlər. Demək olar 
ki, camaat Xocalını tərk edirdi. Xocalını ermənilər 10 tərəfdən mühasirəyə alaraq, atəşə tutmuşdular. Rəhim bəy 
deyir ki, Şuşa dumanlı idi. Necə duman idi ki, ermənilərin top atəşlərindən Şuşa işıqlı görünürdü. 

 
Rəhim Qazıyev: 
- Mən Allaha da, peyğəmbərimizə də and içirəm ki, həmin gün Şuşa dumanlı idi. Qədim qardaş, həmin 

gün bütün danışıqları "zapis" etmişəm. Sadəcə, məni oturub dinləyən yoxdur. Həmin vaxt Ayaz Mütəllibova 
demədiyim söz qalmayıb. Ağdama zəng vurduqda, mənə biədəb sözlərlə bildirdilər ki, orada 12 ədəd "BMP", 
12 ədəd "P-72" tank, 44 ədəd dördtəkərli "BMPN", 4 ədəd "Qrad" var. Mən fevralın 18-dən 23-nə qədər 
əlimdən gələni etdim. Fevralın 25-də artıq əlimdə heç nə yox idi. Dediklərimin hamısının altından imza atıram. 

  
Qədim Abbasov: 
- Həmin gün Xankəndindən Kosalar kəndinə top atdılar, bununla da, atəş qurtardı. Xəbər verdilər ki, 

topçu öldürüldü. 
 
"Səs" qəzetinin əməkdaşı: 
- Qasım müəllim, o zaman Qarabağda ictimai-siyasi vəziyyət necə idi və torpaqlar nə üçün işğal olundu? 

Bəziləri bunun xəyanətin qurbanı olduğunu deyir, bəziləri isə bunu zəifliyimiz və döyüşə bilməməyimizlə 
əlaqələndirir. Əslində, vəziyyət necə idi? 

 
RUSLAR QARABAĞI ERMƏNİLƏR QARŞISINDA QUMARA QOYUB 

 
Qasım Hacıyev: 
- Səhv olmasa idi, bu qədər qanlı-qadalı hadisələr baş verməzdi. Xocalıya qədər də tarixdə soyqırımlar 

olub. Onlar Xocalı qədər dəhşətli olmayıb. Əgər kimsə başqasını günahkar hesab edirsə, deməli, ilk növbədə, 
özünü haqlı bilir. Bu tendensiya yaxşı hal deyil. Rusiyanın hazırkı baş naziri Vladimir Putin erməni 
yığıncaqlarının birində açıq-aşkar deyib ki, ermənilərlə rusların dostluğu ənənəsi I Pyotrun dövründən başlayıb. 
Pyotr babamız deyib ki, "ermənilərə hörmətlə yanaşın, onlara həmişə yer verin və onların arxasında durun". O 
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vaxtdan bu vaxta qədər cəmi 500 il keçib. 500 il ərzində heç nə dəyişməyib, ruslar ermənilərə rəğbət 
göstərməklə davam edirlər. Bu sözləri bugünkü gün Rusiya kimi böyük dövlətin baş naziri deyib. 

Rusiya bütün dünyanın gözü qarşısında Qarabağı ermənilərin qabağına qumara qoydu. Təsadüf elə gətirib 
ki, dəyirmi masanın keçirildiyi fevralın 10-nu tarixi "Kürəkçay" müqaviləsinin bağlandığı günə düşüb. Bundan 
sonra Gülüstan"" və "Türkmənçay" müqavilələri imzalanıb. Böyük rus ordusu gəlib buranı qırırdı, zəbt edirdi və 
sonra isə çıxıb gedirdi. Xanlıqlar dövründən sonra uzun müddət Rusiyanın tərkibində olduq. Azərbaycan 
dəfələrlə qırğınlara məruz qalıb. Kadimirovun kitabını oxusanız, görərsiniz ki, insan nə qədər həyasız olar. Bir 
millətin başına nə qədər müsibətlər gətirərlər. Həm torpağımızı işğal ediblər, ermənilərə istədikləri qədər silah 
verirlər, həm də özləri erməni dövləti yaradıblar. Uzun müddət həyata keçirilən qırğınlar, soyqırımlar, 
deportasiyalar Azərbaycan-türk millətini dəfələrlə məhv edib. Hər bir dövlət öz işğalçılıq siyasətindən əl 
çəkərək, öz sərhədləri daxilində yaşayır. Fikir verirsinizsə, Rusiya öz müstəmləkəçilik siyasətindən əl çəkmək 
niyyətində deyil. Böyük əyalətləri işğal etsə də, Cənubi Qafqazı istismar etməkdən əl çəkmək istəmir. Bir millət 
kimi bütün səhvlərimizi analiz edib, əsil düşmənimizə qarşı mübarizə aparmalıyıq. Öz səhvlərimizi 
düzəltdikdən sonra torpaqlarımızı işğaldan azad etməliyik. 

 
"Səs" qəzetinin əməkdaşı: 
 
- Rəhim bəy, bəzi mətbuat orqanları sizi Rusiyanın keçmiş müdafiə naziri Qraçovun sillə vuranı 

adlandırır. Nə üçün siz həmin silləni Xocalıda ermənilərə və 366-cı alaya vurmadınız? 
 
ELÇİBƏYDƏN XAHİŞ ETDİM Kİ, ORDUNU VAHİD KOMANDANLIĞA TABE ETSİN, BUNA 

NAİL OLMADIM 
 
Rəhim Qazıyev: 
- Mən heç vaxt heç kimin nə sillə vuranı, nə də sözçüsü olmamışam. Qraçovun silləvuranını Rusiya 

Azərbaycana qolu bağlı verməzdilər. Yəni, onlar öz agentlərini ya axıra qədər işlədirlər, ya da özləri məhv 
edirlər. Məni buraya bu məsələlərə aydınlıq gətirmək üçün çağırmısınız. Bir dəfə məni ANS-ə verilişə 
çağırdılar, "Şuşa getsə, başıma güllə çaxacam" sözlərimlə də verilişi bitirdilər. Mən evimi-eşiyimi, ailəmi, gözəl 
işimi qurban verib, Vətənimi qorumağa getmişdim. Bu işdə millətə gücüm çatanı etmişəm. Hər şeyə qadir uca 
Allahdır, mən Allah və ya peyğəmbər deyiləm. Heç dövlət başçısı da olmamışam. Dövlət başçısı dövləti və 
hökuməti ağır vəziyyətdə qoyub qaçdı. Ona qarşı heç bir ittiham irəli sürmürsünüz. Üç general məndən əvvəl və 
üçü də məndən sonra olub. Bir kvadratsantimetr torpaq işğaldan azad olunubsa, bunu desinlər. Rusiya ordusunu 
Azərbaycandan çıxaran Rəhim Qazıyev necə ola bilər ki, Qraçovun silləvuranı olur? 

1991-ci ilin fevral ayında Qaradağlıda kolxoz sədri Soltanı öldürdülər. Oraya ermənilərin içi ilə yeganə 
gedib çıxan mən oldum. Bundan sonra Sırxavənddə iyulun 14-də ata ilə oğulu maşınla ot gətirən yerdə 
öldürdülər. Həmin vaxt Xalq Cəbhəsinin qurultayı keçirilirdi. Qurultaya qonaq gələnlərin bir hissəsini Qubaya 
Qəçrəşə, digər hissəsini Pirquluya və Lənkərana apardılar. Bir nəfər də olsun adamı Qarabağa aparmadılar. 
Mərhum Eldar Bağırovla Sırxavəndə getdik. Yenicə Ağdama çatmışdım ki, dedilər ki, ermənilər Laçının eşşək 
meydanına hücum edərək, 900 heyvan aparıblar, 11 nəfər də qətlə yetirilib. Təsəvvür edin, mən qayıtdım 
Bakıya, oradan da Laçına getdim. O zaman Leninqrad şəhər sovetinin bir nəfər qadın deputatı və kameraman 
Rauf Nəsirovla birlikdə oraya getdik. Oraya çatana qədər nə cəbhədən, nə də hökumətdən oraya baş çəkən 
olmamışdı. Qadın oradakı vəziyyəti öz gözləri ilə gördükdə, ağlamağa başladı. 

Daha sonra buraya həmin ilin sentyabr ayının 18-də Yeltsinlə Nazarbayev gəldi. Sentyabrın 19-20-də isə 
Xocalıya getdilər. İnanın, Yeltsin maşını saxlayıb, yolda toplaşmış insanlara salam belə vermədi. Hamı da elan 
etmişdi ki, Şuşaya da gedəcək, heç oraya da getmədi. Yeltsin aeroportda olan zaman ona məlumat verdim ki, bir 
nəfər qadın-azərbaycanlı jurnalist döyülüb, bir nəfər Eldar adlı kameraman oğurlanıb, bir nəfər xarici jurnalist 
isə soyundurularaq döyülüb. İtkin düşən Eldarın tezliklə tapılmasını tələb etdim. Daha sonra mən Xankəndinə 
hazırlaşırdım. Ermənilərin rəhbərlərindən biri dedi ki, mən sənə oraya getməyin üçün zəmanət vermirəm. Dedim 
sən kimsən ki, mənə zəmanət verəsən, bu torpaq mənimdir. Xankəndində olanda, Eldarı bizə təhvil verdilər. 
Mən bu hərəkatda varlığımla iştirak etmişəm. Belə olan halda, nə üçün döyülüb-söyülürəm? Çünki haraya 
qaçırsınızsa, Rəhimi görürsünüz. Eyni anda baş verən proseslərin hamısından xəbər tuta bilmirdim. 

1993-cü il yanvarın 20-də Əfədliyə bomba düşdü. Bu hadisənin də kim tərəfindən törədildiyi məlum 
olmadı. Məxfi sənədlər hələ də hərbi prokurorluqda saxlanılır. Yanvarın 25-də özümüzü toparlayıb, uğurlu 
əməliyyat hazırladıq. Bizim Müdafiə Nazirliyinin silahlı qüvvələri Fərrux dağına qalxdılar. Elə vururdular ki, 
səngərdə erməninin başı bir tərəfə gedirdi, ayağı bir tərəfə. Mən Elçibəydən xahiş etdim ki, fərman verməklə 
qoşunların operativ surətdə vahid komandanlığa tabe olmasına şərait yaratsın. Mən bu fərmanın imzalanmasına 
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nail ola bilmədim. Planlaşdırmışdıq ki, qüvvələrimiz Fərrux yüksəkliyində olan zaman Şabanovun başçılıq 
etdiyi daxili qoşunlar düşmən arxasına keçməli idi. Daha sonra isə Sırxavənddən "OMON"-çular düşmənin 
üzərinə doğru hərəkət edəcəkdi. Şabanov elan etdi ki, biz çıxırıq və düşmənin arxasına keçməyə çalışacağıq. 
Sırxavənddən ermənilərin üzərinə getməli olan qüvvə son andaca buranı tərk edərək gedir. Təbiidir ki, bütün 
dünyada uğursuz əməliyyatlar ola bilər. Lakin bunlar Təhlükəsizlik Şurasında müzakirəyə çıxarılmalı və əsil 
günahkar tapılmalıdır. Ancaq onlar məsələni müzakirə etmədən Xalq Cəbhəsinin idarə heyətinin əmri əsasında 
bəyanat verdilər. Rauf Arifoğlunun özü sonradan dedi ki, həmin bəyanatı mən yazmışam. Fevralın 1-də 
ermənilər Yerevanda oturaq mitinqə başladılar ki, biz Qarabağdan imtina edirik. Aclarından və soyuqdan 
qırılırdılar. Beləliklə, Müdafiə Nazirliyini ittiham etməyə başladılar. Əlbəttə, nazirlikdə istənilən qədər səhv var 
idi. Ordu dədəm Həsən kişidən qalmamışdı. Ordu 6 aylıq idi və hələ yaşı tamam olmamışdı. İndi ordumuzun 
17-18 yaşı var. Əməliyyatın nəticəsi olaraq, həmin Şabanovu podpolkovnikdən polkovnikə, eləcə də, müdafiə 
qoşununun komandanının müavini vəzifəsinə təyini etdilər. Nə üçün bugünədək həmin uğursuz əməliyyatın 
səbəbləri araşdırılmayıb? Bütün suallarınızı cavablandırmağa hazıram. 

 
NƏ ÜÇÜN  MƏNİ SATQIN HESAB EDƏNLƏR MƏHKƏMƏYƏ GƏLMƏDİLƏR? 
 
Rəhim Qazıyev 
- Niyə məni Qraçovun silləvuranı, satqın hesab edən oğlanlar məhkəməmə gəlmədilər? 20 faiz torpağı 

işğal altında olan və 1 milyon qaçqını olan millət demədi ki, nə üçün bu satqını Bakıdan 80 kilometr kənarda 
qapalı Qobustan həbsxanasında mühakimə edirsiniz? Heç kim demədi ki, gəlin, onu şəhid ailələrinin, 
qaçqınların və qeyrətli qazilərin qarşısında ən böyük zallarda mühakimə edək. Hamı Rəhimə xain deyir, amma 
mənə vətənə xəyanət maddəsi verilməyib. 

 
RÖVŞƏN CAVADOV BİZƏ DEDİ Kİ, GEDİN, İŞİNİZLƏ MƏŞĞUL OLUN 

 
Sərraf Orucov: 
- O vaxt mən Əfqanıstandan qayıtdıqdan sonra Bakıda hərbi hazırlıq məktəbində oxuyurdum. Əyani 

oxuduğum üçün bizi müharibəyə aparmadılar. Milli ordu yaranmağa başladıqda, əfqan döyüşçüsü kimi, könüllü 
olaraq, döyüşə yollanmaq istədik. Rəhim bəy deyir ki, cəmi 1 ədəd "Qrad"ımız var idi. Ancaq mən orada elə 
silahlar gördüm ki, onları heç Əfqanıstanda görməmişdim. 500 nəfər tələbə, 150 nəfər əfqan döyüşçüsü və el 
oğlanları yığışaraq, döyüşə getdik. Qəbələdə turizm mərkəzində iki nəfər istefada olan türk generalı bizə təlim 
keçdi. Onlardan biri Mətin bəy, digəri isə Ahən bəy idi. Təlim nəticəsində 200 nəfər kənarlaşdırıldı, 300 nəfər 
qaldı. Texnikaya, silah-sursata nəzarət üçün Etibar Məmmədov (indiki AMİP sədri) təhkim olunmuşdu. 8 ədəd 
"Kamaz" markalı maşınla dolu təzə silah-sursat gətirildi. E. Məmmədov bizə dedi ki, əzizlərim, sizin təliminiz 
hələ başa çatmayıb, ancaq Şuşa artıq işğal olunub. May ayının 9-da Şuşa erməni işğalçıları tərəfindən alınmışdı. 
O, bizə dedi ki, mən sizin başınızın üstündə olmaqla, Laçına gedəcəyik və Şuşanı tez bir zamanda işğaldan azad 
edəcəyik. Qayıdanda axşam saat 8 radələrində Yevlax yolunda yerləşən yun zavodunda Rəhim bəylə rastlaşdıq. 
Maşının içərisində gözləyirdik görək rəhbərlik bizə nə tapşırıq verəcək. Əgər onlar əmr versəydilər, döyüşə 
gedəcəkdik. Həmin gün axşamı orada qaldıq. Axşam saat 9-da "Xəbərlər" proqramında elan olundu ki, artıq 
Şuşa Azərbaycan hərbçiləri tərəfindən azad olunub. Biz sevindik. Səhərisi gün yolumuza davam etdik. 
Qubadlıya, oradan da Laçına getdik. Laçında Arif Paşayevin rəhbərlik etdiyi hərbi hissədə olduq. Orada 
mərhum jurnalist Çingiz Mustafayev A. Paşayevə müraciətlə "alçaqlar, binamuslar, əclaflar, siz xalqı 
aldadırsınız"-deyərək, onu təhqir etməyə başladı. Ç. Mustafayev Şuşanın azad olduğu barədə xəbəri eşitdikdən 
sonra, vəziyyəti öyrənmək üçün buraya gəlmişdi. E. Məmmədov geri çəkilmişdi, generallar isə bizə deyirdilər 
ki, Şuşa artıq işğal olunub, gedin işinizlə məşğul olun. Həmin generallar bizimlə görüşdülər və dedilər ki, 
haqqınızı halal edin, qayıdın gedin. Biz yiyəsiz qaldıq. Səhərisi günü, demək olar ki, A. Paşayevin alayı dağıldı. 
Mənim rəhbərlik etdiyim alayı isə, "OMON"-un tabeçiliyinə verdilər. Buraya gələndə Rövşən Cavadov bizi 70 
nəfərdən ibarət dəstə ilə birlikdə Varslıya göndərdi. Rəhim bəyin az öncə qeyd etdiyi kimi, bura çox çiskin, 
dumanlı idi. Hətta 3 metr uzaqlığı belə görmək mümkün deyildi. May ayının 12-13-də orada qaldıq. Ayın 14-ü 
R. Cavadov buraya gəldi. O, bizə dedi ki, ay rəhmətliyin uşaqları, mənim özümə kömək edən lazımdır, siz canlı 
mişen olmaq üçün buraya gəlmisiniz. Dedi ki, istəyirsinizsə, buradan çıxıb gedə bilərsiniz. Qeyd edim ki, Şuşa 
əvvəlcədən tamamilə boşaldılmışdı. Rəhim bəyə bir sualım var: biz oraya döyüşməyə gəlmişdik, nə üçün bizi 
oradan geri qaytardılar? 

 
Rəhim Qazıyev: 
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- Həyatım boyu sənə olan minnətdarlığımı ifadə edə bilmərəm.  Sizin qarşınızda qanımın son damlasına 
qədər cavab verməyə hazıram. Əmin olun ki, mən belə bir əmr verməmişəm. Həmin vaxt silləvuranı 
adlandırıldığım Qraçovun yanına getdim və yalvararaq, 20 texnika istədim. O da telefon dəstəyini götürüb, 
Popova zəng vurdu ki, bizə 20 texnika versin. O dövrdə Azərbaycanda ən az tapılan akkumlyator idi. Əsgərlər 
bütün akkumlyatorları çıxardıb satmışdılar. Elbrus Orucov mənim məhkəməmə gələndə, mən ona sual verdim 
ki, sənə əmr vermişəmmi ki, Şuşa-Xankəndi yolunu təmizlə? O cavab verdi ki, yox, siz belə bir əmr 
verməmisiniz. Bununla bağlı bütün videofaktları sizə təqdim etməyə hazıram. Əvvəla, Sərraf bəyin qeyd etdiyi 
generallar mənim tabeçiliyimdə deyildi. Ona görə də, onlara belə bir əmr verə bilməzdim. Mənə şər atırlar ki, 
Ağdərə əməliyyatının dayandırılması haqqında 101 saylı əmr vermişəm. Əslində isə, belə bir əmr yoxdur. 

 
"Səs" qəzetinin əməkdaşı: 
- Xocalı faciəsinin dünyada tanınması istiqamətində hansı tədbirləri həyata keçirirsiniz? 
 

"XOCALIYA ƏDALƏT" KAMPANİYASI ÇƏRÇİVƏSİNDƏ SİLSİLƏ TƏDBİRLƏR 
KEÇİRİLİR 

 
Elməddin Mehdiyev: 
- İslam Konfransı Gənclər Forumu 2006-cı ildə yaradılıb və mərkəzi ofisi İstanbulda yerləşir. 2008-ci 

ildə İSESKO ilə bərabər təşkil olunan tədbirdə İslam Konfransı Təşkilatının anım günü təsis edilib. Həmin anım 
günündə islam ölkələrində törədilən soyqırımların və qətliamların anım tədbirlərinin keçirilməsi nəzərdə tutulur. 
Anım gününün ilk tədbirlər siyahısına Xocalı soyqırımı da daxil edilib. İKT-nin Mədəniyyətlərarası Dialoq üzrə 
baş koordinator Leyla xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə "Xocalıya Ədalət" kampaniyası təsis edilib. 2008-ci ilin 
may ayından etibarən kampaniya fəaliyyətə başlayıb. 2009-cu ilin fevral ayında isə, bu kampaniyaya beynəlxalq 
səviyyədə start verilib. Dünyanın 20-dən artıq şəhərində Xocalını tanıtma və bu barədə ictimaiyyəti 
məlumatlandırmaq məqsədilə çoxsaylı tədbirlər keçirilib. Qeyd edim ki, kampaniyanın ingilis dilində fəaliyyət 
göstərən rəsmi saytı var. Burada Xocalı şəhəri və orada törədilən soyqırım, eləcə də, Qarabağ münaqişəsinin 
tarixi haqqında ətraflı məlumat yerləşdirilib. Əsas məqsədimiz ifrat məlumatlılığa yol vermədən, beynəlxalq 
faciəni dünya ictimaiyyətinə çatdırmaqdır. 2009-cu ilin may ayında İKT Xarici İşlər Nazirləri Şurasının 
Dəməşqdə keçirilən 36-cı sessiyasında qətnamə qəbul edilib. Həmin qətnamədə "Xocalıya Ədalət" 
kampaniyasına dəstək verilib və üzv dövlətlər bu kampaniyanın təbliğinə çağırılıb. 2010-cu ilin yanvar ayının 
24-31-də Uqandanın paytaxtı Kampau şəhərində İKT-yə üzv ölkələrin parlament birliyinin sessiyası keçirilib. 
Dünya dövlətlərinin dörddə bir hissəsi, yəni 51 parlament orada təmsil olunub. Orada qəbul olunan qətnamənin 
mahiyyəti ondan ibarətdir ki, ilk dəfə olaraq, Xocalı beynəlxalq aləmdə qətliam kimi tanınır və insanlara qarşı 
törədilmiş cinayət kimi qəbul olunur. Bu cinayəti törədənlərin cəzalandırılmasına çağırış olunur. 
İndiki Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan o zaman səhra komandiri idi. Onunla bərabər Ermənistanın keçmiş 
prezidenti Robert Köçəryan bu cinayəti törədənlərdəndir. Qərbdən olan yazıçı Tomas Deval, ilk dəfə olaraq, 
Qarabağ münaqişəsinin tarixini araşdırıb və bu barədə kitab yazıb. Belə ki, S. Sarkisyan ona verdiyi 
müsahibəsində etiraf edib ki, Xocalı soyqırımına qədər azərbaycanlılar elə bilirdilər biz onlarla zarafat edirik və 
sivil əhaliyə qarşı silah işlətmirik. Amma biz Xocalını məhv etdik və azərbaycanlılara göstərdik ki, oranı tərk 
etməyəcəkləri təqdirdə, onların başına nə gələ bilər. Bu cür faktlardan istifadə edərək dünya ictimaiyyətini 
məlumatlandırmağa çalışırıq. 

Bəxtiyar Əliyev: 
-Xatırlayıram, 1991-ci ilin noyabr ayında biz Şuşadan çıxdıq. Mən o vaxt uşaq idim. Belə bir göstəriş 

gəldi ki, şuşalılar Şuşanı tərk etsin. Kişilər orada qaldı, lakin bütün silahlar onlardan yığıldı. 1991-ci ilin noyabr 
ayından Şuşanın işğalı vaxtına qədər mərhum atam bir qrup şəxslə Yevlaxdan silahları "Kamaz" maşınlara 
yığaraq, Şuşaya daşıyırdılar. Şuşa işğal olunandan sonra, məlum oldu ki, oradakı erməni kilsəsi ağzına qədər 
silah-sursatla dolu olub. 

 
BU DAMĞANI ÇİYNİMDƏ APARMAQ İSTƏMİRƏM 

 
Rəhim Qazıyev: 
- 1988-ci ildən həmin dövrə qədər baş verən hadisələrə görə mən məsuliyyət daşımıram. 1993-cü il 

martın 17-də müdafiə naziri təyin olunmuşam. 11 ay nazir olmuşam. Bu müddət ərzində, Şuşa və Laçın işğal 
olunub. Onların işğal olunma səbəbləri haqqında məndə sübutlar var. Şuşanın işğalından sonra Ağdərəni, 
Gülüstanı, Gədəbəydən Daşkəndi, Laçının 14, Qubadlının 53 kəndini işğaldan azad etdik. Dağlıq Qarabağın 
işğal olunmuş torpaqlarının 52 faizi mənim dövrümdə azad olunub. Bir daha deyirəm ki, müdafiə naziri 
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olduğum müddətdə əlimdən gələn bütün imkanlardan istifadə etmişəm. Məni heç kim susdura bilməz. Çünki bu 
damğanı çiynimdə aparmaq istəmirəm. Əgər günahım varsa, başımı qəssab kötüyünün üstünə qoymağa hazıram. 
Vurmasalar, namussuzdular. 

 
Kübra ƏLİYARLI,  

Sevinc NƏZƏROVA  
 

“Səs”.-2010.-11 fevral.-N.25.-S.8-9.12 fevral.-N26.-S.8-9., 
13 fevral.-N.27.-S.8-9.,16 fevral.-N.28.-S.8-9. 
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Qarabağ və Xocalı soyqırımı mövzusundakı müsabiqənin yekunlaşması ilə bağlı  

tədbir keçirilmişdir 
 

Fevralın 16-da Azərbaycan Mətbuat Şurası və "Xocalı Soyqırımını Tanıtma" İctimai Birliyinin 
"Qarabağ mövzusunun və Xocalı soyqırımının mediada təbliğinə dəstək" layihəsi çərçivəsində 
jurnalistlər arasında aparılmış müsabiqənin yekunlaşması ilə bağlı tədbir keçirilmişdir. 

 
Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov bildirmişdir ki, layihə "Azərsun Holdinq"in maliyyə dəstəyi ilə 

həyata keçirilir. Azərbaycan mediası Qarabağ həqiqətlərinin və Xocalı soyqırımının təbliğinə həmişə diqqət 
ayırmışdır. Amma həmin diqqəti bir qədər də artırmağa ehtiyac duyulur. Bunu nəzərə alaraq Azərbaycan 
Mətbuat Şurası və "Xocalı Soyqırımını Tanıtma" İctimai Birliyi jurnalistlər arasında müsabiqənin təşkilini 
zəruri saymışdır. Müsabiqənin məqsədi Xocalı soyqırımı həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasıdır. 

Müsabiqə 2009-cu il sentyabrın 1-dən cari ilin fevralın 10-dək davam etmişdir. Müsabiqəyə 2009-cu ilin 
sentyabrından 2010-cu il fevralın 5-dək qəzet, jurnal və informasiya agentliklərində gedən, Qarabağ mövzusu və 
Xocalı faciəsi ilə bağlı 76 material verilmişdir. Materiallar üçün həcm və dil məhdudiyyəti nəzərdə 
tutulmamışdır. Qaliblərə mükafatlar fevralın 24-də Xocalı soyqırımının ildönümü ərəfəsində təqdim 
olunacaqdır. Qarabağ mövzusunun və Xocalı soyqırımının təbliğində yaxından iştirak edən ən yaxşı xarici KİV-
ə xüsusi diplom təqdim olunacaqdır. Qalib yazıların ingilis dilinə tərcümə edilərək, müxtəlif KİV-də dərci, 
informasiya portallarında yerləşdirilməsi nəzərdə tutulur.  

Ümumən müsabiqənin mükafat fondu belədir: Birinci yer - 1 nəfər - 1000 manat, ikinci yer - 2 nəfər - 650 
manat, üçüncü yer - 3 nəfər - 300 manat, ən yaxşı araşdırma işi - 1 nəfər - 500 manat, o cümlədən 5 nəfərə 
həvəsləndirici mükafat təqdim olunacaqdır. Tədbirdə "Azərbaycan" qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqov, 
Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Elxan Poluxov, Milli Məclisin deputatı Elman Məmmədov və başqaları 
müsabiqənin əhəmiyyətindən danışmış, Xocalı soyqırımı həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasının 
vacibliyini vurğulamışlar.  

 
“Azərbaycan”.-2010.-17 fevral.-N 37.-S.1. 
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Xocalı soyqırımı ilə bağlı yazı müsabiqəsinə həsr olunan tədbir keçirilib 

 
Dünən Azərbaycan Mətbuat Şurası (MŞ) və “Xocalı soyqırımını tanıtma” İctimai Birliyi “Azersun 

Holdinq” Şirkətlər Qrupunun maliyyə dəstəyi ilə “Qarabağ mövzusu və Xocalı soyqırımının mediada təbliğinə 
dəstək” layihəsinin gedişi ilə bağlı mətbuat konfransı keçirib. MŞ-nın sədri Əflatun Amaşov bildirib ki, 
müsabiqənin keçirilməsində məqsəd Qarabağ mövzusunun və Xocalı soyqırımı ilə bağlı həqiqətləri beynəlxalq 
ictimaiyyətə çatdırmaqdır. Onun sözlərinə görə, müsabiqənin sonunda yazılar müxtəlif xarici dillərə tərcümə 
ediləcək, ən yaxşı yazılar kitabça şəklində çap olunaraq digər ölkələrdə təbliğ ediləcək: “Sentyabrın 1-dən 
başlayan yazıların qəbulu fevralın 10-dək davam edib. Dünən şuranın təşkilat şöbəsinin iclası keçirilib və 
müsabiqənin münsiflər heyəti müəyyənləşib. Münsiflər heyətinin sədri “Azərbaycan” qəzetinin baş redaktoru, 
millət vəkili Bəxtiyar Sadıqov seçilib. Münsiflər Heyətinin tərkibinə Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat 
xidmətinin rəhbəri Elxan Poluxov, “525-ci qəzet”in baş redaktoru Rəşad Məcid, Diasporla İş üzrə Dövlət 
Komitəsinin əməkdaşı Elşad Miraləm, Əsir və itkin düşmüş və girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət 
Komissiyasının nümayəndəsi Mahir Cavadlı, millət vəkili Elman Məmmədov, “Bizim yol” qəzetinin baş 
redaktoru Bahəddin Həziyev daxil edilib”.  

Ə. Amaşovun dediyinə görə, müsabiqəyə 76 müəllif yazı təqdim edib. O, bu yazıların 36-nın gündəlik 
qəzetlərdə, 5-nin informasiya agentliklərində, 2-nin xəbər portalından, 1-nin isə radiodan verildiyini deyib: “76 
yazıdan yalnız 3-ü rus dilində olub, qalanları Azərbaycan dilində təqdim edilib”. 

Ə. Amaşov bildirib ki, müsabiqənin sonunda I yerə 1 nəfər seçilərək 1000 manat, II yerə 2 nəfər 
seçilərək 650 manat, III yerə 3 qalib seçilərək 300 manat dəyərində mükafatlandırılacaq. Bundan əlavə, 
araşdırma yazıya görə 500 manat mükafat veriləcək. 

Müsabiqənin münsiflər heyətinin sədri, millət vəkili Bəxtiyar Sadıqov bildirib ki, Xocalı faciəsinin 
tanıdılmasında hər bir vətəndaş əlindən gələni etməlidir. Onun sözlərinə görə, Xocalı yeganə faciədir ki, onun 
şahidləri hələ də yaşayır: “Faciə ilə bağlı kifayət qədər məlumat, video, foto çəkiliş var. Lakin biz bu faciəni 
hələ də dünyada qəbul etdirə bilməmişik. Biz geriyə çəkilməməliyik, məsələni daim gündəmdə saxlamalıyıq. 
Dünya bu faciəyə belə ikili standartlarla yanaşır. Bu faciənin daha çox qurbanları olduğu halda belə bunu qəbul 
etmək istəmirlər. Amma istər Qərb dövlətləri, Amerika, eləcə də digər dövlətlər məsələ ilə bağlı inadkarlıq 
göstərdikcə, biz onların üzərinə getməli və geriyə addım atmamalıyıq”. 

XİN-nin mətbuat xidmətinin rəhbəri Elxan Poluxov ölkəmizin xaricdə təbliğinin Diasporla İş üzrə 
Dövlət Komitəsi və nazirlik tərəfindən həyata keçirildiyini bildirib. Onun fikrincə, xaricdə təbliğat işini həyata 
keçirilməsində bəzən məlumat azlığı hiss olunur: “Bu səbəbdən belə materiallara, xarici auditoriyaya 
ünvanlanan yazılara hər zaman ehtiyac var. Hesab edirəm ki, növbəti illərdə müsabiqə ilə bağlı meyarlar 
müəyyənləşəcək və jurnalistlər həmin istiqamətdə yazılar təqdim edəcəklər”.  

 
BƏXTİYAR   

 
“525-ci qəzet”.-2010.-17 fevral.-N.30.-S.2. 
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Xocalı soyqırımının 18-ci ildönümü ilə bağlı dəyirmi masa keçirilib 

 
ELMAN MƏMMƏDOV: “DÜNYA İCTİMAİYYƏTİ ERMƏNİLƏRİN XOCALIDA TÖRƏTDİYİ 

VƏHŞİLİKLƏRƏ BİGANƏ YANAŞIR” 
 
Dünən “Səs” qəzetinin redaksiyasında Xocalı soyqırımının 18-ci ildönümü ilə bağlı dəyirmi masa 

keçirilib. Tədbiri giriş sözü ilə qəzetin şöbə müdiri İlham Əliyev açaraq, zaman-zaman ermənilər tərəfindən 
azərbaycanlılara qarşı həyata keçirilən qətliamlardan, soyqırım və genosid siyasətindən danışıb. Qeyd edib ki, 
müasir dövrümüzə qədər ermənilər öz havadarlarının bilavasitə dəstəyi ilə xalqımıza qarşı 86 dəfə kütləvi qırğın 
aktı törədib. Onun sözlərinə görə, 1905-07, 1918, 1948-53 və 1988-1994-cü illər ərzində daşnaklar tərəfindən 
həyata keçirilən təcavüzkar siyasətin başlıca məqsədi aborigen əhalini nəyin bahasına olursa regiondan 
sıxışdırıb çıxarmaq, bununla da türksüz “böyük Ermənistan” dövlətini reallaşdırmaq olub: “Hamilərindən 
hərtərəfli dəstək alan ermənilər müasir dövrümüzə kimi ümumilikdə 2 milyona yaxın azərbaycanlını qətlə 
yetiriblər. Belə qətliamların ən dəhşətlisi 1992-ci ilin 25-dən 26-na keçən gecə Xocalıda törədilib. Həmin gecə 
Xankəndi şəhərindəki keçmiş sovet ordusunun 366-cı alayının iştirakı ilə Xocalı şəhərinə hücum edən erməni 
qəsbkarları bu qədim tarixə malik yaşayış məntəqəsinin əhalisinə amansız divan tutublar. Dinc əhaliyə qarşı 
həyata keçirilən qətliam nəticəsində ümumilikdə 613 nəfər öldürülüb. Onlardan 63 nəfəri uşaq, 106 nəfəri qadın, 
70 nəfəri qoca və ahıl sakinlər olub. 487 nəfər yaralıdan isə 76 nəfərini uşaqlar təşkil edib. Həmçinin, faciə 
zamanı 8 ailə tamamilə məhv edilib, 25 uşaq hər iki valideynini, 130 uşaq valideynlərdən birini itirib. Əhalinin 
1275 nəfəri ermənilər tərəfindən əsir götürülüb. Onlardan böyük bir qismi sonradan azad edilsə də 150 nəfər 
Xocalı sakinindən bu günə kimi xəbər tutmaq mümkün olmayıb”. 

Xocalı şəhərinin sabiq icra başçısı, millət vəkili Elman Məmmədov sözügedən soyqırımla bağlı, o dövrdə 
Xocalıda yaranmış vəziyyət haqqında geniş məlumat verib. Bildirib ki, Xocalının işğalı planı 366-cı alayın 
qərargahında hazırlanıb və müxtəlif ölkələrdən gətirilmiş muzdlu döyüşçülərin köməyi ilə həyata keçirilib: 
“1991-ci ilin oktyabr ayından şəhər ermənilər tərəfindən blokadada saxlanılırdı. Həmin ayın 30-dan 
Azərbaycanla avtomobil əlaqəsi kəsilən Xocalının yeganə nəqliyyat əlaqəsi hava xətti ilə mümkün olurdu. Şuşa 
şəhərinin səmasında mülki vertolyotun vurulması və nəticədə 40 nəfərin həlak olması hadisəsindən sonra bu 
əlaqə də kəsildi. Beləliklə də, 1992-ci il yanvarın 28-də sonuncu vertolyotu qəbul edən Xocalı tam mühasirə 
şəraitində yaşamağa məhkum olundu. Bundan istifadə edən erməni silahlı dəstələri fevral ayının ikinci 
yarısından başlayaraq, şəhəri toplardan, ağır zirehli texnikalardan atəşə tutmağa başladılar. Yalnız milis və milli 
ordumuzun döyüşçülərindən, əli silah tuta bilən şəhər sakinlərindən təşkil olunmuş yerli özünümüdafiə dəstəsi 
son ana qədər düşmənə müqavimət göstərsə də ciddi irəliləyişə nail ola bilmədi. Xocalıların o zamankı ölkə 
rəhbərliyinə etdiyi çoxsaylı müraciətləri də cavabsız qaldı. Xocalının müdafiəsi üçün heç bir tədbir görülmədi. 
Nəticədə isə ermənilər Xocalı şəhərini işğal etdi və işğal zamanı ağlasığmaz vəhşiliklər törətdilər”. 

Millət vəkili ermənilərin Xocalıya hücum etməsinin başlıca səbəbindən də danışıb. Qeyd edib ki, şəhərin 
strateji mövqedə yerləşməsi, xüsusən də ətraf rayonlara gedən nəqliyyat yollarının üzərində olmasına görə, o 
zaman ermənilər nəyin bahasına olsa da Xocalını ələ keçirməyi qarşılarına məqsəd qoyublar: “7 mindən artıq 
əhalisi olan bu yaşayış məntəqəsi Xankəndindən 10 kilometr Cənub-Şərqdə, Qarabağ dağının silsiləsində və 
Ağdam-Şuşa, Əsgəran-Xankəndi yollarının üstündə yerləşməklə böyük əhəmiyyət kəsb edirdi. Əgər 
Qarabağdakı yeganə aeroportun da burada yerləşdiyini nəzərə alsaq, Xocalını ələ keçirmək üçün ermənilərin o 
dövrdə necə canfəşanlıq etdiklərini daha aydın təsəvvür etmək olar. Sonralar ermənilər özləri də etiraf ediblər 
ki, şəhərə hücum zamanı başlıca məqsəd Xocalı platsdarmının məhv edilməsi, həmçinin bu məntəqədən keçən 
Əsgəran-Xankəndi yolunun boşaldılması və azərbaycanlıların nəzarətində olan aeroportun ələ keçirilməsi olub”. 

Elman Məmmədov Xocalı soyqırımının beynəlxalq aləmdə tanıdılması məsələsinə də toxunub. Deyib ki, 
Azərbaycan dövləti, başda prezident İlham Əliyev olmaqla Xocalı soyqırımının dünyada təbliği və soyqırım 
kimi qəbul edilməsi üçün çox işlər görülür: “Bütün bunlara baxmayaraq, dünya ictimaiyyəti 18 il bundan qabaq 
ermənilərin Xocalıda törətdiyi vəhşiliklərə biganə yanaşır. Ona görə də biz bütün gücümüzlə çalışmalıyıq ki, 
dünyanın ədalətdən danışan super güclərini başa salaq ki, heç bir sübutu olmayan qondarma “erməni 
soyqırımı”nı müzakirə etməkdənsə, Xocalıdakı erməni vandalizmini müzakirə edin və bu soyqırımı tanıyın”. 

Tədbirin sonunda Elman Məmmədov jurnalistləri maraqlandıran sualları cavablandırıb. 
 

Rufik İSMAYILOV 
 

“525-ci qəzet”.-2010.-18 fevral.-N.31.-S.5. 
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Xocalı soyqırımı ermənilər tərəfindən qəsdən planlı şəkildə törədilən  

beynəlxalq cinayət hadisəsidir 
 

"Xocalı soyqırımı - ermənilərin Azərbaycana qarşı genosid siyasətidir" 
 

Xocalı soyqırımını dünya ölkələri ermənilərin Azərbaycan xalqına qarsı soyqırımı kimi tanımalıdır. 
Ermənilər tarixən öz havadarlarının köməyi ilə Azərbaycan xalqına qarşı ərazi iddiasında olub. Tarixi 
torpaqlarımıza qəddarcasına basqın edərək işğal ediblər. Xalqımıza qarsı soyqırımı həyata keçiriblər. 
Ermənilərin həyata keçirdikləri soyqırımı siyasətinin ən dəhşətlisi. insanlığa sığmayan. tarixdə görünməmiş 
terror aksiyası - Xocalı soyqırımıdır. Xocalı soyqırımı XX əsrin ən dəhşətli soyqırımıdır. Lakin gəlin çörək. bu 
misli görünməmiş erməni vəhşiliklərinə Azərbaycanın o zamankı iqtidarı Ayaz Mütəllibov hakimiyyətə can 
atan və sonradan hakimiyyətdə olan "demokrat bəylər". eyni zamanda dünya ölkələri nə cür münasibət 
həslədilər və niyə susdular?! 

Ona görə ki, ölkə rəhbəri olan A. Mütəllibov bu qanlı terroru, vəhşi soyqırımı öz xalqından və dünya 
ölkələrindən, beynəlxalq təşkilatlardan gizlətdi. Fevralın 27-də rəsmi qəzetlər və dövlət televiziyası prezidentin 
mətbuat xidmətinin məlumatında bildirdilər ki, Xocalı şəhərinə hücum olub. 2 nəfər ölüb. Axı Azərbaycan öz 
müstəqilliyini 1991-ci ilin 18 oktyabrında elan etmişdi. Sovetlər İttifaqı yox idi, faciə baş verən zaman 
Azərbaycan artıq 4 ay idi ki, müstəqil dövlət idi. 

Tutaq ki, 1990-cı il yanvarın 20-də törədilən terror aksiyası zamanı Azərbaycan SSRİ-nin tərkibində idi 
və ona görə də heç bir dövlət bu soyqırımına münasibət bildirmədi. Yalnız Moskvada həyatı təhlükə qarşısında 
olan, izolyasiya şəraitində yaşayan Heydər Əliyevin səsi bütün dünyaya yayıldı. Xocalı faciəsi baş verən zaman 
artıq Azərbaycanı müstəqil dövlət kimi bir sıra ölkələr tanımışdı. Azərbaycan BMT-nin üzvü idi. 1991-ci ildə 
Türkiyə, 1991-ci il dekabrın 25-də ABŞ Azərbaycanı rəsmən tanıdı. 

Bəs onda sual olunur: bu qanlı terror aksiyasından sonra, yəni Xocalı şəhərində 613 nəfərin vəhşicəsinə 
öldürüldüyü, 487 nəfərin şikəst edildiyi, 1275 nəfərin əsir alınaraq zülmə, işgəncələrə məruz qalmaları, 6 min 
əhalisi olan Xocalı şəhərinin tamamilə yandırılması, öldürülmüş meyitlərin üzərində ermənilərin sərxoşluq 
edərək toy-bayram etmələri və s. törədildiyi halda, A. Mütəllibov "iqtidarı" nə üçün Xocalıda baş verənləri 
gizlədərək, orada 2 nəfərin öldürüldüyünü bəyan etmişdi. A. Mütəllibov öz vəzifəsini qorumaq üçün bu 
soyqırımı barədə yanlış məlumat verdi. O, hakimiyyətə can atan cəbhəçilərdən, müsavatçılardan ehtiyat edirdi. 
Bu A. Mütəllibovun öz xalqına xəyanəti idi. Əksinə, faciə ilə əlaqədar olaraq o, Ali Sovetə soyqırımı barədə öz 
xalqına, dünya ölkələrinə BMT-yə bəyanatla müraciət etməli idi. Dünya ölkələrinin diqqətini bu qanlı 
soyqırımına yönəltməli idi. Sonra 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 günü-gündən yaxınlaşdıran A. Mütəllibov bunu etmədi, hakimiyyətə can 
atan İsa Qəmbər, Ə. Elçibəy, Y. Məmmədov və başqaları Mütəllibovdan tələb etmirdilər ki, nə üçün bu 
soyqırımım xalqdan və dünya ictimaiyyətindən gizlədirsiniz? Çünki İsa Qəmbər də, Ə. Elçibəy də və onlara 
xidmət edən "bəylər " də bu faciədən bəhrələnərək hakimiyyətə can atırdılar. Xocalı faciəsinə, soyqırımına 
dünya, bax, bu səbəblərdən susdu, özü də bərk susdu. Atalar yaxşı deyib, "həmişə yatan, sakit duran, ağlamayan 
uşağa öz anası da süd verməz". 

A. Mütəllibova, ondan sonrakı rəhbərlər - Y. Məmmədov, İsa Qəmbər, Ə. Elçibəy də qəflət yuxusunda 
yatdılar, dünya da susdu. Azərbaycanın səsinə səs vermədi. Soyqırımına, terrora məruz qalan Azərbaycan İsa 
Qəmbərin, Ə. Elçibəyin hakimiyyəti dövründə daha da təkləndi. Xocalı faciəsindən təxminən 2 ay sonra 
hakimiyyətə gələn İsa Qəmbər heç soyqırımı barədə fikirləşmədi də. Ə. Elçibəy də öz hakimiyyəti dövründə 
Azərbaycanın başına gətirilən terrordan, soyqırımından, əsasən Xocalı soyqırımı barədə heç bir yerdə söhbət 
açmadı. Fakt üçün göstərə bilərəm, 1992-ci ilin iyulunda Finlandiyanın paytaxtı Helsinkidə ATƏT-in sammiti 
keçirilmişdir. 1992-ci ildə ABŞ prezidenti olmuş Corc Buş Ə. Elçibəyə məktubla müraciət edərək, ABŞ-ın 
bütün sahələrdə Azərbaycanla sıx əməkdaşlığa və qarşılıqlı münasibətlərin inkişafına hazır olduğunu 
bildirmişdi. Həmin vaxt hesab etmək olardı ki "demokrat bəylər " bu tarixi fürsəti əldən verməyərək, 
Azərbaycanın başına gətirilən dəhşətli Xocalı soyqırımı, ermənilərin terror əməllərindən, torpaqlarımızın işğala 
məruz qalmasından, bütövlükdə erməni vəhşiliklərindən, ölkənin üzləşdiyi Qarabağ problemindən ABŞ 
prezidentinə rəsmən müraciət edərək məlumat verə bilərdilər. Lakin Ə Elçibəyin təcrübəsizliyi, qlobal siyasət 
məsələsindən bas çıxarmaması Helsinki sammitində ABŞ-Azərbaycan dialoqunun başlanmasına imkan 
vermədi. Helsinki sammitindən Azərbaycanın xeyrinə istifadə etmək imkanı əldən verildi Azərbaycan xalqının 
başına ermənilər tərəfindən gətirilən faciələr - Xocalı soyqırımı, torpaqlarımızın ermənilər tərəfindən işğal 
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edilməsi və s. məsələlər barədə həmin sammitdə prezident kimi iştirak edən Ə. Elçibəy bir kəlmə də danışmadı. 
Nəticədə "demokratların" hakimiyyəti dövründə Azərbaycan dünya miqyasında görünməmiş təcavüzə, 
soyqırıma, Xocalı müsibətləri görmüş, ərazisi işğal olunmuş, bir milyondan artıq qaçqın, köçkünü olan 
Azərbaycan dünya ölkələrindən yardım-kömək almaq əvəzinə təkləndi. Respublikamız Xocalı soyqırımından 
doqquz, on ay sonra 1992-ci ilin dekabrında ABŞ Konqresi tərəfindən Azərbaycana hər cür yardım 
göstərilməsini qadağan edən "907-ci düzəliş" deyilən sənədlə "mükafatlandırıldı". 

Əksinə, Xocalı soyqırımını həyata keçirən ermənilər və Ermənistan təcavüzkar kimi dünyada tanınmaq 
əvəzinə, erməni millətçilərinin apardığı siyasət nəticəsində dünyada "əzilən xalq", "soyqırıma" məruz qalan xalq 
kimi tanındı. Erməni lobbisinin təsiri ilə dünya ölkələrindən dəstək aldığı ABŞ dövləti 1992-ci ildən 
Ermənistana 600 milyon dollar yardım göstərmişdi. Bizim "demokrat bəylər" isə xalqı, dünya ölkələrinin 
diqqətini Xocalı faciəsinə yönəltmək əvəzinə bu hadisədən hakimiyyətə gəlmək üçün məqam kimi istifadə 
etdilər. 

11 sentyabrda ABŞ-da baş verən terror aksiyasına dünya ölkələri tərəfindən tez bir zamanda münasibət 
bildirildi. O cümlədən terrorizmi beynəlxalq cinayət hesab edən və ona qarşı bütün dünya ölkələrini birgə 
mübarizəyə səsləyən müdrik rəhbərimiz Heydər Əliyev bu terror aksiyasına kəskin etirazını bildirdi. Amerika 
prezidenti və xalqı ilə həmrəy olduğunu həyan etdi. ABŞ-da baş verən terror bütün dünyaya olduğu kimi, 
çatdırıldı. ABŞ prezidenti bəyanat verərək dünya ölkələrini terrorizmə qarsı mübarizəyə səslədi. Xocalı 
soyqırımı baş verən zaman isə ölkə prezidenti faciəni bütün təfsilatı ilə dünyaya bəyan etmək əvəzinə, 
ermənipərəst mövqe-tutaraq bu qanlı terror əməliyyatını gizlətdi. 

Baş verən qanlı terror hadisəsi - Xocalı soyqırımı barədə prezident kimi Mütəllibov bir kəlmə də 
danışmadı. Nə Milli Məclisdə, nə də Prezident Administrasiyasında bu beynəlxalq cinayət hadisəsi müzakirə 
edilmədi, beynəlxalq ictimaiyyətə məlumat verilmədi 

XX əsrin ən dəhşətli beynəlxalq cinayəti - Xocalı soyqırımı barədə dəfələrlə kütləvi informasiya 
vasitələrində çıxışlar etmişəm və təkliflər vermişəm. 18 fevral 2001-ci il tarixdə Milli Məclisin orqanı olan 
rəsmi dövlət qəzetində - "Azərbaycan" qəzetində "Xocalı soyqırımı - ermənilərin Azərbaycana qarşı genosid 
siyasətidir" başlıqlı məqalədə isə etdiyim təkliflər eyni zamanda Azərbaycanın Avropa Şurasındakı deputat 
qrupuna etdiyim təkliflər deputat qrupu və o zaman deputat qrupuna rəhbərlik edən cənab İlham Əliyev 
tərəfindən, Milli Məclis və Xocalı ictimaiyyəti və eyni zamanda respublika ictimaiyyəti tərəfindən yüksək 
qiymətləndirilib. 

Və bir daha həmin təkliflərimi respublika və dünya ictimaiyyətinə çatdırıram. "Soyqırımı siyasətinin 
qarşısının alınması və cəzalandırılması haqqında" BMT-nin 1948-ci il 9 dekabr tarixli konvensiyası ilə 
soyqırımı beynəlxalq hüquq normalarını pozan cinayət elan olunmuş və həmin cinayətin törədilməsi üçün bu və 
ya digər dövlətin məsuliyyətinin müəyyənləşdirilməsinə dair iddiaların təmin edilməsi beynəlxalq məhkəmənin 
səlahiyyətinə aid edilmişdir. Ona görə də bir ziyalı vətəndaş "kimi təklif edirəm. BMT-yə, ATƏT-ə, AŞPA-ya, 
İKT-yə, - ABŞ Konqresinə Beynəlxalq Məhkəməyə respublika ictimaiyyəti və xalqı adından Xocalı soyqırımı 
günahkarlarının - soyqırımı təşkil edən və həyata keçirən Ermənistanın o zamankı rəhbərləri Ter-Petrosyan, 
Koçaryan, Sarkisyan, 366-cı alayın komandirləri, Rusiya Federasiyasının həmin illərdə müdafiə naziri və 
qərargah rəisləri və millətçi dairələri, soyqırımı tapşırıqlarını həyata keçirən hərbi hissə komandirləri, qanlı 
faciəni, dəhşətli soyqırım öz xalqından və dünya ölkələrindən gizlədən o zamankı Azərbaycan prezidenti 
A. Mütəllibov, faciədən hakimiyyətə gəlmək üçün istifadə edən və hakimiyyətdə olduğu müddətdə Xocalı 
soyqırımı barədə dünya ölkələrinə məlumat verməkdən çəkinən İsa Qəmbər və b. cəzalandırmaq üçün müraciət 
olunsun. Bu müraciət bütün dünya ölkələrinin parlamentlərinə göndərilsin. "Erməni soyqırımı"nın başqa 
ölkələrdə tanınmasının qarşısını almaq üçün xarici ölkələrdə təbliğatımızı genişləndirək. Eyni zamanda Xocalı 
soyqırımının XX əsrin ən dəhşətli terror aksiyası, ermənilər tərəfindən qəsdən törədilməsini, dinc əhalini gecə 
vaxtı vəhşicəsinə qırmalarını, diri-diri yandırmalarını, ermənilərin Azərbaycan xalqına qarşı törətdiklərini 
özündə əks etdirən Xocalı soyqırımı dünya ölkələri tərəfindən XX əsrin ən dəhşətli terroru, Ermənistanın və 
ermənilərin azərbaycanlılara qarşı soyqırımı kimi tanınmalıdır. 

Beynəlxalq Haaqa Məhkəməsi Xocalı şəhərində baş verən qanlı terroru-soyqırımı beynəlxalq cinayət 
hadisəsi olaraq təsdiq edən qərardad çıxarmalı və bu qərarla qəti hökmlə Ermənistan Respublikasını və 
rəhbərlərini qəti şəkildə cəzalandırmalıdır. Məhkəmə qəbul etdiyi hökmün surətlərini BMT Təhlükəsizlik 
Şurasına, ATƏT-ə, AŞPA-ya, ABŞ Konqresinə, Fransa Senatına, eyni zamanda BMT-nin Baş Katibinə bu 
hökmü BMT-nin tribunasından bütün dünyaya bəyan etməyi tövsiyə etsin. Hökmdə ermənilərin 200 ildən çox 
bir vaxtda xalqımızın başına gətirdikləri soyqırımı, genosid siyasətləri kəskin surətdə pislənməsi, xalqımıza 
dəyən maddi və mənəvi zərərin ödənilməsi, Ermənistana embarqo tətbiq edilməsi, Ermənistanın BMT-dən, 
ATƏT-dən, AŞPA-dan üzvlüyünə xitam verilməsi, bayrağının endirilməsi, ABŞ Konqresinin Xocalı 
soyqırımından 9 ay sonra erməni təbliğatının və Konqresdə ermənipərəst konqresmenlərin bu beynəlxalq 
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cinayət hadisəsinə - Xocalı soyqırımına hüquqi-siyasi qiymət verərək Azərbaycana və onun xalqına dəstək 
vermək əvəzinə Azərbaycana hər cür yardımı qadağan edən bədnam "907-ci düzəliş"in beynəlxalq hüquqa, 
humanizmə zidd qərar olması, terrora, soyqırıma, işğala dəstək qərar olması və buna görə də ləğv edilməsi və 
BMT-nin 1948-ci il 9 dekabr tarixli konvensiyasına əsasən Xocalı şəhərində baş verən soyqırımı beynəlxalq 
cinayət hadisəsi olaraq, dünyada baş verən terror hadisələrinin ən dəhşətlisi olduğunu təsdiq edən hökm 
çıxarmalı və həmin hökmü icra etməlidir. Beynəlxalq hüququn bütün norma və prinsiplərini pozaraq beynəlxalq 
cinayət hadisəsi - Xocalı soyqırımı törətmiş Ermənistana maliyyə yardımları edən ABŞ hökumətinə beynəlxalq 
erməni lobbisinə və diasporlarına qarşı yardımların dayandırılması barədə Rusiya Federasiyası ilə hərbi-siyasi-
iqtisadi müqavilələrin ləğvinə dair qərar qəbul etsin və bu qərar həmin ölkələrin rəhbərlərinin nəzərinə 
çatdırılsın, Ermənistanda inşa olunmuş qondarma "soyqırımı abidəsi"nin sökülməsinə dair qərar qəbul et-sin. 
Respublikamızın şəhər və rayonlarında soyqırımı abidəsi kompleksləri ucaldılsın. 

 
Dəmir QURBANLI 

 
“Azad Azərbaycan”.-2010.-17 fevral.-N.24.-S.5. 
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Rafiqin hünəri 

 
Xocalının işğalının 18-ci ildönümünə həsr edilir 

 
Rus və erməni silahlılarının hücumu zamanı Rafiq ailə üzvlərinin hamısını itirmişdi. O, ata-anasının, 

qardaş və bacısının qan içində olan meyitlərini gördükdən sonra, qonşulardan xəbər tutmaq üçün qəsəbənin 
yoluna doğru boylandı. Atəş səslərindən qulaq tutulurdu. Sağ qalmış adamlar vahimə içərisində ora-bura 
qaçırdı. Rafiq tank və BTR-lərin arxasınca Xocalıya soxulmuş erməniləri də gördü. Xəyalən doğmaları ilə 
vidalaşdıqdan sonra nə edəcəyini götür-qoy etdi. O, qaçmayacaq və doğmalarının və öldürülmüş xocalıların 
qisasını almaq üçün düşmənin silahlılarının sıralarına qoşulmağı qət etdi.  

Axşam növbəsindən sonra özü ilə evə gətirdiyi avtomatını əlinə götürüb, havaya bir neçə atəş açdıqdan 
sonra rus əsgərlərinin arxasınca qəsəbəyə soxulan erməni saqqallılarına qoşuldu. Qarşıdan gələn saqqallılardan 
biri ondan uşaq və qadınların hara qaçdığını soruşdu. Rafiq kin-küdurətini çətinliklə boğub, əks-tərəfi 
göstərərək, özü də həmin istiqamətə bir neçə atəş açdı. Erməni saqqallı: 

- Neyləyirsən? Gülləni türklərə tuşla, - deyə onu özününkü sayıb danladı. 
- Doğru deyirsən, gülləni tezliklə hədəfə tuşlayacam, - Rafiq saqqallıya ermənicə cavab verdi. 
O, qarmaqarışıqlıqdan və qaranlıqdan istifadə edib, azğınlığı ilə fərqlənən bir neçə ermənini sərrast atəşi 

ilə yerə sərdi. Rafiq erməni dilini Dağ Borçalısında Sadaxlı kəndi yaxınlığındakı erməni kəndlilərindən 
öyrənmişdi. Onların doğma kəndi Debede çayının sol sahilindəki şaftalı bağının yanında yerləşirdi. O, erməni 
dilində ermənilərdən də yaxşı danışırdı. Saqqallı erməni də Rafiqin erməni olduğunu yəqin etmişdi. 

- Mən Samveləm, bəs sənin adın nədir? 
- Rafik, - deyə Rafiq dilləndi. 
- Karen, türk qadınları bu tərəfə qaçıb, tez gəl,-Samvel onlara yaxınlaşan 60-65 yaşlı mayoru çağırdı. 
Yaxınlaşan mayor Rafiqin dediyi istiqamətə irəliləmək əmri verdi. Ancaq yarım saatdan sonra məlum 

oldu ki, bu tərəfdə heç bir qadın və uşaq yoxdur. 
Rafiq Samvelə və Karenə qoşulub, onlarla birlikdə Xankəndinə getdi. Onu erməni kimi qəbul etmişdilər. 

Baş tutmuş qırğının ölçüyəgəlməz miqyası erməni silahlılarını sevindirirdi. Rafiqin isə üzü gülmürdü. Onun öz 
planı vardı. O, beş-altı ermənini cəhənnəmə vasil etməklə iş-gücünü bitmiş hesab etmirdi. O daha çox erməni 
öldürmək fikri ilə yaşayırdı. 

Qəsbkarlar özləri ilə Xankəndinə gətirdikləri azərbaycanlı əsirləri əllərində yaba, bel, balta, dırmıq və 
dəryaz tutan ermənilər arasında keçirirdilər. Xankəndi erməniləri isə quldurlarının qələbəsindən fərəh duyaraq, 
əsirləri vurur, uşaqlar və yeniyetmələr isə yaralı azərbaycanlıları daşa basırdılar. Bu mənzərə Rafiqin ürəyini 
ağrıtsa da, tezliklə qisas alacağını fikirləşib, özünə toxtaqlıq verirdi. 

Rafiqin valideynləri Dağ Borçalısından 1988-ci ildə köçüb Xocalıya gəlmişdilər. Həmin vaxt Rafiq kənd 
orta məktəbini təzəcə bitirmişdi. Azərbaycan ərazisinə indiki Gürcüstan ərazisinə yerləşən Baytallı kəndini 
keçərək gəlmişdilər. Dörd illik Xocalı həyatı iyirmi bir yaşlı Rafiqi kişiləşdirmişdi. Ondan iki yaş böyük olan 
qardaşı Ənvərlə Xocalının müdafiəsində dururdu. Onların on beş nəfərdən ibarət silahlı dəstəsi kəndin alt 
tərəfində gecə-gündüz keşik çəkir, erməni atəşinə atəşlə cavab verirdi. 

Rafiq növbəti intiqamını Xankəndinə yaxınlaşarkən gerçəkləşdirmişdi. O özü ilə götürdüyü əl 
qumbarasını, dayanıb öz aralarında söhbət edən 10-a yaxın erməni silahlısının arasına atdı və partlayışdan sonra 
ermənilərdən üçü öldü, beş nəfəri isə ağır güllə yarası aldı. Rafiq Samvel və Karenin gözündən yayınıb, su 
üstünə çıxdığını bəhanə gətirmişdi. Hadisə yerinə təhqiqatçılar gələndə, Rafiq Samvel və Karenlə Xankəndinə 
tərəf gedirdi. 

Rafiq iki ay ərzində otuzadək ermənini cəhənnəmə vasil etmişdi. Hər təxribatdan sonra Samvel və 
Karenin yanına qayıtması, onun üstünə aparan izin itməsi ilə başa çatırdı. İstənilən anda mayor Karen və 
Samvelə müsbət xarakteristika verir, onların əsil erməni kimi yerli türklərə divan tutduqlarını deyirdi. Ancaq 
Samvel diqqətlə fikir verdikdə, Rafiqin atışma zamanı hansısa azərbaycanlını öldürdüyünü xatırlaya bilmirdi. 
Bunu o, "erməni həmkarının" kefsizliyinə və qaraqabaqlığına yozurdu. Rafiq isə doğmalarının gözləri önündə 
qətlə yetirilmələrini və xocalılara divan tutulmasını heç cür unuda bilmirdi. Buna görə də, daha çox erməni 
öldürmək, ermənilərə daha çox zərər vurmaq istəyirdi. 

O, Xocalı qırğınında, ilk növbədə, özünü günahlandırırdı. 
Daha 1 ay sonra, yəni mayın 25-də Rafiqin əlinə daha bir girəvə düşdü. O, erməni silahlıları ilə dolu 

avtobusun Laçın istiqamətində irəliləyərək, Qubadlı və Zəngilan istiqamətinə getdiyini gördü və  Samvel və 
Karendən ayrılaraq, avtobusa mindi. Böyük avtobusda 40-45 erməni silahlısı var idi. O, getdiyi yerlərdə daha 
çox düşməni qanına qəltan edəcəyi haqda düşünərkən, yaşayış sahələrindən kənarda avtobus qəflətən dayandı. 
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Sürücü sıradan çıxmış maşın detalını götürüb yoldan keçən maşınla yaxınlıqdakı kəndə getdi. İki saatadək vaxt 
keçməsinə baxmayaraq, sürücü gəlib çıxmırdı. İçib yorğunlaşmış erməni silahlıları mürgü döyürdülər. 

Rafiq avtobusdan düşdü. Bir erməni yaxınlıqda siqaret çəkir və  sürücü gedən tərəfə baxırdı. Rafiq 
avtobusdan vedrəni götürüb, şlanqla bakdan benzin çıxartdı. Siqaret çəkən erməni Rafiqə yaxınlaşıb, nə etdiyi 
ilə maraqlandı. Avtobusdakı ermənilər spirtli içkinin təsirindən və yorğunluqdan xorna çəkib yatmaqda idilər. 

- Benzini neyləyirsən? - siqaret çəkən erməni soruşub, avtomatını sağ çiynindən sol çiyninə ötürdü. 
- İndi görərsən. - Rafiq ötəri cavab verib, qəflətən ona bir yumruq vurdu. Erməni, çənəsinə dəyən qəfil 

zərbədən səntirlədi, ikinci zərbədən sonra isə, o, kökündən kəsilmiş ağac kimi yerə sərildi. Rafiq onun 
çaşqınlığından istifadə edib, iti bıçağı onun ürəyinə soxdu. Erməni cınqırını da çıxarmağa macal tapmadı və 
yıxılıb öldü. Rafiq vedrədəki benzini sakit tərzdə avtobusa çökməyə başladı. Onun sakit tərpənişi həlak olmuş 
xocalıların ruhuna təskinlik verə bilərdi. Rafiq, demək olar ki, bakdakı benzinin hamısını çıxarıb, dörd tərəfdən 
avtobusa tökmüşdü. Sonra o, kənara çəkilib avtobusa bir neçə aramsız atəş açdı. Avtobus alova büründü.  

Bir erməni də xilas olmağa imkan tapmadı. Yaxınlıqda mövqe seçib, avtomatının lüləsini avtobusun 
örtülmüş çıxış qapısına doğru çevirən Rafiq xilas olmaq istəyənləri güllələyəcəkdi. Ancaq ermənilərin heç birisi 
buna macal tapmadı. 

Rafiq bundan sonra daha iki həftə daxildən ermənilərə divan tutmaqda davam etdi. O, vətən qarşısında öz 
oğulluq borcunu bu cür yerinə yetirirdi. Bunu, hətta hünər də saymırdı. Karen və Samvel Rafiqdən 
şübhələndiklərini komandirlərinə xəbər verdi. Ciddi təhqiqatdan sonra, Rafiqin nə ətraf yaşayış məntəqələrində, 
nə də Ermənistanda yaşamadığı üzə çıxdı. Rafiq isə öz işini davam etdirməkdə idi. O, növbəti əməliyyatını 
Qubadlı ətrafında gerçəkləşdirmək istəyirdi. Gözaltıladığı yerdə beş-altı erməni silahlısı dayanmışdı. Ətrafda isə 
ins-cins də görünmürdü. Rafiq yaxın məsafədən onları atəşə tutdu. Ermənilər bir-birinin ardınca yerə sərildilər. 
Rafiq getmək istərkən, yaxınlıqdakı qaya arxasından xeyli erməni silahlısının qaçaraq ona doğru gəldiyini 
gördü. İyirmiyədək erməni atəş səsinə gəlmişdi. İntiqam hissi ilə alışıb-yanan Rafiq yenidən onlara qoşulmaq 
istəmədi. Onun bu addımı atmağa iradəsi çatmadı. Tutduğu mövqedən erməniləri atəşə qonaq etdi. Qarşıdan 
gələn iki erməni yerə sərildi. Atışma dörd saata yaxın davam etdi. Bununla belə, Rafiqin gülləsi qurtaranadək, 
erməni silahlıları ona yaxın düşə bilmədilər... 

Azərbaycanlı əsirləri Xankəndindəki internat məktəbinin həyətinə yığmışdılar. Ermənilər onlara bir 
azərbaycanlı əsirin başının kəsiləcəyini demişdilər. Heç kəs Rafiqin çöhrəsində qorxu hissinin olduğunu 
görmədi. O, qatillərinə yalvarmırdı. Rus zabitləri hadisə yerindən uzaqlaşmışdılar. Bir erməni komandir uzun 
bir sicilləmə başladı. O, Rafiqi aralarına girib, onlarla ermənini məhv etməkdə ittiham etdi. Karen və Samvelin 
arxasında dayanan erməni qadınları ağlaşmağa başladılar. Kişilər isə Rafiqin cəzalandırılmasını tələb edirdilər. 

Rafiqə son söz verildi. Sakit səslə danışmağa başlayan Rafiqin səsi get-gedə gurlaşmaqda idi. 
- Torpaqlarımızda məskunlaşıb, bizim beşimizin-onumuzun başımızı kəsə bilərsiniz. Ancaq bu yolla da 

torpaqlarımıza sahib dura bilməyəcəksiniz. Gec-tez Azərbaycanın cəsur və mərd oğulları bizim axıdılmış 
qanımızın intiqamını sizdən artıqlaması ilə alacaqlar. Buna əmin ola bilərsiniz. O vaxt havadarlarınız da sizlərə 
kömək edə bilməyəcəkdir. 

Rafiqin qorxmazlığı qəsbkarları qorxutmuşdu. Onlar bu igid oğlanı çox danışmağa qoymadılar. Bir neçə 
saqqallı silahlı irəli yeriyib, əl-qolu bağlı Rafiqi Karenin qabağında yerə yıxdılar. Rafiq təcavüzkarları erməni 
dilində söyməkdə davam edirdi. Karen əlindəki böyük bıçağı Rafiqin boğazına çəkdi. O, qanı ətrafa səpələnəndə 
də inildəmədi. Bu qanlı mərasimdən sonra ermənilər özlərini sevinirmiş kimi göstərmək istəsələr də, 
azərbaycanlıların gələcək intiqamından can qurtara bilməyəcəklərini daha çox dərk etməyə başlayırdılar. 

 
P.S. Hekayə real faktlar əsasında qələmə alınıb. 

 
Valeh MƏHƏRRƏMLİ  

 
“Səs”.-2010.-18 fevral.-N.30.-S.7. 
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Xocalı faciəsi azərbaycanlılara qarşı ermənilərin soyqırımı siyasətinin  

ən dəhşətli səhifəsidir 
 

Həmin səhifə iki yüz il bundan əvvəl yazılmağa başlayıb. O vaxtkı Rusiya imperiyasının xeyir-duası 
ilə İrandan və başqa ölkələrdən Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsinə köçürülən ermənilər yatıb 
yuxularında görürlər ki, sən demə, bu yerlər onların “ata-baba yurdu imiş”. Bu xülyanı reallığa çevirmək 
üçün ermənilər məskunlaşdıqları dövrdən məkrli siyasətə əl atırlar. Əvvəlcə xalqımızın ürəyi 
yumşaqlığından və unutqanlığından məharətlə istifadə edərək özlərinə yüksək səviyyəli yaşayış şəraiti 
yaradırlar. Yerlərini möhkəmlədəndən sonra isə başlayırlar torpaq iddiasına. 

 
Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan xalqı Şərq və Qərbin qovuşduğu, müxtəlif geosiyasi maraqların 

kəsişdiyi məkanda yaşayaraq tarix boyu zəngin mədəniyyətə, qədim dövlətçilik ənənələrinə malik yetkin bir 
millət kimi formalaşmışdır. Lakin Cənubi Qafqaz regionunda əsrlərlə gedən tarixi-siyasi proseslər, xüsusən 
erməni şovinizmi nəticəsində azərbaycanlılar hərbi münaqişələrə cəlb olunmuş, ərazilərinin müəyyən hissələri 
işğal edilmiş, həmvətənlərimizə qarşı qətliamlar, soyqırımları törədilmişdir. Ənənəvi erməni şovinist millətçi 
siyasəti XX əsrdə daha da şiddətlənmiş, son yüzillikdə xalqımız dəfələrlə kütləvi soyqırımına məruz qalmışdır. 
Onlardan ən dəhşətlisi və insanlığa sığmayan vəhşiliklərlə müşayiət olunanı Xocalı faciəsidir. 

Xocalı Dağlıq Qarabağda Şuşadan sonra azərbaycanlıların ikinci böyük yaşayış məntəqəsidir. Buranın 
tarixi eramızdan əvvəlki əsrlərə gedib çıxır. Arxeoloji qazıntılar zamanı bürünc və dəmir dövrlərinə aid edilən 
dəfn abidələrinin — daş qutuların, kurqanların, nekroloqların, müxtəlif növ bəzək əşyalarının və ev-mətbəx 
ləvazimatlarının tapılması göstərir ki, Xocalı ölkəmizin ən qədim yaşayış məskənlərindən biri olub. Qazıntılar 
vaxtı aşkarlanan muncuq dənələrindən birinin üzərində Assuriya şahı Adadnerarının (bizim eradan əvvəl 807-
788-ci illər) adı yazılmışdı. 

Belə bir zəngin tarixə malik olan şəhərin mövcudluğu ermənilərə heç cür rahatlıq vermirdi. Dağlıq 
Qarabağdakı yeganə təyyarə meydanının burada yerləşməsi Xocalının strateji əhəmiyyətini daha da artırırdı. 
1988-ci ildən başlanan növbəti erməni təxribatları ilk növbədə təyyarə meydanını ələ keçirməyi qarşıya məqsəd 
qoymuşdu. Dörd il bu istiqamətdə aparılan mübarizənin bir nəticə vermədiyini görən ermənilər Xankəndindəki 
sovet ordusuna məxsus 366-cı motoatıcı alayı da bu işə qoşdular. 

Erməni silahlı birləşmələri Xocalını hər tərəfdən mühasirəyə almışdılar. Şəhərin xarici aləmlə əlaqəsi 
1991-ci ilin noyabr ayından etibarən yalnız radiotelefon və mülki vertolyotlarla idi. 1992-ci il yanvarın 28-də 
ermənilər Azərbaycan Hava Yollarına məxsus mülki Mİ-8 vertolyotunu vurduqdan və 40 nəfər azərbaycanlı 
həlak olduqdan sonra Xocalı ilə hava əlaqəsi də kəsildi. Bundan bir ay keçməmiş, daha dəqiq desək, 1992-ci il 
fevral ayının 25-də saat 22 radələrində erməni silahlı qüvvələri 366-cı alayın komanda heyəti və hərbi texnikası 
ilə birgə Xocalı şəhərinə hücuma keçdilər. Onlar evlərində yatmış dinc əhalini çoxsaylı ağır tanklar, PDM və 
zirehli digər texnika vasitəsi ilə vahiməyə salaraq məhv etməyə başladılar. Azğınlaşmış quldurlar qocaları, 
uşaqları, qadınları amansız işgəncə verərək öldürürdülər. Mühasirədən çıxmağa müvəffəq olan insanları isə 
əvvəlcədən qurduqları pusqularda, keçidlərdə güllələyirdilər. 

Bir gecənin qaranlığında törədilən vandalizmin nəticəsini eşidib-görənlər şoka düşdülər. Faktların dili ilə 
danışsaq 613 nəfər azərbaycanlı Xocalı faciəsinin qurbanı oldu. O cümlədən 63 uşaq, 106 qadın, 70 qoca həmin 
müdhiş gecədə amansızcasına qətlə yetirildilər. 3 nəfər diri-diri yandırılıb, 56 nəfər insanlığa sığmayan işgəncə 
vasitəsilə öldürülüb. 8 ailə tamamilə məhv edilib. 25 uşaq hər iki valideynini itirmiş, 11 nəfər isə tanınmaz hala 
salınmışdı. Həmin gecə əsir götürülən 155 nəfərin aqibətindən bu günədək xəbər yoxdur. Bundan əlavə, əsirliyə 
düşən 1275 nəfər müxtəlif işgəncələrə məruz qalmışdır. 

Dünya sivilizasiyasının inkişaf etdiyi bir vaxtda, XXI əsrin astanasında ermənilərin azərbaycanlılara qarşı 
törətdikləri qeyri-insani cinayətlər çox-çox təəssüflər olsun ki, hələ də cəzasız qalmışdır. Respublika Hərbi 
Prokurorluğunun müstəntiqləri Xocalı soyqırımında təsadüf nəticəsində sağ qalanlardan aldıqları ifadələrlə 
ermənilərin və 366-cı alayın hərbçilərinin azərbaycanlılara qarşı törətdikləri ağlasığmaz işgəncə növlərini — baş 
dərisinin soyulması, qulaq, burun, cinsiyyət orqanlarının və erməni qəbirləri üzərində qurbanlıq kimi 
azərbaycanlıların başlarının kəsilməsi faktlarını aşkara çıxarmışlar. 

Bütün bunlarla yanaşı, göstərmək lazımdır ki, Ermənistan Respublikasında əsirlikdə olan Azərbaycan 
vətəndaşlarına qarşı qeyri-insani işgəncələr davam etdirilir. Əsir düşən qadınlarımızın döşlərinin kəsilməsi adi 
hala çevrilmişdir. Əsirlərə qarşı münasibətdə beynəlxalq hüquq normaları, demək olar ki, hər gün kobudcasına 
pozulur. “Müharibə qurbanlarının müdafiəsinə dair” 1949-cu ildə qəbul olunmuş Cenevrə Konvensiyasının 
tələbləri hesaba alınmır. Ermənistanın Azərbaycana hərbi təcavüzü zamanı dinc əhalinin kütləvi şəkildə 
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öldürülməsi, Ermənistan Respublikasında və Azərbaycanın işğal olunmuş Dağlıq Qarabağ ərazisində əsirlikdə 
saxlanılan azərbaycanlıların dəhşətli işgəncələrə və mənəvi əzablara məruz qalmaları, amansız rəftar və ləyaqəti 
mütəmadi alçaldılmaqla özünüöldürmək dərəcəsinə çatdırılmaları, soyuqqanlılıqla qətlə yetirilmələri, yaxud 
verilmiş işgəncələr nəticəsində vəfat etmələri dediklərimizə əyani sübutdur. 

Hər yerdə həmişə özlərini “məzlum, hüquqları pozulan xalq” kimi qələmə verən ermənilər bu haqsız, 
ədalətsiz dünyada hələ ki, öz atlarını çapırlar. Lakin belə vəziyyət uzun sürməyəcək, xüsusən azərbaycanlılara 
qənim kəsilən ermənilərin fironluğunun qarşısını kəsən tapılacaq. Dünyanın aparıcı dövlətləri bunu etməsələr, 
türk əsilli xalqlar məcburiyyət qarşısında qalaraq ermənilərdən haqq-hesab tələb etməli olacaqlar. Vaxt gələcək, 
bu gün Xocalı soyqırımını törətməklə öyünən, qürur hissi keçirən Sarkisyan, Balayan, Ohanyan, Babayan və 
başqa “yan”lar ədalət məhkəməsi qarşısında dayanacaq – 97 il ömür sürmüş Adil və Müseyib Cəfərovların, 92 
yaşlı Sərvinaz Əhmədovanın, Talış Məmmədovun, 84 yaşlı Rəhim Talıbovun, Maya Abdullayevanın, Mədinə 
Abışovanın, 83 yaşlı Salah Abbasovun, 80 yaşdan yuxarı daha beş nəfərin, bir yaşı tamam olmayan məsum 
körpə Aygünün, Nuridənin, Akifin və yüzlərlə başqalarının amansızlıqla, vəhşicəsinə qətlə yetirilmələrinə cavab 
verəcəklər.  

Xocalı harayı, Xocalı fəryadı 18 ildir bütün dünyaya səs salır. Xocalı soyqırımının onuncu ildönümü ilə 
əlaqədar Azərbaycan xalqına müraciətində ümummilli liderimiz Heydər Əliyev demişdir: “Xocalı faciəsi iki yüz 
ilə yaxın bir müddətdə erməni şovinist-millətçiləri tərəfindən azərbaycanlılara qarşı müntəzəm olaraq həyata 
keçirilən etnik təmizləmə və soyqırımı siyasətinin davamı və ən qanlı səhifəsidir. Bir sıra dövlətlərin hakim 
dairələri tərəfindən himayə olunan bu mənfur siyasət çar Rusiyası və sovet hakimiyyəti dövründə ardıcıl davam 
etdirilmiş, SSRİ-nin süqutundan sonra xalqımızın doğma torpaqlarından qovulması, qaçqın və köçkünə 
çevrilməsi kütləvi qırğınlarla müşahidə olunmuşdur. Təcavüzkar erməni millətçilərinin və sərsəm “Böyük 
Ermənistan” ideoloqlarının etnik təmizləmə və soyqırımı siyasətinin nəticələrini, bütövlükdə iki milyon 
azərbaycanlı müxtəlif vaxtlarda öz üzərində hiss etmişdir... 

Öz miqyasına və dəhşətlərinə görə dünya tarixində analoqu az olan Xocalı soyqırımını törətməklə erməni 
şovinistləri və ideoloqları uzağagedən məqsəd güdürdülər. Məqsəd Dağlıq Qarabağı və digər Azərbaycan 
torpaqlarını ələ keçirmək, xalqımızın müstəqillik və ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizə əzmini qırmaq idi. Lakin 
mənfur düşmən öz niyyətlərinə çata bilmədi. Doğrudur faciə bütün Azərbaycan xalqını sarsıtmış, Xocalı 
sakinlərinə sağalmaz yaralar, mənəvi zərbələr vurmuşdur. Lakin xocalılar hətta amansız soyqırım günündə də 
özlərini əsl qəhrəman kimi aparmış, erməni-sovet hərbi birləşmələrinə qarşı qeyri-bərabər döyüşlərdə igidliklə 
vuruşmuş, düşmən qarşısında əyilməmiş, xalqımızın qəhrəmanlıq tarixinə şərəfli səhifələr yazmışlar”. 

Çoxsaylı tarixi sənədlər şahidlik edir ki, 1905-1907, 1918-1920, 1948-1953-cü illərdə Qafqazda öz tarixi 
ərazilərində etnik təmizləmə və soyqırımı siyasətinə məruz qalan milyonlarla azərbaycanlı kütləvi surətdə qətlə 
yetirilmiş, dədə-baba torpaqlarından deportasiya olunmuşdur. Nəhayət, 1988-ci ildən başlayaraq, Azərbaycana 
qarşı əsassız ərazi iddiaları və erməni separatizmi yenidən baş qaldırmış, heç bir tarixi, siyasi, etnik əsası 
olmayan Dağlıq Qarabağ fitnəkarlığına rəvac verilmişdir. 1988-1989-cu illərdə Ermənistanda öz tarixi etnik 
torpaqlarında yaşayan 250 mindən artıq azərbaycanlı son nəfərinə kimi deportasiya olunmuş, bu zaman yüzlərlə 
dinc sakin vəhşicəsinə qətlə yetirilmişdir. Nəticədə vaxtilə qərbi azərbaycanlıların tarixi torpaqlarını ələ 
keçirərək Ermənistan Respublikası yaradan vandallar ölkələrini illərlə arzusunda olduqları monorespublikaya 
çevirmişlər. 

Təəssüf ki, 1988-ci ildən başlayan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, Azərbaycan ərazilərində meydan sulayan 
erməni irticası və bu irticanın qurbanı olan günahsız Azərbaycan əhalisinin acı iztirabları keçmiş SSRİ 
rəhbərliyinin və sivil dünyanın biganə sükutu ilə qarşılandı. Belə vəziyyətdən ruhlanan və istifadə edən 
ermənilər azərbaycanlılara qarşı soyqırımı siyasətini və bir-birinin ardınca misli görünməmiş tarixi cinayətlərini 
həyata keçirməyə müvəffəq oldular. Azərbaycan ərazisinin 20 faizi, o cümlədən Dağlıq Qarabağ inzibati 
bölgüsünə daxil olmayan 7 rayon Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olundu, bir milyondan artıq 
azərbaycanlı öz ata-baba ocaqlarından vəhşicəsinə qovuldu, on minlərlə adam qətlə yetirildi, şikəst edildi, girov 
götürüldü. Yüzlərlə yaşayış məntəqəsi, minlərlə ictimai-mədəni bina, təhsil və səhiyyə müəssisələri, tarixi-
mədəniyyət abidələri, məscidlər, müqəddəs sitayiş ocaqları, qəbiristanlıqlar yerləyeksan edilərək misli 
görünməmiş erməni vandalizminə məruz qaldı. 26 fevral 1992-ci ildə isə XX əsrin ən dəhşətli faciələri hesab 
olunan Xatın, Xirosima, Naqasaki, Sonqmi kimi insan fəlakətləri sırasına Xocalı soyqırımı əlavə olundu. 

Həmin müdhiş gündən bizi 18 il ayırır. Ötən müddət ərzində dünya birliyi Xocalı soyqırımına biganə 
münasibət bəsləmiş, bu tarixi cinayəti törədən ermənilərin nazı ilə oynamışdır. Çoxsaylı beynəlxalq 
təşkilatlardan təkcə İslam Konfransı Təşkilatı Xocalı faciəsinə rəsmi münasibət bildirmişdir. 31 yanvar 2010-cu 
il tarixində Uqandanın paytaxtı Kampala şəhərində keçirilən İslam Konfransı Təşkilatına üzv dövlətlərin 
Parlament İttifaqının VI sessiyasında əlli bir ölkənin nümayəndələri Xocalı faciəsini insanlığa qarşı cinayət kimi 
qiymətləndirmişlər. Bununla əlaqədar İslam Konfransı Təşkilatı “Xocalıya ədalət” beynəlxalq kampaniyasına 
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dəstək çərçivəsində xüsusi qətnamə qəbul etmişdir. Bu barədə məlumatı İslam Konfransı Gənclər Forumu 
(İKGF) baş qərargahı yaymışdır.  

Məlumatda deyilir ki, İKGF-nin mədəniyyətlərarası dialoq üzrə baş əlaqələndiricisi Leyla xanım 
Əliyevanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilən “Xocalıya ədalət” beynəlxalq kampaniyası çərçivəsində irəli sürülən 
qətnamədə Xocalı faciəsinə “Erməni silahlı qüvvələri tərəfindən dinc əhalinin kütləvi qətliamı” və “İnsanlığa 
qarşı cinayət” kimi qiymət verilmişdir. Qətnamədə “Xocalıya ədalət” beynəlxalq kampaniyasına həm milli, həm 
də beynəlxalq səviyyədə tam dəstək verməyə çağıran bənd də öz əksini tapmışdır. Əsrlər boyu azərbaycanlılara, 
türk dünyasına qarşı törətdikləri terror aktlarına, soyqırımına və qətliamlara layiqli cavab verilmədiyi üçün 
İslam Konfransı Təşkilatının çıxardığı bu ədalətli qətnamə Ermənistanın xarici işlər naziri Nalbandyanın 
təəccübünə səbəb olmuşdur. O, bildirmişdir ki, qətnaməyə imza atan ölkələrin əksəriyyəti ilə Ermənistan yaxşı 
münasibətdədir və haqqında söhbət gedən hadisənin soyqırım kimi dəyərləndirilməsinə yol vermək olmaz. 
Nalbandyanın fikrincə soyqırımı məsələsi tarixən ermənilərə məxsusdur və siyasi məna daşıyır. 

Xalqımıza qarşı törədilmiş bu qanlı cinayətə ilk dəfə ümummilli liderimiz Heydər Əliyev həqiqi siyasi 
qiymət vermişdir. Xocalı faciəsi ulu öndərimiz tərəfindən milli soyqırım, azərbaycanlılara, ümumi insanlığa 
qarşı yönəldilmiş cinayət kimi qiymətlənmişdi. Heydər Əliyevin 24 fevral 1996-cı ildə Xocalı ictimaiyyətinin 
nümayəndələri ilə görüşdə dediyi kimi, “Bu faciəni heç vaxt unutmaq olmaz. Və zaman keçdikcə, əksinə, bu 
dünyaya daha da kəskin göstərməliyik, hamı bilsin ki, xalqımızın başına nə kimi faciə gəlibdir və eyni zamanda 
xalqımız öz azadlığı, öz Vətəni, öz torpağı uğrunda nə qədər qurbanlar verib, nə qədər qəhrəmanlıq nümunələri 
göstəribdir”. 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin siyasi kursunu uğurla davam etdirən möhtərəm Prezidentimiz İlham 
Əliyev bəşəriyyət tarixində ermənilərin törətdikləri cinayətlərə münasibət bildirərkən Xocalı faciəsini xüsusi 
vurğulayaraq demişdir: “Xocalı faciəsindən keçən illərin təcrübəsi göstərdi ki, xalqımız, ölkə ictimaiyyəti ayıq-
sayıq olmalı, dezinformasiya və təxribat sahəsində böyük təcrübəsi olan ermənilərin planlarını daim ifşa 
etməlidir, Ermənistan dövlətinin və erməni millətçilərinin Qafqaz bölgəsində həyata keçirdikləri etnik 
separatizmin, başqa xalqlara qarşı nifrət və terror ideologiyasının bəşəriyyət üçün təhlükəsi açılıb 
göstərilməlidir. Bu sahədə bizim görəcəyimiz işlər çoxdur. Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması daha 
səmərəli və ardıcıl aparılmalıdır. Xarici ölkələrdə getdikcə öz mövqelərini möhkəmləndirən soydaşlarımız da bu 
işdə yaxından iştirak etməli, ermənilərin Azərbaycan torpaqlarında törətdikləri Xocalı soyqırımı kimi hadisələrə 
yaşadıqları dövlətlərdə lazımi qiymət verilməsinə çalışmalıdırlar. Düşünürəm ki, müstəqil, güclü və demokratik 
Azərbaycan dövlətinin mövcudluğu və getdikcə inkişaf etməsi Xocalı şəhidlərinin ruhuna təsəlli ola bilər”. 

Ölkə başçısının tövsiyələri hər bir azərbaycanlı üçün əməli proqrama çevrilməlidir. Bu gün Azərbaycan 
hökuməti və xalqı qarşısında Xocalı soyqırımı və bütövlükdə ermənilərin Dağlıq Qarabağda törətdikləri 
vəhşiliklər haqqında həqiqətləri olduğu kimi, bütün miqyası və dəhşətləri ilə dünya dövlətlərinə, 
parlamentlərinə, geniş ictimaiyyətə çatdırmaq, bütün bunların əsl soyqırımı aktı kimi tanınmasına nail olmaq 
vəzifəsi durur. Bu, Xocalı şəhidlərinin ruhu qarşısında bizim vətəndaşlıq və insanlıq borcumuzdur. Digər 
tərəfdən, faciənin əsl beynəlxalq hüquqi-siyasi qiymət alması, onun ideoloqlarının, təşkilatçılarının və 
icraçılarının layiqincə cəzalandırılması bütövlükdə insanlığa qarşı yönəlmiş belə qəddar aktların gələcəkdə 
təkrarlanmaması üçün mühüm şərtdir. 

 
Telman ƏLİYEV, 

Məqalə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin 
İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondunun keçirdiyi müsabiqəyə təqdim edilir  

 
“Xalq qəzeti”.-2010.-19 fevral.-N 39.-S.6. 
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O il Qarabağa qırmızı qar yağırdı 

 
Hər il fevral ayı gələndə, qarlı-çovğunlu günlər başlayanda köhnə yaramız qövr edir, yaddaş 

arxivimizin 1992-ci ilin şaxtalı Daşaltı, Xocalı faciələri vərəqlənir. Kətik meşəsində səs salmasın deyə altı 
aylıq körpəsini əlləri ilə boğan, elə həmin gecə ölmüş balası qucağında özü də donan cavan gəlin yada 
düşür. Evlərindən çıxıb böyük bacısı ilə qaçan 11 yaşlı Ülkərin meşədə: "Bacı, Ağdama çatan kimi bir 
yerdə çoxlu isti çay içərik" deməsi və hava işıqlaşanda bu körpənin donmuş meyitinin Ağdam məscidinə 
gətirildiyi günü, sanki, yenidən yaşayırıq. Qarın üstünə sərilmiş 80 yaşlı ixtiyarı xatırlayanda əllərimlə 
üzümü örtür, xəcalətimdən özüm də donub ölürəm min kərə. O il Qarabağa qırmızı qar yağırdı, qönçə 
dodaqlı körpələrin cəsədləri qarın üzərinə səpələnmişdi. Necə də çiçəyə bənzəyirdilər.  

 
1992-ci ilin qışı çovğunlu gəlmişdi. Daşaltıda çinar boylu onlarla igid mühasirəyə düşdü, şəhid oldu, 

bəziləri də xəbərsiz-ətərsiz itkinə çevrildi. Neçə-neçə qız qarıdı, qocaldı gəlinlik, analıq sevincini yaşamadan.  
Görəsən Qarqarçayın vadisinə yenə də qar yağırmı? Az qalıram Qarqarı lənətlənmiş çay adlandıram, 

Allahın lənətlədiyi Misir fironları kimi. Çiyinlərində daşıdığı günahın yükü eyni olduğundan. Çovğunun 
tükürpədici səsini eşidirəm, Qarabağın bacasından tüstü çıxmayan, həyət-bacasında qoyun-quzusu mələşməyən, 
iti hürüşməyən, qaranquşları uçuşmayan gününü gətirirəm gözlərim önünə. İçimiz çöldəki çovğundan betər. Bu 
zamanlar atam təzəcə calağ edilmiş fidanların üstünü geyilmiş, nimdaş sırıqlı, qazaq və karxana ilə basdırardı ki, 
don vurmasın. Budaqlar qırılmasın deyə hamı ağacların qarını çırpardı... Məni məzur tutun, xatırlamaya 
bilmirəm fevral acılarını.  

 Ağdamda təzəcə salınmış Şəhidlər xiyabanı vardı, ilk şəhidlərimiz uyuyurdu burada. Yəqin ki, yenə də 
ağappaq qara boyanıblar. Onların analarını, bacılarını, övladlarını xatırlayıram. Yəqin ki, üstünə getmək, 
qarlarını təmizləmək, buz kimi daşlarını qucaqlayıb nəfəslərilə isitmək istəyərlər.  

Bir də atamı xatırladım. Yeddi il öncə yanvarın 22-si idi, hava qarlı-çovğunluydu. Qardaşlarıma yalvarırdı 
ki, qoyun gedim kəndimizə, evimizə, silahım yox, sursatım yox, düşmən mənə heç nə etməz. Həmin gecə 
üçüncü dəfə ürəyi çatladı (infarkt). Dili-dodağı kömür kimi yanmışdı. 23-ü səhər tezdən dünyasını dəyişdi, 
torpaq, vətən deyə-deyə. Atamın qəbrini qardan təmizləmək, ən isti paltarımla üstünü örtmək, sonra da qəbrinə 
söykənib dərdləşmək istəyirəm onunla.  

Xocalı dərdi hər birimizin ürəyində çat yaradıb. Bunu görsək də, görməsək də! O yara hələ sağalmaz. 
 

Rəsmiyyə RZALI. 
 

“Azərbaycan”.-2010.-19 fevral.-N 39.-S.9. 
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Haqsız tökülən qan yerdə qalmaz 

 
O vaxt respublikada çoxları, xüsusilə ölkə rəhbərliyi yaxşı bilirdi ki, 1991-ci ilin sonlarından 

başlayaraq Xocalı şəhəri erməni qəsbkarlarının mühasirəsindədir, düşmən halqası getdikcə daralır. 
Dözülməz çətinliklərə, əhalinin ölkə rəhbərliyindən kömək istəməsinə və Xocalının bu gün-sabah işğal 
ediləcəyi barədə həyəcan dolu teleqramların Bakıya axmasına baxmayaraq, şəhər sakinlərinin səsinə səs 
verən, harayına yetən yox idi. Bu vəziyyətdən istifadə edən erməni qəsbkarları 1992-ci il fevralın 25-dən 
26-na keçən gecə ən müasir silahlarla hücuma keçərək bir gecənin içində Xocalını oda qaladılar, əhalisinə 
isə misli görünməmiş divan tutdular. Həmin müdhiş gecəni həyat yoldaşını, iki oğlunu və bir nəvəsini 
itirmiş, digər iki oğlu və özü ayrı-ayrılıqda ermənilərə əsir düşərək ağır işgəncələrə məruz qalmış 9 uşaq 
anası, 80 yaşlı Məleykə nənə belə xatırlayır: 

 
- O gecə oğlanlarım Novruz və Ziyadxan, həmişəki kimi, səngərdə düşmənlə üz-üzə dayanmışdılar. Həyat 

yoldaşım Salah Allahverdiyev, mən və 18 yaşlı nəvəm Mahir təzəcə yatmışdıq ki, dəhşətli atışma, partlayış 
səsləri eşidilməyə başladı. Həyat yoldaşım, 1919-cu il təvəllüdlü Salah İkinci dünya müharibəsi iştirakçısı idi. 
1945-ci ildə Berlində yaralanaraq Varşava hospitalında müalicə olunmuş və 1946-cı ildə evə əlil qayıtmışdı. 
Böyük oğlum Novruz Ağdam Kənd Təsərrüfatı Texnikumunu bitirərək Xocalının üzümçülük sovxozunda 
aqronom işləyirdi. Üç övladı vardı. 1957-ci ildə anadan olmuş digər oğlum Ziyadxan isə həmin vaxtlar Xocalını 
müdafiə edirdi. İki övladı vardı. Atışma başlayandan az sonra Novruz bizi xilas etmək üçün evə qayıtdı. Biz elə 
üstümüzdəki pal-paltarla meşəyə qaçdıq. Nəvəm Mahir mənə bacardıqca buradan qaçıb uzaqlaşmağımı tapşırdı, 
özü isə düşmənlə döyüşmək üçün Salahın və Novruzun yanına qayıtdı. Gecəni meşədə, qarın üstündə qaldıq. 
Həmin gecə meşədə qız-gəlinlərimizin başına min bir oyun açdılar. Onların tükürpədici nalələri, çığırtıları indi 
də qulaqlarımda səslənir. Səhərə yaxın bizi mühasirəyə aldılar, piyada Əskərana apardılar və 300-ə yaxın qız-
gəlinlə birlikdə həbsxanaya saldılar. Sonradan yanımıza gətirilən qonşu qadın mənə digər iki oğlumun da 
işgəncələrə məruz qalaraq əsir alındıqlarını və yaxınlıqdakı kamerada olduqlarını bildirdi. Mən onları görmək 
məqsədilə qonşunun uşağını qucağıma alaraq qapıda duran erməni keşikçiyə yaxınlaşdım. Uşağı bir neçə 
dəqiqəlik atasına göstərmək istədiyimi bildirdim. Çox yalvardıqdan sonra oğlumun saxlandığı kameraya 
keçdim. İnsanların hansı ağır işgəncələrə məruz qaldıqlarını sözlə deməyə çətinlik çəkirəm. Erməni qaniçənlər 
oğlum Mirzənin tətik çəkdiyi barmağını kəsmiş, qızıl dişlərini çıxarmış, ayaqlarına şişlə dağ basmışdılar. 
Döyülməkdən sifəti tanınmaz hala düşmüşdü. Kiçik oğlum Elşənin də qızıl dişlərini çıxarmış, başına o qədər 
vurmuşdular ki, məni güclə tanıya bildi. Bir aydan sonra övladlarım əsir düşmüş ermənilərlə dəyişdirilib 
yarımcan halda bizə qaytarıldılar. Məni isə bir neçə gün bundan qabaq azad etmişdilər. İndi hər iki oğlum əlildir 
və heç biri işləmir. Həyat yoldaşım Salahın, böyük oğlum Novruzun və onun oğlu, 18 yaşlı nəvəm Mahirin necə 
öldürüldüyünü bilmədim. Ziyadxan haqqında isə müdhiş xəbərlər eşitdim. Düşmən güllələrlə onun ayaqlarını 
qırıb. O da yoldaşlarına deyib ki, onu polislərin növbədə dayandıqları vaqona qoysunlar. Düşməndən qisasını 
almamış əsir düşmək, ölmək istəmir. Belə də edirlər. Ziyadxan vaqonda daldalanaraq xeyli erməni öldürür. 
Bundan duyuq düşən düşmən onu qumbara ilə partladır. Cəsur balam "İgidliyə görə", Salah isə "Böyük Vətən 
müharibəsinin 60 illiyi" medalları ilə təltif edildilər. Hər iki medal mənə təqdim olundu. Ziyadxanın vəfatından 
iki ay sonra bir oğlu dünyaya gəldi, erməniyə qalib gələcəyimizə böyük inam hissi ilə adını Qalib qoyduq.  

Moskvada ali təhsil alan 19 yaşlı qızım Xına 1989-cu ildə Xocalıda maşın qəzasına düşərək dünyasını 
dəyişmişdi. Onun faciəsi qəddimi əymişdi. Sən demə, faciələrimizin çoxu hələ qabaqda imiş. Xocalıda bir çox 
qohum-qardaşımla yanaşı ailəmin 4 üzvü də şəhid oldu. 18 ildir ki, ürəyi dağlı yaşayıram.  

Məleykə nənə deyir ki, qəddarcasına öldürülən əzizlərindən heç bir nişanə qalmayıb, heç şəkillərini də 
gətirə bilməyib, hətta məzarları da yoxdur. 

Ümid axırda ölür, - deyiblər. Bəlkə də, Məleykə nənə elə buna görə axırda bildirdi ki, ümidimi 
itirməmişəm. Tökülən haqsız qan heç vaxt yerdə qalmır, o cümlədən Xocalıda tökülən qan. 

 
Adilə QOCAYEVA. 

 
“Azərbaycan”.-2010.-19 fevral.-N 39.-S.9. 
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Xarici ölkələrdə Xocalı soyqırımının 18-ci ildönümünü qeyd etməsi ilə  

tədbirlər planı təsdiqlənib 
 

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsində (DİDK) xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən Azərbaycan diaspor 
təşkilatlarının Xocalı soyqırımının 18-ci ildönümünü qeyd etməsi ilə tədbirlər planı təsdiqlənib. DİDK-nin 
mətbuat xidmətindən SİA-ya verilən xəbərə əsasən, Xocalı faciəsini anmaq məqsədilə bu il də etiraz aksiyaları, 
konfransların keçirilməsi, anın mərasimlərinin, sərgilərin təşkili nəzərdə tutulub.  

Almaniya üzrə soyqırımın 18-ci ildönümü ilə bağlı xüsusi tədbirlər planı hazırlanıb. Fevralın 18-dən 28-
dək Berlin şəhərində Almaniyadakı Azərbaycanlıların Koordinasiya Mərkəzi Azərbaycanın Almaniyadakı 
Səfirliyinin dəstəyi ilə Heydər Əliyev Fondunun "Xocalı uşaqların gözü ilə" sərgisinə daxil olan rəsmlərin 
nümayişini keçirir. Eyni zamandan fevralın 19-dan etibarən Almaniyadakı Azərbaycanlıların Koordinasiya 
Mərkəzi internet vasitəsilə bu ölkədəki ictimai qurumlara, Azərbaycan diaspor təşkilatlarına, türk icmalarına, 
qeyri-dövlət qurumlarına, mətbuat və informasiya vasitələrinə Xocalı faciəsinə dair həqiqətləri əks etdirən 
müraciət yayacaq, Almaniyanın digər şəhərlərində Xocalı faciəsi ilə bağlı keçirilən tədbirlərdə istifadə etmək 
üçün əyani vəsaitlər göndərəcək.  

Fevralın 25-də Berlində Azərbaycanın Almaniyadakı Səfirliyi AAKM-la birlikdə Xocalı faciəsinə həsr 
olunmuş xatirə gecəsi və dəyirmi masa təşkil edəcək. Tədbirdə alman ekspertlər, siyasətçi və alimləri, elm və 
mədəniyyət xadimləri, Azərbaycan diasporunun nümayəndələri, tələbə və doktorantlar Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsi, Xocalı soyqırımı mövzusu ətrafında fikir mübadiləsi aparacaqlar. Toplantıda "Xocalıya ədalət" 
kampaniyasının təbliğati materialları təqdim ediləcək. Dəyirmi masada soyqırımın beynəlxalq aləmdə insan 
hüquqlarına qarşı törədilmiş cinayət kimi qiymətləndirilməsinə nail olunması yolları haqqında müzakirələr 
aparılacaq.  

Fevralın 26-da isə Berlindəki Türk Evində Almaniyadakı Azərbaycanlıların Koordinasiya Mərkəzi və 
Atatürk Düşüncə Mərkəzi Azərbaycanın Almaniyadakı Səfirliyinin dəstəyi ilə "Xocalı soyqırımının 18-ci 
ildönümü: Qafqazda sülhün bərqərar edilməsində Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərini önəmi və rolu" 
mövzusunda toplantı keçirəcəklər. Konfransda Azərbaycanın Almaniyadakı səfiri Pərviz Şahbazov, Türkiyənin 
Almaniyadakı səfiri Ahmet Acet, Azərbaycan Milli Məclisinin deputatı Qənirə Paşayeva, Bundestaqın sabiq 
deputatı professor Hakkı Keskin, AAKM-nin icraçı direktoru Samirə Patzer-İsmayılova, Atatürk Düşüncə 
Mərkəzinin rəhbəri Olcay Başeymez, tarixçi, Türkiyə Erciyez Universitetinin doktorantı Fariz Fərzəli və digər 
qonaqlar iştirak edəcəklər.  

Fevralın 26-da həmçinin Almaniyadakı Azərbaycanlıların Koordinasiya Mərkəzi, "Azərbaycan Evi", 
"Alman Azərbaycan Həmrəylik Cəmiyyəti"nin təşəbbüsü, "İrəli" İctimai Birliyi və "Xocalıya ədalət" 
hərəkatının iştirakı ilə Berlinin "Breitscheidplatz" meydanında soyqırımının 18-ci ildönümünə həsr olunmuş 
mitinq keçiriləcək. Mitinqdə "Xocalıya ədalət" kampaniyasına aid materialların təqdimatı da nəzərdə tutulub. 
Berlində fəaliyyət göstərən Tələbə və Elmi işçilər Birliyi isə internet vasitəsilə yayacaqları məlumatla Xocalı 
soyqırımı haqqında alman ictimaiyyətində geniş təsəvvür yaratmağa çalışacaqlar. Kölndəki Alman-Azərbaycan 
Kültür cəmiyyəti də Xocalı soyqırımının 18-ci ildönümü ilə bağlı konfrans təşkil edəcək. Hamburqdakı 
Azərbaycan Mədəniyyət cəmiyyəti soyqırıma etiraz əlaməti olaraq matəm yürüşü keçirəcək. Hamburq Alman 
Azərbaycan Cəmiyyəti də anım tədbiri ilə faciə qurbanlarını yad edəcək.  

Ştutqartdakı Azərbaycan Kültür Cəmiyyəti, Drezdendəki ALM.AZ Cəmiyyəti, Hannoverdəki "Xəzər" 
Cəmiyyəti də fevralın 26-da soyqırımın 18-ci ildönümünü qeyd edəcəklər. Kassel şəhərində Alman-Azərbaycan 
Tələbə Gənclər Təşkilatı Azərbaycanın Almaniyadakı Səfirliyinin dəstəyi ilə Kassel Universitetinin akt zalında 
Xocalı faciəsi ilə bağlı anım tədbiri keçirəcəklər. Eyni zamanda soyqırım günü universitetdə və şəhərin mərkəzi 
hissələrində faciə haqqında məlumatı əks etdirən broşurlar paylanacaq. Leypsiq şəhərindəki azərbaycanlı 
tələbələr də AAKM-in dəstəyi ilə Xocalı faciəsinə dair materialları kitabxanalara yayacaq, ictimaiyyəti Xocalı 
faciəsi ilə bağlı məlumatlandıracaq və anım tədbiri keçirəcəklər.  

Fransada da Xocalı soyqırımının 18-ci ildönümü ilə bağlı silsilə tədbirlər keçirilməsi planlaşdırılıb. 
Fevralın 21-də Strasburq Azərbaycan Evi Xocalı faciəsinə həsr edilmiş xüsusi radio proqramı yayımlanacaq. 
Proqram Strasburqdakı yerli (RBS FM 91.9) radiosunda efirə çıxacaq proqramı http://www.radiorbs.com 
internet ünvanından da canlı dinləmək mümkün olacaq. Fevralın 25-də isə Strasburq Azərbaycan Evi Strasburq 
universitetinin Yazılı, Sinxron tərcümə və Beynəlxalq Əlaqələr İnstitutu (ITIRI) "Azərbaycan Respublikasının 
Diaspora siyasəti və icrası" mövzusunda konfrans təşkil edəcək. Tədbir Strasburq Universitetinin Türkoloji 
departamenti və Yazılı, Sinxron tərcümə və Beynəlxalq Əlaqələr İnstitutu ilə birgə keçiriləcək. Bundan başqa 
Strasburqdakı soydaşlarımız iki gün ərzində - fevralın 24 və 25-də "MAIL" aksiyası da təşkil edəcəklər.  
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Azərbaycan Evinin fransız təşkilatları ilə əməkdaşlığı nəticəsində Xocalı faciəsi barədə fransız, ingilis və 
türk dillərində 6 mindən çox informasiya xarakterli meyllərin göndərilməsi planlaşdırılıb. Bunlar əsasən Avropa 
Şurası, Avropa İttifaqı, digər beynəlxalq təşkilatlara, o cümlədən Fransa, Belçika, İsveçrə, Kanada, İsveç, ABŞ, 
İsrail, Avstraliya kimi ölkələrin senat və dövlət qurumlarına, eləcə də dünya mətbuatına ünvanlanacaq.  

Fevralın 26-da həmçinin Strasburq Azərbaycan Evi "Azərbaycan diasporu və Fransa-Azərbaycan 
əlaqələri" mövzusunda konfrans keçirəcək. Fevralın 27-də isə Xocalı soyqırımının 18-ci ildönümü ilə əlaqədar 
Strasburqun mərkəzi "Kleber" meydanında nümayiş keçiriləcək. Strasburqda fəaliyyət göstərən və güclərini 
birləşdirən 3 cəmiyyət- Azərbaycanla Mədəni Əlaqələr Cəmiyyəti, Azərbaycan Kültür Cəmiyyəti, Fransadakı 
Azərbaycanlı Tələbələr Assosiasiyası aksiyada iştirak edəcəklər. Strasburqda və ətraf şəhərlərdə fəaliyyət 
göstərən türk, fransız və digər təşkilatlarının da nümayişə qatılacağı gözlənilir.  

Azərbaycanlı Tələbələrin Avropa Forumu (FASE) isə Fransanın bir neçə şəhərində Xocalı soyqırımının 
18-ci ildönümü ilə əlaqədar mitinq və digər etiraz aksiyalarının keçirilməsini nəzərdə tutub. Tədbirlərə rəsmi 
şəxslər də dəvət olunacaq. Parisin mərkəzində isə Fransa Azərbaycanlıları Birliyi və Fransa-Azərbaycan 
Gənclik Assosiasiyası Tuluza Azərbaycan Tələbələr Assosiasiyasının iştirakı və "İrəli" İctimai Birliyinin dəstəyi 
ilə etiraz yürüşü keçiriləcək. Aksiya yerli prefektura ilə artıq razılaşdırılıb. Tədbirə Azərbaycanın Fransadakı 
səfirliyi və UNESCO-dakı daimi nümayəndəliyimiz də dəstək verəcək. Yürüş "Medicis" küçəsindən başlayaraq, 
"Paule Claudel" meydanından Senatın qarşısından keçən "Vaugirard" küçəsi boyunca davam edəcək. 
Təşkilatçılar təkcə Fransada deyil, bütün Avropadakı soydaşlarımızı bu izdihamlı aksiyaya qatılmağa dəvət 
edirlər.  

Xocalı faciəsinin 18-ci ildönümünü Kanadanın Ottava şəhərindəki Kanada-Azərbaycan Təşkilatlar 
Assambleyası Azərbaycanın bu ölkədəki səfirliyi ilə birlikdə qeyd edəcək. ABŞ-da da soyqırım qurbanlarının 
xatirəsi müxtəlif tədbirlərlə anılacaq. Amerika-Azərbaycan Şurasının, Azərbaycan Nyu-York Assosiasiyasının, 
Hyuston-Bakı Qardaşlaşmış Şəhərlər Assosiasiyasının təşkilatçılığı ilə keçirilən anım tədbirlərində Xocalı 
faciəsinə dair həqiqətlər yerli ictimaiyyətin diqqətinə çatdırılacaq.  

Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Dubay Əmirliyindəki Azərbaycan Cəmiyyəti Xocalı soyqırımı ilə bağlı 
BƏƏ Şeyxinin Aparatına, ölkə parlamentinə və İnsan Haqları İnstitutuna məlumat xarakterli müraciətlər 
göndərəcək. Misir Ərəb Respublikasında fəaliyyət göstərən Vətən Tələbə Cəmiyyəti, Sidneydəki Avstraliya-
Azərbaycan Türk Dostluq Birliyi, Taylanddakı Azərbaycan Mədəniyyət Evi, Yeni Zellandiyanın Okland 
şəhərində fəaliyyət göstərən "Azəri" Yeni Zellandiya - Azərbaycan Dostluq Cəmiyyəti də Xocalı faciəsinin 18-
ci ildönümü münasibətilə anım tədbirləri keçirəcəklər.  

Gürcüstan Respublikasının Marneuli şəhərində "Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi" Azərbaycanın 
Gürcüstandakı Səfirliyi ilə birlikdə Xocalı soyqırımı ilə bağlı dəyirmi masa keçirəcək. Fevralın 26-da həmçinin 
Tbilisi şəhərində "Gürcüstan Azərbaycanlıları konqresi" Azərbaycandilli orta məktəblərlə birgə Xocalı 
soyqırımı ilə bağlı elmi praktik konfrans təşkil edəcək.  

Fevralın 26-da Xocalı soyqırımının 18-cı ildönümü Azərbaycanın Belarusdakı Səfirliyinin və Belarus 
Azərbaycan İcmaları Konqresinin təşkilatçılığı ilə Minsk şəhərində də anılacaq, dəyirmi masa keçiriləcək, 
Xocalı Soyqırımına həsr olunmuş sənədli film nümayiş etdiriləcək. 

 
“Səs”.-2010.-19 fevral.-N.31.-S.10. 
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Xocalı faciəsi bəşəriyyətə qarşı cinayətdir 

(birinci hissə) 
 

«Bütövlükdə Azərbaycan xalqına qarşı yönəldilmiş Xocalı soyqırımı öz ağlasığmaz qəddarlığı və 
qeyri-insani cəza üsulları ilə bəşər tarixində bir vəhşilik aktıdır. Bu soyqırım, eyni zamanda, bütün 

bəşəriyyətə qarşı tarixi bir cinayətdir.» 
 

Ümummilli lider Heydər Əliyev  
 
Azərbaycan xalqı 200 il ərzində erməni millətçi-şovinistlərinin davamlı olaraq etnik təmizləmə, 

soyqırım siyasətinə məruz qalmışdır. Xalqımız tarixi torpaqlarından qovulmuş, qaçqına, məcburi köçkünə 
çevrilmiş və bütün bunlar ermənilər tərəfindən kütləvi qırğınlarla müşayiət olunmuşdur. Azərbaycanlıların öz 
tarixi-etnik torpaqlarından qovulması sovet dövründə də davam etmişdir. Hadisələrin xronoloji ardıcıllığına 
diqqət yetirsək, Ermənistan tərəfindən bu siyasətin ardıcıl və məqsədyönlü şəkildə həyata keçirildiyinin şahidi 
olarıq. Əvvəlcə, 1948-1953-cü illərdə Ermənistandan 150 min azərbaycanlı deportasiya olunaraq Azərbaycanın 
Kür-Araz düzənliyində yerləşdirilmiş, 1988-ci ildə isə öz tarixi torpaqlarında yaşayan sonuncu 250 min 
azərbaycanlı bu ərazidən qovulmuş, bununla da Ermənistan monoetnik dövlətə çevrilmişdir. 

1988-ci ildən Dağlıq Qarabağ ətrafında başlayan hadisələr, erməni ideoloqlarının «dənizdən dənizə 
Ermənistan» adlı sərsəm bir ideyasını reallaşdırmaq cəhdi kəndlərin, şəhərlərin dağılması, on minlərə günahsız 
insanın ölümü, yüz minlərlə azərbaycanlının öz tarixi torpaqlarından didərgin düşməsi ilə nəticələndi. Bütün 
beynəlxalq hüquq normalarına zidd olaraq Ermənistan dövləti bu gün də Dağlıq Qarabağı özünə birləşdirmək 
istəyir, bu yolda bütün cinayət və vəhşiliyə hazır olduqlarını nümayiş etdirirlər. XX əsrin faciəsi olan Xocalı 
soyqırımı aqressiv, cinayətkar və terrorçuluğu dövlət səviyyəsinə qaldırmış Ermənistan dövlətinin rəsmi 
siyasətinin nəticəsidir. XX əsrin sonunda baş vermiş bu faciə təkcə Azərbaycan xalqına deyil, bütün insanlığa, 
bəşəriyyətə qarşı yönəlmiş ən ağır cinayətlərdən biridir. Xocalı soyqırımı əsrin Xatın, Xirosima, Naqasaki və 
Sonqmi kimi dəhşətli faciələri ilə bir sırada dayanır.  

Azərbaycan tarixinin ən dəhşətli və qanlı səhifələrindən olan Xocalı soyqırımı eyni zamanda bəşər 
tarixinin ən geniş miqyaslı və xüsusi amansızlıqla törədilmiş hərbi cinayətlərindəndir. 18 il əvvəl 1992-ci il 
fevral ayının 25-dən 26-na keçən gecə erməni silahlı birləşmələri Xankəndində yerləşdirilən keçmiş sovetlər 
birliyinə məxsus 366-cı alayın köməyi ilə Xocalı şəhərinin dinc mülki əhalisinə təcavüz edərək, Xocalı şəhərini 
yerlə-yeksan etdilər.  

Xocalı soyqırımı zamanı 613 nəfər dinc azərbaycanlı vəhşicəsinə qətlə yetirilmiş, 1275 nəfər dinc sakin 
əsir götürülmüşdür. Təəssüf hissi ilə qeyd edilməlidir ki, onlardan 700 nəfəri hələ də erməni əsirliyindədir. 
Qanlı faciə nəticəsində 1000 nəfər dinc sakin müxtəlif dərəcədə xəsarət almış, bir çoxları şikəst olmuşlar. Bu cür 
tale ilə üzləşənlərin 106 nəfəri qadın, 83 nəfəri isə az yaşlı uşaqlardır. Həlak olanların 56 nəfəri xüsusi qəddarlıq 
və amansızlıqla qətlə yetirilmişdir. Dinc əhaliyə qarşı bu cür qeyri-insani əməllər özlərini dünya ictimaiyyətinə 
«mədəni» və «məzlum» xalq kimi tanıtmağa çalışan ermənilərin və erməni millətçiliyinin əsl mahiyyətini 
dünyaya nümayiş etdirmişdir. Qanlı hadisələr zamanı vəhşi təcavüzün əsas obyekti kimi köməksiz qadın və 
uşaqların xüsusi qəddarlıqla qətlə yetirilməsi faktı bəşəriyyət tarixində qanlı ləkə kimi qalacaqdır.  

Bu gün dünya dövlətləri ərazi bütövlüyü və dinc yanaşı yaşaması prinsiplərini rəhbər tutaraq beynəlxalq 
terrorizmə və təcavüzkarlığa qarşı vahid cəbhədə birləşməlidir. Ermənistan Respublikası tərəfindən 
Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsinin və bütövlükdə 20 faiz ərazisinin işğal edilməsi, 20 mindən artıq 
Azərbaycan vətəndaşını dəhşətli terrora və kütləvi qırğınlara məruz qalması, ermənilərin sırf etnik təmizləmə 
siyasəti aparmalarından xəbər verir. Beynəlxalq təşkilatların və dünya birliyinin terrorçuluğu və irqçi 
ideologiyanı dövlət siyasəti səviyyəsinə qaldırmış təcavüzkar Ermənistanın əsl simasının tanınmasının vaxtı 
çoxdan çatmışdır. Əks halda, bəşəriyyət yeni Xocalı faciələri ilə üz-üzə qala bilər.  

Bu gün beynəlxalq təcrübədə bəşəriyyətə qarşı cinayət törətmiş şəxslərin tələb olunması və mühakimə 
olunması üçün kifayət qədər hüquqi baza və mexanizmlər mövcuddur. Təəssüflər olsun ki, indiyədək 
beynəlxalq ictimaiyyət Xocalı faciəsindən 18 il keçməsinə baxmayaraq, bu soyqırım hadisəsinə hüquqi qiymət 
verməmiş, cinayətkarlar lazımı cəzalarını almamışlar. Halbuki, cinayət baş verdiyi tarixdə Xocalı hadisələri 
ABŞ–da “İlin ən böyük faciəsi ” adlandırılmış, dünyanın aparıcı KİV–ləri onu geniş və obyektiv şəkildə 
işıqlandırmışlar.  

1993–cü ildən Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışından sonra Azərbaycan 
hökuməti və parlamenti erməni millətçilərinin azərbaycanlılara qarşı törətdiyi cinayətlər, o cümlədən Xocalı 
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soyqırımı haqqında həqiqətləri beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırmaq, bunların soyqırım siyasəti kimi tanınmasına 
nail olmaq üçün inadlı və ardıcıl fəaliyyət göstərir. Məhz Onun təşəbbüsü ilə 1994–cü ildə Azərbaycan 
Respublikasının Milli Məclisi Xocalı faciəsini soyqırım kimi qiymətləndirmiş və beynəlxalq ictimaiyyətə, 
dünya dövlətlərinə müraciət qəbul etmişdir. Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyevin Xocalı faciəsinin onuncu 
ildönümü ilə əlaqədar Azərbaycan xalqına müraciətində deyilir: “Bu qəddar və amansız soyqırım aktı 
insanlığın tarixinə ən dəhşətli kütləvi terror hadisələrindən biri kimi daxil olmuşdur. Bu gün Azərbaycan 
hökuməti və xalqı qarşısında Xocalı soyqırımı və bütövlükdə ermənilərin Dağlıq Qarabağda törətdikləri 
vəhşiliklər haqqında həqiqətləri olduğu kimi, bütün miqyası və dəhşətləri ilə dünya dövlətlərinə, 
parlamentlərinə, geniş ictimaiyyətə çatdırmaq, bütün bunların əsl soyqırımı aktı kimi tanınmasına nail olmaq 
vəzifəsi durur. Bu, Xocalı şəhidlərinin ruhu qarşısında bizim vətəndaşlıq və insanlıq borcumuzdur. Digər 
tərəfdən, faciənin əsl beynəlxalq hüquqi – siyasi qiymət alması, onun ideoloqlarının, təşkilatçılarının və 
icraçılarının layiqincə cəzalandırılması bütövlükdə insanlığa qarşı yönəlmiş belə qəddar aktların gələcəkdə 
təkrarlanmaması üçün mühüm şərtdir.”  

Xocalı faciəsini beynəlxalq aləmdə tanıtdırmaq istiqamətində Yeni Azərbaycan Partiyası ötən dövr 
ərzində geniş miqyaslı fəaliyyət göstərmişdir. Belə ki, Yeni Azərbaycan Partiyası ötən illərdə ATƏT, AŞ, BMT 
kimi beynəlxalq qurumlara ünvanladığı müraciət, məktub və sənədlərdə Xocalı faciəsinə birmənalı 
yanaşmamağı və məsələyə “soyqırım” adı verilməsini tələb etmiş, dünya ölkələrini faciəyə münasibət 
bildirməyə çağırmışdır. Bu fəaliyyəti bu gün də davam etdirən partiya rəhbərliyi ölkə başçısı Prezident cənab 
İlham Əliyevin siyasi kursuna dəstək olaraq, hər il faciənin il dönümü ərəfəsində müxtəlif istiqamətli 
konfranslar, dəyirmi masalar, Xocalı şəhidlərinin anma mərasimlərini keçirir, o gecənin şahidləri ilə görüşərək 
onlara maddi və mənəvi yardım göstərir.  

Bu günkü Azərbaycan artıq 1988 – 1993–cü illərin böhranlı, məğlub, qətiyyətsiz Azərbaycanı deyil. Bu 
günkü Azərbaycan iqtisadi, siyasi, ideoloji və xarici siyasət sahələrində güc, qüdrət sahibidir. Çünki Azərbaycan 
öz haqqını diplomatik yönümdən əlavə, hərbi cəbhədə də tam təmin etmək iqtidarındadır. Hazırda möhtərəm 
Prezidentimiz cənab İlham Əliyev başda olmaqla Azərbaycan rəhbərliyi Ermənistan - Azərbaycan, Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsinin beynəlxalq hüquq normalarına uyğun, Azərbaycanın suverenliyi və ərazi bütövlüyü 
çərçivəsində həll olunması üçün ardıcıl fəaliyyət göstərir. Aparıcı dünya dövlətləri, nüfuzlu beynəlxalq 
təşkilatlar getdikcə daha artıq dərəcədə Azərbaycanın ədalətli mövqeyini qəbul edir, ərazilərimizin işğalı faktını 
etiraf edir, Ermənistandan Azərbaycan torpaqlarını azad etməyi tələb edirlər.  

Respublikamızla yanaşı dünyanın nüfuzlu dövlətlərindən və beynəlxalq təşkilatlarından Azərbaycan 
Respublikasının birinci xanımı YUNESCO və İSESKO-nun xoş məramlı səfiri, Heydər Əliyev Fondunun 
prezidenti, millət vəkili Mehriban xanım Əliyevanın və xarici dövlətlərdə fəaliyyət göstərən respublikamızın 
diplomatik korpuslarının bilavasitə iştirakı ilə Xocalı faciəsinə həsr olunmuş “Xocalı harayı” devizi altında 
çoxsaylı tədbirlər həyata keçirilir. Hər il Xocalı faciəsinin il dönümü ümumrespublika miqyasında Azərbaycan 
Respublikası Prezidenti Administrasiyasının təsdiq etdiyi Tədbirlər Planına uyğun olaraq yüksək səviyyədə 
qeyd edilir.  

Xalqımız inanır ki, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycan dövləti bundan sonra da 
ölkəmizin iqtisadi, siyasi qüdrətinə və qazanılmış təcrübəyə arxalanaraq problemin ədalətli həlli istiqamətində 
səylərini inadla davam etdirəcəkdir. Əminliklə demək olar ki, bütün bunlar sonda Xocalı faciəsini törədənlərin 
gec – tez beynəlxalq məhkəmə qarşısında cavab verəcəyinə və layiqli cəza alacaqlarına gətirib çıxaracaqdır.  

 
“İki sahil”.-2010.-19 fevral.-N.31.-S.19. 
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Qandaşlar 

 
Ermənistanın indiki prezidenti Serj Sarkisyan 2000-ci ildə müdafiə naziri işləyərkən Qərb 

jurnalistləri ilə söhbətlərində Xocalıdakı soyqırımı bilərəkdən törətdiklərini gizlətmirmiş 
 
Soyqırım vaxtı Dağlıq Qarabağdakı erməni silahlı birləşmələrinə rəhbərlik etmiş Sarkisyan 2000-ci il 

dekabrın 15-də Böyük Britaniya jurnalisti Tomas De Vaalla görüşü zamanı əvvəlcə "Biz bu barədə açıq 
danışmamağa üstünlük veririk" deyib. Sonra isə jurnalistin təkidləri qarşısında dözə bilməyib və sərt danışıb: 
"Əsas məsələ başqa idi. Xocalıya qədər azərbaycanlılar düşünürdülər ki, ermənilər mülki əhaliyə əl qaldırmağı 
bacarmazlar. Biz bu stereotipləri sındırmağı bacardıq". Sarkisyanın hətta tutduğu müdafiə naziri vəzifəsinin 
siyasi məsuliyyətinə baxmadan bu sözləri söyləməsi o qədər həyasızcasına olub ki, Tom De Vaal əsas şüarı 
"jurnalist baş verənlərə şərh verməməlidir" olan BBC üçün yazdığı "Qara bağ" kitabında belə laqeyd qala 
bilməyib: "Sarkisyanın Qarabağ münaqişəsini qiymətləndirməsi ən dəhşətli qırğınına başqa bucaq altında 
baxmağa məcbur edir. Belə çıxır ki, bu kütləvi qətllər əvvəlcədən düşünülmüş qorxutma əməliyyatları olub". 

Tom De Vaalın 2005-ci ildə Azərbaycana elə də bir sipmatiya nümayiş etdirmədiyi, daha çox 
tarazlaşdırma aparmağa çalışdığı "Qara bağ" kitabında yazdığı bu sözlər münaqişə ilə bağlı daha çox 
ermənilərin yanında durmağa üstünlük verən xristian Qərbinin ilk etirafıdır. Və təəssüf ki, elə həmin Tom De 
Vaalın kitabında soyqırımın peşəkar dövlət silahlı birləşmələri tərəfindən həyata keçirildiyi sübut olunsa da, 
dünya birliyi buna heç alman faşistləri tərəfindən 1943-cü ildə törədilmiş və 150 adam öldürülmüş Xatın faciəsi 
səviyyəsində belə yanaşmır. 

Xocalıda isə faciənin ölçüləri dəfələrlə yüksəkdir: 613 nəfər öldürülüb, 487 nəfər şikəst olub, 1275 nəfər 
dinc sakin - qocalar, uşaqlar, qadınlar əsir götürülüb, 150 nəfərin taleyi məlum deyil. Şəhid olanların 106 nəfəri 
qadın, 63 nəfəri isə azyaşlı uşaq olub, şikəstlərin 76 nəfəri yetkinlik dövrünə çatmamış oğlan və qızlar olub. 8 
ailə bütövlükdə məhv edilib. 56 nəfər xüsusi qəddarlıqla və amansızlıqla qətlə yetirilib. Onlar diri-diri 
yandırılıb, başları kəsilib, başlarının dərisi soyulub, körpə uşaqların gözləri çıxarılıb, süngü ilə hamilə qadınların 
qarınları yarılıb. Meyitlər təhqir edilib. 

Tom De Vaal Ermənistanda həmin dövr erməni silahlı birləşmələrinə rəhbərlik etmiş komandirlərlə 
söhbətində belə qənaətə gəlir ki, 1992-ci il fevralın 25-dən 26-a keçən gecə törədilmiş soyqırmda əsas rolu 
Rusiya ordusunun Dağlıq Qarabağ ərazisində olan 366-cı polkunun əsasən erməni millətindən olan əsgərləri 
oynayıblar. Əməliyyatlara Ermənistanın indiki müdafiə naziri Seyran Ohanyan rəhbərlik edib. Ohanyan o vaxt 
polkun ikinci batalyonunun komandiri olub. Polkun 350 əsgərinin 50-si erməni olub, ermənilər əməliyyata 
qoşulan rusları pulla və ya spirtli içki ilə cəlb ediblər. Tom De Vaalın yazdığına görə, soyqırımdan sonra 
Moskva 366-cı polka Qarabağ ərazisindən çıxmağı əmr edib. Lakin ərazini tərk edən polkun bütün hərbi 
texnikası ermənilərə qalıb. Amerika hüquq müdafiəçisi Skott Horton danışırmış ki, Rusiya zabiti Yuri 
Nikolayev erməni biznesmenlərə tankın birini 3 min ABŞ dollarına təklif edirmiş. 

Amma soyqırımda iştirak etmiş erməni hərbçilərinin Tom De Vaalla dediyinə görə, Seyran Ohanyan 
həmin texnikanın pulsuz olaraq erməni hərbi birləşmələrinə verilməsini təmin edib. O, həmçinin erməni 
birləşmələrinə könüllü qoşulan mülki şəxslərə də azərbaycanlılara qarşı atəş açmaq üzrə təlim keçirmiş. 

Ohanyan bu təlimlər zamanı o qədər vəhşilik nümayiş etdirirmiş ki, bu, hətta könüllüləri heyrətə salırmış. 
Xocalı soyqırımının iştirakçısı olmuş bir Livan ermənisi sonradan öz xatirələrində yazırdı: "Biz bir çalanın o biri 
tərəfinə keçməli idik. Çalanın içi yaralı və öldürülmüş kənd sakinlərinin qanlı cəsədləri ilə doldurulmuşdu. Mən 
çalanın ətrafına dolanaraq xeyli uzaq yolla getmək istəyirdim, lakin mayor Ohanyan məni düz getməyə çağırdı. 
"Meyitlərə baxmadan ayağını bas. Ayağımı bir qızın sinəsinə basdım, hələ ölməmişdi, mənə baxa-baxa 
zarıyırdı. Başımı yuxarı tutaraq, onun iniltisini eşitməməyə çalışdım. Çalanın o tərəfinə keçəndə tamamilə qan 
içində idim". 

Maraqlıdır ki, Xocalı soyqırımını törətmiş erməni-rus birləşmələrinə, daha doğrusu, Rusiyanın 366-cı 
polkuna rəhbərlik etmiş Seyran Ohanyan hazırda Ermənistanın müdafiə naziri kimi həm Rusiyaya, həm İrana və 
həm də Qərb ölkələrinə səfər edir. Fevralın əvvəllərində isə o, NATO ilə birgə tədbirlərdə iştirak etmək üçün 
Türkiyəyə dəvət almışdı. Yəni Xocalı soyqırımının əsas təşkilatçısı Türkiyədə, Azərbaycan və Türkiyə 
hərbçilərinin də qatıldığı tədbirin hörmətli qonağıdır. 

Dünya birliyinin cinayətkar olduğunu bilə-bilə sərbəst dolaşmasına yaşıl işıq yandırdığı ikinci erməni 
cinayətkar isə publisist Zori Balayandır. 1980-ci illərin əvvəllərində yazdığı "Ocaq" kitabı ilə erməni faşizminin 
əsas ideoloqlarından birinə çevrilən Balayan 1996-cı ildə nəşr olunan "Ruhumuzun oyanışı" adlı əsərində Xocalı 
soyqırımında birbaşa iştirak etdiyini fəxrlə etiraf edib: "Biz Xaçaturla ələ keçirdiyimiz evə girərkən əsgərlərimiz 
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13 yaşlı bir türk uşağını pəncərəyə mismarlamışdılar. Türk uşağı çox səs-küy salmasın deyə, Xaçatur uşağın 
anasının kəsilmiş döşünü onun ağzına soxdu. 

Daha sonra bu 13 yaşındakı türkə onların atalarının bizim uşaqlara etdiklərini etdim. Başından, sinəsindən 
və qarnından dərisini soydum. Saata baxdım, türk uşağı yeddi dəqiqə sonra qan itirərək dünyasını dəyişdi. İlk 
sənətim həkimlik olduğuna görə humanist idim, buna görə də türk uşağına etdiyim bu əməllərə görə özümü 
xoşbəxt saymadım. Amma ruhum xalqının bir faizinin belə qisasını aldığı üçün sevincdən qürurlanırdı. Xaçatur 
daha sonra ölmüş türk uşağının cəsədini hissə-hissə doğradı və bu türklə eyni kökdən olan itlərə atdı. 

Axşam eyni şeyi daha üç türk uşağına etdik. Mən bir erməni vətənsevər kimi öz vəzifəmi yerinə yetirdim. 
Xaçatur da çox tərləmişdi, amma mən onun gözlərində və digər əsgərlərimizin gözlərində intiqam və güclü 
humanizmin mücadiləsini gördüm. Ertəsi gün biz kilsəyə gedərək 1915-ci ildə ölənlərimiz və ruhumuzun dünən 
gördüyümüz çirkabdan təmizlənməsi üçün dua etdik. Ancaq biz Xocalını vətənimizin bir parçasını işğal edən 30 
min nəfərlik çirkabdan təmizləməyi bacardıq". Maraqlıdır ki, Balayanın kitabından bu hissələr götürülərək 
İnterpola müraciət edilsə də, dəfələrlə o, hansısa sehrli əlin vasitəsilə beynəlxalq məhkəmədən yaxa qurtara 
bilib. Məsələn, Zori Balayan 2005-ci ildə bu cinayətlərinə görə İtaliya polisi tərəfindən saxlanmışdı və beş 
saatlıq həbsdən sonra Ermənistan hakimiyyəti onu azad etdirə bilmişdi. Erməni elektron mənbələrinin 
məlumatına görə Zori Balayan Türkiyəyə də rahat gedib-gəlir. Halbuki hər il Xocalı soyqırımı ərəfəsində 
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin xətti ilə Türkiyədə bu məsələ xatırladılır və Zori Balayanın kitabın dan 
yuxarıda göstərilən cümlələr ictimaiyyətə, Türkiyə Böyük Millət Məclisinin (TBMM) nümayəndələrinə 
paylanılır. Lakin göründüyü kimi, bu fəaliyyət, hətta "Bir millət iki dövlət" sistemi ilə münasibətlər qurduğumuz 
qardaş Türkiyədə də effektini verə bilməyib. 

Qarabağ Azadlıq Təşkilatının (QAT) sədri Akif Nağı dörd il qabaq Xocalı soyqırımı barədə buklet 
buraxaraq TBMM-in iclaslarına qatıldıqlarını bildirir: "Amma o vaxt nəsə Xocalı soyqırımını tanımadılar". 
Onun sözlərinə görə, Türkiyədə bu il bu məsələyə marağın azalması da xoşagələn deyil: "Son illərdə hər il 
yanvar-fevral aylarında bu məsələ Türkiyə parlamentinin və mediasının gündəminə gəlirdi. Məsələ qəbul 
olunmasa da müzakirə olunurdu. Amma bu il, nədənsə, parlament başqa məsələləri gündəmə gətirir". 

Lakin bununla belə, QAT sədri Xocalı faciəsinin dünyada tanıdılması məsələsində xeyli irəliləyiş 
olduğunu müsbət məqam sayır: "Mən bu prosesləri diqqətlə izləyirəm. Artıq Braziliyada da Xocalı məsələsi 
müzakirə olunur. Hər il dünyanın bir çox ölkəsinin vətəndaşları öz istəkləri ilə Xocalı soyqırımına etiraz əlaməti 
olaraq aksiyalar keçirirlər. Təsəvvür edin, amerikalı repçi Toni Blekman faciəyə həsr edilmiş mahnı yazıb", - 
deyən Akif Nağı ABŞ-ın məşhur repçisi Toni Blekmanın və aranjimançı Qordon Vilyamsın Azərbaycanın 
"Dəyirman" qrupu ilə birgə ifa etdiyi yeni sinqlı xatırladır. Mahnı Xocalı gerçəklərini əks etdirir və dünya 
toplumunu hadisəyə qiymət verməyə çağırır. Mahnıya çəkilmiş klipdə isə Şəhidlər Xiyabanı və Qarabağ 
qaçqınlarını əks olunub. 

Akif Nağı bütün bunlarla yanaşı, hökumətin resurslarından istifadə edərək daha çox işlər görməyi 
mümkün sayır: "Düzü, mən bu məsələdə ermənilərin yolunu tutmağın, yəni milli siyasəti məhz soyqırımın 
tanıdılmasına həsr etməyin tərəfdarı deyiləm. Amma bununla belə, dünyada Xocalı soyqırımının gerçəklərinin 
tanıdılmasının tərəfdarı olmalıyıq. Ən azından, bununla Ermənistan tərəfdən başlanan təbliğat hücumlarının 
qarşısını ala bilərik. Çünki son günlərdə Ermənistan parlamentinin müxalifətçi "İrs" fraksiyasından olan keçmiş 
ombudsman Larisa Alaverdyan 1988-1990-cı illərdə Azərbaycandan köçmüş ermənilərin hüquqlarının 
beynəlxalq müstəvidə tanıdılması ilə bağlı kampaniyaya başlayıb. Xocalı gerçəklərinə düzgün qiymət 
verilməsinə nail olsaq, bu kampaniyanın ağ yalan olduğunu sübut etmiş olarıq", - deyə Qarabağ Azadlıq 
Təşkilatının rəhbəri bildirir. 
 

«Hesabat».-2010.-№02 (164).-S.30-34. 
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Xocalı soyqırımı xalqımıza qarşı kütləvi qırğın siyasətinin növbəti faktı oldu 

 
Mənşəcə latın sözü olub məhv etmək mənasını daşıyan "genosid" kəlməsinin müxtəlif izahları 

mövcuddur. Bu termini beynəlxalq mütəxəssislər milli qrupların həyati əhəmiyyətli əsas dayaqlarının 
məhv edilməsinə yönəldilmiş müxtəlif hərəkətlərin əlaqələndirilmiş planı kimi izah edirlər. Yəni, 
məqsədli şəkildə milli qrupların soykökünün, mədəniyyətinin, dilinin, milli hisslərinin, dininin və iqtisadi 
mövcudluğunun məhv edilməsi, alçaldılması, bir sözlə, zülm edilən qrupun milli özünəməxsusluğunun 
yox edilməsi anlamını ifadə edir. 

 
Nürnberq Tribunalı Nizamnaməsinin altıncı maddəsində genosid müharibə zamanı insanlıq əleyhinə 

törədilmiş cinayətlərin konstruktiv və təsdiq edilmiş hissəsi kimi göstərilir. Həmin maddədə cinayətin tərkibi 
belə ifadə olunur: "Müharibəyə qədər və müharibə zamanı hər hansı bir mülki əhaliyə qarşı törədilmiş qətllər, 
məhvetmə, əsarət altına alma, deportasiya və digər qeyri-insani aktla, həmçinin hadisələrin baş verdiyi dövlətin 
milli qanunvericiliyində pozuntuların baş verib-verməməsindən asılı olmayaraq Tribunalın yurisdiksiyası altına 
düşən hər hansı bir cinayətin törədilməsi məqsədilə siyasi, irqi və dini əsasda təqib etmək". (Xocalı soyqırımı: 
milyon imza - bir tələb, Bakı-2007, səh. 114-115). 

 Genosid termini 1948-ci ilin dekabrında, İkinci Dünya müharibəsindən sonra ilk dəfə hüquqi status aldı 
və Konvensiyada onun müxtəlif izahları müəyyənləşdirildi. Siyasi genosid milli hökumətin tamamilə məhv 
edilməsi, sosial genosid milli ruh dayaqlarının zəiflədilməsi cəhdləri, xüsusən də cəmiyyətin ziyalı təbəqəsinə 
hücum edilməsi, mədəni genosid yerli dilin işlədilməsinə qadağa qoyulması, milli-mədəni dəyərlərə ciddi 
nəzarət edilməsi, kitabxanaların, millətə məxsus arxivlərin, qədim əlyazmaların yandırılması, qədim maddi və 
mədəniyyət abidələrinin dağıdılması, iqtisadi genosid milli-iqtisadi həyat tərzi dayaqlarının məhv edilməsi, 
bioloji genosid bilərəkdən demoqrafiq artımın qarşısının alınması, uşaqların həyat qabiliyyətinin azaldılması, 
dini genosid dini mənbələrin və ibadət yerlərinin məhv edilməsi, mənəvi genosid isə milli hisslərin alçaldılması 
kimi müəyyən olunur. Mətləbdən uzaqlaşmadan qeyd edək ki, XX əsrdə Azərbaycan xalqı genosidin bütün 
növlərinə məruz qalıb. İki dəfə soyqırımı törədilib, düşünən başlar məhv edilib, arxivlər yandırılıb, tarixi 
abidələr dağıdılıb və s.  

1948-ci il konvensiyasında genosid cinayətində təqsirləndirilən şəxslərə universal yurisdiksiya təyin 
edilir. Qaydaya görə, təqsirli bilinən şəxslər ilk əvvəl ərazisində cinayətin törədildiyi dövlətin səlahiyyətli 
məhkəməsi tərəfindən mühakimə olunur. İkinci, konkret işin baxılması üçün Beynəlxalq cinayət məhkəməsi 
yaradıla bilər.  

Dünya praktikasında soyqırımı (genosid) aktı kimi daha çox 1935-1945-ci illərdə yəhudilərin və 
qaraçıların faşist Almaniyasında məhv edilməsi (xolokost), eləcə də İkinci Dünya müharibəsi zamanı Avropanın 
işğal olunmuş dövlətlərinin mülki əhalisinin qətlə yetirilməsi, Pol Pot və Yieqn Sari rejimi tərəfindən 1974-
1979-cu illərdə Kambocanın 3 milyon əhalisinin məhv edilməsi faktları tanınır. Həmin il "qırmızı kxmerlər"in 
həyata keçirdikləri soyqırım nəticəsində 3 milyon kambocalı öldürülmüş, xüsusən uşaqlar və dinc adamlar 
amansızlıqla qətlə yetirilmişdi. Buraya 1932-1933-cü illərdə Sovet İttifaqı rəhbərliyinin Ukraynada həyata 
keçirdiyi hərəkat zamanı aclıqdan baş verən kütləvi qırğınlar, erməni-Azərbaycan, gürcü-abxaz, gürcü-osetin 
münaqişələri zamanı etnik zəmində baş verən kütləvi qırğınlar və etnik təmizləmələr də daxildir. 1994-cü ildə 
Ruandada törədilən kütləvi qətllər də soyqırımı (genosid) hesab olundu. Sonralar təqsirli bilinən şəxslər 
Beynəlxalq Tribunal və Ruandanın milli məhkəmələri tərəfindən mühakimə olundular.  

Azərbaycana qarşı törədilən soyqırımın tarixi bir neçə yüz ildir davam edir. Əslində bu tarix XIX əsrin 
əvvəllərində - 1813-cü ildə Azərbaycan ərazisinin Rusiya və İran arasında bölüşdürülməsi haqqında imzalanan 
Gülüstan müqaviləsindən və 1828-ci ildə imzalanan Türkmənçay anlaşmasından başlayır. Ondan da öncə I 
Pyotr Rusiya imperiyasının gələcək sərhədlərini cizərkən Cənubi Qafqaza göndərdiyi elçilərinə - erməniləri 
özümüzə cəlb etməyə çalışın ki, gələcəkdə Rusiyanın dayağı olsunlar - tapşırığı xalqımızın qarşıdakı əsrlərdə 
başına gətirələcək faciələrin icrasının möhürü idi. Bununla da Azərbaycan torpaqlarında erməni dövlətinin 
yaradılması planının reallaşdırılmasına başlandı. 

Həmin müqavilələrdən sonra İran və Türkiyədən 300 minə yaxın erməni Azərbaycana, İrəvana, Qarabağa, 
Naxçıvana, Zəngəzura, Dərələyəzə, Ordubada, Vedibasara köçürüldü. Ermənilər yerləşdirildikcə yerli əhali 
oradan çıxarılır, kütləvi şəkildə öldürülür, insanların yaşayış tərzi dəyişdirilir, torpaqlar işğal olunurdu.  

1943-cü ildə məlum Tehran konfransının gedişində Sovet-İran münasibətlərinin müzakirəsi zamanı 
erməni diasporu SSRİ Xarici İşlər Nazirliyinə müraciət edərək V. Molotovdan xahiş edir ki, İranda yaşayan 
erməni əhalisi SSRİ-yə köçürülsün. Molotov da bu barədə İ. Stalinə məlumat verir. Bununla da ermənilərin 
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köçürülməsinə icazə verilir və o vaxt Ermənistan KP MK-nın katibi Q. Arutyunov bu icazədən istifadə edərək 
azərbaycanlıların İrəvandan zorla deportasiyasına və xaricdə yaşayan ermənilərin İrəvana köçürülməsinə nail 
olur. SSRİ Nazirlər Soveti 1947-ci il dekabrın 23-də azərbaycanlı əhalinin Ermənistandan Azərbaycanın Kür-
Araz düzənliyinə köçürülməsi haqqında qərar verir.  

1988-ci ilin yanvarından etibarən "türklərsiz Ermənistan" siyasətinin planlı şəkildə reallaşdırılması 
başlandı. Ermənistan hökuməti terror təşkilatlarının əli ilə SSRİ-nin himayəsi altında azərbaycanlıların 
qovulması prosesində minlərlə qanlı aksiya törətdilər və qədim Azərbaycan torpaqları tamamilə boşaldıldı. 
Xatın, Lidits, Oradurlar bəşəriyyət tarixində iz qoymuş ən qanlı hadisələrdir ki, Xocalı faciəsi də bu sıradadır. 
Xocalı soyqırımı beynəlxalq qaydalara uyğun genosid siyasəti kimi qiymətləndirilməlidir. Çünki beynəlxalq 
aləmdə tanınmış sənədlər bunu təsdiq edir: "1948-ci il 9 dekabr BMT Baş Assambleyasının 260 A saylı 
qətnaməsilə qəbul edilən "Genosid siyasətinin qarşısının alınması və cəzalandırılması haqqında Konvensiya", 
Nürenberq Hərbi Tribunalının Nizamnaməsi, Yuqoslaviya üzrə Beynəlxalq Cinayət Tribunalının Nizamnaməsi, 
Ruanda üzrə Beynəlxalq Cinayət Tribunalının Nizamnaməsi, Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin Statusu, 
həmçinin Azərbaycan Respublikası Prezidentinin "Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında" 26 mart 1998-ci il 
qərarı (Xocalı soyqırımı: milyon imza - bir tələb, Bakı-2007, səh. 124). 

"...Beləliklə, Xocalı şəhərində etnik azərbaycanlılara qarşı törədilmiş hərəkətlər beynəlxalq hüquqi 
sənədlərə uyğun olaraq genosid kimi qiymətləndirilir və beynəlxalq hüququn prinsiplərinə uyğun olaraq insanlıq 
əleyhinə cinayət hesab olunur və məsuliyyətli şəxslərin cəzalandırılması nəinki Ermənistanın vəzifəsidir, 
həmçinin bütün dünya ictimaiyyətinin vəzifəsi hesab olunur. Çünki genosid real mövcud olan və praktiki olaraq 
bütün hallarda sülhə təhlükə hesab edilir. Onunla güclü və birləşmiş siyasi cəhdlərlə mübarizə aparmaq 
lazımdır, xüsusi hallarda isə hərbə də müraciət etmək lazımdır..." BMT-nin Baş katibi Kofi Annanın 
Stokholmdakı beynəlxalq konfransda çıxışından. 

Şübhə etmirik ki, qocaman tarix Xocalıda əlləri qana batanların nə vaxtsa cəzalandırılmasına imkan 
yaradacaq. 

 
Rəsmiyyə RZALI. 

 
 “Azərbaycan”.-2010.-20 fevral.-N 40.-S.1. 
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Heydər Əliyev Fondu Xocalı soyqırımının ildönümü ərəfəsində  
“Qarabağ həqiqətləri” toplusunu yapon dilində nəşr etmişdir 

 
Heydər Əliyev Fondu Azərbaycan tarixinin qanlı səhifəsi - Xocalı soyqırımının ildönümü ərəfəsində 

“Qarabağ həqiqətləri” toplusunu yapon dilində nəşr etmişdir.  
 
Silsilə toplu “Qarabağın tarixi haqqında qısa məlumat”, “Qarabağ münaqişəsinin başlanması”, “Xocalı 

soyqırımı”, “Erməni terror təşkilatlarının Azərbaycana qarşı fəaliyyəti”, “Azərbaycana qarşı erməni 
təcavüzünün nəticələri” adlı 5 bukleti əhatə edir. Burada Qarabağın tarixi, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsinin başlanması, onun nəticələri, xalqımızın yaddaşından heç vaxt silinməyəcək Xocalı 
faciəsi, ermənilərin dünyanın müxtəlif ölkələrində törətdiyi terror aktlarından bəhs olunur.  

Yeni nəşr 130 milyon əhalisi olan Yaponiya kimi inkişaf etmiş bir ölkədə Azərbaycan üçün vacib olan 
yeni informasiya mənbəyinin əldə olunmasında və xalqımızın haqq səsinin eşidilməsində əvəzsiz rol oynaya 
bilər. Toplunun Yaponiyanın dövlət orqanları, nüfuzlu təşkilatları, müvafiq təhsil qurumları və kitabxanaları, 
habelə aparıcı TV kanalları və KİV-ləri arasında yayılması nəzərdə tutulur.  

Toplu “OİSCA–İnternational ”ın dəstəyi ilə nəşr olunmuşdur.  
Qeyd edək ki, Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasına xüsusi önəm verən Fond 

2005-ci ildən başlayaraq müxtəlif dillərdə “Qarabağ həqiqətləri” toplusunu nəşr edir. Beynəlxalq ictimaiyyətə 
ünvanlanmış toplu ilkin olaraq Azərbaycan, rus və ingilis dillərində nəşr edilmişdir. Daha sonra “Qarabağ 
həqiqətləri” oxuculara alman və macar dillərində təqdim olunmuşdur. Təbliğat materialları indiyədək bir çox 
xarici ölkələrdə yayılmış, müxtəlif tədbir və aksiyalar zamanı Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya 
çatdırılmasında səmərəli ideoloji vasitəyə çevrilmişdir.  

Nəfis şəkildə tərtib edilmiş və yüksək poliqrafik səviyyədə çap olunmuş bukletlər fotoşəkillərlə zəngindir. 
Bütün bukletlərdə Azərbaycanın xəritəsi verilmiş və burada Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş ərazilərimiz 
göstərilmişdir. Eyni zamanda, burada münaqişə nəticəsində dəymiş ziyan, işğal aktının qurbanları və digər 
məlumatlar yer almışdır.  

Hər il olduğu kimi bu il də Heydər Əliyev Fondunun müxtəlif dillərdə nəşr etdiyi “Qarabağ həqiqətləri” 
toplusu Xocalı soyqırımının ildönümü ərəfəsində dünyanın bir çox ölkələrində keçirilən aksiya və anma 
mərasimlərində təqdim olunacaqdır. 

 
 

 “Xalq qəzeti”.-2010.-20 fevral.-N 40.-S.3. 
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Xocalı soyqırımı – XX əsrin ən dəhşətli faciəsi 

 
Xalqımızın qəhrəman, igid övladları torpaqlarımızın müdafiəsi uğrunda vuruşaraq şəhid oldular. 

Ancaq bütün bu tarixin içində Xocalı faciəsinin xüsusi yeri var. O da ondan ibarətdir ki, bir tərəfdən bu, 
hər bir Xocalı sakininin öz torpağına, millətinə, Vətəninə sədaqətliliyinin nümunəsidir. İkinci tərəfdən də 
Ermənistanın millətçi, vəhşi qüvvələri tərəfindən Azərbaycana qarşı edilən soyqırımdır—vəhşiliyin 
görünməmiş bir təzahürüdür. 

 
Heydər ƏLİYEV 
 Ümummilli lider 

 
Azərbaycan xalqı 200 il ərzində erməni millətçi şovinistlərinin davamlı olaraq etnik təmizləmə, soyqırım 

siyasətinə məruz qalmışdır. Bunun nəticəsində soydaşlarımız öz ata-baba torpaqlarından, yurd-yuvalarından 
didərgin salınmış, qaçqın və məcburi köçkünə çevrilmişlər. Bütün bunlar ermənilər tərəfindən kütləvi qırğınlarla 
müşayiət olunmuşdur. 

1988-ci ildən Dağlıq Qarabağ ətrafında başlayan hadisələr erməni şovinistlərinin “Böyük Ermənistan” 
dövləti yaratmaq kimi sərsəm ideyasını reallaşdırmaq cəhdi azərbaycanlılar yaşayan kənd, qəsəbə və rayonların 
viran qoyulması, çoxlu sayda günahsız insanların ölümü, ömürlük şikəst edilməsi, bir milyondan artıq 
soydaşımızın öz tarixi və əzəli torpaqlarından didərgin salınması ilə nəticələndi. XX əsrin ən dəhşətli 
faciələrindən hesab edilən Xocalı soyqırımı aqressiv və cinayətkar erməni siyasətinin vandal aktlarındandır. XX 
əsrin sonunda ermənilərin törətdikləri bu faciə təkcə xalqımıza deyil, bütün insanlığa, bəşəriyyətə qarşı 
yönəlmiş ən ağır cinayətlərdən biridir. Xocalı faciəsi tarixin yaddaşına əbədi həkk olunmuş Xatın, Xirosima, 
Naqasaki kimi dəhşətli faciələrlə bir sırada dayanır. 

Dünya tarixində bənzəri çox az olan Xocalı soyqırımını törətməkdə erməni işğalçılarının məqsədləri nə 
idi? Niyə məhz Xocalı hədəfə alınmışdı? Hər şeydən əvvəl Xocalı Dağlıq Qarabağda azərbaycanlılardan ibarət 
olan strateji əhəmiyyətli mövqe, həm də maneə idi. Erməni şovinistləri nəyin bahasına olursa-olsun, bu maneəni 
aradan qaldırmağa çalışırdılar. Digər məqsədləri isə ümumiyyətlə, Xocalını yer üzündən birdəfəlik silmək idi! 
Bu da səbəbsiz deyildi. Xocalı elə bir yaşayış məskəni idi ki, burada Azərbaycan tarixinin qədim dövrlərindən 
müasir dövrə qədər tarix və mədəniyyət ənənələri əks olunurdu. Xocalı əhalinin tarixən məskunlaşdığı yerdir. 
Burada qədim tarixi abidələr indiyə qədər qalmaqdadır. Xocalının yaxınlığında bizim e.ə. XIV-VII əsrlərə aid 
edilən Xocalı-Gədəbəy mədəniyyətinin abidələri yerləşir. Erməniləri narahat edən məsələlərdən biri də 
Xocalının Xankəndindən 10 kilometr Cənub-Şərqdə, Qarabağ dağının silsiləsində və Ağdam-Şuşa, Əsgəran-
Xankəndi yollarının üstündə yerləşməsi idi. Qarabağdakı yeganə aeroport da Xocalıda idi. Xocalının bu cür 
strateji mövqeyə malik olması erməni şovinistlərinin maraq dairəsində idi. Erməni silahlı dəstələrinin qarşısına 
qoyulmuş əsas vəzifələrdən biri Xocalıdan keçən Əsgəran—Xankəndi yolunun boşaldılması və aeroportun ələ 
keçirilməsi idi. 

1991-ci ilin oktyabrından Xocalı blokadaya alınmışdı. Oktyabrın 30-dan etibarən şəhərə gedən bütün 
avtomobil yolları bağlanmış, yeganə nəqliyyat vasitəsi vertolyot qalmışdı. Bakıda isə daxili didişmə, hakimiyyət 
davası getdikcə qızışır, sərhəd bölgələri tamamilə unudulurdu. Bir tərəfdən Ayaz Mütəllibovun hakimiyyəti 
uzun müddət əlində saxlaması, digər tərəfdən isə Xalq Cəbhəsi üzvlərinin hakimiyyəti ələ keçirmələri üçün ən 
iyrənc vasitələrə əl atmaları ermənilərin torpaqlarımızı asanlıqla işğal etmək imkanlarını daha da artırmışdı. 
Xocalı da vəzifə, hakimiyyət hərislərinin qurbanına çevrilirdi. Şəhərin müdafiəsi, əhalinin qorunması yaddan 
çıxmışdı. Vəziyyətin getdikcə ağırlaşdığı, böyük bir fəlakətin baş verəcəyi günün yaxınlaşdığı barədə ölkə 
rəhbərliyinə dəfələrlə məlumat verilsə də, cavab eyni idi : “Gözləyin, sizə kömək göndəriləcək”. Ancaq heç bir 
kömək, əməli tədbir yox idi. Hakimiyyət davası verilən vədləri dərhal yaddan çıxarırdı. 

Nəhayət, Xocalı ilə vertolyot əlaqəsi də kəsildi. Sonuncu vertolyot 1992-ci il yanvarın 28-də endi. Şuşa 
səmasında mülki vertolyotun vurulması, vertolyotun içərisindəki 40 nəfər azərbaycanlının həlak olması ilə 
şəhərlə hava əlaqəsi də kəsildi. Yanvarın 2-dən Xocalıya elektrik enerjisi də verilmirdi. Azərbaycanın 
hakimiyyət rəhbərləri, müdafiə naziri sanki Xocalıda azərbaycanlıların yaşadıqlarının fərqinə varmırdılar. 
Xocalılar ancaq öz qəhrəmanlıqları və şəhər müdafiəçilərinin cəsurluğu sayəsində yaşayır və müdafiə 
olunurdular. Şəhərin müdafiəsi əsasən avtomat və ov tüfəngləri ilə silahlanmış yerli özünü müdafiə dəstəsi və 
yerli milis qüvvələrindən təşkil olunmuşdu. Lakin onlar təpədən dırnağadək silahlanmış erməni quldurlarının 
qarşısında duruş gətirə bilmirdilər. 
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Xocalıya hücuma hazırlıq fevralın 25-də axşam 366-cı alayın hərbi texnikasının döyüş mövqelərinə 
çıxması ilə başlanılmışdı. Şəhərə hücum toplardan, tanklardan “Alazan” tipli zenit toplarından 2 saatlıq atəşdən 
sonra başlandı. Üç istiqamətdən hücum təşkil olunduğundan əhali Əsgəran istiqamətində qaçmağa məcbur 
olmuşdu. Sən demə, əhalinin bu istiqamətə yönəldilməsi ermənilərin məkrli hiylələri imiş. Naxçevanik kəndi 
yaxınlığında əhalinin qarşısı erməni silahlı dəstələri tərəfindən kəsilərək onlar vəhşicəsinə qətlə yetirilmişlər. 
Qarlı aşırımlarda və meşələrdə zəifləmiş, taqətdən düşmüş insanların çox hissəsi məhz Əsgəran-Naxçevanik 
düzündə erməni silahlı dəstələri tərəfindən xüsusi qəddarlıqla məhv edilmişdir. 

Bu qanlı hadisələr İran İslam Respublikasının xarici işlər naziri Əli Əkbər Vilayətinin vasitəçilik 
missiyası ilə o vaxt regiona səfəri günlərinə təsadüf etmişdir. O, fevralın 25-də Azərbaycanın hakimiyyət 
rəhbərləri ilə görüşmüş və fevralın 27-də Qarabağa, sonra isə Ermənistana səfər planlaşdırılırdı. Bununla 
əlaqədar olaraq tərəflərin razılığı ilə fevralın 27-dən martın 1-dək üç günlük atəşkəs elan edilmişdi. Ermənilər 
bu razılığa məhəl qoymadılar və vədlərinə xilaf çıxdılar. Oxşar vəziyyət fevralın 12-də Avropada Təhlükəsizlik 
və Əməkdaşlıq Şurasının missiyasının vəziyyətlə tanışlıq və münaqişənin tənzimlənməsi məsələlərinin təhlili 
məqsədilə Qarabağa gəldiyi zaman da baş vermişdi. Missiyanın Yerevana və Bakıya səfərləri planlaşdırıldığı bir 
vaxtda—məhz fevralın 12-də erməni silahlı dəstələri tərəfindən Şuşanın Malıbəyli və Quşçular kəndləri qarət 
edilmiş və yandırılmışdı. Təkcə Malıbəylidə 50 nəfər öldürülmüş, çoxlu sayda insan yaralanmış və əsir 
götürülmüşdü. 

Fevralın 25-dən 26-na keçən gecə isə Ermənistan silahlı qüvvələri SSRİ-dən qalma 366-cı motoatıcı 
alayın iştirakı ilə Xocalı şəhərini darmadağın edərək etnik azərbaycanlılara qarşı misli görünməmiş soyqırımı 
törətdilər. Bu faciə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zamanı baş vermiş ən dəhşətli hadisələrdən biridir. 

Mühasirədə qalmış təqribən 2500 nəfər xocalılı Ağdam rayonunun mərkəzinə çatmaq ümidi ilə şəhəri tərk 
etdi. Təəssüf ki, onların hamısı erməni vəhşiliyindən xilas ola bilmədi. Xocalı sakinlərindən 613-ü düşmən 
gülləsinin qurbanı oldu. 63 uşaq, 106 qadın, 70 qoca və qarı amansızcasına güllələndi, 8 ailə tamamilə məhv 
edildi. 25 uşaq hər iki valideynini, 130 uşaq valideynlərindən birini itirdi. Yaralanan 487 nəfərdən 76-sı uşaq 
idi. 1275 xocalılı əsir, 150 nəfər isə itkin düşdü. 1 aprel 1992-ci il tarixinə olan qiymətlərə görə dövlətin və 
əhalinin əmlakına 5 milyard rubl dəyərində ziyan vuruldu. 

Xocalı soyqırımının epizodları barədə eşidəndə adam dəhşətə gəlir. Hadisənin şahidlərindən biri deyir ki, 
Əntiqə adlı Xocalı sakini erməni hərbçilərinin tələb etdiyi “bu yerlər böyük Ermənistanın bir hissəsidir” 
sözlərini dilinə gətirmədiyinə görə ermənilər tərəfindən diri-diri yandırıldı. Digər Xocalı sakini Səriyyə 
Talıbova deyib ki, 4 mesxeti türkü və 3 azərbaycanlının erməni qəbrinin üzərində başını kəsdilər. Sonra daha 2 
azərbaycanlının gözlərini çıxartdılar. Hətta ermənilərin özləri də həmkarlarının törətdikləri bənzərsiz vəhşiliyi 
etiraf etmişdilər. Məsələn, Xocalı qətliamını icra edənlərdən biri David Xeyriyan Beyrutda nəşr etdirdiyi “Xaç 
naminə” kitabında faciə ilə əlaqədar xatirəsində yazır: “Fevralın 26-da meyitləri daşıyıb Daşbulaq 
yaxınlığındakı bataqlığa tökdülər və cəsədlərdən keçid-körpü düzəltdilər. Mən ölülərin üstündən keçməyə 
qorxurdum. Tərəddüd etdiyimi görən polkovnik Ohanyan mənə dedi: ”Qorxma, ürəkli keç! Bu hal müharibənin 
qanunlarından biridir". Mən qana bulaşmış 9-11 yaşlı uşağın və digər meyitlərin üstündən adlayıb bataqlığa 
keçdim... Ayaqlarım və fotokameram qana batmışdı..." 

Həmin kitabın başqa səhifəsində erməni vəhşiliyi, qəddarlığı özünü daha açıq şəkildə göstərirdi. Orada 
yazılıb: “...Martın 2-də meyitlərin yandırılması işini həyata keçirən “Qaflan” adlı erməni qrupu yüzdən çox 
azərbaycanlı meyiti toplamışdı. Həmin meyitləri Xocalıdan təxminən 1 kilometr aralıda yandırdılar... Meyitləri 
gətirən axırıncı maşında alnından güllə yarası almış, qolları qırılmış, təxminən 10 yaşlarında bir qız gördüm. 
Aclığa, şaxtaya, göyərmiş sifətinə, yaralarına baxmayaraq, qızcığazda hələ də həyat rəmzi vardı, o nəfəs alırdı... 
Bir anda Tiqranyan familiyalı erməni qızı götürüb digər meyitlərin üstünə atdı. Sonra meyitləri yandırdılar. Bir 
anlıq yanan meyitlərin içindən birinin çığırdığını eşidən kimi oldum, sanki biri yardım və mərhəmət diləyirdi... 
Mən bunlardan sonra daha irəli gedə bilmədim və geri döndüm. Digərləri isə xaç naminə savaşlarına davam 
etdilər..." 

Belə faktlar saysız-hesabsızdır. Bir faktı da qeyd edim ki, erməni silahlı qüvvələri Xocalıya hücum 
zamanı istifadəsi qadağan olunmuş 5,45 kalibrli patronlardan və kimyəvi silahlardan istifadə etmişdilər. Bu da 
Ermənistanın Cenevrə Konvensiyasının protokollarını pozduğunu, müharibə qaydalarına zidd olaraq dinc 
sakinlərə qarşı həyata keçirilən soyqırım törətdiklərini təsdiqləyən faktdır. 

Azərbaycanın da qoşulduğu dünyada qəbul olunmuş beynəlxalq konvensiyalar, ümumbəşəri qanunlar 
Xocalı faciəsi kimi dəhşətli soyqırımları pisləyir, bunu insanlığa qarşı təcavüz hesab edirlər. Artıq bütün 
dünyaya bəllidir ki Ermənistan silahlı qüvvələrinin Xocalıda törətdikləri bu qanlı cinayət təkcə Azərbaycan 
xalqına qarşı deyil, həm də bütün sivilizasiyalı dünyaya, bəşəriyyətə qarşı yönəldilmiş cinayətdir. Ermənistanın 
keçmiş Prezidenti Robert Koçaryan, indiki Prezident Serj Sarkisyan, müdafiə naziri və digər dövlət rəsmiləri 
törətdikləri bu soyqırımın günahkarları kimi beynəlxalq məhkəmə qarşısında cavab verməlidirlər. Belə ağır 
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cinayətlər cəzasız qalmamalı, Ermənistanın hərbi-siyasi təcavüzü dünya ictimaiyyəti tərəfindən ittiham 
edilməlidir. Bundan ötrü kifayət qədər əsaslar, tutarlı faktlar var. 

 
Əliqismət BƏDƏLOV, 

Məqalə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin 
İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondunun keçirdiyi müsabiqəyə təqdim edilir.   

  
“Xalq qəzeti”.-2010.-20 fevral.-N 40.-S.4. 
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Eduard Lintner ermənilərin Xocalıda törətdikləri cinayətlərlə əlaqədar  

Bundestaqa müraciət göndərmişdir 
 

Almaniya parlamentinin dövlət katibi, AŞPA-nın monitorinq komissiyasının sabiq sədri və 
Almaniya-Azərbaycan Cəmiyyətinin sədri Eduard Lintner Bundestaqa “Xocalı şəhərində Azərbaycan 
əhalisinin kütləvi qırğını və qətliamı və 1992-1993-cü illər Ermənistan-Azərbaycan müharibəsi gedişində 
bir milyondan çox qaçqın və məcburi köçkünün taleyi” sərlövhəli müraciət göndərmişdir. 

 
Müraciətdən məqsəd Ermənistanın 1992-ci ildə təcavüzü nəticəsində dinc Azərbaycan sakinlərinin 

soyqırımı və Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycan ərazilərini hələ də işğal altında saxlaması faktlarını 
Almaniya və Avropa ictimaiyyətinə çatdırmaqdır.  

Sənədin müəllifi Bundestaqı Ermənistan tərəfinin insanlığa qarşı dəhşətli cinayətlər törətməsi faktını 
qeyd-şərtsiz tanımağa çağırmışdır. Müraciət Azərbaycan ərazilərinin 20 faizini işğal etmiş Ermənistanı kəskin 
pisləyir və qüvvədə olan beynəlxalq hüquqa müvafiq surətdə həmin vəziyyətə ən qısa müddətdə son qoymağa 
çağırır. Bunun üçün Ermənistan ilk növbədə işğal etdiyi yeddi Azərbaycan rayonundan 5-ni, sonra qısa 
müddətdə qalan iki rayonu azad etməli, azərbaycanlı məcburi köçkünlərin tarixi vətənlərinə – Dağlıq Qarabağa 
qayıtmaları üçün şərait yaratmalı və gələcəkdə Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın tərkibində və ərazi bütövlüyü 
çərçivəsində qəti statusunu hazırlamaqda regionun ikiicmalı əhalisinə mane olmamalıdır. 

 
Vüqar SEYİDOV  

AzərTAc-ın xüsusi müxbiri 
Berlin   

  
“Xalq qəzeti”.-2010.-21 fevral.-N 41.-S.2. 
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Xocalı soyqırımı ilə bağlı Türkiyə Böyük Millət Məclisində dinləmələr keçiriləcəkdir 

 
Fevralın 25-də Xocalı soyqırımı ilə bağlı Türkiyə Böyük Millət Məclisində (TBMM) dinləmələr 

keçiriləcəkdir.  
 
Bu barədə Türkiyə-Azərbaycan dostluq qrupunun rəhbəri Mustafa Kabakçı məlumat vermişdir.  
Qeyd edilmişdir ki, dinləmələrdən əvvəl parlamentdə soyqırımı ilə bağlı bir sıra tədbirlər də təşkil 

olunacaqdır. Əvvəlcə TBMM-də Xocalı soyqırımı ilə bağlı sərgi açılacaqdır. Çoxlu sayda parlament üzvünün 
iştirak edəcəyi sərgini TBMM-nin sədri Məhmət Əli Şahin açacaqdır. Bundan başqa, parlamentdə Xocalı 
həqiqətlərini əks etdirən kitabın təqdimatı da nəzərdə tutulmuşdur. 

Günün ikinci yarısında isə parlamentdə Xocalı soyqırımı ilə bağlı dinləmələr olacaqdır. Dinləmələrdə M. 
Kabakçı məruzə ilə çıxış edəcəkdir. 

M. Kabakçı qeyd etmişdir ki, parlamentin təşkilatçılığı ilə Ankaranın Keçiörən bələdiyyəsi və Qazi 
Universitetində də Xocalı qətliamı ilə bağlı tədbirlər keçiriləcəkdir. Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyası sədrinin 
müavini Haluk İpəyin də iştirak edəcəyi tədbirlərdə soyqırımı haqqında həqiqətlər ölkə və dünya ictimaiyyətinə 
çatdırılacaqdır.  
 

 “Xalq qəzeti”.-2010.-21 fevral.-N 41.-S.2 
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Xocalı faciəsi haqqında qanun 

 
Bu sənədin qəbuluna ehtiyac görməyənlərin arqumentləri tənqidə davam gətirmir 

Çingiz Qəni: "Parlament bu məsələyə qəti hüquqi-siyasi qiymət verməlidir" 
 

"Bu hadisələrin səbəbləri haqda danışarkən, "daxildə düşmən axtarmaq" tendensiyasından da imtina 
olunmalıdır" 

 
Xocalı soyqırımının 18-ci ildönümü ərəfəsində XX əsrin faciəsi kimi qəbul olunan bu hadisənin öz dəqiq 

hüquqi-siyasi qiymətini alıb-almaması ətrafında müzakirələr başlayıb. Bu barədə fikir bildirənlərin əksəriyyəti 
Xocalı soyqırımının hələ də dəqiq qiymətini almadığını düşünür və bu mövqelərini əsaslandırmağa çalışırlar. 
Onların fikrincə, Xocalı soyqırımının dünya miqyasında tanıdılması üçün bu haqda xüsusi qanunun qəbulu çox 
zəruridir. Amma Milli Məclisin Yeni Azərbaycan Partiyasından (YAP) olan deputatı Aydın Mirzəzadə "Xalq 
Cəbhəsi"nə açıqlamasında bildirib ki, belə bir qanuna ehtiyac yoxdur. Deputat əlavə edib ki, Milli Məclis Xocalı 
soyqırımına tam hüquqi qiymət verib. Aydın Mirzəzadə onu da deyib ki, konkret hadisə ilə bağlı qanun qəbul 
edilmir. Yəni qanunların əsas funksiyası konkret sahələr üzrə fəaliyyətin tənzimlənməsidir.  

Tanınmış hüquqşünas, insan hüquq müdafiəçisi Çingiz Qəni Xocalı soyqırımına dair xüsusi qanunun 
qəbulu məsələsilə bağlı qəti fikir bildirməsə də, hesab edir ki, faciəyə qəti hüquqi-siyasi verilməlidir: "Təbii ki, 
Azərbaycan xalqının yaşadığı ən ağır faciələrdən biri olan Xocalı soyqırımı öz dəqiq qiymətini almalıdır. Fikir 
verin, ermənilər 1915-16-cı illərdə "soyqırım"a məruz qaldıqlarını iddia edərək, öz qondarma faciələrini bütün 
dünyada tanıtdırmaqdan ötrü necə səylər göstərirlər. Bu baxımdan, Azərbaycan da Xocalı faciəsinə dəqiq 
hüquqi-siyasi qiymət verməli və bunun dünyada tanınıb-qəbul edilməsinə çalışmalıdır. Bir neçə ay əvvəl 
Türkiyədə olarkən, qardaş ölkənin millət vəkillərindən biri ilə Xocalı soyqırımı haqda söhbətimiz oldu. Millət 
vəkili mənə irad tutdu ki, siz Türkiyəni qınayırsınız, amma Azərbaycan parlamenti Xocalı hadisələrini hələ də 
soyqırım kimi tanımayıb. Əlbəttə, belə iradlar bizim üçün ürəkağrıdıcıdır. Ona görə də, Azərbaycan bu 
məsələyə qəti qiymət verməli və Xocalı soyqırımının dünya miqyasında tanıdılmasından ötrü təsirli addımlar 
atmalıdır. Açığı, mən indiyə kimi Milli Məclisdə o hadisələrə hansı səviyyədə qiymət verilməsi haqda 
danışmağa çətinlik çəkirəm. Bildiyim qədər, parlamentin bu haqda müəyyən qərarları var. Amma etiraf 
olunmalıdır ki, parlamentin Xocalı faciəsinə dair qərarlarında bir natamamlıq özünü göstərir. Bunu da təbii 
qarşılamaq lazımdır. Yəni o dönəmdə hakimiyyət dəyişikliyi yeni baş vermişdi, ölkənin ictimai-siyasi durumu 
kifayət qədər mürəkkəb idi və s. Artıq vəziyyət tam fərqlidir. Fikrimcə, Milli Məclisdə Xocalı soyqırımı ilə 
bağlı geniş müzakirələr təşkil olunmalı və dediyim kimi, hadisəyə qəti, hüquqi-siyasi qiymət verilməlidir. Digər 
tərəfdənsə, bu hadisələrin səbəbləri haqda danışarkən, "daxildə düşmən axtarmaq" tendensiyasından da imtina 
olunmalıdır".  

Göründüyü kimi, bəzi siyasilərlə yanaşı, hüquqşünaslar da Xocalı soyqırımına dair qanunun qəbul 
olunmasına ehtiyac görmürlər, yaxud da tərəddüd edirlər. Amma bu günə qədər dünyanın 10-larla ölkəsinin 
parlamentləri və nüfuzlu beynəlxalq qurumlar səviyyəsində qondarma erməni soyqırımını tanıyan hüquqi 
sənədlər, o cümlədən də, qanun qəbul olunub. Daha dəqiq təsəvvür yaramaq üçün həmin xronologiyanı 
xatırlatmaq məcburiyyətindəyik: 

* 1965-ci il aprelin 20-də Uruqvay parlamenti "Erməni soyqırımını anma" gününün təsis olunması haqda 
qərar qəbul edib. 

* 1965-ci il iyulun 15-də Helsinkidə təşkil olunmuş Sülh Tərəfdarlarının Konqresində qondarma erməni 
soyqırımı pislənilib. 

* 1975-ci il aprelin 24-də Cənubi Kiprin Nümayəndələr Palatası "erməni soyqırımını anma" gününün təsis 
olunması haqda qətnamə çıxarıb. 

* 1982-ci il aprelin 29-da Cənubi Kiprin Nümayəndələr Palatası "erməni soyqırımı"nın tanınmasına qərar 
verib.  

* 1983-cü il avqustun 10-da Ümumdünya Kilsələr Şurası "erməni soyqırımı"nı pisləyib. 
* 1984-cü il aprelin 16-da Xalqların Daimi Tribunalının xüsusi sessiyasında "erməni soyqırımı"nı 

pisləyən qətnamə qəbul edilib. 
* 1985-ci il aprelin 23-də Argentina Milli Konqresi "erməni soyqırımı"nı pisləyən qərar qəbul edib.  
* 1985-ci il iyulun 2-də BMT-nin azlıqların müdafiəsi Alt Komitəsi "erməni qırğını"nı "soyqırım" kimi 

tanıyıb. 
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* 1987-ci il iyunun 18-də Avropa Parlamenti "erməni soyqırımı"nın pislənilməsi haqda xüsusi qətnamə 
qəbul edib. Həmin sənəd 28 fevral 2002 və 24 aprel 2004-cü illərdə təkrar qəbul olunub.  

* 1988-ci il noyabrın 22-də Ermənistan SSR Ali Soveti "erməni soyqırımı"nı pisləyən qanun qəbul edib. 
* 1990-cı il aprelin 19-da Cənubi Kipr parlamenti "erməni soyqırımı"nı pisləyən xüsusi qətnamə qəbul 

edib və aprelin 24-nü "erməni soyqırımı" qurbanlarının milli anım günü" elan edib. 
* 1995-ci il aprelin 14-də Rusiyanın Dövlət Duması 1915-22-ci illərdə "baş vermiş" "erməni 

qırğınları"nın təşkilatçılarını pisləyən qətnamə çıxarıb, bu olaydan məyus olduqlarını bildirib və 24 apreli 
"erməni soyqırımı qurbanları"nın anım günü kimi tanıyıb. 

* 1996-cı il aprelin 23-də Kanada parlamentinin Nümayəndələr Palatası hər il aprelin 20-27-ni "erməni 
soyqırımı qurbanlarının anım günü" kimi tanınması haqda qərar çıxarıb.  

* 1996-cı il aprelin 25-də Yunanıstan parlamenti "erməni soyqırımının anım günü haqqında" qanun qəbul 
edib. 

* 1997-ci il aprelin 17-də Avstraliyanın Yeni Cənubi Uels ştatının parlamenti "erməni soyqırımı"nı 
pisləyən qərar çıxarıb və aprelin 24-nü "erməni soyqırımı" qurbanlarının anım günü kimi tanıyıb". 

* 1998-ci il martın 26-da Belçika Senatı "erməni soyqırımı"nın tanınması haqda qətnamə qəbul edib. 
* 1998-ci il aprelin 24-də Avropa Şurasının parlament məclisi "erməni soyqırımı"nı XX əsrin "ilk 

soyqırımı" kimi tanıyıb. 
* 2000-ci il martın 29-da İsveç Parlamenti "erməni soyıqırımı"nı tanıyan qətnamə qəbul edib. 
* 2000-ci il noyabrın 10-da Vatikan "1915-ci il erməni soyqırımı"nın "XX əsrin digər dəhşətlərinin 

başlanğıcı" olması haqda bəyanat yayıb. 
* 2000-ci il noyabrın 17-də İtaliya parlamentinin aşağı palatası "erməni soyqırımı" haqda qətnamə çıxarıb. 
* 2001-ci il yanvarın 18-də Fransa Milli Məclisi və Senatı birgə olaraq, "erməni soyqırımı"nın tanınması 

haqqında" qanun qəbul edib.  
* 2001-ci il dekabrın 10-da İsveçrənin Cenevrə Kantonunun Dövlət Şurası "erməni soyqırımı"nın 

tanınması haqda bəyannamə qəbul edib. 
* 2003-cü il dekabrın 15-də İsveçrə Milli Məclisi "erməni soyqırımı"nı tanıyıb. 
* 2004-cü il aprelin 21-də Kanada parlamenti "erməni soyqırımı"nın tanınmasına qərar verib. 
* 2004-cü il noyabrın 30-da Slovakiya, 2004-cü il dekabrın 21-də Hollandiya parlamentinin aşağı palatası, 

2005-ci ilin aprelində Polşa Seymi, daha sonra Venesuela parlamenti, Almaniya Bundestaqı Argentina 
parlamenti, Baskoniya parlamenti (İspaniya), Çili Senatı, ABŞ-ın 42 ştatının qanunvericilik orqanları "erməni 
soyqırımı"nı tanıyan və pisləyən qərar qəbul edib. 

* 2005-ci il aprelin 24-də Belçika Senatı "erməni soyqırımı"nın inkarına görə məhkəmə məsuliyyəti 
haqda qərar çıxarıb. Bunun ardınca, Fransada "erməni soyqırımı"nın inkarına görə cinayət məsuliyyətinin 
nəzərdə tutan qanun təsdiqlənib.  

Göründüyü kimi, Ermənistan da daxil olmaqla, bir neçə ölkənin parlamentində "erməni soyqırımı" ilə 
bağlı məhz qanun hazırlanıb və qəbul olunub. Bəs Xocalı soyqırımı haqda qanunun qəbuluna mane olan nədir? 

 
Rahid Cəfərli. 

 
“Xalq cəbhəsi”.-2010.-20 fevral.-N 32.-S.9. 
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Faciəyə beynəlxalq hüquqi-siyasi qiymət verilməlidir 

 
Erməni millətçiləri tərəfindən xalqımıza qarşı həyata keçirilən soyqırımı, terror aktı və təcavüz 

siyasətinin iki əsrə yaxın bir tarixi var. Bu mənfur siyasətin məqsədi azərbaycanlıları öz doğma 
yurdlarından qovmaq, bu ərazilərin hesabına "Böyük Ermənistan" dövləti yaratmaqdır.  

 
Xalqımız isə əsrlər boyu artıq terrorizmi dövlət səviyyəsinə qaldırmış, məkrli və hiyləgər ermənilərlə üz-

üzə qalmışdır. "Armenakan", "Hnçaq" və "Daşnaksütyun" kimi erməni partiyalarının proqramının əsasını məhz 
terror üsulları təşkil edir. XIX əsrin sonları XX əsrin əvvəllərində bu və ya digər erməni terror təşkilatları 
tərəfindən Türkiyə və Azərbaycanda on minlərlə günahsız insan qətlə yetirilmişdir. Dünyanın müxtəlif 
yerlərində qanlı aksiyalar törətmiş erməni terror təşkilatlarından biri olan 1885-ci ildə yaradılmış "Armenakan" 
partiyasının məqsədi Türkiyənin ayrı-ayrı bölgələrində və İstanbulda silahlı toqquşmalar və terror aktları 
törətmək olub.  

1887-ci ildə Cenevrədə yaradılmış "Hnçaq" partiyasının əsas məqsədi başqa dövlətlərin ərazilərini 
birləşdirməklə "Böyük Ermənistan" yaratmaqdır. Partiyanın proqramında deyilir: "qarşıya qoyulmuş məqsədə 
çatmaq üçün təbliğat, təşviqat, terrorizm və dağıdıcı təşkilat yaradılması metodu seçilməlidir". 

1890-cı ildə Tiflisdə yaradılan "Daşnaksütyun" erməni federativ inqilab partiyasının isə əsas məqsədi 
Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ və Naxçıvan, Türkiyənin Anadolu torpaqlarında "Böyük Ermənistan" dövləti 
qurmaqdır. 1892-ci ildə Tiflisdə ilk qurultayını keçirən bu partiya türklərə qarşı sui-qəsdlərin təşkil olunması 
barədə qərar çıxarmışdır. Məhz bu qurultaydan sonra "Daşnaksütyun" "Türkü, kürdü hər yerdə, hər bir şəraitdə 
öldür, sözündən dönənləri, erməni xainlərini öldür, intiqam al!" əmrini vermişdi.  

1919-cu ildə "Daşnaksütyun" partiyası İrəvanda keçirtdiyi IX qurultayında "Nemezis" intiqamçı terror 
hərəkatına başlamaq haqqında qərar vermişdi. "Nemezis"in siyahısına 650 nəfər Türkiyənin və Azərbaycanın 
dövlət xadimlərinin, ziyalılarının adları salınmışdır. Onlar erməni terrorçuları tərəfindən qətlə yetirildilər. 
Erməni terror təşkilatları tərəfindən XX əsrin 70-80-ci illərində dünyanın müxtəlif ölkələrində, əsasən də 
Türkiyə diplomatlarına qarşı 200-dək terror aktı törədilmişdir. IX əsrin əvvəllərində Qarabağa və Zəngəzura 
İrandan və Osmanlı imperiyasından köçürülmüş erməni ailələrinin yerləşdirilməsi ermənilərin bu torpaqlara 
olan iştahalarını daha da artırdı. 1905-1918-ci illərdə erməni hərbi birləşmələri Qafqazın müxtəlif bölgələrində 
qətllər, qırğınlar törətmək istiqamətində fəallaşmağa başladılar. 1948-1953-cü illərdə soydaşlarımız Ermənistan 
ərazisindəki ata-baba yurdlarından deportasiya edildilər. Ermənilərin Azərbaycan xalqına qarşı növbəti ərazi 
iddiaları və azərbaycanlıların Ermənistan ərazisindən etnik təmizlənməsi siyasəti 1988-ci ildən etibarən başladı. 
Bu illərdən Ermənistan ərazisindən 250 mindən artıq soydaşımız qovulmuş, 217 nəfər azərbaycanlı ermənilər 
tərəfindən öldürülmüşdür. Azərbaycanın ən iri şəhərlərində ermənilərin yüksək vəzifələrdə çalışdığı və yaxşı 
evlərdə yaşadığı vaxtlarda, azərbaycanlılar Ermənistan ərazisindən döyülərək, təhqir olunaraq zorla qovulur, 
çıxmaq istəməyənlər qətlə yetirilirdi. O zamanlar ev-eşiklərindən didərgin salınmış soydaşlarımız Azərbaycanın 
hər bir bölgəsinə, o cümlədən Bakı və Sumqayıt şəhərlərinə qaçqın kimi gəlirdilər. Dədə-baba yurdlarından 
qovulmuş və yaxınlarını itirmiş bu insanlar erməni millətçilərinin hərəkətlərindən hiddətlənərək onlara qarşı 
narazılıqlarını bildirirdilər. Sumqayıt şəhərində yaşayan ermənilər bundan istifadə edərək vaxt itirmədən öz 
hiyləgər niyyətlərini planlı surətdə həyata keçirməyə nail oldular. Onlar bir-birini müxtəlif şəkildə qətlə yetirir 
və bu cinayəti azərbaycanlıların üzərinə atırdılar.  

Sumqayıtda bir erməninin digər ermənini balta ilə qətlə yetirdiyinin şahidi olanlar həmin cinayətin çox 
ustalıqla işlənib azərbaycanlıların ayağına yazıldığını bildirirlər. Bu vandalların insanları balta ilə qətlə yetirmək 
metodları hələ keçən əsrdən mövcuddur. Mənfur ermənilər Türkiyənin Anadolu bölgəsində və İzmit vilayətində 
dinc əhaliyə qarşı məhz bu üsuldan istifadə etmişlər. Günahsız insanlar erməni terrorçuları tərəfindən 
baltalanaraq qətlə yetirilmişlər. Bütün bunlar məkrli, davakar ermənilərin xalqımıza qarşı planlı şəkildə həyata 
keçirdiyi siyasin nəticəsidir. Məhz bu mənfur siyasət səbəbindən Azərbaycan torpaqları əsrlər boyunca 
düşmənin təcavüzünə məruz qalıb.  

XX əsrin 80-ci illərinin sonunda erməni millətçiləri Azərbaycana qarşı genişmiqyaslı hərbi əməliyyatlara 
başladılar və nəticədə torpaqlarımızın 20 faizi erməni qəsbkarları tərəfindən işğal edildi. Əsrin ən dəhşətli 
faciəsi olan Xocalı soyqırımı törədildi. Xocalı soyqırımını törətmək haqqında məkrli düşmənin yazdığı ssenari 
1992-ci il fevral ayının 25-dən 26-na keçən gecə həyata keçirildi. Həmin gecə Ermənistan silahlı qüvvələri 
keçmiş sovet ordusunun Xankəndidə yerləşən 366-cı motoatıcı alayının əsgərləri və hərbi texnikasının köməyi 
ilə Xocalı şəhərini zəbt edərək xalqımıza qarşı insanlığa sığmayan soyqırımı törətdilər. Xocalının işğalı zamanı 
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bir gecədə 613 nəfər dinc sakin, 63 uşaq, 106 qadın, 70 qoca dözülməz işgəncələrlə qəddarcasına qətlə 
yetirilmişdir. Həmin hadisədə 1275 nəfər əsir götürülmüş, 150 nəfər itkin düşmüşdür.  

Əsir düşənlərin erməni millətçiləri tərəfindən necə təhqir olunduğunu və dözülməz işgəncələrə məruz 
qaldıqlarını, cəsədlərin necə təhqir olunduğunu xarici ölkə jurnalistlərinin görüb yazdıqları kimi təqdim edirik: 

"Biz Xocalı faciəsinin şahidiyik. Biz Xocalı müdafiəçilərinin, yüzlərlə dinc sakinin - qadınların, uşaqların, 
qocaların eybəcər hala salınmış cəsədlərini gözlərimizlə gördük. Ermənilər bizim vertolyotu da atəşə 
tutduqlarına görə çəkilişi başa çatdıra bilmədik. Amma elə yüksəklikdən gördüklərimiz də törədilən vəhşilikləri 
təsəvvürə gətirmək üçün kifayət edirdi. Bu, tükürpədici mənzərə idi. 5-6 yaşlı uşaqları, qundaqdakı körpələri, 
hamilə qadınları vəhşiliklə öldürən ermənilər cəlladlıqda heç kəslə müqayisəyə gəlməzlər (Xocalı soyqırımının 
şahidi fransız jurnalisti Jan İv Yunet)".  

"Əsirlər var. Lakin artıq yaşamağa yararlı deyillər. Qışda onları səhərlər ayaqyalın qarın-buzun üzərinə 
çıxarırlar. Təpələrindən soyuq su tökür, başlarında şüşə sındırır, sonra təzədən kameraya salırlar. Əsl işgəncələr 
isə bundan sonra başlanır. Barmaqlarını qapının arasına qoyub qırır, çığırdıqca rezin dəyənəklə döyürlər. Çoxu 
əzablara tab gətirməyərək dəli olub ölür. Növbəti kəndi zəbt edəndə bir erməninin diri körpəni götürüb iki 
böldüyünü görmüşəm. Sonra bədənin bir hissəsi ilə anasının sifətinə, başına o qədər döydü ki, övladının al 
qanına bulaşmış qadın dəli olub gülməyə başladı".  

Digər xarici ölkə jurnalistlərinin hazırladığı bir reportaj isə Azərbaycan televiziyası ilə nümayiş edildi. 
Həmin kadrda erməninin azərbaycanlı əsirə qolundakı bayrağı öpdürdüyünü, torpağı yedizdirdiyini yəqin ki bir 
çoxları görüblər. Hətta bu vəhşilərdən biri ölmüş əsgərin başına elə bir güclü təpik vurdu ki, cəsədi üzərində 
üzülmüş vəziyyətdə qalmış baş az qaldı ki, qırılsın. Gözlərini qan örtən vəhşilər bu çirkinliyi törədən zaman 
kamera qarşısında olduqlarını belə unutmuşdular. Bəs onlar özlərini dünyada "zavallı, yazıq erməni milləti" 
kimi tanıtdırırdılar?! Xocalı faciəsi və Azərbaycan ərazilərinə qarşı genişmiqyaslı müharibə bu "yazıq"ların artıq 
nəyə qadir olduqlarını göstərdi. 

Bu gün qarşıda Xocalı soyqırımı və bütövlükdə ermənilərin Dağlıq Qarabağda törətdikləri vəhşiliklər 
haqqında həqiqətləri olduğu kimi bütün miqyası və dəhşətləri ilə dünya dövlətlərinə, parlamentlərinə, geniş 
ictimaiyyətə çatdırmaq, bütün bunların əsl soyqırımı aktı kimi tanınmasına nail olmaq vəzifəsi durur. Hazırda 
Azərbaycan dövləti, vətəndaşlarımız, xaricdəki soydaşlarımız tərəfindən Xocalı faciəsi haqqında həqiqətlərin 
dünyaya çatdırılması, onun əsl soyqırımı aktı kimi tanıdılması istiqamətində mühüm addımlar atılır. Bu haqda 
kitablar yazılır, jurnalist təhqiqatları aparılır. Digər ölkələrin parlamentlərində, beynəlxalq təşkilatlarda bu 
faciənin müzakirəyə çıxarılmasına, dünya ictimaiyyətinin diqqətinin bu məsələyə cəlb edilməsinə baxmayaraq, 
çox təəssüflər olsun ki, 18 il müddətində Xocalı faciəsi beynəlxalq hüquqi-siyasi qiymətini almamışdır.  

"Soyqırım cinayətlərinin qarşısının alınması və cəzalandırılması haqqında 1948-ci il tarixli Konvensiya", 
"İnsan Hüquqları haqqında Ümumi Bəyannamə (1948)", "Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin Statutu (1998)" və 
bu kimi çoxsaylı beynəlxalq hüquqi sənədlər Xocalı faciəsinin insanlıq əleyhinə cinayətlər kimi tövsifi üçün 
mənbədir. Azərbaycan xalqı inanır ki, bu faciə tezliklə beynəlxalq hüquqi-siyasi qiymətini alacaq və erməni 
cəlladları öz layiqli cəzalarına çatdırılacaqdır.  

 
Gülgün ŞƏFİYEVA,  

Ədliyyə Akademiyasının əməkdaşı 
 

“Azərbaycan”.-2010.-21 fevral.-N 41.-S.5. 
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Azərbaycan diaspor təşkilatları Xocalı soyqırımının 18-ci ildönümü ilə bağlı  

müxtəlif tədbirlər keçirəcəklər 
 

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsində xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən Azərbaycan diaspor 
təşkilatlarının Xocalı soyqırımının 18-ci ildönümünü qeyd etməsi ilə əlaqədar tədbirlər planı 
təsdiqlənmişdir.  

Xocalı faciəsi qurbanlarının xatirəsini anmaq məqsədilə bu il də xarici ölkələrdə aksiyalar, 
konfranslar, "dəyirmi masa"lar, sərgilər təşkil etmək nəzərdə tutulmuşdur. 

 
FRANSA. Fransada Xocalı soyqırımının 18-ci ildönümü ilə bağlı silsilə tədbirlərin keçirilməsi 

planlaşdırılmışdır.  
Fevralın 21-də Strasburq Azərbaycan Evinin Xocalı faciəsinə həsr edilmiş xüsusi radio proqramı 

yayımlanacaqdır. Strasburqdakı yerli (RBS FM 91.9) radiosunda efirə çıxacaq proqramı 
httr://www.radiorbs.com internet ünvanından da canlı dinləmək mümkün olacaqdır. Fevralın 25-də isə Strasburq 
Azərbaycan Evi Strasburq Universitetinin Yazılı, Sinxron Tərcümə və Beynəlxalq Əlaqələr İnstitutu (İTİRİ) 
"Azərbaycan Respublikasının diaspor siyasəti və icrası" mövzusunda konfrans təşkil edəcəkdir. Tədbir 
Strasburq Universitetinin türkoloji departamenti və İTİRİ ilə birgə keçiriləcəkdir.  

Bundan əlavə, Strasburqdakı soydaşlarımız iki gün ərzində - fevralın 24 və 25-də "MAİL" aksiyası təşkil 
edəcəklər. Azərbaycan Evinin fransız təşkilatları ilə əməkdaşlığı nəticəsində Xocalı faciəsi barədə fransız, 
ingilis və türk dillərində 6 mindən çox informasiya xarakterli "mail"lərin göndərilməsi planlaşdırılmışdır. 
Bunlar əsasən Avropa Şurası, Avropa İttifaqı, digər beynəlxalq təşkilatlara, o cümlədən Fransa, Belçika, 
İsveçrə, Kanada, İsveç, ABŞ, İsrail, Avstraliya kimi ölkələrin Senat və dövlət qurumlarına, eləcə də dünya 
mətbuatına ünvanlanacaqdır. 

Fevralın 26-da həmçinin Strasburq Azərbaycan Evi "Azərbaycan diasporu və Fransa-Azərbaycan 
əlaqələri" mövzusunda konfrans keçirəcəkdir. Fevralın 27-də isə Xocalı soyqırımının 18-ci ildönümü ilə 
əlaqədar Strasburqun mərkəzi "Kleber" meydanında nümayiş təşkil olunacaqdır.  

Aksiyada Strasburqda fəaliyyət göstərən Azərbaycanla Mədəni Əlaqələr Cəmiyyəti, Azərbaycan Kültür 
Cəmiyyəti, Fransadakı Azərbaycanlı Tələbələr Assosiasiyası iştirak edəcəklər. Strasburqda və ətraf şəhərlərdə 
fəaliyyət göstərən türk, fransız və digər təşkilatların nümayəndələrinin də nümayişə qatılacağı gözlənilir. 
Azərbaycanlı Tələbələrin Avropa Forumu (FASE) isə Fransanın bir neçə şəhərində Xocalı soyqırımının 18-ci 
ildönümü ilə əlaqədar mitinq və digər etiraz aksiyalarının keçirilməsini nəzərdə tutmuşdur.  

Parisin mərkəzində isə Fransa Azərbaycanlıları Birliyi və Fransa-Azərbaycan Gənclik Assosiasiyası 
Tuluza Azərbaycan Tələbələr Assosiasiyasının iştirakı və "İrəli" İctimai Birliyinin dəstəyi ilə etiraz yürüşü 
keçiriləcəkdir. Aksiya yerli hakimiyyət orqanları ilə razılaşdırılmışdır. Tədbirə Azərbaycanın Fransadakı 
səfirliyi və YUNESKO-dakı daimi nümayəndəliyimiz də dəstək verəcəklər.  

Yürüş "Medicis" küçəsindən (RER Luxembourg - "Saint Michel" mertostansiyası) başlayaraq "Paule 
Claudel" meydanından Senatın qarşısından keçən "Vaugirard" küçəsi boyunca davam edəcəkdir.  

Təşkilatçılar təkcə Fransada deyil, bütün Avropadakı soydaşlarımızı bu izdihamlı aksiyada iştiraka dəvət 
edirlər.  

BÖYÜK BRİTANİYA. Böyük Britaniyada fəaliyyət göstərən Avropa Azərbaycan Cəmiyyəti fevralın 
24-də "Xocalıya ədalət" kampaniyası çərçivəsində şəhər sakinləri arasında imzatoplama kampaniyası 
keçirəcəkdir. Fevralın 26-da isə soydaşlarımız Azərbaycanın Böyük Britaniyadakı səfirliyinin parlamentdə 
lordların iştirakı ilə keçirəcəyi toplantıya qatılacaqlar. Tədbirdə amerikalı yazıçı-jurnalist, son 20 ildə 
Qafqazdakı münaqişələrlə bağlı araşdırmalar aparan və "Azərbaycan gündəliyi" kitabının müəllifi Tomas Gols 
da çıxış edəcəkdir. Bundan əlavə, Azərbaycan diaspor nümayəndələri fevralın 26-da Böyük Britaniya 
parlamentinin binası qarşısında etiraz mitinqi keçirəcəklər. 

HOLLANDİYA. Hollandiyada "Xocalıya ədalət" kampaniyası çərçivəsində yaradılmış işçi qrupa daxil 
olan Benilüks Azərbaycanlıları Konqresi, "Ana Vətən" Avropa Azərbaycanlı Qadınlar Birliyi və digər bir neçə 
təşkilat Amsterdam Açıq Universitetində Xocalı soyqırımının 18-ci ildönümü münasibətilə konfrans 
keçirəcəklər. 

Tədbirdə azərbaycanlı və türk tələbələr, eləcə də universitetin müəllim kollektivi və yerli tələbələr iştirak 
edəcəklər. Hollandiya Azərbaycan Türk-Kültür Dərnəyi isə Haaqada Xocalı qurbanlarının xatirəsini anacaqdır. 
Brüsseldə Belçika-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyəti Azərbaycanın bu ölkədəki səfirliyi ilə birlikdə soyqırımın 18-
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ci ildönümü ilə əlaqədar yürüş keçirəcəkdir. Yürüş Ermənistanın Belçikadakı səfirliyinin binası qarşısında etiraz 
aksiyası ilə davam edəcəkdir.  

Daha bir etiraz aksiyası İsveçin Stokholm şəhərindəki "SERGELS TORG" meydanında təşkil 
olunacaqdır. Bu ölkədəki "Qarabağ İş Komitəsi"ndə birləşən Azərbaycan diaspor təşkilatları Xocalı qətliamına 
etiraz əlaməti olaraq mitinq keçirəcəklər. Azərbaycan-İsveç Federasiyası (AFİ) isə ölkənin bütün şəhərlərində 
fəaliyyət göstərən Azərbaycan dərnək və cəmiyyətləri vasitəsilə Xocalı soyqırımı haqqında on minlərlə bülleteni 
İsveçin bütün ərazisində yayacaqdır. Azərbaycanlıların İsveçrədəki Mədəniyyət Mərkəzi isə fevralın 20-də 
Cenevrə şəhərində Ermənistan səfirliyinin binası qarşısında etiraz aksiyası keçirməklə yerli ictimaiyyətin 
diqqətini Xocalı qətliamına yönəldəcəkdir. Şəhər əhalisinə Xocalı soyqırımı haqqında bülletenlər və bu ölkədə 
kədər rəmzi sayılan sarı güllər paylanacaqdır. 

DANİMARKA. Danimarkadakı "Vətən" Cəmiyyəti Hillerod şəhərində televiziya, radio və qəzet 
əməkdaşlarının iştirakı ilə Xocalı faciəsinin ildönümünü qeyd edəcəkdir. 

ÇEXİYA. Xocalı soyqırımının 18-ci ildönümünü Praqada fəaliyyət göstərən Azəri-Çex Cəmiyyəti Lidiçe 
şəhəri Xatirə Kompleksi və Azərbaycanın Çexiyadakı səfirliyi ilə birlikdə qeyd edəcəkdir. Tədbir Lidiçe Xatirə 
Kompleksindəki əbədi məşəlin önünə əklil qoyulması ilə başlanacaq, sonra Lidiçe Muzeyinə ekskursiya təşkil 
ediləcəkdir. "IN MEMORIAM" sərgi salonunda "Xocalı faciəsi" fotosərgisinin açılışından sonra isə Lidiçe 
Qalereyasının konfrans zalında seminar keçiriləcək və soyqırımdan bəhs edən sənədli film nümayiş olunacaqdır. 

Xatırladaq ki, Çexiyanın Lidiçenin küçələrindən birinə "Xocalı" adı verilməsi barədə şəhərin ali rəhbər 
orqanları qərar qəbul etmişlər. Qərarda həmçinin Lidiçe və Xocalı şəhərlərinin qardaşlaşması da nəzərdə 
tutulmuşdur. Bu təşəbbüsü ilk dəfə 2007-ci ildə Azəri-Çex Cəmiyyəti irəli sürmüş və bu müddətdə Lidiçe şəhər 
rəhbərliyi ilə davamlı əməkdaşlıq edilmişdir. 

Xocalı faciəsinin 18-ci ildönümü ilə əlaqədar Avropanın digər şəhərlərində anım mərasimləri 
keçiriləcəkdir. İslandiyanın Akureyri şəhərindəki "Azəri" Cəmiyyəti, Milanda fəaliyyət gösrətən İtaliya-
Azərbaycan Mədəni Əlaqələr Cəmiyyəti və "Azəri" Azərbaycan Mədəniyyəti Assosiasiyasının da Xocalı 
faciəsinin 18-ci ildönümü ilə əlaqədar keçirəcəkləri anım tədbirlərində soyqırımla bağlı film nümayiş etdirəcək, 
fotoşəkillər sərgiləyəcəklər. 

Faciənin 18-ci ildönümü günü Moldova Azərbaycanlıları Konqresi Azərbaycanın Moldovadakı səfirliyi 
ilə birlikdə Kişinyov şəhərində soyqırım qurbanlarını anım məqsədilə mərasim təşkil edəcəkdir. 

Baltikyanı ölkələrdə fəaliyyət göstərən Azərbaycan diaspor təşkilatları da Xocalı faciəsinin ildönümü 
münasibətilə tədbirlər planı hazırlamışlar. Estoniyadakı "Aydan" Estoniya-Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi, 
Latviyada "Ocaq" Mədəniyyət Mərkəzi, "Litva Azərbaycanlıları Cəmiyyəti" də fevralın 26-da anım tədbirləri 
keçirəcəklər. Tədbirlərdə faciəni əks etdirən fotolardan ibarət sərginin təşkili və filmin nümayişi də nəzərdə 
tutulmuşdur. 

Budapeştdə Macarıstan-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyəti, Buxarestdə isə Rumıniya-Azərbaycan 
Mədəniyyət və Gənclər Assosiasiyası, Heydər Əliyev Fondunun Rumıniya nümayəndəliyi, Azərbaycan - Polşa 
Mədəniyyət Assosiasiyası ölkəmizin bu dövlətlərdəki səfirlikləri ilə birlikdə Xocalı soyqırımına həsr olunmuş 
tədbirlər keçirəcəklər. 

Xocalı faciəsinin 18-ci ildönümünü Kanadanın Ottava şəhərindəki Kanada-Azərbaycan Təşkilatlar 
Assambleyası Azərbaycanın bu ölkədəki səfirliyi ilə birlikdə qeyd edəcəkdir. 

AMERİKA BİRLƏŞMİŞ ŞTATLARI. ABŞ-da da soyqırım qurbanlarının xatirəsi müxtəlif tədbirlərlə 
anılacaqdır. 

Amerika-Azərbaycan Şurasının, Azərbaycan Nyu-York Assosiasiyasının, Hyuston-Bakı Qardaşlaşmış 
Şəhərlər Assosiasiyasının təşkilatçılığı ilə keçiriləcək anma tədbirlərində Xocalı faciəsinə dair həqiqətlər yerli 
ictimaiyyətin diqqətinə çatdırılacaqdır. 

TÜRKİYƏ. Türkiyədəki Azərbaycan Dərnəkləri də soyqırımın 18-ci ildönümünə həsr olunmuş anma 
tədbirləri keçirməyi nəzərdə tutmuşlar.  

Manisada Azərbaycan Kültür və Dayanışma Dərnəyi anma mərasimi, İzmirdə təhsil alan azərbaycanlı 
tələbələr isə Azərbaycan Kültür Evi və Dayanışma Dərnəyi ilə birgə konfrans keçirəcəklər. Türkiyədəki anma 
tədbirləri sırasına İzmitdəki Kocaeli Azərbaycan Evi Dərnəyinin təşkil edəcəyi konfrans və bir həftəlik sərgi də 
daxildir. Azərbaycanlı Gənclərin Birlik Təşkilatı isə İstanbulda Xocalı faciəsi qurbanlarını anma mərasimi təşkil 
edəcəkdir. 

Şimali Kiprin Doğu Akdeniz Universitetində fəaliyyət göstərən İqtisadi, Mədəni Əməkdaşlıq Mərkəzinin 
keçirəcəyi tədbirdə universitetin tələbə və müəllim kollektivi iştirak edəcəkdir. 

BƏƏ. Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Dubay Əmirliyindəki Azərbaycan Cəmiyyəti Xocalı soyqırımı ilə 
bağlı BƏƏ Şeyxinin Aparatına, ölkə parlamentinə və İnsan Hüquqları İnstitutuna məlumat xarakterli 
müraciətlər göndərəcəkdir.  
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Misir Ərəb Respublikasında fəaliyyət göstərən Vətən Tələbə Cəmiyyəti, Sidneydəki Avstraliya-
Azərbaycan Türk Dostluq Birliyi, Tailanddakı Azərbaycan Mədəniyyət Evi, Yeni Zelandiyanın Okland 
şəhərində fəaliyyət göstərən "Azəri" Yeni Zelandiya - Azərbaycan Dostluq Cəmiyyəti də Xocalı faciəsinin 18-ci 
ildönümü münasibətilə tədbirlər keçirəcəklər. 

Gürcüstanın Marneuli şəhərindəki Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi ölkəmizin Gürcüstandakı səfirliyi 
ilə birlikdə Xocalı soyqırımı ilə bağlı "dəyirmi masa" keçirəcəkdir. Fevralın 26-da həmçinin Tbilisi şəhərində 
Gürcüstan Azərbaycanlıları Konqresi Azərbaycan dilli orta məktəblərlə birgə Xocalı soyqırımı ilə bağlı elmi-
praktiki konfrans təşkil edəcəkdir. 

Özbəkistanın paytaxtı Daşkənd şəhərində Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzləri Assosiasiyası faciə 
qurbanlarının xatirəsini yad edəcəkdir. 

Qazaxıstanın Astana şəhərində "Xəzər" İctimai Birliyi Azərbaycanın bu ölkədəki səfirliyi ilə birlikdə, 
Aktau şəhərində isə "Dostluq" Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi baş konsulluqla birgə Xocalı soyqırımı ilə bağlı 
tədbirlər keçirəcəklər. Hər iki tədbir fevralın 26-na təyin edilmişdir. 

Qırğızıstanda fəaliyyət göstərən "Azəri" İctimai Birliyi və "Türk Dünyasının Siyasətinə Dəstək" İctimai 
Fondu Azərbaycanın bu ölkədəki səfirliyi ilə birlikdə anım tədbiri keçirəcəklər. 

RUSİYA. Fevralın 26-da Ümumrusiya Azərbaycan Konqresi Moskva şəhərindəki "Bakı" kinoteatrında 
Xocalı soyqırımına həsr olunmuş toplantı keçirməyi və sənədli film nümayiş etdirməyi nəzərdə tutmuşdur. 

Həmin gün Sankt-Peterburq, Yekaterinburq, Samara, Tula, Ufa, Novosibirsk, Ulan-Ude, Xabarovsk və 
Rusiyanın digər şəhərlərində də Ümumrusiya Azərbaycan Konqresinin regional nümayəndəlikləri Xocalı 
soyqırımının ildönümünü qeyd edəcəklər.  

Bundan əlavə, Rusiya Azərbaycanlı Gənclər Təşkilatı da Xocalı faciəsi qurbanlarının xatirəsinə həsr 
olunmuş tədbir keçirəcəkdir. 

UKRAYNA. Fevralın 25-də Kiyevdə Ukrayna Azərbaycan Konqresinin təşkilatçılığı ilə ölkənin digər bir 
neçə şəhərində yaşayan azərbaycanlılar Ermənistanın bu ölkədəki səfirliyinin binası qarşısında piket 
keçirəcəklər. Eyni zamanda, ATƏT-in Ukraynadakı nümayəndəliyinin binası önündə də piket keçirilməsi və 
Xocalı soyqırımı ilə bağlı qətnamə oxunması nəzərdə tutulmuşdur.  

Ukraynanın Xarkov, Donetsk, Dnepropetrovsk və digər şəhərlərində faciənin ildönümü ilə əlaqədar 
"dəyirmi masa"lar və digər anma mərasimləri keçiriləcəkdir. Fevralın 26-da Ukrayna Azərbaycan Konqresinin 
Gənclər Təşkilatı Kiyevin mərkəzi küçəsi Kreşatikdən Müstəqillik meydanına qədər yürüş keçirəcəkdir. 

BELARUS. Fevralın 26-da Xocalı soyqırımının 18-ci ildönümü Azərbaycanın Belarusdakı səfirliyinin və 
Belarus Azərbaycan İcmaları Konqresinin təşkilatçılığı ilə Minsk şəhərində də anılacaq, "dəyirmi masa" 
keçiriləcək, faciəyə həsr olunmuş sənədli film nümayiş etdiriləcəkdir.  
   

“Azərbaycan”.-2010.-21 fevral.-N 41.-S.5. 
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“Xocalını görmək üçün burnumun ucu göynəyir” 

 
Elman Məmmədov: “QARABAĞ MƏSƏLƏSİNİN HƏRBİ YOLLA HƏLLİ QAÇILMAZDIR” 

 
“Allah səbrimizi kəssin ki, işğaldakı torpaqlarımız uğrunda əməli fəaliyyətə keçək” 

 
Bu həftə Xocalı soyqırımının 18-ci ildönümü tamam olacaq. Artıq dünya ölkələrində ötən əsrin 

dəhşətli qətliamlarından biri olan Xocalı hadisələri ilə bağlı silsilə tədbirlər keçirilir, erməni vəhşiliyinin 
dünyaya çatdırılması istiqamətində işlər görülür. Ancaq Azərbaycanın özündə hələ də bu soyqırımla 
bağlı suallara tam aydınlıq gətirilməyib. Yenə də Xocalı soyqırımının tanınması məsələsi müzakirə 
mövzusudur.  

Budəfəki müsahibimiz Xocalı rayon sakini, Milli Məclisin YAP-dan olan deputatı Elman 
Məmmədovdur. 1991-2000-ci illərdə Xocalı İcra Hakimiyyətinin başçısı vəzifəsində çalışıb. Qarabağ 
müharibəsi veteranı kimi “Azərbaycan Bayrağı” ordeni ilə təltif edilib. 

 
Deyir ki, əksəriyyəti Goranboy rayonunun Aşağı Ağcakənd qəsəbəsində məskunlaşan xocalılar onunla hər 

görüşdə, xeyir-şərdə “müəllim, biz nə vaxt torpaqlarımıza qayıdacağıq” sualına cavab istəyir. Elə özü də o 
günün intizarındadır. Xocalı həftəsində bu gün yer üzündən silinmiş Xocalı ilə bağlı düşüncələrini soruşduq: 

- Hər bir Xocalı balası kimi, mənim də Xocalını görmək üçün burnumun ucu göynəyir. Biz o həsrətlə, o 
ümidlə yaşayırıq ki, Xocalını görəcəyik. İndi biz yaşlaşmışıq, mən 60 yaşın içindəyəm, məndən də yaşlı 
xocalılar var, hər birimiz arzu edirik ki, heç olmasa sağkən gedib o yurd-yuvalarımızın, xaraba qalmış 
evlərimizin, közü sönmüş ocaqlarımızın heç olmasa xarabalığını görək, o bulaqlarımızdan su içək, torpağımızı 
öpək, əzizlərimizin dağıdılmış qəbirlərini ziyarət edək. Hər birimiz arzu edirik ki, ilahi-pərvərdigara bizə ömür 
versin, gedib hamımız Xocalıda ölək. Siz Xocalı həftəsi dediniz. Mən deyərdim ki, biz Xocalı günü, Xocalı 
həftəsi, Xocalı soyqırımı ərəfəsi deməməliyik. Biz hər bir günü Qarabağ günü, Xocalı günü kimi yaşamalıyıq. 
Nə qədər ki, o torpaqlar işğal altındadır, nə qədər ki, düşmən o torpaqlarda at oynadır, bizim hər dəqiqəmiz, hər 
saniyəmiz azad olunması uğrunda mübarizəyə həsr olunmalıdır. Mən bu həyatı başqa cür təsəvvür etmirəm.  

- Xocalıdan sizi ayıran sonuncu gün yadınızdadırmı?  
- Xocalıdan ayın 25-dən 26-sına keçən gecə çıxmışam. Hansı ki, həmin gecə erməni hərbi birləşmələrinin 

366-cı motoatıcı alayla, həmçinin xaricdən gətirilmiş xüsusi təlim keçmiş erməni muzdlularının birgə hücumu 
oldu. Biz şəhəri 1992-ci il fevralın 26-sı artıq səhərə yaxın, saat 3 radələrində kütləvi şəkildə tərk etdik. Ağdama 
gəlişimiz bir az gecikdi. Çünki bizim elə insanlarımız oldu ki, hətta 3-4 gün, bir həftə meşələrdə qaldılar. Mən 
10 nəfər döyüşçü ilə birlikdə iki gün meşədə mühasirədə qaldıq. O döyüşçülərin 5-i döyüşlərdə yaralandı. 27-si 
günü səhər-səhər gəlib Ağdama çıxdıq. Son dəfə Xocalını 26-sı səhər, artıq hava işıqlaşanda gördüm. Əsgəranın 
yanında, meşənin yanındaydıq. Ordan alova bürünmüş Xocalı görünürdü. Alovun işığı havanı da qızartmışdı. 
Yanan Xocalını axırıncı dəfə onda görmüşəm. 

- O günlərdə ən çox sizi sarsıdan hansı səhnələr olub? 
 
- Çox səhnələr olub. Təsəvvür edə bilməzsiniz amansızlıq, vəhşilik nə dərəcədəydi. Tanıdığınız adamdır, 

Az.TV-nin radiosunda işləyir - Ələmdar Quluzadə. Belə bir epizod oldu. Kütləvi qırğın yerində, təpənin 
döşündə döyüş gedir, birdən mənim gözüm Ələmdarın böyük qardaşı Yaqubun oğlu İlhama sataşdı. Yaqubun 
atası Allahverdi kişinin yaşı onda 80-ni keçmişdi. Mənim rəhmətlik qaynatamın əmisidir Allahverdi kişi. 
Allahverdi kişinin atalı-balalı qoluna girib sürüyərək gətirirdilər. Bunlar da heydən düşmüşdü. Kişinin dili güclə 
söz tuturdu, eşitdim deyir məni qoyun gedin, daha ölürəm. Kişi elə orda canını tapşırdı. Mərhum Çingiz 
Mustafayevin çəkdiyi kadrlarda böyrü üstə uzanmış, əl ağacı da yanında olan başıpapaqlı qoca kişi var, həmin o 
kişidir. Yaxud meyitlər səpələnib, ananı vurublar, uşaq oturub anasının böyründə, anasının sinəsini açıb döşünü 
əmir, ağlayır. Uşaq da donmuşdu. Cavan oğlanın yanında onun həyat yoldaşını vurdular. Al qana boyanmış 
yoldaşını qucağına aldı, bu vaxt oğlana güllə dəydi. İkisinin də meyiti qoşa qaldı. Belə epizodlar həddən artıq 
çoxdur və gözümüzün qabağında olan mənzərələrdir.  

- Xocalını tərk edəndə güman edirdinizmi ki, geri qayıtmaq bu qədər uzun çəkə bilər?  
- Mən heç ağlıma gətirməzdim ki, bu həsrət bu qədər uzun çəkə bilər. Mən xalqımızın qeyrətinə, 

namusuna, gücünə inanırdım. Biz elə Xocalıda ona görə son ana qədər qaldıq ki, 8 milyonluq xalqımız bizim 
ermənilər tərəfindən qırğına düçar olmağımıza imkan verməyəcəyinə inanırdıq. İnanırdıq ki, xalq köməyimizə 
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gələcək, bizə bu inamı, ümidi hər an verirdilər. Deyirdilər möhkəm durun, qorxmayın, gəlirik. Biz də deyirdik 
ki, gələcəklər. Ancaq heyf ki, harayımıza çatan olmadı.  

- Statistikaya görə, Xocalıdan olan itkinlərin sayı 150-dir... 
- Mən icra başçısı işlədiyim dövrdə taleyi məlum olmayanların sayını 150 nəfər vermişdik. Amma sonra 

əsir və girovluqdan gələnlərimizlə apardığımız dəqiqləşmələr nəticəsində məlum oldu ki, itkin sayılan bəzi 
şəxslər güllələnib. İndi bizim Dövlət Komissiyasında da bu rəqəm var, 132 nəfər Xocalı sakininin taleyi bu 
günədək məlum deyil. Rəsmi siyahıya görə, həlak olanların sayı 613-dür. Amma məncə, biz Xocalıda 1000 
nəfərdən artıq insan itirmişik. Çünki 91-ci ilin yaz-yay aylarında Xocalıya o qədər ordan-burdan köçüb gələnlər 
var idi ki. Bizim də başımız müharibəyə qarışdı, heç çoxu siyahıya alınmırdı. Yəni qırılanların sayı çoxdur.  

- Xocalı soyqırımı ilə bağlı bir qisas gününün gələcəyi ilə bağlı bir zamanlar tez-tez səslənən fikirlər 
artıq sanki unudulmaqdadır və mənasızlığını bildiyimiz halda danışıqlara diqqət kəsilmişik. Necə hesab 
edirsiniz, artıq ortaya qəti mövqe qoymağın vaxtı deyilmi? 

- Əvvəlcə qisas məsələsinə qayıtmaq istəyirəm. Biz adətən deyirik ki, adam kin saxlamaz, qisasçı olmaz, 
biz gərək uşaqlarımızı qisasçılıq hissi ilə böyütməyək. Mən belə deyənlərə nifrət edirəm. Biz bir-birimizə qarşı 
qisasçı olmamalıyıq, barışmağı bacarmalıyıq. Ancaq düşmənə qarşı kinli-kidurətli olmalı, qisasımızı almaq 
üçün çalışmalıyıq. Məncə, kişi olan kəs belə fikirləşməlidir ki, mən ermənidən qisasımı almalıyam. O ki qaldı 
danışıqların uzanmasına, çoxdan ortaya mövqe qoymağın vaxtı çatıb. Azərbaycan artıq 90-cı illərin 
əvvəllərindəki ölkə deyil, ordusu da həmin dövrdəki ordu deyil. Bu gün biz ordumuzu nə üçün gücləndirmişik? 
Ona görə ki, torpaqlarımızı düşməndən azad edək. Mən danışıqların kəsilməsinin tərəfdarı deyiləm. Qoy 
danışıqlar davam etdirilsin. Siyasətçilər, rəhbərlər danışıqları davam etdirə-etdirə sözünün kəsəri olmaqdan ötrü 
mütləq hərbi gücü göstərməlidir. Göstərməlidir ki, bax, mən bu gücə malikəm və bu ordu İrəvana qədər, ordan 
da o tərəfə gedib çıxmağa qadirdir. O zaman sözünün kəsəri olacaq, səninlə hesablaşmağa məcbur olacaqlar. 
Artıq düşmənə sözü bu yolla deməyin vaxtı çoxdan çatıb.  

Bəzən bizim diplomatlar, ekspertlər deyirlər ki, danışıqlar davam edir, ancaq məsələnin hərb yolu ilə həlli 
də istisna deyil. Mən istisna sözünün əvəzinə başqa şey deyirəm. Mən deyirəm ki, məsələnin hərb yolu ilə həlli 
labüddür və başqa çıxış yolu yoxdur. Çünki erməni və onun havadarları elə bir əqidəyə, elə bir xislətə, məkrə 
malikdirlər ki, onlarla başqa cür danışmaq mümkün deyil. Onlar güc görməsələr, güc hiss eləməsələr, səninlə 
razılığa gəlməyəcəklər.  

- Xocalı soyqırımına hüquqi qiymətin verilmədiyi barədə vaxtaşırı fikir dartışmaları olur. Hətta bu 
günlərdə rəsmi şəxslərdən biri də bu barədə danışdı.  

 
- Bu barədə fikirlərdə yanlışlıq var. Xocalı ilə bağlı Ali Sovetdə ilk müzakirələr 92-ci ilin mart ayında 

oldu və qərar qəbul olundu. Orda da yazıldı ki, Xocalıda baş verən qırğın, erməni vəhşilikləri genosid, soyqırım 
adlandırılsın. 1993-cü ildə müzakirələr oldu, yenə bu qərar verildi. Nəhayət, mərhum Heydər Əliyevin 
rəhbərliyi ilə Milli Məclisdə 1994-cü il 24 fevralda çox geniş müzakirələr keçirildi, Xocalı soyqırımının 
tanınması haqqında qərar qəbul olundu, beynəlxalq təşkilatlara müraciət edildi. Bu, soyqırıma siyasi qiymətin 
verilməsi idi. Mərhum Heydər Əliyev xocalılarla görüş keçirəndən sonra yenidən hüquq-mühafizə orqanlarına, 
istintaqa tapşırıq verdi ki, Xocalı ilə bağlı istintaq materiallarına yenidən baxılsın, daha ciddi araşdırmalar 
aparılsın və tədbir görülsün. Nəticədə bir il ərzində yenidən istintaqa qayıdıldı, 2 mindən çox Xocalı sakini 
dindiriləndən sonra 1997-ci ilin may-iyun aylarında Ali Məhkəmənin Hərbi Kollegiyasında hakim Qüdrət 
Paşayevin sədrliyi ilə Xocalı soyqırımına həsr olunmuş iki aylıq məhkəmə prosesi keçirildi və məhkəmənin 
müvafiq qərarı çıxarıldı. Bu da Xocalı soyqırımına verilən hüquqi qiymətdir. Yəni Azərbaycanda Xocalı 
soyqırımına siyasi və hüquqi qiymət verilib. Mən bunu sənədlərə əsaslanıb deyirəm. Məhkəmə qərarında da 
Xocalı soyqırımının törədilməsində iştirak edən erməni canilərinin, 366-cı alayın komandir heyətinin adı sıra ilə 
qeyd olunmuşdu.  

- Bəs, belə olan təqdirdə Azərbaycan nədən Beynəlxalq Məhkəməyə müraciət etmir?  
- Siz bu sualı mənə verirsiniz, mən də eyni suallı sizə ünvanlayıram. Mən də bir maraqlı tərəf kimi sizdən 

xahiş edirəm ki, bu sualı o işlə məşğul olmalı olan aidiyyəti qurumlara verəsiniz. Konstitusiya Məhkəməsinin, 
Ali Məhkəmənin sədrinə, baş prokurora, xarici işlər nazirinə, digərinə bu sualı ünvanlayasınız ki, niyə bu 
məsələni Beynəlxalq Məhkəməyə çıxartmırıq? Bir Xocalı sakini kimi mən də bu məsələdə maraqlıyam. Biz iki 
il əvvəl İqdır bələdiyyəsi ilə birlikdə gedib Haaqada, Amsterdamda böyük tədbir keçirtdik. Həmin Beynəlxalq 
Məhkəmənin önünə yürüş edib Xocalı ilə bağlı materiallar yaydıq. Mən oranın nümayəndəsinə qətnaməni verib 
bura nə səbəbə gəldiyimizi izah etdim. Ancaq bu gün dünyanın müxtəlif ölkələrində yüzlərlə, minlərlə tədbir 
keçirilir. Bəla ondadır ki, avropalı, amerikalının, dünyada sözü keçən böyük təşkilat və dövlətlərin özlərinə 
məxsus baxışı var. Bunlar özlərinə sərf edən məsələlərə baxırlar. Onların əksəriyyəti bəlkə də azərbaycanlıdan 
da dəqiq bilir ki, Xocalıda nə baş verib və kimlər tərəfindən törədilib. Yadınızdadırsa, Köçəryan Ermənistan 
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prezidenti olarkən Avropa Şurasının tribunasından çıxış edib dedi ki, mən bir erməni kimi Xocalı əməliyyatında 
komandir olaraq iştirakımla fəxr edirəm. Bu, bütün türk dünyasına meydan oxumaqdır. Bilirdi ki, onun xristian 
dayaqları, havadarları ona heç nə deməyəcək. Bəlkə bunun müqabilində Avropa Şurası Köçəryana bir danlaq, 
məzəmmət elədi. Həm də Beynəlxalq Məhkəməyə sənədlərin göndərilmə mexanizmi var. Elə bilirsiniz 
göndərilən hər sənədləri onlar qəbul edirlər? Xocalı soyqırımından bir həftə sonra dünyaya haqq-ədalətdən 
danışan Amerika Azərbaycana qarşı 907-ci maddəyə əlavə kimi sanksiya tətbiq etdi. Bax, dünyada bizə 
münasibət belədir.  

- Çox zaman təkliflər səslənir ki, Qarabağ məsələsi ilə bağlı vahid mövqe ortaya qoymaqdan ötrü 
Azərbaycanda vətəndaş barışının əldə olunmasına, iqtidar-müxalifət anlaşmasına ehtiyac var. Ancaq bu 
sahədə vəziyyət heç də ürəkaçan deyil. 

- Mənim fikrimcə, hüquqi dövlət qurmaq, demokratiyanı inkişaf etdirmək istəyiriksə, biz həmişə 
konstruktiv, düzgün, savadlı, yaxşı təşkil olunmuş müxalifətə malik olmalıyıq. Ancaq siz deyən kimi mən də 
deyirəm ki, Qarabağ məsələsində, torpaqların azadlığı məsələsində iqtidar-müxalifət mövqeyi üst-üstə 
düşməlidir. Burda ayrılığa yol vermək olmaz. İqtidar və müxalifət birləşib torpaqların azad olunmasına 
çalışmalıdır. Cənab prezidentimizin dediyi kimi, artıq Azərbaycanın səbir kasası dolub. Daha heç kim bizə 
deməsin ki, Allah sizə səbir versin. Mən deyirəm ki, Allah bizim səbrimizi kəssin və səbir kasası dağılsın ki, 
torpaqlarımızın azadlığı uğrunda əməli fəaliyyətə keçək. Bu gün hər bir qarabağlı torpağına qayıtmaq 
arzusundadır və “nə zaman qayıdacağıq” sualına cavab istəyir. Mən 4 il müharibə həyatı yaşamışam. İki böyük 
oğlum da mənimlə bərabər döyüşüb, müharibə veteranıdır. Müharibə qan-qadadır. Ancaq torpaq müqəddəsdir, 
anadır, vətəndir. Bəli, sən əzab-əziyyət, ölmək, yaralanmaq istəmirsənsə, onda torpağından əlini çəkməlisən. Bir 
türk şairinin belə bir sözü var, deyir: 

 
Üfiq mavi, başaq sarışın,  
Tanrım, nə gözəldir barışın.  
Ancaq toprağın bir qarışı üçün  
Belə barışdan min dəfə üstündür savaşım.  
 
Torpağı azad etmək üçün hər şeyi qurban verməyə hazır olmalısan. Hər bir azərbaycanlı belə düşünüb son 

döyüşə hazır olmalıdır. 
- Bu seçki ilində savaş qərarı verilsə, Elman Məmmədov silaha üstünlük verər, yoxsa mandata? 
- Elman Məmmədov hər zaman əsgərdir. O, əlində silah torpağını azad etmək üçün döyüşə atılmağa 

hazırdır. 
- Ordumuz hazırdır, xalq torpağını istəyir, ölkəmiz də Ermənistandan üstündür. Bəs, döyüş qərarı verməyə 

mane olan nədir? 
- Maneə dünyanı riyakarlıq, saxtakarlıq, haqsızlıq, ədalətsizliklə idarə edən böyük dövlətlərin məsələyə 

münasibəti, BMT kimi ən böyük dünya təşkilatının özünə qarşı hörmətsizliyidir. Bu təşkilatın 4 qətnaməsini bir 
cırtdan dövlət icra etmir.  

- Bir gün o riyakar güclər Azərbaycan rəhbərliyini Qarabağın təsliminə vadar etmək istəsələr, onda... 
- O riyakar qüvvələr artıq 10 ildən çoxdur ki, Azərbaycan rəhbərliyinə o təzyiqi göstərirlər, müxtəlif 

yollarla təhriklər edirlər. ATƏT-in Minsk Qrupundakı aktyorlar, artistlərlə müxtəlif fırıldaqlara əl atırlar. Ancaq 
Azərbaycan rəhbərliyi birmənalı olaraq bütün görüşlərdə Azərbaycan xalqının mövqeyini ortaya qoyur. 
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü məsələsi heç vaxt danışıqlar mövzusu ola bilməz. Azərbaycan xalqını və 
prezidentini heç bir qüvvə belə bir şeyə təhrik edə bilməz.  

Sonda marağımızı gizlədə bilməyib erməni dilini necə öyrəndiyini soruşduq. Cavabında “Dağlıq 
Qarabağda erməni dilini bilməyən vardımı ki” söylədi. Ardınca da Azərbaycanın bu bəlaya düşməsinin 
səbəblərindən biri olan mənzərədən bəhs etdi: “Mən 9-10-cu sinifləri Xankəndində oxumuşam. Azərbaycan 
kəndlərində orta məktəb olmadığından biz yuxarı sinifləri Xankəndində oxumalı olurduq. O zaman Dağlıq 
Qarabağda bütün rəhbərlər ermənilərdən ibarət idi. İstər-istəməz erməni dilini öyrənməliydik...”  

Bəli, bu, o zamanlar idi ki, azərbaycanlılar Bakıda erməni evində kirayə qalır, üstlərinə erməni iti hürürdü. 
Nəticə də göz qabağındadır... 

 
Elşad PAŞASOY. 

 
        “Yeni Müsavat”.-2010.-22 fevral.-N 47.-S.10. 
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Xalqımız bu faciəni heç zaman unutmayacaq 

 
Hər bir azərbaycanlı kimi, mənim üçün də Xocalı soyqırımının anım günü 26 fevral tarixi ilə 

məhdudlaşmır. Demək olar ki, işlədiyim liseyə hər gün gedəndə Xocalı Xiyabanından və bu müqəddəs 
xiyabanın baş hissəsində yerləşən Xocalı Soyqırımı abidəsinin önündən keçirəm. 

 
Keçmişini unudanların onu yenidən yaşamaq məcburiyyətində olması tarixin ibrət dərsidir. Azərbaycanın 

çağdaş tarixində də unudulması mümkün olmayan, bütövlükdə xalqın qəlbində 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 hadisələrdən biridir. 18 il öncə 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə 
ermənilər dünyada ən əzazil, qəddar və qaniçən millət olduqlarını, terroru dövlət siyasətinə çevirdiklərini bir 
daha təsdiq etmişlər. 

Xocalı soyqırımı ermənilərin əvvəlki illərdə xalqımıza qarşı törətdikləri amansızlıqların cəzasız qalması 
və erməni faşizminin antiazərbaycan siyasətinin məntiqi nəticəsidir. Belə ki, ermənilərin xalqımıza qarşı 1905-
1907, 1918-1920, 1937, 1948-1953 və 1988-ci ildən 26 fevral 1992-ci ilə kimi törətdikləri soyqırımlar, 
vəhşiliklər, terror hadisələri cəzasız qaldığı üçün və havadarları tərəfindən müdafiə olunduqları üçün, Xocalı 
soyqırımına əl atmaqdan çəkinmədilər. Xocalıda törədilmiş amansız qətliam isə nəinki türk dünyasına, 
bütövlükdə bəşəriyyətin mütərəqqi dəyərlərinə, insanlığa və beynəlxalq hüquq normalarına qarşı yönəlmiş 
soyqırım idi. Həmin gün azğınlaşmış erməni quldur dəstələri mənfur imperiyanın 366-cı motoatıcı alayının 
bilavasitə iştirakı ilə hazırladıqları məkrli planı həyata keçirdilər. 613 nəfər öldürüldü. Onlardan hamısı dinc 
azərbaycanlı idi. Öldürülənlərdən 63 uşaq, 106 qadın, 70 qoca xüsusi qəddarlıqla qətlə yetirilmişdir. 487 nəfər 
ömürlük şikəst olmuşdur. 1275 nəfər dinc sakin – qoca, uşaq, qadın əsir götürülərək ağlasığmaz zülmə, 
işgəncələrə və təhqirə məruz qalmışdır. 8 ailə bütövlükdə məhv edilmişdir. 24 uşaq hər iki valideynini 
itirmişdir. 130 uşaq valideynlərindən birini itirmişdir. 

Bütün bunlar bir daha sübut edir ki, ermənilik bəşəriyyətə qarşı çox böyük təhlükədir. Xocalıda mülki 
əhalinin planlı və məqsədli şəkildə qətlə yetirilməsini sübut edən çoxsaylı faktlardan biri də budur ki, həmin gün 
əhalinin zorakılıqdan qaçıb qurtarmaq istəyən hissələri ərazidən çıxış yollarında əvvəlcədən xüsusi hazırlanmış 
pusqularda güllələnmişlər. Xocalıdan çıxan əhalinin Naxçivanik kəndi ərazisində pulemyot, avtomat və başqa 
silahlardan gülləbaran edilməsi faktı bunu bir daha sübut edir. Bütün bunlar ermənilərin 18 il öncə Xocalı 
şəhərində törətdikləri qeyri-insani hərəkətlərinin kökündə məhz soyqırım niyyətinin dayandığını aşkar surətdə 
üzə çıxarır. 

Soyqırım (latınca genosid) hər hansı dini, milli etnik və irqi toplumu-qrupu tam və ya qismən məhv 
etmək, kökünü kəsmək məqsədilə edilən hərəkət deməkdir. Bu hüquqi müstəvidən yanaşdıqda aydın görünür ki, 
erməni silahlı birləşmələrinin çirkin niyyəti Xocalı şəhərindəki azərbaycanlıları məhz milli- dini zəmində son 
nəfərədək qətlə yetirmək olmuşdur. Tarixdə ilk dəfə bu tipli hadisələrə soyqırım kimi qiymət verilməsi məsələsi 
1947-ci ildə Nürnberq Hərbi Tribunalının nizamnaməsində öz əksini tapmışdır. BMT-nin “Soyqırımı 
cinayətinin qarşısının alınması və onun cəzalandırılması haqqında” 1948-ci il tarixli Konvensiyasında soyqırım 
cinayəti tam olaraq əksini tapmışdır.  

Deməli, Beynəlxalq hüquqi sənədlər tam əsas verir ki, Xocalı faciəsi soyqırım hadisəsi kimi tanınsın. 
Əgər dünyada “ikili standartlıq nəzəriyyəsi” mövcud olmasaydı, artıq 18 il bundan öncə Xocalı soyqırımı 
Beynəlxalq aləmdə Soyqırım kimi tanınardı..... 

Ulu öndərimiz Heydər Əliyev 1993-cü ilin iyununda xalqın təkidli tələbi ilə hakimiyyətə qayıdandan 
sonra bir çox faciələrimiz kimi Xocalı soyqırımına da siyasi-hüquqi qiymət verilməsi mümkün olmuşdur. Ulu 
öndərimiz Heydər Əliyevin 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. Ümummilli liderimizin “Xocalı soyqırımının 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 
bütün ərazisində Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi ehtiramla yad edilir. 1996-cı il fevralın 24-də 
xocalılarla görüşən ulu öndərimiz Heydər Əliyev Xocalı faciəsinin xalqımızın qəhrəmanlıq tarixində xüsusi yeri 
olduğunu vurğulamışdır. 

Son 18 ildə Xocalı həqiqətlərinin dünyaya tanıdılması, Ermənistanın həyata keçirdiyi insanlıq əleyhinə 
cinayətin beynəlxalq miqyasda ifşası istiqamətində xeyli iş görülmüş, xarici dillərdə kitablar, sənədlər dərc 
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olunmuş, Xocalı soyqırımı müxtəlif təşkilatlarda gündəmə gətirilmiş, bununla bağlı bir çox internet saytları 
yaradılmışdır. 

Ulu öndərimizin layiqli davamçısı İlham Əliyevin prezidentliyi dövründə də Xocalı soyqırımına həmişə 
ideoloji siyasətimizin əsas tərəflərindən biri kimi baxılmışdır. Prezident İlham Əliyev şəxsən özü dəfələrlə ən 
yüksək beynəlxalq tribunalarda cəsarətlə xalqımızın üzləşdiyi faciəni real faktlarla dünya ictimaiyyətinə 
çatmışdır. Prezidentin göstərişi ilə Bakı şəhərindəki “Xocalı Xiyabanı” yenidən qurulmuş və xiyabanın baş 
hissəsindəki “Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə” ucaldılmış abidə yenidən işlənmiş, nəticədə həmin 
abidədə soyqırımın məzmunu daha aydın şəkildə öz əksini tapmışdır. 

Xocalı soyqırımının dünyaya tanıdılmasında Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO-nun və 
İSESKO-nun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyevanın ardıcıl və səmərəli 
fəaliyyətini də xüsusi qeyd etməliyik. Bu il fevralın 26-da Xocalı soyqırımının dünyaya çatdırılması 
istiqamətində, bu faciəyə hüquqi-siyasi və mənəvi qiymət verilməsi üçün “Xocalıya ədalət” kompaniyası 
çərçivəsində 30-dan artıq ölkədə tədbirlər keçiriləcək. Bu tədbirlərin rəsmi Dövlət qurumları, səfirliklər, 
Diasporla iş üzrə Dövlət Komitəsi, Heydər Əliyev Fondu, QHT-lər tərəfindən həyata keçirilməsi planlaşdırılıb. 

Liseyimiz dövlətin müəyyən etdiyi təhsil proqramını yerinə yetirərkən milli vətənpərvərlik ideyalarının 
aşılanmasına xüsusi diqqət yetirir. Bu mənada liseyimizdə tərtib edilmiş “Qan yaddaşımız”, “Milli 
Qəhrəmanlarımız”, “20 Yanvar faciəsi”, “31 Mart soyqırımı”, “Xocalı soyqırımı” adlı guşələrin qarşısında 
həmişə müəllim - şagird müzakirələrinin, təhlillərinin şahidi oluruq.  

Hər yerdə olduğu kimi, liseyimizin kollektivi də kimi Xocalı soyqırımının anım gününü yüksək səviyyədə 
qeyd edəcək. Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə ucaldılmış abidənin qarşısına kollektiv adından əklil 
qoyulacaq. Anım günü ərəfəsində şagirdlərimizin Xocalı soyqırımına aid çəkdikləri rəsm işlərinin sərgisi 
nümayiş olunacaq. Metodbirləşmə iclaslarında şagird elmi cəmiyyətinin Xocalı soyqırımı mövzusuna aid 
yazdıqları referatların təhlili və qiymətləndirilməsi olacaqdır. Sonda bütün kollektivin iştirakı ilə Xocalı 
soyqırımına həsr edilmiş tədbir keçiriləcək. Həmin tədbirdə şagirdlərimizin Xocalı soyqırımına aid 
hazırladıqları milli ideya və vətənpərvərlik dəyəri kəsb edən tamaşa göstəriləcək. Fevralın 26-da bütün siniflərdə 
ilk dərs Xocalı soyqırımına həsr olunacaq. 

Heç nə udulmur, heç nə yaddan çıxmır. Artıq bu gün dünya Xocalı soyqırımı ilə bağlı bütün həqiqətləri 
təfərrüatı ilə bilməlidir. İnsanlığa qarşı yönəlmiş heç bir cinayət cəzasız qalmamalıdır. 

 
Fikrət XƏLİLOV, 

 Heydər Əliyev adına liseyin direktoru, əməkdar müəllim   
  

 “Xalq qəzeti”.-2010.-23 fevral.- N 42.-S.6. 
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Xocalı faciəsilə bağlı cavabsız suallar çoxdur 

 
Həvva Məmmədova: “Xocalı faciəsinin dünyaya çatdırılması üçün hamımız öz qarşımıza 

məqsədlər qoymalıyıq” 
 
Azərbaycan xalqı 200 il ərzində erməni millətçi-şovinistlərinin davamlı olaraq etnik təmizləmə, soyqırım 

siyasətinə məruz qalıb. Azərbaycan xalqı tarixi torpaqlarından qovulub, qaçqına, məcburi köçkünə çevrilib və 
bütün bunlar ermənilər tərəfindən kütləvi qırğınlarla müşayiət olunub.  

Azərbaycanlıların öz tarixi-etnik torpaqlarından qovulması sovet dövründə də davam edib. 1948-1953-cü 
illərdə Ermənistandan 150 min azərbaycanlı deportasiya olunaraq Azərbaycanın Kür-Araz düzənliyində 
yerləşdirilib. 

1988-ci ildə isə öz tarixi torpaqlarında yaşayan 250 min azərbaycanlı bu ərazidən qovulub, bununla da 
Ermənistan monoetnik dövlətə çevrilib. 1988-ci ildən Dağlıq Qarabağ ətrafında başlayan hadisələr erməni 
ideoloqlarının “dənizdən dənizə Ermənistan” adlı sərsəm bir ideyasını reallaşdırmaq cəhdi kəndlərin, şəhərlərin 
dağılması, on minlərə günahsız insanın ölümü, yüz minlərlə azərbaycanlının öz tarixi torpaqlarından didərgin 
düşməsi ilə nəticələndi. Bütün beynəlxalq hüquq normalarına zidd olaraq Ermənistan dövləti Dağlıq Qarabağı 
özünə birləşdirmək istəyir, bu yolda bütün cinayət və vəhşiliyə hazır olduqlarını nümayiş etdirirlər. XX əsrin 
sonunda baş vermiş Xocalı soyqırımı da bu aqressiv və cinayətkar erməni siyasətinin nəticəsidir. Bu faciə təkcə 
Azərbaycan xalqına deyil, bütün insanlığa, bəşəriyyətə qarşı yönəlmiş ən ağır cinayətlərdən biridir. Xocalı 
soyqırımı əsrin Xatın, Xirosima, Naqasaki və Sonqmi kimi dəhşətli faciələri ilə bir sırada dayanır. Bəs, 
ermənilərin Xocalı şəhərini hədəfə almaqda məqsədi nə idi? Bu və digər məsələlərlə bağlı Milli Məclisin üzvü, 
122 saylı Xankəndi seçki dairəsini təmsil edən Həvva Məmmədovaya müraciət etdik.  

- Ümumiyyətlə, 1982-ci ildən sonrakı dövr Dağlıq Qarabağın, orada yaşayan azərbaycanlılar üçün sükut 
dövrü idi. Heç kəs nə baş verdiyini bilmirdi. Azərbaycanlılar nəinki yüksək vəzifələrə, heç adi vəzifələrdə də 
təyin edilmirdilər. Ev növbəsində uzun illər gözləməli olurdular, Xankəndində 10 erməni daimi pasport 
qeydiyyatına alınanda, 1 azərbaycanlı daimi qeydiyyata alına bilmirdi, hüquq mühafizə orqanlarında 
azərbaycanlıların sayı məqsədli şəkildə azaldılırdı. 1988-ci ilin əvvəllərində bütün iş yerləri, fabrik, zavodlar 
azərbaycanlıların üzünə bağlanmışdı. Səsini qaldıranları da şər ataraq həbs edirdilər. Fakt olaraq qeyd edim ki, 
1985-ci ildə 3 azərbaycanlını bir erməni qadınını qətlə yetirməkdə günahlandırdılar və ömürlük həbs elədilər. 
Lakin sonralar məlum oldu ki, qadını öz ailə üzvlərindən biri öldürüb. Vaxtilə hüquq mühafizə orqanlarında 
çalışan Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı, çox hörmətli insan Əlif Hacıyevin ermənilər tərəfindən şər atılaraq həbs 
olunması digər bir faktdır. Beləliklə, bu məsələlər daha da siyasiləşərək azərbaycanlılara qarşı çevrilirdi. Dağlıq 
Qarabağda, Xankəndində yaşayan köklü azərbaycanlılar, 1918-ci il Erməni-müsəlman davasını görmüş insanlar 
deyirdilər ki, vaxt gələcək ermənilər yenə də bizə qarşı belə qanlı olaylar törədəcək. Təəssüflər olsun ki, biz bu 
deyilənləri qulaq ardına vururduq, məhəl qoymurduq. XX əsrdə itirdiklərimizi sanki unutmuşduq.  

Qeyd edim ki, XX əsrin ortalarında ulu öndər Heydər Əliyevin hakimiyyəti dövründə (1969-1982) Dağlıq 
Qarabağ özünün çiçəklənmə dövrünü yaşadı. 1979-cu ildə Bakı-Xankəndi dəmir yolunun çəkilməsi, 1969-ci 
ildə Azərbaycan Pedaqoji Universitetinin filialının açılması və 1973-cu ildə həmin universitetə müstəqilliyin 
verilməsi, həmçinin burada Pedaqoji və Maliyyə texnikumlarının fəaliyyətə başlaması ulu öndərin adı ilə 
bağlıdır. Heydər Əliyev dövlət təhlükəsizlik orqanlarında işlədiyi və Azərbaycana rəhbərlik etdiyi zaman bütün 
əlaqələrini birbaşa Dağlıq Qarabağa yönəldərək buradakı sosial-iqtisadi inkişafa, xüsusilə də Dağlıq Qarabağa 
mütəxəssis kadrların göndərilməsi və onların normal fəaliyyəti üçün hər bir şəraitin yaradılması, 
azərbaycanlıların yaxşı işlə təmin olunması kimi önəmli məsələlərə xüsusi diqqət yetirirdi. Heydər Əliyevin 
dövründə Dağlıq Qarabağda yaşayan azərbaycanlılar özlərinin ən azad, ən xoşbəxt illərini yaşadılar. Çox təəssüf 
ki, bu iqtisadi yüksəliş dövrü 1982-ci ilə qədər davam etdi. Sonrakı hakimiyyətsizlik dövründə bu məsələlər 
tamamilə unuduldu. 

- Bəs, ulu öndər Moskvaya getdikdən sonra Dağlıq Qarabağda vəziyyət necə dəyişdi? 
- Heydər Əliyevdən sonrakı hakimiyyətsizlik dövründə nəzarətsiz qalmış Dağlıq Qarabağı erməni 

millətçiləri öz yubiley mərkəzlərinə çevirdilər. Ermənistanın hökumət, dövlət rəhbərlərinin, dünyada yaşayan 
erməni diaspor təşkilatlarının Dağlıq Qarabağda yubileyləri keçirilməyə başlandı. Dağlıq Qarabağın bütün 
yeraltı və yerüstü sərvətlərinin Ermənistana daşınıb aparılması prosesi də bu dövrdə baş verdi. 

1985-ci ildə Mixail Qorbaçov SSRİ Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin baş katibi vəzifəsinə 
seçiləndən sonra azərbaycanlılara qarşı erməni ekspansiyası daha şiddətləndi. Artıq 1987-ci ilin sonlarından 
etibarən Ermənistan SSR-nin paytaxtı İrəvanda Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin Ermənistana birləşdirilməsi 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 
PREZİDENT  KİTABXANASI 

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

145 
 

tələbləri ilə kütləvi aksiyalar başlandı. M. Qorbaçovun müşaviri A. Aqanbekyan “Humanite” qəzetinə 1987-ci 
ilin oktyabr ayında verdiyi müsahibədə Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin guya Azərbaycanla deyil, məhz 
Ermənistanla daha sıx tarixi, iqtisadi-təsərrüfat əlaqələrinə malik olmasını və guya Dağlıq Qarabağda 
ermənilərin azərbaycanlılar tərəfindən sıxışdırıldığını bildirərək Muxtar Vilayətin Ermənistana birləşdirilməsi 
fikrini ortaya qoydu. Dağlıq Qarabağın tamamilə Azərbaycanın tərkibindən çıxması üçün M. Qorbaçovun 
Moskvada qurduğu siyasət və apardığı ən böyük oyunlardan biri Muxtar Vilayətdə Xüsusi İdarəetmə 
Komitəsinin yaradılması idi ki, bu komitənin başında Arkadi Volski dayanırdı. A. Volskinin apardığı iyrənc 
siyasət nəticəsində Azərbaycan kəndləri tamamilə boşaldıldı, yandırıldı, məhv edildi, minlərlə insan qətlə 
yetirildi. Xankəndində demək olar ki, adam qalmamışdı. Yeganə yaşayış məntəqəsi Dağlı Qarabağın 26-cı 
məhəlləsi olan Kərkicahan qəsəbəsi idi.   

1992-cü ilə qədər Xocalı və ətraf kəndlər qəhrəmancasına müdafiə olunurdu. 1992-ci ilin 7 fevralından 
başlayaraq bu kəndlərin başı üzərini qara buludlar almağa başladı. Fevralın 10-da Malıbəyli kəndinə üç tərəfdən 
güclü hücumlar başlandı. Müdafiədə yerli əhali ilə yanaşı ölkənin müxtəlif bölgələrindən Xocalı, Kərkicahan, 
Quşçular, Malıbəyli, Kosalar- deyib gələn yüzlərlə azərbaycanlı iştirak edirdi. Onların əksəriyyəti müdafiə 
zamanı həlak oldu. Malıbəyli və Quşçular kəndi 8 şəhid, 3 girov verdi, 20 nəfər yaralandı. 9 saatlıq gərgin, 
ölüm-dirim savaşından sonra axşam saat 18:00-da əhali Ağdamın Abdal və Gülablı kəndlərində yerləşdirildilər. 
Azərbaycanlıların ən sıx məskunlaşdığı yaşayış məntəqəsi olan mərkəz Şuşa şəhəri idi. Bu ağır günlərdə 
şuşalılar, eləcə də ağdamlılar qaçqın düşmüş əhaliyə çox köməklik göstərdilər, hamıya yer, ərzaq, geyim 
verdilər. Bununla da yüzlərlə soydaşımız öz doğma yurd-yuvalarından didərgin düşdülər, neçə-neçə ailənin 
ocağı söndürüldü, obası viran edildi.  

1991-ci ilin dekabrın 28-də Kərkicahan da işğal olundu. Əhalisi məhv edildi. Bundan iki ay sonra, 1992-ci 
ilin 26 fevralında əsrin ən böyük faciəsi- Xocalı soyqırımı baş verdi.  

- Xocalı soyqırımı olmaya bilərdimi?  
- Bu sual çox adamları düşündürür. Əlbəttə, bu faciə baş verməyə bilərdi.  XX əsrin əvvəllərində, 1905-

07, 1918-20-ci illərdə Xocalının əhali soyqırıma məruz qalmışdır. Şəhər tamamilə yandırılmış, demək olar ki, 
məhv edilmişdi. Amma buna baxmayaraq insanlar öz torpaqlarından çıxmamışdılar. Sonradan sağ qalan 
xocalılar Xocalını yenidən bərpa etmişdilər.  

Xocalı 1988-1992-ci illərdə mühasirə vəziyyətində oldu. Bu müddətdə Xocalının yeganə nəqliyyatı hava 
nəqliyyatı idi. Xocalı faciəsinə 4 ay qalmış o nəqliyyat da kəsildi. Ermənilər dəflərlə hava nəqliyyatı vasitəsilə 
səpdikləri vərəqələrdə xocalıları qorxuzurdular ki, burada məhv ediləcəksiniz. Ona görə də vaxtında tərk edin 
Xocalını. Amma bir nəfər də olsun yerini tərk etmədi. Xocalının o vaxtkı rəhbərləri bununla bağlı Bakıya gəlib 
Mərkəzi Komitəyə müraciət etmiş, müxtəlif yerlərə vəziyyət barədə məlumat vermişdilər. Bütün bunlar hamısı 
cavabsız qalmışdı. Ümumiyyətlə, bu gün Xocalı faciəsilə bağlı cavabsız suallar çoxdur. Niyə Xocalı faciəsi baş 
verdi? Nədən ermənilər buna çox güclü hazırlaşırdılar? Ölənlərin siyahısına baxsanız 2 aylıqdan 85 yaşına qədər 
orada insanlar var. Bu da ondan ibarətdir ki, xocalılar bir an da olsun öz evlərini tərk etmədilər. Bu o deməkdir 
ki, xocalılar son ana qədər döyüşdülər. Buna görə də Xocalı qəhrəman şəhərdir. 

Tarixdə belə faciələr çox baş verib. Amma bütün müharibələrdə qadınlar, qocalar, körpələrə aman 
verilirdi. Son bir neçə vaxtdır ki, Ermənistan prezidenti Serj Sərkisiyan xarici agentliklərə verdiyi 
müsahibələrində deyir ki, son ana qədər xocalılar fikirləşirdilər ki, onlar qadınlara, uşaqlara əl qaldırmayacaqlar. 
Bildirib ki, ancaq o stereotipi sındıraraq azərbaycanlıların gözlərini qorxutmaq üçün onlar heç kimə aman 
verməyiblər. Yeri gəlmişkən, Xocalı soyqırımı zamanı 613 nəfər öldürüldü, 1000 nəfər müxtəlif yaşlı dinc sakin 
aldığı güllə yarasından əlil oldu. 106 nəfər qadın, 63 azyaşlı uşaq, 70 qoca öldürüldü. 8 ailə tamamilə məhv 
edildi, 25 uşaq hər iki valideynini, 130 nəfər valideynlərindən birini itirdi. Faciə baş verən gecə 1275 nəfər dinc 
sakin girov götürüldü, onların 150-sinin taleyi indi də məlum deyil. Bütün bunlar erməni hərbçiləri tərəfindən 
xüsusi amansızlıqla və ağlasığmaz vəhşiliklə həyata keçirilib. Hər bir azərbaycanlı bu faktları əzbərdən 
bilməlidir. 

Ermənilər Xocalı faciəsinə çox güclü hazırlaşmışdırlar. Xocalı faciəsində S. Sərkisiyanın, Robert 
Koçaryanın, Oqanyan Seyran Muşeqoviçin, Çitçyan Valeriy İsayeviç və digərlərinin əli var. Xocalı faciəsində 
dünyanın 32 ölkəsindən  47 jurnalist iştirak edirdi. Bu jurnalistlər arasında çox qeyrətlisi, insan faciəsinə göz 
yuma bilməyən jurnalistlər də oldu. Həmin jurnalistlərdən biri də Amerika Birləşmiş Ştatlarından olan Tomas 
Qoltsdır. Tomas həmin faciələri öz gözləri ilə görmüş və o faciələri lentə almışdır. Amerikaya getdikdən sonra 
“Xocalı faciəsi” adlı bir film də hazırlamışdır. Mən keçən il Amerikada olarkən Xocalı ilə bağlı tədbirdə həmin 
filmə baxdım. Tomas özü tədbirdə ağlayaraq çıxış etdi. O dedi ki, Xocalı faciəsi ömrünü 20 il geri atıb. Hələ də 
bu faciənin stressindən çıxa bilmədiyini deyirdi. Türk qanına susayan ermənilər heç zaman belə faciələr 
törətməkdən doymayıblar. İmkan düşdükcə onlar belə faciəni hər an törədəcəklər.  

- Sizcə Xocalı faciəsini bu gün dünyaya tam çatdıra bilmişikmi? 
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- Artıq Xocalı faciəsindən 18 il keçir. Mən bu faciənin bütün ildönümlərində iştirak etmişəm. 1994-cü ilə 
qədər Xocalı faciəsinə xocalılar özləri deyib özləri də ağlayırdılar. Ətrafımıza da o qədər adam toplaya 
bilməmişdik. Ancaq 1994-cü ildə Xocalı faciəsinə siyasi qiyməti ümummilli lider Heydər Əliyev verdi. Bu 
faciənin dərinliyini göstərdi. Bəlkə də ulu öndər xalqın təkidli tələbi ilə hakimiyyətə gəlməsəydi Xocalı faciəsi 
də başqa faciələr kimi unudulub gedərdi. O, sağ qalan insanlarla görüşdü, döyüşdə şəhid olmuş qəhrəman 
oğullarımıza müxtəlif adlar verdi. Bütün dövlət orqanlarına çatdırdı ki, xocalılar  hər kəsin diqqətində olmalıdır. 
Bununla yanaşı bütün olduğu ölkələrdə Xocalıdan danışdı, Xocalını dünyanın dərdinə çevirmək üçün əlindən 
gələni etdi.  

 Bu gün də dövlət başçımız tərəfindən bu işlər davam etdirilir. Heydər Əliyev Fondu və onun prezidenti 
Mehriban xanım Əliyevanın bu istiqamətdə gördüyü işlər təqdirəlayiqdir. Qeyd edək ki, Fondun təşəbbüsü ilə 
Dağlıq Qarabağ həqiqətlərini əks etdirən neçə-neçə kitab çap etdirilib. Faciələrimizlə bağlı dünyanın müxtəlif 
ölkələrində Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı ilə tədbirlər keçirilir. 3 il ardıcıl olaraq Xocalı faciəsi 
dünyanın 80 ölkəsində qeyd olunur- sərgilər təşkil edilir, Xocalıyla bağlı filmlər nümayiş etdirilir. Bu il də 
dünyanın 100-ə yaxın ölkəsində Xocalı faciəsinin 18-ci ildönümünün qeyd olunması planlaşdırılır. 

Xocalı faciəsinin bu gün dünyaya çatdırılması üçün hamımız öz qarşımıza məqsədlər qoymalıyıq. Bu 
ondan irəli gəlir ki, ermənilər bu gün Xocalı faciəsini özünküləşdirmək istəyirlər. Onlar tariximizi, 
ədəbiyyatımızı, incəsənətimizi, mətbəximizi öz adlarına çıxmaqda yorulmaq bilmirlər. Həyasızcasına bütün 
erməni diasporu saytlarda saxta məlumatlar yerləşdirib xəritələr çap etdirməklə bu gün Azərbaycan torpaqlarına 
sahib durmağa çalışırlar. Çox keçməz dünya özü də ermənilərin yaşadıqları ölkədə onları qovub çıxaracaqlar.  
Erməniləri o ölkələrdən sürgün edəcəklər. ABŞ-da ən dəhşətli cinayəti ermənilər törədirlər. Bu gün dünya 
azərbaycanlılar öz problemlərini türk dünyası ilə birləşdirib faciələrimizi beynəlxalq aləmə çatdırmalıyıq. Tək 
Xocalı soyqırımı yetər ki, bu faciənin dərinliklərini açaq və dünyaya çatdıraq. Dünyaya bildirməklə də 
Ermənistana ağır təzminatlar qoyduraq. Hesab edirəm ki, biz buna nail olacağıq.  

- Demək olarmı ermənilər Xocalı soyqırımı, ümumiyyətlə Dağlıq Qarabağ məsələsində təbliğat 
işində bizdən irəlidədirlər? 

- Heç kim kimsəyə diqtə edə bilməz ki, sən bu işləri gör. Gərək insanların özlərinin içindən gəlsin bu 
istək. Ermənilər uşaqları bəlkə də olandan bu işlərə hazırlayırlar. Bağçada uşaqlara düşmənlərinin türk olduğunu 
deyirlər. Amma biz bunu etməmişik. Hansı birimiz evdə belə işlər aparır? XX əsrin tarixi bizim gözümüzün 
qarşısındadır. Erməni gedib xarici ölkələrdə insanlara yalvarır ki, o belə faciəyə düçar olub. Biz isə oturmuşuq 
burada deyirik ki, kimsə gəlib bizim dərdimizə ağlasın. Tamamilə təbliğatın formasını dəyişmək lazımdır. 
Bizim faciələrimizlə bağlı kitablarımız müxtəlif dillərdə çap olunmalıdır. Çox özümüzdən razı millətik. Bu gün 
bütün iş adamları tamamilə özlərinin planlarında Azərbaycanın təbliğatına, həqiqətlərin yayılmasına ayırsalar 
yaxşı olardı. Tək gedib çıxış etmək deyil, bir Xocalı ailəsini, 5 əsirlikdən qayıtmış qadını aparıb onların gözü 
qarşısında danışdırtmaq lazımdır. Əgər erməninin başına bu gəlsəydi bəlkə də aparıb ABŞ prezidentinə 
çatdırardılar. Onlar təbliğatın çox incə məqamlarını bilirlər. Biz də belə yollarla getməliyik. Xaricdən gələn 
qonaqları xocalılarla görüşdürməliyik. Faktlarla çıxış edilməlidir. Bu gün Xocalıdan olan yaşlı insanlar çox az 
qalıb. Stressdən o insanlar az qala o faciəni unudalar. Artıq bu dərd onları məhv edib, içindən yeyib. Ona görə 
də təbliğatımızda özümüzün vətəndaşlıq borcumuzu ortaya qoymalıyıq. Hər şeyi dövlətdən ummaq düzgün 
deyil. Elə şeylər var ki, onu sizlər, bizlər deməliyik.   

Neçə il keçməsindən asılı olmayaraq biz bu faciəni bu gün olmuş kimi qeyd etməliyik.  
- Faciələrimizin dünyaya çatdırılmasında diasporumuzun fəaliyyəti qənaətbəxşdirmi? 
- 15 ilki diasporumuzla bu günkü diasporumuz arasında çox fərq var. Düzdü, təkcə tədbir keçirməklə iş 

bitmir. Ermənilər kimi bir az sənədlərlə də intensiv işləmək lazımdır. Məsələn, Hollandiyada 30 illik 
müddətində Xocalı abidəsi qoyulub. Bu yaxınlarda deputatlarımız tərəfindən ABŞ-da da belə abidənin 
qoyulması təklif olunub. Onlar da buna razılıq veriblər. Bir faktı qeyd edim: 2002-ci ildə Hollandiyada olarkən 
Xocalı faciəsi ilə bağlı Zori Balayan tərəfindən yazılmış, həmçinin Xocalı faciəsini erməni faciəsi kimi əks 
etdirən kitabların, broşüraların çap etdirilərək müxtəlif dövlət və hökumət orqanlarına paylandığının şahidi 
olduq. Mən Xocalı haqda danışanda dedilər ki, Xocalı sizin dərdiniz deyil, ermənilərin faciəsidir. Utanmadan 
həyasızcasına hər şeyi özlərinki kimi qəbul edən ermənilər ən ağır faciəmizə də ayaq açıblar. Bu çox acınacaqlı 
faktdır. Biz 2002-ci ildə Haaqa Məhkəməsinə Xocalı soyqırımı ilə bağlı sənəd təqdim etdik. Amma hər gün o 
sənəddən yüzə qədəri ermənilər tərəfindən təqdim olunur.  Mənə dedilər ki, yeganə qadınsınız ki, bura gəlib 
çıxmısan. Amma hər gün orada 8-10 erməni qadınını qəbul edirlər. Soruşdum ki, erməni qadınları nədən 
danışırlar. Ermənilər deyiblər ki, Sumqayıt problemləri, Qarabağ dərdləri var. Bundan başqa ən ağrıdıcısı isə 
gedib orada yalandan deyirlər ki, milyondan artıq qaçqınları var. Gör iş nə yerə çatıb ki, bunu da öz adlarına 
çıxarırlar. Halbuki, bu gün Ermənistanda milyon yarım insan var. Əhali bu ölkədə yaşaya bilmir. Ermənistandan 
aclıq, səfalət hökm sürür. Bilirsiniz ki, Azərbaycan vətəndaşları Ermənistanda hakimiyyətdədir. Ona görə də 
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yerli ermənilərlə Azərbaycan vətəndaşları arasında daimi mübarizə gedir. Burada qarabağlılarla ermənistanlılar 
heç zaman bir-biri ilə yola getmirlər. 

- Milli Məclis soyqırımların təbliğatı ilə bağlı hansı işlər görür? 
- 2003-cü ildən bağlayaraq Xocalı faciəsi ilə bağlı dalbadal kitablar yazmağa başladım. Sağ qalan hər 

xocalının başına gələn faciə bir canlı romandır. Biz bunlardan yazmalıyıq. Nə qədər onlar sağdırsa, hərəsi bir 
canlı tarixdir. Bu gün 150-dən artıq qız-gəlinimiz Xocalıda əsirlikdədir. Bu bizim üçün ağırdanda ağır olan 
dərddir.  Bütün bu dərdlərimiz olduğu halda ermənilər bizim faciələrimiz öz adlarına çıxırlar. 

Bizim faciələrimizlə bağlı kitablar yazırlar. Ona görə də biz bunun təbliğatına çox geniş yer verməliyik. 
Milli Məclisdə fəaliyyət göstərən Təbliğat İnformasiya Mərkəzi tərəfindən bu səpkidən olan kitablar daimi 
parlamentarilərə təqdim olunur. Biz millət vəkili olaraq bütün ilboyu olduğumuz ölkələrdə faciələrimizdən geniş 
söhbətlər açır, həmin kitabları orada yayırıq.  Demək olar ki, Milli Məclis bu işləri daimi uğurla həyata keçirir. 
Hesab edirəm ki, mənim də hələ əsrlikdən qayıtmış insanlara bağlı yarımçıq qalmış işlərim var. Mən hazırda da 
bu işlərimi davam etdirirəm.  

- Sizcə, təbliğatı hansı yeni formalarda aparmaq olar?  
- Bizim təbliğatımızdan çox şey asılıdır. Bu gün Xocalı faciəsi ilə bağlı internet vasitəsilə hər hansı bir 

məsələni ortaya qoya bilirikmi? Biz Xocalı faciəsinin dünyaya çatdırılmasında səfərbər ola bilmişikmi? Hər bir 
Azərbaycan vətəndaşı öz qarşısına qoyduğu məqsədə nail olubmu? Bu gün biz Xocalı faciəsi ilə bağlı 
fundamental əsərlər ortaya qoya bilirikmi? Hər bir Azərbaycan vətəndaşının bu gün qarşısında duran ən böyük 
məqsədlər bundan ibarət olmalıdır.  Bu faciəni yaşayan bir insan kimi bizim də üzərimizə çox böyük məsuliyyət 
düşür. O məsuliyyət ondan ibarətdir ki, bu faciə zamanı sağ qalan insanların başına gələn müsibətləri dünyaya 
yaymaqdır. Faciələrimiz dünyaya çatdırmaq üçün biz  gecə-gündüz çalışmalıyıq.  

Xocalı ailəsindən yazan adamlar əsrlikdə olanlar haqda danışırdılar, amma konkret ad çəkmirdilər. Belə 
insanlar heç kimə öz adlarını demirdilər. Mən onlardan çox xahiş etdim və dedim ki, vaxtı çatanda beynəlxalq 
təşkilatlar sizə çox böyük diqqət ayıracaqlar. Sizin öz adınızla yazılar getməlidir. Keçən il “Xocalı soyqırımı” 
kitabını ingiliscə yazdım. O kitabın Amerikada təqdimatı keçirildi. Orada əsirlikdə qalmış insanların taleyindən 
bəhs olunur. Azərbaycan mentalitetinə sığmayan faciələr yaşayıb bizim qadınlar. Onlar bizim gələcək 
tariximizdir.O adamlara hər cür qayğı göstərilməlidir.   

Birisiniz ki, Xocalıya ermənilər gecə dörd istiqamətdə hücum ediblər. İnsanlar çılpaq, əli yalın meşəyə üz 
tutublar. Xocalıdan olan bir qadınla söhbətimizdə dedi ki, ermənilər həyat yoldaşı, iki qızı, qayınatası və 
qayınanasını o müdhiş gecədə güllələyiblər. Erməni ona yaxınlaşıb nə qədər pulu və qızılı varsa hamısını 
istəyib. Beş addımlıqda isə həyat yoldaşı ağzından qan gələrək can verirmiş. Qadında bütün qızıllarını 
boynundan çıxarıb yoldaşının ağzına qoyub. Erməni deyib niyə belə etdin. Qadın da deyib ki,  o almışdı, ona da 
verdim. Get ordan götür. Qadını erməni boynundan necə vurubsa üç gün sonra ayılanda özünü yaralı qızı ilə 
suyun içində görüb. Mən yazan vaxta qədər o qadın heç kimə bu faciəni danışmamışdı. Beynəlxalq qurumlar 
belə insanlarla maraqlanmalıdırlar. Çünki analoqu olmayan faciə yaşayıblar xocalılar. Nə zaman bütün dünya 
Xocalıdan danışacaqsa biz onda rahatlıq tapacağıq. Bütün dünyanın Xocalıdan danışması üçün yazılası, deyiləsi 
çox sözlərimiz var.  

 
F. Hüseynzadə 

 
“Paritet”.-2010.-20-22 fevral.-N.17.-S.1,7. 23 fevral.-N.18.-S.8. 
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Qan yaddaşımız 

 
Xocalı soyqırımı - bütün türk dünyasının faciəsidir 

 
"Bütövlükdə Azərbaycan xalqına qarşı 

yönəldilmiş Xocalı soyqırımı öz ağlasığmaz 
qəddarlığı və qeyri-insani cəza üsulları ilə bəşər 
tarixində bir vəhşilik aktıdır. Bu soyqırım, eyni 

zamanda, bütün bəşəriyyətə qarşı tarixi bir cinayətdir." 
 

HEYDƏR ƏLİYEV  
 
Hər il Xocalı faciəsi və 31 Mart Azərbaycanlıların Soyqırımı ilə bağlı, anma günləri yaxınlaşdıqca, 

ermənilərin həm əsrin əvvəllərində, həm də 1988-ci ildən başlayaraq, başımıza gətirdikləri olaylar yada düşür. 
Düşmənimizə qarşı kin və nifrətimiz bir daha artır. Hadisələri ardıcıllıqla izləsək, başımıza gətirilən olaylar, 
tarixdə, demək olar ki, eyni ssenari üzrə cərəyan edir. Şükürlər olsun ki, bizlər hələ də tam sınmamış, milli 
genofondumuzu, adət-ənənələrimizi qoruyub saxlaya bilmişik. Biz anlamalıyıq ki, ermənilər tarixən təkcə 
bizlərə qarşı deyil, bütün türk dünyasına torpaq iddiaları ilə çıxış etmiş və indi də etməkdədirlər.  

Dünən Yeni Azərbaycan Partiyası Nərimanov rayon təşkilatının qərargahında "Tariximizə sahib çıxaq" 
mövzusunda tədbir keçirildi. YAP Nərimanov rayon təşkilatı qadınlar şurasının təşkilatçılığı ilə Xocalı 
faciəsinin növbəti ildönümünə həsr olunmuş  tədbirdə partiyanın fəalları, rayon ictimaiyyəti, 47 saylı məktəbin 
müəllim və şagirdləri iştirak edirdilər. İlk öncə, Azərbaycan Respublikasının dövlət himni 47 saylı məktəbin 
şagirdlərinin ifasında səsləndi. Sonra tədbir iştirakçıları Xocalı faciəsi qurbanlarını bir dəqiqəlik sükutla yad 
etdilər. 

YAP Nərimanov rayon təşkilatının qadınlar şurasının sədri Məhəbbət İbrahimova tədbirdə çıxış edərək, 
Xocalı faciəsinin tariximizə qanla yazılmış faciə olduğunu söylədi: "Bu faciəni bütün türk dünyası, bütün 
Azərbaycan xalqı, o cümlədən, gənclərimiz hər gün, hər dəqiqə unutmamalıdır. Çünki bu tarix xalqımızın tarixi 
idi. Ona görə də biz öz haqq səsimizi dünyanın bütün ölkələrinə çatdırmalı və azərbaycanlılara qarşı işğalçı 
Ermənistanın soyqırım siyasəti ilə bağlı geniş informasiyaları daha çox yaymalıyıq". 

Ötən əsrin ən böyük faciələrindən biri kimi tariximizdə iz salan Xocalı soyqırımı ilə bağlı müxtəlif 
tədbirlər və görüşlərin keçirildiyini deyən YAP Nərimanov rayon təşkilatının sədri bütün dünyaya bəşəriyyətin 
ən amansız vəhşiliklərini göstərmək üçün informasiyaları daha çox yaymalıyıq. M. İbrahimova, həmçinin, bütün 
Azərbaycan gənclərini qan yaddaşımız olan Xocalı faciəsini  unutmamağa çağırdı.  

Xocalı 1991-ci il noyabrın 1-dən 1992-ci il fevralın 25-nə qədər  mühasirə altında qaldığını vurğulayan 
M. İbrahimova o dövrdəki rəhbərliyin qətiyyətsizliyi və prinsipial mövqe göstərməməsi nəticəsində faciənin baş 
verdiyini söylədi: "O vaxtkı Azərbaycan rəhbərliyinin prezident kürsüsü iddiasında olması çox faciələrə gətirib 
çıxardı. Eyni zamanda, Azərbaycan rəhbərsiz, dövlətsiz qalmışdı. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-a keçən gecə 
Ermənistan silahlı qüvvələri, Dağlıq Qarabağ ərazisindəki ermənilərin qeyri-qanuni silahlı dəstələri, keçmiş 
SSRİ-nin Xankəndində yerləşən 366-cı motoatıcı alayının şəxsi heyətinin və hərbi texnikasının bilavasitə 
iştirakı ilə Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olan qədim Xocalı şəhərini zəbt edərək, xalqımıza qarşı analoqu 
olmayan soyqırım aktı həyata keçirib. Həmin gecə ermənilər günahsız, köməksiz, əliyalın Xocalı əhalisinə, 
xüsusilə də, qocalara, qadınlara və uşaqlara bəşəriyyət tarixində görünməmiş divan tutublar. Azərbaycan xalqına 
qarşı işğalçılıq siyasəti yürüdən ermənilər həmin soyqırım zamanı şəhəri tamamilə dağıdıb. 613 nəfəri, xüsusilə 
də, 63 uşaq, 106 qadın və 70 qocanı xüsusi amansızlıqla, işgəncələrlə qətlə yetirib, 8 ailəni tamamilə məhv edib, 
114 nəfər itkin düşüb, 487 nəfər əlil olub, 69 nəfərin isə əsir və girovluqda saxlanıldığı şahid ifadələrinə əsasən 
təsdiq olunub". 

YAP Nərimanov rayon təşkilatının qadınlar şurasının sədri qeyd etdi ki, siyasi, müdrik rəhbər ulu 
öndərimiz Heydər Əliyev hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra bugünkü qüdrətli Azərbaycana nail olduq: "Bütün bu 
ağrılı dərdlərimizə baxmayaraq, nikbinlik hissi ilə yaşamağımıza səbəb ulu öndərimiz Heydər Əliyevin bizə 
qoyduğu müstəqil Azərbaycana Prezident İlham Əliyev cənablarının rəhbərlik etməsi siz gənclərin böyük 
nailiyyətidir. Bu gün Azərbaycan lider dövlətlər sırasındadır. İqtisadiyyatımız günü-gündən yüksəlir. Bu da əsas 
faktdır. Çünki iqtisadiyyatı güclü olan dövlət məğlub olmaz".  
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M. İbrahimova onu da bildirdi ki, Xocalı soyqırımına hüquqi siyasi qiymət ümummilli liderimiz Heydər 
Əliyevin hakimiyyətə gəlişindən sonra, yəni 1994-cü il fevral ayının 24-də  verildi. Sonda M. İbrahimova 
Xocalı faciəsinin qurbanlarının qisasının yerdə qalmayacağını dedi: "Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin." 

Tədbirdə 47 saylı məktəbin direktoru Aytən Bağırova, müəllimlərdən Tahirə Şükürova, Aybəniz 
Rüstəmova və digərləri çıxış edərək, bu soyqırımını xalqımızın qan yaddaşı adlandırdılar. Çıxış edənlər onu da 
vurğuladılar ki, ermənilərin azərbaycanlılara, bütün türk dünyasına edilən soyqırım gənclərimiz tərəfindən 
hiddətlə qarşılanılır: "Müstəqil Azərbaycanın  qurucusu olan ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin apardığı 
siyasətin uğurlu davamçısı ölkə Prezidenti İlham Əliyevin ətrafında sıx birləşməklə işğal altında olan 
torpaqlarımızın azad olmasına çalışacaq və ermənilərin işğalçı dövlət olduğunu hər birimiz apardığımız 
təbliğatımızla dünyaya çatdıracağıq." 

Tədbir iştirakçılarının qəlbini daha çox kövrəldən Moskvada yaşayan 6 yaşlı həmyerlimiz  Ayan 
Zeynalovanın çıxışı oldu. Onun yanğı və hıçqırtı ilə Xocalı faciəsinə həsr olunmuş şeiri bütün iştirakçıların göz 
yaşı axıtmasına səbəb oldu. Necə deyərlər, balaca Ayanın kövrək səsi "daşı da ağladırdı": "Əlləri qanlı olan 
erməni cəlladlarının analarımıza, bacı-qardaşlarımıza, körpələrə, uşaqlara qarşı etdikləri əməlləri biz heç vaxt 
unutmayacağıq. Harada olsaq da, ermənilərin faşist əməlləri ilə bağlı bildiklərimizi bütün uşaqlara 
çatdırmalıyıq".  

Sonra 47 saylı məktəbin şagirdlərinin iştirakı ilə Xocalı faciəsinə həsr olunmuş ədəbi-bədii kompozisiya 
təqdim olundu. Sonda 47 saylı məktəbin şagirdləri adından dünya uşaqlarına müraciət ünvanlandı. 

 
RƏFİQƏ KAMALQIZI  

 
“Səs”.-2010.-23 fevral.-N.33.-S.5. 
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Xocalı soyqırımından 18 il ötür 

 
Bu bəşəriyyətə və insanlığa qarşı yönəlmiş ən dəhşətli cinayətdir 

 
1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Xocalı şəhərində yaşanan dəhşətli soyqırım aktından 18 il 

ötür. Erməni faşizminin mənfur xislətini tamamilə ifşa edən bu kütləvi və amansız soyqırım aktı Azərbaycanın 
dövlət müstəqilliyinə və ərazi bütövlüyünə qarşı çevrilmiş terror siyasətinin təzahürü olmaqla, təkcə 
azərbaycanlılara qarşı deyil, bütövlükdə bəşəriyyətə və insanlıq əleyhinə törədilmiş qəddar cinayətdir. 
Beynəlxalq hüquq norma və prinsiplərinə məhəl qoymayan azğınlaşmış erməni silahlı birləşmələri Xocalıda bu 
soyqırım əməlini törədərkən doğma torpağını qəsbkarlara vermək istəməyən Azərbaycan xalqını qorxutmaq, 
onun mübarizə əzmini qırmaq və məhv etmək niyyətini güdüblər.  

Erməni terrorizminin qanlı fəsadları təkcə böyük türk dünyasının deyil, bütün bəşəriyyətin başı üstünü 
qara kabus kimi bürüməklə, insanlığa qarşı yönəlmiş ən amansız, dəhşətli cinayətlərə rəvac vermiş, əsrlər boyu 
bu vandalizmin qurbanı olmuş Azərbaycan xalqının təhtəlşüurunda dərin izlər buraxmışdır. Tarixi həqiqətlər 
göstərir ki, "Böyük Ermənistan" xülyası ilə yaşayan ermənilər öz əsassız və qeyri-hüquqi iddialarını 
reallaşdırmaq naminə terror və soyqırım siyasətini "milli mübarizə" yoluna çevirərək dövlət səviyyəsində 
dəstəkləyiblər. Bu baxımdan 1992-ci ilin 26 fevralında Xocalıda törədilən qətliam heç də birinci deyildir - 
mənfur ermənilər hələ 1906 və 1918-ci illərdə bu şəhəri iki dəfə yandırıb külə çevirib, əhalisini məhv ediblər. 
Fəqət, 1992-ci ildə Xocalıda miqyasına və qəddarlığına görə bəşər tarixində misli görünməmiş bir soyqırım aktı 
yaşandı. Ermənistan silahlı birləşmələri, Dağlıq Qarabağdakı erməni yaraqlıları, habelə uzun illər beynəlxalq 
ictimaiyyətə "sülhsevər" ordu kimi təqdim edilmiş keçmiş sovet ordusunun 366-cı motoatıcı alayı Xocalı 
şəhərini sakinləri ilə birlikdə büsbütün məhv edərək, insanlığa silinməz ləkə olan soyqırım aktını törədiblər.  

Cəmi bir neçə saat ərzində 710 nəfər dinc azərbaycanlı, o cümlədən 63 uşaq, 106 qadın, 70 qoca, milli 
mənşəyinə görə qəddarcasına, dözülməz işgəncələr verilməklə öldürülüb, 487 nəfərə ağır xəsarət yetirilib, 1275 
sakin - köməksiz qocalar, uşaqlar, qadınlar girov götürülərək zülm, təhqir və həqarətə məruz qoyulublar. Erməni 
qəsbkarları azərbaycanlıları qətlə yetirmək üçün hətta faşistlərin belə istifadə etmədikləri ən qəddar, tükürpədici 
üsullardan istifadə ediblər.  

Xocalı qətliamı Ermənistanın Azərbaycana təcavüzünün gerçək mahiyyətini, erməni terrorizminin və 
vəhşiliyinin dəhşətli miqyasını bütün çılpaqlığı ilə üzə çıxarıb. Bu hadisə respublikamızın Qarabağ 
müharibəsində aldığı ən böyük zərbə, sonrakı məğlubiyyətimizi qismən labüd edən faciə olub. Həmin dövrdə 
mərkəzi hakimiyyətin antimilli xarakteri və səriştəsizliyi, respublikada xaos və anarxiyanın baş alıb getməsi, 
vəzifə kürsüsü uğrunda amansız mübarizənin getməsi, ölkədəki mühiti, ordudakı başıpozuqluq, cəbhə xəttində 
yaşanan faciələrə göstərilən laqeydlik təkcə Xocalı faciəsinin deyil, sonrakı müsibətlərimizin də əsas 
səbəblərindəndir.  

Tarixi faktlar göstərir ki, Xocalı şəhərinin ermənilər tərəfindən mühasirəsinə hələ 1991-ci ilin oktyabrında 
başlanıb. Xankəndi ilə Əsgəran arasında strateji nöqtə olan Xocalının ələ keçirilməsi ermənilər üçün müstəsna 
məqsədlərdən olub. 1991-ci ilin oktyabrın 30-da Xocalı ilə quru əlaqəsi tamamilə kəsildi və ara-sıra görünən 
vertolyotlar mühasirədə qalan 2500 nəfərlik Xocalını Azərbaycanla bağlayan yeganə nəqliyyat vasitəsi idi. 
1992-ci il yanvarın 28-də Ağdam-Şuşa reysi ilə uçan mülki vertolyotun Xankəndindən atılan raketlə 
vurulmasından sonra Xocalı ilə hava əlaqəsi də tamamilə kəsildi. 1992-ci il yanvarın 2-dən Xocalıya hətta 
elektrik enerjisi də verilmirdi. Şəhər tamamilə təcrid olunaraq taleyin ümidinə buraxılmışdı. Fevralın ikinci 
yarısından etibarən Xocalı dörd bir yandan erməni yaşayış məntəqələrindən intensiv artilleriya atəşinə məruz 
qalırdı. Şəhərin mühasirədən çıxarılması üçün kağız üzərində çeşidli planlar cızılsa da, onların heç biri 
gerçəkləşdirilmirdi.  

Həmin dövrdə hakimiyyətdə olan rejimin Qarabağı qorumaq bacarığına malik olmadığı qabarıq 
görünürdü. Üstəlik yeni yaranmaqda olan Azərbaycan ordusu siyasi intriqaların güdazına verilmişdi. 1992-ci il 
yanvarın sonu - fevralın birinci yarısında Kərkicahan, Quşçular, Malıbəyli və Qarabağlı kəndlərinin işğalına 
göstərilən faktiki biganəlik Xocalıya münasibətdə də aşkar idi. Kritik vəziyyətdə başını itirən hakimiyyət iflas 
həddində, müxalifətçilərsə hakimiyyət davasında idilər. Güc nazirliklərinin tez-tez dəyişdirilməsi hərbi 
uğursuzluqların əsas səbəblərindən birinə çevrilmişdi. Xocalının müdafiəsi üçün mərkəzi hakimiyyət 
səviyyəsində planlı tədbirlərin həyata keçirilməməsi son nəticədə ermənilərin 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na 
keçən gecə amansız qətliamına şərait yaratmış oldu.  

BMT-yə yeni üzv qəbul olunmuş Azərbaycanın həmin dövrdə bu mötəbər təşkilatın prinsiplərinə 
əsaslanmaqla Xocalıda baş verən faciənin soyqırım kimi tanınması istiqamətində zəruri tədbirlər həyata 
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keçirməməsi də olduqca üzücü və təəssüfləndirici faktdır. Halbuki BMT Baş Məclisinin 1948-ci il tarixli 260 
(III) saylı qətnaməsi ilə qəbul edilmiş "Genosid cinayətinin qarşısının alınması və cəzalandırılması haqqında" 
Konvensiyanın 2-ci bəndində göstərilən şərtlər Xocalı faciəsinin məhz soyqırım adlandırılmasına tamamilə 
imkan yaradır. Bu beynəlxalq sənəddə göstərilir ki, hər hansı milli, etnik, yaxud dini qrupun tam və ya qismən 
məhv edilməsilə törədilən bir sıra hərəkətlər genosid (soyqırımı) cinayətinin mahiyyətini təşkil edir. Bu 
hərəkətlərə həmin qrupun üzvlərinin öldürülməsi, ağır bədən xəsarətinin, yaxud əqli pozğunluğun yetirilməsi, 
onların fiziki məhvinə səbəb olan həyat şəraitinin yaradılması, uşaqların zorla bir insan qrupundan alınıb 
başqalarına verilməsi törədilmiş cinayətin soyqırımı kimi tövsif edilməsinə əsas verir. Bu hüquqi kriteriyalardan 
yanaşdıqda, ermənilərin Xocalıda məhz milli zəmində törətdikləri dəhşətli cinayətlərin genosid olduğuna heç bir 
şübhə qalmır. Həmin gün mənfur erməni silahlı birləşmələri Xocalı əhalisini məhz milli-etnik, dini səbəblərlə 
son nəfərinədək qətlə yetirmək, məhv etmək məqsədini qarşıya qoymuşdular.  

Ermənistanın müharibə zamanı davranış normalarını müəyyənləşdirən beynəlxalq hüquq normalarına 
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 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 etdiriblər. Ermənistan silahlı qüvvələri bu hüquq normalarına məhəl 
qoymayıb, Xocalıda dinc əhalinin məhvi üçün ən qəddar üsullara əl atıblar. (Ermənistan 1993-cü ildə münaqişə 
qurbanlarının mühafizəsi məsələlərini nəzərdə tutan 12 avqust 1949-cu il tarixli Cenevrə Konvensiyasını 7 iyun 
1993-cü ildə ratifikasiya edib).  

1992-1993-cü ildə hakimiyyətdə olmuş qüvvələr də bu və ya digər hüquq normalarına əsaslanmaqla 
Xocalı faciəsinin real mahiyyətinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması üçün heç bir iş görmədilər.  

Hətta 1993-cü il fevralın 23-də imzalanmış "Azərbaycana qarşı edilmiş vəhşiliklərin açıqlanması 
haqqında" fərman da kağız üzərində qalmışdı.  

Xocalı soyqırımının beynəlxalq müstəvidə tanıdılması və erməni faşizminin ifşası ilə bağlı ilk praktik 
təşəbbüs isə ulu öndərimiz Heydər Əliyevin xalqın təkidli tələbilə hakimiyyətə qayıdışından sonrakı mərhələyə 
təsadüf edir. Ulu öndərimiz ilk gündən Ermənistanın Azərbaycana qarşı həyata keçirdiyi soyqırımı və terror 
siyasətinin mahiyyətini, habelə ərazilərimizin işğalından sonra Dağlıq Qarabağın terrorizm mənbəyinə 
çevrilməsi, orada narkotik maddələrin yetişdirilməsi, mədəni abidələrin məhv edilməsi və digər faktların dünya 
ictimaiyyətinə çatdırılmasını xarici siyasətdə mühüm vəzifələrdən biri kimi müəyyənləşdirdi. Bu məqsədlə 
atılan mühüm addımlardan biri də erməni təcavüzü nəticəsində üzləşdiyimiz milli faciələrimizə siyasi-hüquqi 
qiymətin verilməsi oldu.  

Ulu öndərimizin təşəbbüsü ilə 1994-cü il fevralın 24-də Milli Məclis "Xocalı Soyqırımı Günü haqqında" 
qərar qəbul edib, BMT-yə, dünya dövlətlərinə bu qətliamın gerçək mahiyyətini açıqlayaraq beynəlxalq 
ictimaiyyəti erməni terrorizminə qarşı təsirli tədbirlər görməyə çağırıb. Son 14 ildə Xocalı həqiqətlərinin 
dünyaya tanıdılması, Ermənistanın sovet hərbi dairələrinin dəstəyi ilə həyata keçirdiyi insanlıq əleyhinə 
cinayətin beynəlxalq miqyasda ifşası istiqamətində xeyli iş görülüb, xarici dillərdə kitablar, sənədlər dərc 
olunub, Xocalı genosidi müxtəlif təşkilatlarda gündəmə gətirilib, bununla bağlı bir çox internet saytları 
yaradılıb.  

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 elan 
edilir. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 26 fevral 2002-ci il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Xocalı 
soyqırımının 10-cu ildönümü ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin bəyanatı"nda isə vurğulanır 
ki, Azərbaycan dövləti mövcud imkanların hamısından yararlanaraq ərazi bütövlüyünün bərpasını təmin edəcək,  
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Xocalı faciəsinin əsl beynəlxalq hüquqi-siyasi qiymət almasına, onun ideoloqlarının, təşkilatçılarının və 
icraçılarının layiqincə cəzalandırılmasına nail olacaq. 

 
Sevinc Budaqova,  

Tarix elmləri namizədi,  
46 saylı məktəbin direktoru, Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü.   

 
“Şərq”.-2010.-23 fevral.-N.33.-S.6. 
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Əsrin faciəsi olan Xocalı soyqırımını törətmiş qatillərin  

cəzalandırılmasının vaxtı çatıb 
 

Beynəlxalq hüquqa görə, soyqırımı sülh və bəşəriyyət əleyhinə yönələn əməldir və ən ağır 
beynəlxalq cinayət sayılır 

 
1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Azərbaycan xalqının tarixinə qara hərflərlə yazılıb. Həmin 

gecə erməni silahlı dəstələri Xankəndi şəhərində yerləşən ruslara məxsus 366-cı motoatıcı alayının zirehli 
texnikası və hərbçilərinin köməyi ilə Xocalı şəhərini yerlə-yeksan ediblər. Xatın, Liditsa, Oradur soyqırımları 
kimi, Xocalı soyqırımı da insanlıq tarixinə yazılan qanlı hadisədir. Erməni təcavüzkarlarının Azərbaycan 
xalqına qarşı törətdikləri bu vəhşilik nəticəsində 613 nəfərin, o cümlədən, 106 qadının, 63 uşağın, 70 qocanın 
həyatına son qoyulub, 487 nəfər yaralanıb, 1275 dinc sakin əsir götürülüb, 150 nəfərin taleyindən isə hələ də 
xəbər yoxdur. 

Xocalıda törədilmiş vəhşilikləri heç nə ilə müqayisə etmək mümkün deyil. Bu soyqırımı aktı nəticəsində 8 
ailə tamamilə məhv edilib, mülki əhali görünməmiş qəddarlıqla qətlə yetirilib, əsir götürülənlərə ermənilər 
tərəfindən amansız işgəncələr verilib. 

 
Dünya mətbuatı Xocalı faciəsinə bu cür işıq saldı 

 
Qeyd edək ki, 18 il əvvəl baş verən bu soyqırımı faktı dünyanın aparıcı KİV-lər tərəfindən aşağıdakı 

şəkildə işıqlandırılıb: “Krua l’Eveneman” jurnalı (Paris), 25 fevral 1992-ci il: “Ermənilər Xocalıya hücum 
ediblər. Bütün dünya eybəcər hala salınmış meyitlərin şahidi oldu”. 

“The Sunday Times” qəzeti (London), 1 mart 1992-ci il: “Erməni əsgərləri minlərlə ailəni məhv ediblər”. 
“The Times” qəzeti (London), 4 mart 1992-ci il: “Çoxları eybəcər hala salınıb, körpə qızın ancaq başı 

qalıb”. 
“İzvestiya” (Moskva), 4 mart 1992-ci il: “Videokamera qulaqları kəsilmiş uşaqları göstərdi. Bir qadının 

sifətinin yarısı kəsilib. Kişilərin skalpları götürülüb”. 
“Financial Times” qəzeti (London), 14 mart 1992-ci il: “General Polyakov bildirib ki, 366-cı alayın 103 

nəfər erməni hərbçisi Dağlıq Qarabağda qalıb”. 
“Le Mond” qəzeti (Paris), 14 mart 1992-ci il: “Ağdamda olan xarici jurnalistlər Xocalıda öldürülmüş 

qadın və uşaqlar arasında skalpları götürülmüş, dırnaqları çıxarılmış 3 nəfəri görüblər. Bu, azərbaycanlıların 
təbliğatı deyil, bu, reallıqdır”. 

“İzvestiya” (Moskva), 13 mart 1992-ci il: “Mayor Leonid Kravets: Mən şəxsən təpədə yüzə yaxın meyit 
gördüm. Bir oğlanın başı yox idi. Hər tərəfdə xüsusi qəddarlıqla öldürülmüş qadın, uşaq, qocaların cəsədləri 
görünürdü”. 

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

Livanlı kinooperator təsdiq edib ki, onun ölkəsinin varlı daşnak icması Qarabağa silah və adam göndərir. 
Rusiyanın “Memorial” hüquq-müdafiə mərkəzinin məlumatına görə, 4 gün ərzində Ağdama Xocalıda 

qətlə yetirilmiş 200 azərbaycanlının meyiti gətirilib, onlarca meyitin təhqirə məruz qalması faktı aşkar edilib. 
Ağdamda 181 meyit (130 kişi və 51 qadın, o cümlədən, 13 uşaq) məhkəmə-tibbi ekspertizasından keçirilib. 
Ekspertiza zamanı müəyyən edilib ki, 151 nəfərin ölümünə güllə yaraları, 20 nəfərin ölümünə qəlpə yaraları 
səbəb olub, 10 nəfər isə küt alətlə vurularaq öldürülüb. Hüquq-müdafiə mərkəzi diri adamın baş dərisinin 
soyulması faktını da qeydə alıb. 

“Newsweek” jurnalı (ABŞ), 16 mart 1992-ci il: “Ötən həftə Azərbaycan yenidən məzarlığa çevrilib: 
qaçqınlar və doğranmış cəsədlər məscidin arxasında meyitxana kimi uzanırdı. Bunlar erməni hərbi birləşmələri 
tərəfindən 25-26 fevralda ələ keçirilmiş Dağlıq Qarabağın kiçik Xocalı yaşayış məntəqəsinin sadə azərbaycanlı 
kişiləri, qadınları və uşaqları idi. Bir çoxları qaçmağa çalışarkən yaxından atılan güllə ilə öldürülüb, bəzilərinin 
üzləri qəddarcasına əzilib, digərlərinin isə skalpı çıxarılıb. Şəhidlərin ailələri göz yaşı axıdırlar”. 

“Reuters” agentliyinin fotoqrafı Frederix Lenqeyn: “Birinci maşında mən 35 meyit saydım, ikincidə isə 
meyitlərin sayı bundan çox idi. Bəzilərinin başları kəsilmiş, çoxları isə yanmışdı ...” 

“The Sunday Times” qəzeti (London), 1 mart 1992-ci il: “Tomas Qolts: Sağ qalan azərbaycanlılar 
danışırlar ki, erməni əsgərləri 450-dən çox azərbaycanlını güllələyib, süngüdən keçiriblər. Onların əksəriyyəti 
qadın və uşaqlar olub, yüzlərlə, bəlkə də minlərlə insan itkin düşüb və ya həlak olub. Dünən axşam Ağdamın 
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meyitxanasında 579 ölü qeydə alındı. 29 meyit qəbiristanlıqda basdırılmışdı. Dəfn mərasimi gözlənilən 7 
meyitin ikisinin uşaq, üçünün isə qadın olduğunu gördüm. Onlardan biri yaxın məsafədən sinəsindən güllə 
yarası almışdı. Ağdam xəstəxanasında dəhşətli mənzərə yaranmışdı. Həkimlər qırğından qaçan 140 xəstənin 
əksəriyyətinin güllə yarası aldığını bildirirdilər...” 

“The Sunday Times” qəzeti (London), 8 mart 1992-ci il: “Tomas Qolts: Ötən həftə bu yer xəritədən 
silindi. Dəhşətli xəbərlər Azərbaycanın sərhəd şəhəri Ağdama gəlir, meyitxanalar meyitlərlə dolurdu... Mən 
Qarabağa baş çəkən sonuncu qərbli idim. Yanvar ayı idi və insanlar uğursuz talelərini əvvəlcədən görürdülər. 
Azərbaycanlı müdafiəçilər bir-bir həlak olurdular. Sağ qalanlar bildirirdilər ki, erməni qüvvələri bundan sonra 
amansız qırğına başladılar, tərpənən hər şeyə atəş açırdılar. Bəziləri qəzəblərini xaricilərə bildirirdilər: “Hanı 
mənim qızım, hanı mənim oğlum?”, - deyə analar ah-nalə edirdilər. Zorlanıb. Doğranıb. İtkin düşüb”. 

“The Times” qəzeti (London), 2 mart 1992-ci il: “Anatoli Liven: Biz qarla örtülmüş Dağlıq Qarabağ 
təpəliklərinə endikcə, cəsədlərin hər tərəfə yayıldığını gördük. Açıq-aydın görünürdü ki, insanlar xilas olmaq 
üçün qaçarkən güllələniblər...”. 

“The Times” qəzeti (London), 3 mart 1992-ci il: “Anatoli Liven: Dağlıq Qarabağın təpəliklərinə 
səpələnmiş qadın və uşaqlardan ibarət 60-dan çox meyit erməni qoşunlarının dinc azərbaycan əhalisini qətlə 
yetirdiyi barədə bəyanatları təsdiqləyir. Yüzlərlə insan itkin düşüb. Təpəliklər və kiçik vadi boyu qurumuş 
otların üzərinə səpələnmiş Azərbaycan qaçqınlarının cəsədləri ötən çərşənbə erməni hərbçilərinin törətdikləri 
qırğından xəbər verir...” 

 “Channel 4 News” televiziyası (Böyük Britaniya), 2 mart 1992-ci il: “2 fransız jurnalisti mülki geyimdə 
olan 32 qadın, kişi və uşaq meyiti görüb. Onların əksəriyyəti 1 metrdən də yaxın məsafədən başlarından 
güllələnib”. 

“Boston Sunday Globe” qəzeti (ABŞ), 21 yanvar 1993-cü il: Globe əməkdaşı Con Auerbax: “Palçıqlı 
qaçqın düşərgəsindəki qorxmuş uşaqlar, nalə çəkən analarla dolu yük maşınları, qorxudan sifəti ağarmış insan 
dənizi, minlərlə azərbaycanlı sual yaradır: nə üçün onlar burada sığınacaq axtarırlar. Gördüklərimiz - onların 
yolu üstündəki hər bir kəndin sistematik olaraq dağıdılmasının nəticəsidir. Bu bizim gördüyümüz ən nifrət 
doğuran hadisədir...” 

“The Age, Melbourne” qəzeti (Avstraliya), 6 mart 1992-ci il: “Helen Vomak: Qurbanların dəqiq sayı bəlli 
deyil, lakin şübhə edilmir ki, ötən həftə Dağlıq Qarabağın qarlı dağlarında Azərbaycanın Xocalı şəhərinin mülki 
əhalisi erməni ordusu tərəfindən qətlə yetirilib. Ağdam şəhərində sığınacaq tapmış Xocalı qaçqınları ermənilərin 
25 fevralda onların evlərinə necə hücum etdiklərini və meşələrə qaçaraq gizlənənləri izləyib öldürdüklərini 
ətraflı danışırlar. Ağdama çərşənbə axşamı çatanda təzə qazılmış 75 qəbir və eybəcər hala salınmış dörd cəsədi 
məsciddə gördük...” 

“The Washington Post” qəzeti (ABŞ), 28 fevral 1992-ci il: “Qaçqınlar bildirirlər ki, yüzlərlə insan erməni 
hücumu zamanı həlak olub. Bu gün 7 meyit tapılıb, onların ikisi uşaq və üçü qadın idi, biri yaxın məsafədən 
sinəsindən güllələnmişdi. Digər 120 qaçqın Ağdam xəstəxanasında ağır yaralarla müalicə olunur”. 

“The Washington Times” qəzeti (ABŞ), 2 mart 1992-ci il: “Erməni hücumu zamanı yüzlərlə azərbaycanlı 
öldürüldü və ya itkin düşdü. Təxminən 1000 Xocalı sakini çərşənbə axşamı erməni ordusu tərəfindən qətlə 
yetirildi. Azərbaycan televiziyası Xocalı ərazisindən gətirilən meyitlərlə dolu yük maşınlarını göstərdi”. 

“The İndependent” (London), 29 fevral 1992-ci il: “Helen Uomak - “Röytersin Ağdamdakı müxbiri Elif 
Kaban bildirir ki, mülki əhalinin dünənki kütləvi qırğınından sonra azərbaycanlılar Xocalı şəhərinə ermənilərin 
hücumu zamanı həlak olmuş insanları dəfn edirdilər. “Dünya burada baş verənlərə göz yumur. Biz ölürük, siz 
isə sadəcə izləyirsiniz, - deyə adamlardan biri bir qrup jurnalistə qışqırıb”. 

“Nie” qəzeti, (Bolqarıstan), Violetta Parvanova: “Xocalı insanlığın faciəsidir”. 
“BBC Morning News” 3 mart 1992-ci il, saat 07.37 yayımında vəziyyəti belə əks etdirib: “Hadisə yerində 

olan müxbirimiz 100-dən çox azərbaycanlı kişi, qadın və uşaq cəsədlərini gördüyünü və bunların başlarına 
yaxın məsafədən atəş açılaraq öldürüldüyünü xəbər verir”. 

Xocalı faciəsinin şahidi olan və sonra Livanın paytaxtı Beyrutda məskunlaşan erməni jurnalist Daud 
Kheyriyan, “For the Sake of Cross” (Xaçın xatirinə) adlı kitabında (səhifə: 62-63) yazır: “...ölülərin 
yandırılması ilə məşğul olan bir dəstə erməni martın 2-də Xocalının 1 kilometr qərbində yerləşən bir əraziyə 
100 azərbaycanlının meyitini gətirib yığdı. Axırıncı yük maşınında gətirilən ölülərin içərisində 10 yaşlı bir qız 
uşağı gördüm. Başından və əlindən yaralanmışdı. Sifəti göyərmişdi. Soyuğa, aclığa və yaralanmasına 
baxmayaraq, hələ də yaşayırdı. Çox çətin nəfəs ala bilirdi. Gözlərini ölüm qorxusu sarmışdı. Həmin vaxt 
Tiqranyan adlı bir əsgər qızı tutub cəsədlərin üzərinə atdı. Sonra bütün cəsədləri yandırdılar. Mənə elə gəldi ki, 
yanan cəsədlərin içərisində bir nəfər bağırır. Heç nə edə bilmədim. Sonra mən Şuşaya gəldim. Onlar Xaçın 
xatirinə savaşa davam etdilər”. 
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Bu gün sənədlərdə Xocalı soyqırımı şahidlərinin ifadələri də var 
 
Heydərov Camal Əbdülhüseyn oğlu: “Qaraqaya deyilən yerin yaxınlığındakı fermanın 2 kilometrliyində 

eybəcər hala salınmış xeyli azərbaycanlı meyiti var idi. Qətlə yetirilmiş uşaqların sinəsini yarıb ürəklərini 
parçalayıblar, əksər meyitlər isə tikə-tikə doğranıb”. 

Heydərov Şahin Zülfuqar oğlu Naxçıvanik kəndi (Xocalı) yaxınlığında 80-ə yaxın meyit görüb. Meyitlər 
qorxulu vəziyyətə salınmış, başları kəsilmişdi. Milis mayoru Əlif Hacıyev, yaxın qohumları Səlimov Fəxrəddin, 
Səlimov Mikayıl da qətlə yetirilənlər arasında olublar. 

Hümbətov Cəlil Hümbətəli oğlu. Ermənilər onun gözü qarşısında həyat yoldaşı Füruzə, oğlu Muğan, qızı 
Simuzər və gəlini Südabəni güllələyiblər. 

Paşayeva Kübra Adil qızı Kətik meşəsinə girəndə ermənilərin mühasirəsinə düşüb. Gizləndiyi kolluqdan 
həyat yoldaşı Paşayev Şura Tapdıq oğlunun, oğlu Paşayev Elşad Şura oğlunun güllələnməsinin şahidi olub. 

Əmirova Xəzəngül Təvəkkül qızı. Xocalı işğal olunan zaman erməni silahlıları onun ailəsini bütünlüklə 
girov götürüblər. Ermənilər Xəzəngülün anası Rayanı, 7 yaşlı bacısı Yeganəni və xalası Göycəni güllələyib, 
atası Əmirov Təvəkkülü isə benzin tökərək yandırıblar. 

Əliyeva Zoya Əli qızı 150 nəfərə qədər adamla 3 gün meşədə qalıb. Meşədə Zoyanın yanında Əhmədova 
Dünya və onun bacısı Gülxar donub ölüblər. 

Mustafayeva Kübra Əliş qızı: “Ermənilər bizi girov götürən kimi yanımdakı altı nəfəri yerindəcə 
güllələdilər”. 

Kərimova Səidə Qurban qızı: “12 nəfərlə birlikdə girov götürüldük. Ermənilər qızım Nəzakəti, Tapdığı, 
Səadəti, İradəni işgəncə ilə öldürüblər”. 

Nəcəfov Əli Ağami oğlu: “Ermənilər qaçan adamları mühasirəyə alaraq 30-40 nəfəri yerindəcə 
güllələyiblər”. 

1994-cü ildən Ümummilli lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Azərbaycan hökuməti və parlamenti 
erməni millətçilərinin azərbaycanlılara qarşı törətdikləri cinayətlər, o cümlədən, Xocalı soyqırımı haqqında 
həqiqətləri bütün miqyası və dəhşətləri ilə dünya dövlətlərinə və beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırmaq, bunların 
soyqırımı siyasəti kimi tanınmasına nail olmaq üçün ardıcıl tədbirlər görüb. Hazırda bu iş Prezident İlham 
Əliyev tərəfindən davam etdirilir. 

Xocalı həqiqətlərini əks etdirən çoxsaylı bukletlərin, videomaterialların dünya ölkələrində yayılmasında 
Heydər Əliyev Fondunun xüsusi rolu var. 

Azərbaycan Milli Məclisi hər il fevralın 26-nı “Xocalı soyqırımı günü” elan edib. Həmin gün bütün 
Azərbaycan Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsini yad edir. 

Dünyanın sülhsevər insanları, sivil dövlətləri, nüfuzlu beynəlxalq təşkilatları, beynəlxalq ictimaiyyət bu 
acı həqiqəti bilməli, insanlığa qarşı törədilən bu cinayət öz hüquqi qiymətini almalıdır. 

Beynəlxalq hüquqa görə, soyqırımı sülh və bəşəriyyət əleyhinə yönələn əməldir və ən ağır beynəlxalq 
cinayət sayılır. BMT Baş Məclisinin 1948-ci il 9 dekabr tarixli 260 (III) saylı qətnaməsi ilə qəbul edilib və 
1961-ci ildə qüvvəyə minən Soyqırımı cinayətinin qarşısının alınması və təqsirkarların cəzalandırılması 
haqqında Konvensiyada soyqırımı cinayətinin hüquqi əsası təsbit olunub. Ermənistanın Azərbaycana qarşı 
təcavüzü zamanı həmin Konvensiyada təsbit edilmiş soyqırımı cinayətini təşkil edən bütün əməllər 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 4 
qətnamə qəbul etsə də, işğalçı Ermənistan bunları hələ də yerinə yetirmir. Doğma yurdlarından didərgin düşmüş 
Xocalı sakinləri bu gün dünya xalqlarına, dövlətlərinə, beynəlxalq təşkilatlara haqq-ədaləti və həqiqəti müdafiə 
etmək, Xocalıda törədilmiş soyqırımı pisləmək barədə müraciətlər edirlər. XX əsrin ən qanlı faciələrindən olan 
Xocalı soyqırımını törədənlər layiq olduqları cəzanı almalıdırlar!!! 
 

“Yeni Azərbaycan”.-2010.-23 fevral.-N.33.-S.5. 
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Ermənilərin Xocalıda törətdikləri qırğın insanlığa qarşı törədilmiş  

ən dəhşətli cinayətdir 
 
Bakı, 24 fevral (AzərTAc). Fevralın 24-də Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım 

Assosiasiyasının və “Azərbaycanda Miqrant və Məcburi Köçkünlərin Hüquqlarının Müdafiəsi” İctimai 
Birliyinin (AMMKHM İB) təşkilatçılığı ilə Xocalı soyqırımının 18-ci ildönümünə həsr olunmuş “dəyirmi 
masa” keçirilmişdir.  

Tədbir iştirakçıları əvvəlcə Xocalı şəhidlərinin və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda canlarından 
keçmiş Vətən övladlarının xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad etmişlər.  

İctimai Birliyin sədri, professor Nadir Abdullayev tədbiri açdıqdan sonra Xocalı, Füzuli, Laçın və Şuşa 
rayon icra hakimiyyətlərinin nümayəndələri, Xocalı Soyqırımını Tanıtma İctimai Birliyinin sədri, “Qolos 
Karabaxa-Voice of Karabahk” qəzetinin baş redaktoru və digərləri çıxış edərək, erməni silahlılarının keçmiş 
SSRİ-nin 366-cı motoatıcı alayının köməyi ilə 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Xocalı şəhərində 
törətdikləri qırğının acı nəticələri barədə danışmış, həmin hadisələri insanlığa qarşı törədilmiş ən dəhşətli 
cinayət adlandırmışlar.  

Bildirilmişdir ki, həmin gün 613 nəfər xüsusi amansızlıqla qətlə yetirilmiş, yüzlərlə insan yaralanmış, 8 
ailə tamamilə məhv edilmiş, 21 uşaq hər iki valideynini, 130 uşaq isə valideynlərdən birini itirmiş, 1275 nəfər 
əsir götürülmüş, 150 nəfər itkin düşmüşdür. Yalnız ümummilli liderimiz Heydər Əliyev hakimiyyətə 
qayıtdıqdan sonra Xocalı faciəsinə siyasi-hüquqi qiymət verilmiş, Milli Məclis qərar qəbul etmiş, bu hadisə 
ermənilərin Azərbaycan xalqına qarşı həyata keçirdiyi soyqırımı aktı kimi təsbit olunmuş, Xocalı həqiqətlərinin 
dünya ictimaiyyətinə çatdırılması istiqamətində mühüm addımlar atılmışdır. Çıxışlarda vurğulanmışdır ki, 
ermənilərin təkcə Xocalı deyil, Quşçu, Ağdaban, Malıbəyli, Qaradağlı və Dağlıq Qarabağın digər bölgələrində 
törətdikləri vəhşiliklər barədə də məlumatlar hazırlanaraq dünya ictimaiyyətinə çatdırılmalıdır.  

Sonra tədbir iştirakçıları adından BMT-yə, Avropa Şurasına, ATƏT sədrinə və Minsk qrupunun 
həmsədrlərinə, digər beynəlxalq təşkilatlara, eləcə də dünya ölkələrinin parlamentlərinə müraciət qəbul 
olunmuşdur.  

 
AzərTAc 

24 fevral 2010-cu il 
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Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi yad olunur 

 
Xocalı faciəsinin 18-ci ildönümü ilə əlaqədar Rumıniyada keçirilən silsilə tədbirlər çərçivəsində fevralın 

22-də Buxarest şəhəri 2-ci sektorunun Mədəniyyət Mərkəzində "Canlı alov - Azərbaycan təəssüratları" 
mövzusunda konfrans təşkil olunmuşdur.  

Tədbir Buxarest Yazıçılar Assosiasiyası, Heydər Əliyev Fondunun Rumıniya nümayəndəliyi və 
Azərbaycanın bu ölkədəki səfirliyinin təşəbbüsü və dəstəyi ilə keçirilmişdir. 

Konfransda Buxarest Yazıçılar Assosiasiyasının sədri, doktor Horia Qırbea Azərbaycanla bağlı 
təəssüratlarını bölüşmüş və fotosərgi nümayiş etdirmişdir. H.Qırbea Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi 
təcavüzünün ağır nəticələrindən bəhs etmiş, Xocalı soyqırımının XX əsrin ən dəhşətli faciələrindən biri 
olduğunu bildirmişdir. Rumın yazıçısı, eyni zamanda, 20 Yanvar hadisələri və Qubadakı kütləvi məzarlıq 
haqqında faktları diqqətə çatdırmışdır.  

Sonra səfirliyin əməkdaşı Fəxri Kərimli Ermənistanın ölkəmizə hərbi təcavüzü haqqında ətraflı məlumat 
vermiş, ermənilərin həyata keçirdikləri etnik təmizləmə siyasəti nəticəsində 1 milyondan çox azərbaycanlının 
qaçqın və məcburi köçkünə çevrildiyini qeyd etmiş, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində tutduğu ədalətli 
mövqeyə görə Rumıniya dövlətinə minnətdarlığını bildirmişdir. 

Heydər Əliyev Fondunun Rumıniya nümayəndəliyinin direktoru İqbal Hacıyev "Xocalıya ədalət" 
kampaniyası barədə iştirakçıları məlumatlandırmış, daha sonra mədəniyyət mərkəzinin əlaqələndiricisi xanım 
Mihaela Popesku, Buxarest şəhəri 2-ci sektorunun Gənclər Parlamentinin rəhbəri Aleksandra Dobra, Rumıniya-
Azərbaycan Dostluq Cəmiyyətinin sədri Dumitru Balan çıxış etmişlər. 

Konfransda "TVR Cultural" televiziyası, "Radio Romania", "Romania Literara", "Luceafarul", "Cultura", 
"Viata Romeanasca", "Observatorul Cultural", "Evenimentul Zilei", "Adevarul", "Jurnalul National" 
qəzetlərinin, "Rompress", "Mediafax", "Newsin" xəbər agentliklərinin nümayəndələri iştirak etmişlər.  

Tədbirdə səfirliyin və Heydər Əliyev Fondunun Rumıniya nümayəndəliyinin dəstəyi ilə rumın dilinə 
tərcümə olunmuş Azərbaycan müəlliflərinin kitabları və Heydər Əliyev Fondu tərəfindən hazırlanmış "Qarabağ 
haqqında həqiqi faktlar" seriyasından olan kitabçalar nümayiş etdirilmiş və iştirakçılar arasında paylanmışdır.  

Konfransda Rumıniya Yazıçılar İttifaqı və Buxarest Yazıçılar Assosiasiyasının rəhbərliyi, mədəniyyət, 
elm xadimləri, diplomatlar, sənətkarlar, yazıçılar, jurnalistlər və tələbələr, türk və tatar icmalarının 
nümayəndələri, Azərbaycan diasporunun üzvləri iştirak etmişlər. 

Bundan əlavə, Buxarest Yazıçılar Assosiasiyasının sədri doktor Horia Qırbeanın Xocalı faciəsi haqqında 
məqaləsi "Lucefarul" jurnalında yaxın günlərdə çap olunacaq, fevralın 26-da Xocalı faciəsinin 18-ci ildönümü 
və "Xocalıya ədalət" beynəlxalq kampaniyası ilə bağlı səfirlik və Heydər Əliyev Fondunun Rumıniya 
nümayəndəliyi tərəfindən geniş tədbir keçiriləcəkdir. 

*** 
Azərbaycan-Amerika Şəbəkəsindən (USAN) bildirmişlər ki, Amerika azərbaycanlıları son iki həftə 

ərzində Xocalı soyqırımının tanınması üçün ABŞ administrasiyasının üzvlərinə, Prezident Barak Obamaya, 
vitse-prezident Co Baydenə, dövlət katibi Hillari Klintona, habelə konqresmenlər və senatorlara 1211 məktub 
göndərmişlər. 

Məktublarda vurğulanır ki, amerikalılar 2001-ci il sentyabrın 11-ni unutmadıqları kimi, 1992-ci il fevralın 
26-sı da azərbaycanlıların yaddaşından silinməyəcəkdir. 

Azərbaycanlılar yazırlar: "Terrorla üzləşən Azərbaycan antiterror müharibəsində ABŞ-ın etibarlı 
müttəfiqinə çevrilmiş və koalisiyanın üzvü olmuşdur. Azərbaycanlılar Kosovo, Əfqanıstan və İraqda 
amerikalılarla çiyin-çiyinə xidmət edirlər". 

Azərbaycan diasporu Xocalı faciəsinin 18-ci ildönümündə Konqresin üzvlərini anma mərasimlərində 
iştirak etməyə, bu məsələni Konqresin protokollarına daxil edərək faciəni soyqırımı kimi tanımağa, qətliama 
görə məsuliyyət daşıması və qoşunlarını işğal olunmuş Azərbaycan torpaqlarından çıxarması üçün Ermənistan 
hökumətinə təzyiq göstərməyə çağırmışdır. 

Son iki həftə ərzində türk və Azərbaycan diasporları ABŞ hökumətinə, Konqresin üzvlərinə, 
Nümayəndələr Palatasına, Senatın xarici əlaqələr komitəsinə 2 436 məktub göndərmişdir. Diasporların üzvləri 
konqresmenləri uydurma "erməni soyqırımı" barədə qətnamənin əleyhinə səs verməyə çağırmışlar. Qətnamə 
Nümayəndələr Palatasında martın 4-də səsə qoyulacaqdır.  

*** 
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Fevralın 22-də Xocalı faciəsinin 18-ci ildönümü ilə bağlı Azərbaycanın Küveytdəki səfirliyi ölkəmizin 
Əsir və İtkin Düşmüş, Girov Götürülmüş Vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyası ilə birgə sərgi və təqdimat 
təşkil etmişdir.  

Səfirlikdən bildirmişlər ki, səfir Şahin Abdullayev Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü nəticəsində 
bir milyondan artıq azərbaycanlının qaçqın və məcburi köçkün olduğu, ermənilər tərəfindən azərbaycanlılara və 
ümumiyyətlə, insanlığa qarşı törədilmiş cinayət olan Xocalı faciəsi barədə ətraflı məlumat vermişdir. 

Diplomat "Xocalıya ədalət" beynəlxalq kampaniyası çərçivəsində il ərzində silsilə tədbirlərin davam 
etdiriləcəyini bildirmişdir.  

Azərbaycanın Əsir və İtkin Düşmüş, Girov Götürülmüş Vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının 
katibi Şahin Sayılov Ermənistanın azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə və soyqırımı siyasəti, təcavüzü 
nəticəsində Azərbaycana dəymiş maddi zərər və mədəniyyət abidələrinin dağıdılması, beynəlxalq hüquq 
normalarına zidd olaraq əsir və girov götürülmüş Azərbaycan vətəndaşlarına qarşı törədilmiş cinayətlər 
haqqında konkret faktlarla danışmışdır.  

Xocalı faciəsi haqqında məlumat verən Ş. Sayılov əməliyyat-istintaq materialları əsasında bu qanlı faciəni 
törətmiş konkret şəxslər və onların fəaliyyəti, öldürülmüş, işgəncələrə məruz qalmış, əsir və girov götürülmüş 
Azərbaycan vətəndaşları barədə faktları təqdim etmişdir.  

Tədbir iştirakçılarına Xocalı faciəsini və erməni terrorizmini əks etdirən sənədli film, kitablar, şəkillər və 
digər əyani vəsaitlər təqdim edilmişdir. Bundan əlavə, "Xocalı uşaqların gözü ilə" şəkil sərgisi nümayiş 
olunmuşdur.  

Tədbir Küveytin "Kuwait I" və "Əl-Vətən" telekanalları, "Əl-Ray", "Ən-Nahar", "Al-Qabas" və "Arab 
Times" qəzetləri tərəfindən işıqlandırılacaqdır.  

Tədbirdə Küveytin dövlət təşkilatlarının nümayəndələri, ictimai xadimlər, aparıcı universitetlərinin 
müəllimləri, diplomatik korpusun nümayəndələri, Küveytdəki Azərbaycan icmasının üzvləri iştirak etmişlər. 

*** 
Fevralın 23-də Azərbaycanın Gürcüstandakı səfirliyi və Kvemo Kartli-Borçalı bölgəsi quberniyasının 

dəstəyi ilə ölkənin azərbaycanlılar yaşayan rayonlarında Xocalı faciəsinin 18-ci ildönümü ilə bağlı tədbirlər 
keçirilmişdir.  

Tədbirlərdə Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad olunmuş, şəhidlərin ruhuna 
dualar oxunmuşdur. 

Azərbaycanın Gürcüstandakı səfiri Namiq Əliyev Dmanisi rayon mərkəzindəki Heydər Əliyev Fondunun 
kompüter təhsil mərkəzində keçirilən Xocalı faciəsinə həsr olunmuş tədbirin iştirakçılarına soyqırımın 
yaranması səbəbləri və nəticələri barədə ətraflı məlumat vermişdir. Səfir İslam Konfransı Təşkilatı Gənclər 
Forumunun mədəniyyətlərarası dialoq üzrə baş əlaqələndiricisi Leyla xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə başlanmış 
"Xocalıya ədalət" kampaniyasının hər yerdə olduğu kimi, Gürcüstanda da çoxlu tərəfdar tapacağına əminliyini 
bildirmiş və bu hərəkatın məqsədinin beynəlxalq təşkilatlardan Xocalı soyqırımına siyasi və hüquqi qiymət 
vermələrini tələb etmək olduğunu demişdir. N. Əliyev qeyd etmişdir ki, həmin kampaniyanı dəstəkləyənlər 
üçün Gürcüstanda da xüsusi veb-sayt açılmışdır.  

Sonra tədbir iştirakçıları beynəlxalq təşkilatlara Xocalı soyqırımına siyasi və hüquqi qiymət verilməsi ilə 
əlaqədar ünvanlanmış müraciətə imza atmışlar. Tədbirin 100 nəfərədək iştirakçısı öz imzası ilə Leyla xanım 
Əliyevanın təşəbbüsü ilə başlanmış kampaniyaya tərəfdar olduğunu təsdiq etmişdir. Onların arasında xeyli 
gürcü də vardır. 

Həmin gün faciə qurbanlarının xatirəsi azərbaycanlıların Marneuli şəhərindəki mədəniyyət mərkəzində də 
anılmışdır. Mərkəzin direktoru Fazil Həsənov Xocalı soyqırımını yaxın tariximizin ən dəhşətli faciəsi 
adlandırmış, Leyla xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə başlanmış "Xocalıya ədalət" kampaniyasına tərəfdar 
olanların sayının getdikcə artdığını bildirmiş və bunun beynəlxalq təşkilatların diqqətinə çatdırılıb faciəyə 
obyektiv qiymət verilməsi ilə nəticələnəcəyinə əminliyini ifadə etmişdir.  

Tədbirdə ulu öndər Heydər Əliyevin Xocalı soyqırımının 10 illiyi ilə əlaqədar Azərbaycan xalqına 
müraciətindən aşağıdakı sitat səslənmişdir: "Bu amansız və qəddar soyqırımı aktı insanlıq tarixinə ən qorxulu 
kütləvi terror aktlarından biri kimi daxil oldu. Bütövlükdə Azərbaycan xalqına qarşı yönəlmiş Xocalı soyqırımı 
öz ağlasığmaz qəddarlığı və qeyri-insani cəza üsulları ilə bəşər tarixində bir vəhşilik aktıdır. Bu soyqırımı, eyni 
zamanda, bütün bəşəriyyətə qarşı tarixi bir cinayətdir".  

Mərasimdə Azərbaycanın Gürcüstandakı səfiri Namiq Əliyev, Gürcüstan parlamentinin deputatı Azər 
Süleymanov, Kvemo Kartli-Borçalı bölgəsi qubernatorunun müavini Koba Kobiaşvili, Azərbaycan və gürcü 
ictimaiyyətinin nümayəndələri iştirak etmişlər.  

Qardabani rayon mərkəzində keçirilmiş tədbiri Gürcüstan Gənclərə Yardım və Maarifləndirmə 
Dərnəyinin sədri Musa Hacıyev açaraq Xocalı faciəsi barədə ətraflı məlumat vermişdir. İslam Konfransı 
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Təşkilatı Gənclər Forumunun mədəniyyətlərarası dialoq üzrə baş əlaqələndiricisi Leyla xanım Əliyevanın 
təşəbbüsü ilə başlanmış "Xocalıya ədalət" kampaniyasına diqqəti cəlb edən natiq qardabanililərin təşəbbüsə 
böyük fəallıqla qoşulduqlarını demişdir.  

Azərbaycanın Gürcüstandakı səfirliyinin məsul əməkdaşı Fəxri Hacıyev erməni qəsbkarlarının fitnəkarlığı 
sayəsində törədilmiş Xocalı faciəsinin heç vaxt qan yaddaşımızdan silinməyəcəyini bildirmişdir. F. Hacıyev 
qeyd etmişdir ki, Azərbaycan diplomatiyası beynəlxalq təşkilatları həqiqəti etiraf etməyə məcbur edəcək, 
ölkəmizin ərazi bütövlüyü bərpa olunacaqdır.  

Türkiyə Maarifləndirmə Təşkilatı Gürcüstan bölməsinin rəhbəri Emin Şəkərçi, Qardabani rayonundakı 
Kosalı kənd məktəbinin direktoru Sahib Mustafayev və başqaları Xocalı soyqırımına beynəlxalq səviyyədə 
siyasi və hüquqi qiymət veriləcəyinə əmin olduqlarını bildirmişlər.  

Tədbir iştirakçıları Heydər Əliyev Fondunun göndərdiyi Xocalıya həsr olunmuş filmə tamaşa etmiş, 
fondun dəstəyi ilə müxtəlif dillərdə işıq üzü görmüş kitablarla tanış olmuş, fotosərgiyə baxmışlar. 

Gürcüstan paytaxtında isə Xocalı soyqırımına həsr olunmuş tədbirlər fevralın 24-də ulu öndər Heydər 
Əliyevin Tbilisidəki büstü önünə əklillər qoyulması ilə başlanacaqdır. Azərbaycanlıların Tbilisidəki "Varlıq" 
mədəniyyət mərkəzində "Xocalıya ədalət" kampaniyasına dəstək verənlərin imzalarını toplamaq üçün təşkil 
olunmuş xüsusi veb-saytın təqdimat mərasimi keçiriləcək, çıxışlardan sonra Azərbaycan və gürcü 
bəstəkarlarının Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə həsr olunmuş əsərləri səsləndiriləcəkdir. 

*** 
Türkiyənin İzmir şəhərindəki "Swiss" otelində ölkəmizin İstanbuldakı Baş konsulluğu və Dünya 

Azərbaycanlıları Konqresinin təşkilatçılığı ilə XX əsrin ən dəhşətli qətliamı olan Xocalı soyqırımının 18-ci 
ildönümü qeyd edilmişdir.  

Tədbirdə çıxış edən Azərbaycanın İstanbuldakı baş konsulu Səyyad Aran, Dünya Azərbaycanlıları 
Konqresi İdarə Heyətinin üzvü Asif Qurban və "Qavram" tədris ocaqları baş direktorunun müavini Lokman 
Kızılörənli Xocalı soyqırımından, ermənilərin əsrlər boyu Türkiyə və Azərbaycanda dinc müsəlman əhaliyə 
qarşı törətdikləri qətliamlardan ətraflı bəhs etmişlər. Natiqlər vurğulamışlar ki, son illər Azərbaycanın və 
Türkiyənin dövlət başçılarının diqqət və qayğısı sayəsində diaspor təşkilatlarımız bu həqiqətlərin dünya 
ictimaiyyətinə çatdırılması istiqamətində birgə səmərəli iş aparırlar. Heydər Əliyev Fondunun məqsədyönlü 
fəaliyyəti və İslam Konfransı Təşkilatı Gənclər Forumunun mədəniyyətlərarası və sivilizasiyalararası dialoq 
üzrə baş əlaqələndiricisi Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə başlanmış "Xocalıya ədalət" kampaniyası çərçivəsində 
görülən işlər öz bəhrəsini verməkdədir. Artıq bütün dünyada ermənilərin törətdikləri qətliamlar, Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsi barədə Azərbaycanın haqlı mövqeyi qəbul edilməkdədir.  

Tədbirin sonunda İzmir şəhəri ictimaiyyətinin nümayəndələri Heydər Əliyev Fondunun materialları 
əsasında təşkil olunmuş Qarabağ həqiqətləri və Xocalı soyqırımı haqqında fotosərgi ilə tanış olmuşlar.  

Səyyad Aran və Asif Qurban Xocalı soyqırımı ilə bağlı "Avropa" və "SkyTürk" televiziya kanallarında 
təşkil olunmuş proqramlarda da iştirak etmişlər.  

*** 
Litva Azərbaycanlıları Cəmiyyəti (LAC) Xocalı faciəsinin 18-ci ildönümü ilə bağlı soyqırımı 

həqiqətlərinin bu ölkənin ictimaiyyətinə və siyasi dairələrinə çatdırılması məqsədi ilə bir sıra təbliğat tədbirləri 
və anma mərasimləri keçirir.  

Cəmiyyətin sədri Mahir Həmzəyev bildirmişdir ki, LAC-ın təşəbbüsü ilə Litvanın www.slaptai.lt saytında 
tanınmış jurnalist və naşir Gintaras Visotskasın Xocalı faciəsi haqqında geniş analitik məqaləsi, foto və video 
görüntülər yerləşdirilmişdir.  

Bu təbliğat materialları fevralın 24-də Kaunas şəhərində "XXI əsr" ("XXI amzius") qəzetində dərc 
olunacaqdır. Bunlardan əlavə, cəmiyyətin təşəbbüsü ilə Litva radiosunda qanlı Xocalı hadisələrinin obyektiv 
işıqlandırılmasına və onlara düzgün hüquqi-siyasi qiymət verilməsinə həsr edilmiş veriliş yayımlanacaqdır. 
Verilişdə yerli tarixçilər, beynəlxalq icmalçılar və siyasi şərhçilərlə bərabər, Litva Azərbaycanlıları 
Cəmiyyətinin sədri Mahir Həmzəyev də iştirak edəcək, Xocalı soyqırımı haqqında faktları və Azərbaycanın 
ədalətli mövqeyini ictimaiyyətə çatdıracaqdır. 

Xocalı faciəsinin obyektiv işıqlandırılmasına həsr olunmuş materiallarla 
http://slaptai.lt/azerbaidzanas/2918-chodzaly-skerdynes-pati-didziausia-tragedija-kuri-istiko-pasauli-1992-
aisiais.html linkində tanış olmaq mümkündür. 

*** 
Norveçin Oslo Universitetinin siyasi elmlər fakültəsinin "Sülh və münaqişələrin həlli" proqramının və 

Norveç Azərbaycanlıları Gənclər Təşkilatının (NAYO) birgə təşkilatçılığı ilə Xocalı soyqırımının 18-ci 
ildönümünə həsr edilmiş "Azərbaycan və həll olunmamış Qarabağ münaqişəsi" və "Norveçin regionun 
inkişafında rolu" mövzusunda "dəyirmi masa" keçiriləcəkdir.  
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"Dəyirmi masa"da Azərbaycanın İsveçdəki səfiri Rafael İbrahimov, Helsinki Komitəsinin direktor 
müavini Gunnar M.Ekelöv-Slydal, Norveç Xarici İşlər Nazirliyinin qlobal təhlükəsizlik və MDB ölkələri 
departamentinin direktor müavini Bord İvar Svendsen, Statiol Norveç neft şirkətinin sosial cavabdehlik 
şöbəsinin məsləhətçisi Hokon F. Nordanq iştirak edəcəklər.  

NAYO-nun sədri Ramil Əliyev Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat xidmətinə bildirmişdir ki, 
tədbirdə "Qarabağ münaqişəsi və onun törətdiyi fəsadlar", "Xocalı soyqırımı -bəşəriyyətin faciəsi" mövzuları 
ətrafında çıxışlar səslənəcəkdir.  

R. Əliyev bildirmişdir ki, Xocalı soyqırımı XX əsrin ən dəhşətli faciələrindən biridir. Belə günlərdə bütün 
dünyada yaşayan azərbaycanlılar həmrəy olmalı və qətlə yetirilmiş günahsız soydaşlarımızın qatillərinin 
cəzalandırılması üçün haqq səsini ucaltmalıdırlar. Elə bu məqsədlə də Osloda keçiriləcək tədbirin iştirakçıları 
Xocalı faciəsi ilə yanaşı, münaqişənin tarixi, onun həlli istiqamətində görülən işlər, eləcə də Qarabağ 
münaqişəsi beynəlxalq hüquq müstəvisində və s. məsələlərə dair fikirlərini bölüşəcəklər. 

Oslo Universiteti siyasi elmlər fakültəsinin "Sülh və münaqişələrin həlli" proqramının professor və 
müəllim heyətinin, əcnəbi tələbələrin, bir sıra xarici ölkənin Norveçdəki səfirlikləri əməkdaşlarının, media 
nümayəndələrinin və Azərbaycan icmasının təmsilçilərinin də qatılacağı tədbirdə Xocalı soyqırımı ilə bağlı 
ətraflı məlumatla yanaşı, Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə hazırlanmış "Xocalı uşaqların gözü ilə" adlı 
fotosərgi də təqdim olunacaq və faciə haqqında məlumatları əks etdirən bukletlər paylanacaqdır. Həmçinin 
tədbir çərçivəsində NAYO-nun üzvü olan yerli icma nümayəndələri Xocalı soyqırımı ilə bağlı həqiqətləri dünya 
miqyasında yaymaq məqsədi ilə nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların e-mail ünvanlarına məlumatlar göndərəcək, 
xarici ölkələrin tanınmış ictimai-siyasi xadimlərinə məktublar ünvanlayacaqlar. 

NAYO sədrinin sözlərinə görə, ümumiyyətlə, Azərbaycanın məruz qaldığı haqsızlıqlar, xalqımıza qarşı 
törədilmiş terror və soyqırım aktları barədə məlumatların dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, eyni zamanda, 
uydurma "erməni soyqırımı" iddialarının ifşası məqsədi ilə ənənəvi olaraq Osloda hər il Azərbaycan tarixinə 
yazılmış qanlı hadisələrlə, günlərlə bağlı müxtəlif tədbirlər təşkil edilir. Dinc və günahsız həmvətənlərimizin 
vəhşicəsinə qətlə yetirilməsini, əsir və girovların dözülməz işgəncələrə məruz qalmasını beynəlxalq ictimaiyyətə 
çatdırmaq məqsədi ilə fotosərgilər və akademik tədbirlər keçirilir, həmçinin yerli sakinlərə Xocalı soyqırımı, 20 
Yanvar və tariximizin digər qanlı faciələri ilə tanış olmaq və yaymaq üçün materiallar təqdim edilir.  

*** 
Fevralın 26-da ABŞ-da fəaliyyət göstərən Azərbaycan təşkilatları Birləşmiş Ştatların paytaxtı 

Vaşinqtonun mərkəzində Xocalı soyqırımının 18-ci ildönümü ilə əlaqədar yürüş keçirəcəklər.  
Amerika Azərbaycanlıları Şəbəkəsi (USAN) xəbər verir ki, hüznlü tarixə - Xocalı soyqırımına həsr 

olunmuş etiraz yürüşü zamanı XX əsrin əvvəllərində Qərbi Azərbaycanı işğal etmiş və həmin ərazilərdə etnik 
təmizləmə aparmış, sonralar orada mövcud Ermənistan dövləti yaratmış Ermənistanı ittiham edən şüarlar 
səsləndiriləcəkdir.  

Etiraz yürüşü Vaşinqton polisi, Kolumbiya dairəsi rəhbərliyi və ABŞ-ın təhlükəsizlik xidməti ilə 
razılaşdırılmışdır. Aksiya iştirakçıları Vaşinqtonun mərkəzi ilə Massaçusets küçəsindən Ermənistanın ABŞ-dakı 
səfirliyi binasının qarşısına qədər bayraqlarla və şüarlarla yürüş edəcəklər və burada nümayiş keçirəcəklər.  

ABŞ paytaxtının küçələri ilə yürüş zamanı "Xocalıya ədalət tələb edirik! ", "Qərbi Azərbaycanda erməni 
hərbi mövcudluğuna yox deyək!" və digər şüarlar səsləndiriləcəkdir.  

AzərTAc  
   

“Azərbaycan”.-2010.-24 fevral.-N 43.-S.7. 
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Prezident Kitabxanasının “XX əsrin faciəsi – Xocalı soyqırımı”  

tammətnli elektron nəşri yenilənmişdir 
 

1992-ci il fevralın 26-na keçən gecə misli görünməmiş faciə törədildi. Erməni silahlı birləşmələri 
keçmiş SSRİ-nin Dağlıq Qarabağda yerləşən 366-cı motoatıcı alayının əsgər və zabitləri ilə birlikdə 
Xocalı soyqırımını törətdilər. 7 min nəfərə yaxın əhalisi olan Xocalı şəhəri topların və zirehli texnikanın 
köməyi ilə yerlə-yeksan edildi. Mühasirədə olan şəhərin bütün əhalisi – körpə uşaqdan tutmuş, əlsiz-
ayaqsız qocalaradək ucdantutma məhv edildi, bir çoxu isə əsir götürüldü. Günahsız, əliyalın insanlar 
təqib edilərək çöllərdə və meşələrdə güllələndilər. Meyitlərin dərisini soydular, bədən üzvlərini 
doğradılar. 

Dünya mətbuatı Xocalı adlı bir şəhərin erməni vandalları tərəfindən yer üzündən silinməsi, əhalisinin 
soyqırımına məruz qalması haqqında xəbərlər və hadisə yerindən reportajlar yaydı. Çox təəssüf ki, sonradan 
Azərbaycan xalqının bu faciəsinə də biganəlik göstərildi, fəryadımızı özümüzdən başqa kimsə eşitmək istəmədi. 
Təqdirəlayiqdir ki, son illər istər ölkəmizdə, istərsə də xarici ölkələrdə bir çox kitablar yazılmış, Xocalı 
soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə abidələr ucaldılmış, dünya dövlətlərinə, xalqlarına və beynəlxalq təşkilatlara 
müraciətlər ünvanlanmış, xarici ölkələrdəki səfirlik və nümayəndəliklərimizdə, diaspor təşkilatlarında bu 
dəhşətli hadisə ilə bağlı mətbuat konfransları, anma mərasimləri keçirilmiş, xarici mətbuat və teleradio 
kanallarında materiallar yayımlanmışdır. 

Xocalı soyqırımının ildönümü ərəfəsində Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyası rəhbərinin 
sərəncamı ilə təsdiqlənmiş tədbirlər planına uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər 
İdarəsinin Prezident Kitabxanasında 2007-ci ildə Azərbaycan, ingilis və rus dillərində hazırlanmış “XX əsrin 
faciəsi – Xocalı soyqırımı” adlı tammətnli elektron nəşr yeni materiallar hesabına əsaslı surətdə yenilənmişdir. 

Prezident Kitabxanasından verilən məlumatda bildirilir ki, elektron nəşrə daxil olan materiallar 6 bölmədə 
qruplaşdırılmışdır. “Xocalı soyqırımı” adlanan bölmədə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin qısa tarixçəsi, Xocalı 
soyqırımının miqyası haqqında istintaq materialları, zərərçəkənlərin ifadələri, tibbi ekspertiza rəyləri, Xocalı 
şəhidlərinin ümumi siyahısı və s. materiallar toplanmışdır. “Rəsmi materiallar” bölməsində Xocalı soyqırımının 
tanıdılması istiqamətində dövlət səviyyəsində atılan addımlar, qəbul edilən qərarlar, beynəlxalq təşkilatlara 
müraciətlər, Xocalı faciəsinin beynəlxalq hüquq normaları baxımından soyqırımı kimi tövsif edilməsi haqqında 
rəsmi sənədlər toplanmışdır. “Xocalı soyqırımının əks-sədası” bölməsində isə bugünədək Xocalı soyqırımı ilə 
bağlı yerli və xarici mətbuatda dərc olunan, elektron kütləvi informasiya vasitələrində əksini tapan seçmə 
materiallar yerləşdirilmişdir. Bu bölmədə həmçinin Heydər Əliyev Fondunun Azərbaycan tarixinin qanlı 
səhifəsi olan Xocalı soyqırımının dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırılması istiqamətində həyata keçirdiyi 
məqsədyönlü işlər, müxtəlif dillərdə çap etdirdiyi nəşrlər haqqında məlumatlar toplanmışdır. 

İslam Konfransı Gənclər Forumunun (İKGF) mədəniyyətlərarası dialoq üzrə baş əlaqələndiricisi və 
Heydər Əliyev Fondunun Rusiyadakı nümayəndəliyinin rəhbəri Leyla xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə 2008-ci 
ilin mayından etibarən “Xocalıya ədalət” devizi altında beynəlxalq kampaniya çərçivəsində həyata keçirilən 
tədbirlər haqqında materiallar xronoloji ardıcıllıqla toplanaraq ayrıca bölmə şəklində istifadəçilərin diqqətinə 
çatdırılır. 

“Elektron kitablar” bölməsində isə xalqımızın qan yaddaşına çevrilmiş bu faciədən bəhs edən seçilmiş 
kitabların elektron versiyaları toplanmışdır. Burada Həvva Məmmədovanın “Xocalı - səhidlər və şahidlər” (üç 
dildə), Səriyyə Müslümqızının “Ölümdən o yandakı Xocalı”, “Ümid olmasa ölərəm” (ingilis dilində), Əsli 
Xəlilqızının “Güllələnmiş uşaqlıq” (üç dildə), Yuri Pompeyevin “Qarabağ qan içində” (Azərbaycan və rus 
dillərində), Feliks Sersvadzenin “Unudulmuş soyqırımı” (rus dilində), Akif Aşırlının “Türkün Xocalı 
soyqırımı”, Allahyar Xocalının “Vətən ağrısı, torpaq yanğısı”, Elmira Axundovanın tərtib etdiyi “Xocalı 
soyqırımının xronikası” (rus dilində) kitablarının elektron versiyaları hazırlanaraq oxucuların istifadəsinə 
təqdim edilir. 

“Xocalı soyqırımı saytlarda” bölməsində istifadəçilər mövzu ilə bağlı faydalı saytlara yönəldilir. 
 

AzərTAc. 
 

 “Xalq qəzeti”.-2010.-24 fevral.-N 43.-S.2. 
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Azərbaycan Respublikasının Hərbi Prokurorluğu ermənilər tərəfindən  

Xocalıda törədilmiş soyqırımı ilə bağlı istintaq-əməliyyat tədbirlərini davam etdirir 
 

Azərbaycan Respublikasının Hərbi Prokurorluğu qəsbkar ermənilərin keçmiş sovet ordusunun 
366-cı motoatıcı alayının şəxsi heyəti ilə birlikdə 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Azərbaycanın 
Xocalı şəhərində törətdikləri soyqırımı ilə bağlı istintaq-əməliyyat tədbirlərini davam etdirir.  

Hərbi Prokurorluğun mətbuat xidmətindən AzərTAc-a daxil olmuş məlumatda bildirilir ki, ötən əsrin 80-
ci illərinin ikinci yarısında təcavüzkar erməni millətçilərinin Azərbaycan Respublikasına qarşı əsassız ərazi 
iddiaları irəli sürməsi və qondarma Dağlıq Qarabağ probleminin ortaya atılması azərbaycanlıların kütləvi 
şəkildə qırğını və əsrlər boyu yaşadığı tarixi ərazilərdən deportasiyası, şəhər və kəndlərimizin, maddi-
mədəniyyət abidələrimizin dağıdılması, milli genefondumuzun məhvinə yönəlmiş digər qəsdlərlə 
nəticələnmişdir. 1991-1992-ci illərdə Xocalıda və digər yaşayış məntəqələrində soyqırımı törədilmiş, Şuşa 
şəhəri və başqa çoxsaylı yaşayış məntəqələri işğal edilmiş, bununla da həmin ərazilərdə etnik təmizləmə 
əməliyyatları həyata keçirilmişdir. Eyni zamanda, dövlət terrorizmi və genosid siyasəti yeridən Ermənistan və 
işğal olunmuş ərazilərdəki separatçı rejim tərəfindən 1994-cü ilədək çoxsaylı insan tələfatı ilə nəticələnən 373 
terror aktı törədilmişdir. Təcavüzkar müharibə nəticəsində 20 min nəfər soydaşımız şəhid olmuş, 50 min 
nəfərdən artıq vətəndaşımız yaralanmış və əlil olmuş, minlərlə yaşayış məntəqəsi və yaşayış binası, təhsil və 
tibb müəssisəsi, iqtisadi obyektlər dağıdılmış, ərazilərimizin 20 faizinin işğalı nəticəsində bir milyondan çox 
soydaşımız qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətinə düşmüşdür. Dağlıq Qarabağ və Azərbaycanın digər işğal 
olunmuş ərazilərində, həmçinin Ermənistanda saxlanılan azərbaycanlı əsir və girovlara dözülməz işgəncələr 
verilərək, onların bir qismi öldürülmüş və şikəst edilmişdir. 1988-ci ildən etibarən erməni silahlı qüvvələri 
tərəfindən Dağlıq Qarabağ və Azərbaycanın digər işğal olunmuş ərazilərində, həmçinin Ermənistanda saxlanılan 
azərbaycanlı əsir və girovlara dözülməz işgəncələr verilməklə, bir qisminin öldürülməsi və şikəst edilməsi, 
təxribat və terror aktlarının törədilməsi, əhalinin məcburi köçürülməsi, yaşayış məntəqələrində maddi 
sərvətlərin, tarixi mədəniyyət abidələrinin dağıdılması, habelə ermənilərin törətdikləri digər ağır cinayət faktları 
ilə əlaqədar prokurorluq və digər hüquq mühafizə orqanları tərəfindən cinayət işləri başlanmış, istintaq 
aparılmışdır.  

Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş bu ağır cinayətlərin istintaq edilməsinin və onlara hüquqi qiymət 
verilməsinin, həmin cinayətlərin təşkili və törədilməsində iştirak etmiş təqsirkar şəxslərin müəyyənləşdirilib 
mövcud qanunvericiliyə əsasən cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması, habelə beynəlxalq hüquq normalarının 
kobud şəkildə pozulması faktları barəsində beynəlxalq təşkilatlar qarşısında müvafiq vəsatətlər qaldırılması 
məqsədi ilə 2003-cü il dekabrın 18-də Azərbaycan Respublikası Baş prokurorunun, Daxili İşlər və Milli 
Təhlükəsizlik nazirlərinin əmri ilə birgə istintaq-əməliyyat qrupu yaradılmışdır. 

Baş prokurorun 2005-ci il 5 may tarixli qərarına əsasən cinayət işlərinə prosessual rəhbərliyin həyata 
keçirilməsi Azərbaycan Respublikası Hərbi prokuroruna həvalə edilmişdir. 

Sülh və insanlıq əleyhinə törədilmiş başqa ağır və xüsusilə ağır cinayətlərin hərtərəfli, tam və obyektiv 
araşdırılmasını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası Baş prokurorunun 2009-cu il 30 mart tarixli 
əmri ilə Azərbaycan Respublikası Hərbi Prokurorluğunun Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə İstintaq idarəsinin 
Xüsusi istintaq şöbəsi yaradılmış və şöbənin rəisi istintaq-əməliyyat qrupunun rəhbəri təyin olunmuşdur.  

Azərbaycan Respublikası Hərbi Prokurorluğu tərəfindən bu qəbildən olan işlərin icraatı təzələnməklə 
istintaqın başa çatdırılması, həmin cinayətlərin təşkili və törədilməsində iştirak etmiş şəxslərin 
müəyyənləşdirilib mövcud qanunvericiliyə əsasən cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması, beynəlxalq hüquq 
normalarının kobud şəkildə pozulması faktları barəsində beynəlxalq təşkilatlar qarşısında müvafiq vəsatətlər 
qaldırılması ilə əlaqədar zəruri tədbirlərin həyata keçirilməsi istiqamətində təxirəsalınmaz istintaq işləri aparılır. 

Xocalının işğalı ilə əlaqədar 1992-ci il fevralın 27-də 2000-ci il sentyabrın 1-dək qüvvədə olmuş 
Azərbaycan Respublikası CM-nin 70-ci maddəsi (banditizm), 94-cü maddəsinin 4 və 6-cı bəndləri (ağırlaşdırıcı 
hallarda qəsdən adam öldürmə) ilə cinayət işi başlanmış və istintaq aparılmışdır. 

İstintaqla müəyyən olunmuşdur ki, 1992-ci ilin fevral ayının 26-na keçən gecə saat 22.00 radələrində 
Ermənistan hərbi birləşmələri və Dağlıq Qarabağın separatçı erməni silahlı quldur dəstələri Xankəndində 
yerləşən 366-cı alayın zabit, gizir və əsgərlərinin iştirakı ilə həmin alayın sərəncamında olan müxtəlif çaplı atıcı 
silahlar və zirehli hərbi texnikalardan istifadə etməklə Xocalı şəhərinə hücum etmiş, şəhərin yüzlərlə dinc 
sakinlərini, özünümüdafiə batalyonunun döyüşçülərini, şəhərin özündə, eləcə də, şəhəri tərk edib canını 
qurtarmaq üçün Ağdam rayonunun ərazisinə getməyə cəhd edən əhalini, o cümlədən, uşaqları, qadınları, 
qocaları həmin istiqamətdəki yollarda təqib edərək, onların fiziki məhvinə nail olmaq məqsədi ilə, odlu 
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silahlardan atəş açmaqla, işgəncələr verməklə vəhşicəsinə qətlə yetirmiş, girov götürmüş, dövlət və ictimai 
idarə, təşkilat və müəssisələri, vətəndaşlara məxsus binaları və əmlakı yandırmış, məhv etmiş və talan etmişlər.  

Xocalı faciəsi ilə əlaqədar başlanmış cinayət işinin icraatı 1994-cü il martın 31-də dayandırılmışdır. 
Həmin cinayət işinin icraatı 2005-ci il iyulun 12-də Azərbaycan Respublikasının Hərbi prokuroru tərəfindən 
təzələnərək bu cinayət işi üzrə əməllər Azərbaycan Respublikası CM-nin 103-cü (soyqırım), 107-ci (əhalini 
deportasiya etmə və ya məcburi köçürmə), 115.2-ci (müharibə qanunlarını və adətlərini pozma) və. s. 
maddələrinə tövsif olunmuşdur. Həmin vaxtdan sülh və insanlıq əleyhinə müharibə cinayətləri törətmiş 
şəxslərin beynəlxalq hüquq normalarına uyğun olaraq cinayət məsuliyyətinə cəlb, axtarış və mühakimə edilməsi 
istiqamətində istintaq hərəkətləri aparılmışdır. İstintaqla müəyyən edilmişdir ki, Xocalı faciəsi zamanı 350 nəfər 
Xocalı sakini, o cümlədən, 52 uşaq, 111 nəfər qadın, 16 nəfər 60 yaşdan yuxarı kişi vəhşicəsinə qətlə yetirilmiş, 
371 nəfər girov götürülmüş, 150 nəfər itkin düşmüş, 421 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarəti almış, 
Azərbaycan dövlətinə və ayrı-ayrı vətəndaşlara bütövlükdə 144.730.267 manat və ya 170.270.816 ABŞ dolları 
məbləğində maddi ziyan vurulmuşdur. 

Faciə zamanı qətlə yetirilənlərdən 192 nəfəri əslən Xocalı sakini, həmçinin 24 nəfər 1988-ci ildə 
Ermənistandan qovulmuş azərbaycanlı qaçqın, 32 nəfər 1988-1989-cu ildə Xankəndi şəhərindən və 35 nəfər 
Dağlıq Qarabağın digər azərbaycanlılar yaşayan kəndlərindən zorla çıxarılmış məcburi köçkün, 8 nəfəri isə 
Fərqanə hadisələri zamanı Özbəkistandan köçərək Azərbaycana pənah gətirmiş ahıska türkləri və s. olmuşdur. 

Həmin silahlı birləşmələr Xocalı sakinlərinə qarşı soyqırımı törədərkən 111 nəfəri Xocalıda, mühasirədən 
çıxıb qaçmağa müvəffəq olmuş Xocalı sakinlərini təqib edərək 16 nəfəri Kətik meşəsində, 130 nəfəri 
Naxçıvanik yolunda, 23 nəfəri Qaraqaya ətrafında, 23 nəfəri Dəhraz kəndi yaxınlığında, 8 nəfəri Şelli 
istiqamətində, 6 nəfəri Əsgəran asfalt yolunun 86-cı kilometrində və s. yerlərdə, əsir götürülənlərdən 18 nəfərini 
isə Əsgəran Rayon Daxili İşlər Şöbəsində işgəncə verərək xüsusi amansızlıqla qətlə yetirmişlər. 

Meyitlərin xarici müayinəsi, məhkəmə-tibb ekspertizalarının rəyləri, mühasirədən çıxmağa müvəffəq 
olmuş Xocalı sakinlərinin ifadələri ilə ermənilərin və 366-cı alayın hərbi qulluqçularının azərbaycanlılara qarşı 
törətdikləri ağlasığmaz işgəncə, vəhşilik faktları: baş dərisinin soyulması, qulaq, burun, cinsiyyət üzvlərinin 
kəsilməsi, gözlərinin çıxarılması, erməni qəbirlərinin üstündə azərbaycanlıların başlarının qurbanlıq kimi 
kəsilməsi, qadına, qocaya və uşağa da fərq qoymadan qəddarlıqla işgəncə verilməsi müəyyən edilmişdir.  

İstintaqla müəyyən edilmişdir ki, erməni silahlı qüvvələri və Dağlıq Qarabağın silahlı separatçı 
qüvvələrinin keçmiş SSRİ-nin Xankəndində dislokasiya olunmuş 366-cı alayının hərbçiləri ilə birlikdə 
törətdikləri bu əməldə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Məclisinin “Soyqırım cinayətinin qarşısının alınması 
və ona görə cəzalandırma haqqında” 1948-ci il 9 dekabr tarixli konvensiyasında və Azərbaycan Respublikası 
CM-nin 103-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş soyqırımı cinayətinin tərkibi vardır. Həmçinin cinayət işi 
öyrənilərkən müəyyən edilmişdir ki, Xocalı soyqırımını həyata keçirən Ermənistanın hərbi birləşmələri, Dağlıq 
Qarabağdakı silahlı separatçı birləşmələr və MDB-nin Xankəndində yerləşən 366-cı alayının hərbçiləri 
tərəfindən dünya dövlətlərinin qəbul etdiyi beynəlxalq hüquq normalarına da riayət edilməmiş, 1949-cu il 12 
avqust tarixli “Döyüşən silahlı qüvvələrdə yaralıların və xəstələrin vəziyyətinin yaxşılaşdırılması haqqında”, 
“Hərbi əsirlərlə rəftar haqqında” və “Müharibə zamanı mülki əhalinin qorunması haqqında” Cenevrə 
Konvensiyalarının müvafiq maddələrində nəzərdə tutulan - döyüş əməliyyatlarında bilavasitə iştirak etməyən 
şəxslərə qarşı onların həyatına və şəxsiyyətinə qəsd etmək, o cümlədən hər hansı şəraitdə öldürmək, şikəst 
etmək, qəddarcasına rəftar etmək və işgəncə vermək, girov götürmək, insan ləyaqətinə toxunmaq, o cümlədən 
təhqiramiz və alçaldıcı tərzdə rəftar edilməsi kimi qadağan olunması barədə tələblər kobud surətdə 
pozulmuşdur. 

Hazırda aşağıda göstərilən 38 nəfərin – 366-cı alayın hərbi qulluqçuları və digər şəxslərin Xocalı 
soyqırımında iştirakı tam sübuta yetirilmiş və onların Azərbaycan Respublikası CM-nin soyqırımına görə 
məsuliyyət nəzərdə tutan 103-cü maddəsi, habelə sülh və insanlıq əleyhinə, müharibə cinayətlərinə görə 
məsuliyyət nəzərdə tutan CM-nin 107-ci (əhalini deportasiya etmə və ya məcburi köçürmə), 113-cü (işgəncə), 
115.4-cü (müharibə qanunlarını və adətlərini pozma), 116.0.17-ci (zorlama, cinsi köləlik, məcburi fahişəlik, 
məcburi sterilizasiya, məcburi hamiləlik, habelə cinsi zorakılıqla əlaqədar başqa hərəkətlər etmə) maddələri ilə 
nəzərdə tutulan cinayəti etməkdə təqsirləndirilən şəxs kimi cəlb olunmaları barədə qərarlar çıxarılmış, 
barələrində məhkəmələr tərəfindən həbs qətimkan tədbiri seçilmiş və beynəlxalq axtarışlarının həyata 
keçirilməsi üçün müvafiq sənədlər İnterpolun Azərbaycan Respublikası Milli Bürosuna göndərilmişdir: 

1. Zarviqorov Yuri Yuriyeviç; MDB-yə məxsus 366-cı alayın komandiri 
2. Çitçyan Valeri İsaakoviç; MDB-yə məxsus 366-cı alayın 1-ci batalyonunun qərargah rəisi 
3. Ayriyan Vaçaqan Qriqoryeviç; MDB-yə məxsus 366-cı alayın kəşfiyyat rəisi 
4. Akopyan Movses Qrantoviç; MDB-yə məxsus 366-cı alayın 1-ci batalyonunun 2-ci rotasının komandiri 
5. Abramyan Poqos Qarnuşeviç; Xankəndində 11-ci alayın komandiri  
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6. Kisebekyan Qriqoriy Akopoviç; MDB-yə məxsus 366-cı alayın rabitə rotasının komandiri 
7. Arutyunyan Slavik Vadimoviç; MDB-yə məxsus 366-cı alayın 5-ci rotasının komandiri 
8. İşxanyan Andrey Artyuşeviç; MDB-yə məxsus 366-cı alayın 1-ci rota təchizat vzvodunun komandiri 
9. Beqlaryan Sergey Yurikoviç; MDB-yə məxsus 366-cı alayın 2-ci batalyonu, vzvod komandiri 
10. Arutyunyan Kamo Rafaeloviç; MDB-yə məxsus 366-cı alayın təmir rotasının vzvod komandiri 
11. Danielyan Armen Borikoviç; MDB-yə məxsus 366-cı alayın təmir rotasının vzvod komandiri 
12. Qarmaş Viktor Anatolyeviç; MDB-yə məxsus 366-cı alayın zabiti 
13. Smaqin Aleksandr Vladimiroviç; MDB-yə məxsus 366-cı alayın zabiti 
14. Balyazin Oleq Viktoroviç; MDB-yə məxsus 366-cı alayın zabiti 
15. Beqlaryan Armen Volodiyeviç; MDB-yə məxsus 366-cı alayın 1-ci rotasının baş texniki  
16. Ayrapetyan Aleksandr Aleksandroviç; MDB-yə məxsus 366-cı alayın giziri 
17. Mirzoyan Vaçik Qrantoviç; MDB-yə məxsus 366-cı alayın 2-ci rotasının starşinası 
18. Ayrapetyan Vaçik Qurqenoviç; MDB-yə məxsus 366-cı alayın 3-cü rotasının starşinası 
19. Abramyan Armo Aramoviç; Xankəndi şəhər DİŞ-nin rəisi 
20. Qukasyan Mavrik Araratoviç; Əsgəran RDİŞ-nin rəisi 
21. Aqacanyan Karlen Levonoviç; Əsgəran RDİŞ-nin sabiq rəisi 
22. Barseqyan Şaqen Semyonoviç; Əsgəran rayon DİŞ-nin rəis müavini 
23. Petrosyan Karo Vaniyeviç; Əsgəran RDİŞ yanğın təhlükəsizliyi bölməsinin rəisi 
24. Koçaryan Serjik Sumbatoviç; Xankəndi şəhər həbsxanasının rəisi 
25. Ayriyan Samvel Samurkayeviç; Əsgəran RDİŞ-də müfəttiş 
26. Qriqoryan Edik Emirvaroviç; Əsgəran RDİŞ-nin əməkdaşı 
27. Qriqoryan Ararat Rantikoviç; Əsgəran RDİŞ-nin əməkdaşı 
28. Akopyan Oleq Nikolayeviç; Həsənabad kənd sovxozunun üzvü 
29. Tumasyan Seyran Aprakoviç; Xasq kəndində sürücü 
30. Babayan Georgi Ginikoroviç; Həsənabad kənd sovxozunda sürücü 
31. Qriqoryan Valerik Sergeyeviç; Həsənabad kənd sovxozunun üzvü 
32. Balasanyan Vitaliy Mixayloviç; DQMV erməni xalq cəbhəsinin sədri 
33. Mirzoyan Maksim Mixayloviç; Stepanakert şəhəri 2718 saylı avtobazanın rəisi 
34. Babayan Bahadur Giniqoroviç; əvvəllər Xocalıda yaşamış 
35. Manqasaryan Artik Qurgenoviç; Əsgəran rayonu, Daşbulaq kənd sakini 
36. Kaqramanyan Hamlet Asriyeviç; Əsgəran rayonu, Daşbulaq kənd sakini 
37. Qriqoryan Canpolad Xanlaroviç; əvvəllər Xocalıda yaşamış 
38. İşxanyan Yura Georgiyeviç; Əsgəran rayonunda yeməkxana müdiri işləmiş 
İstintaq zamanı Xocalı soyqırımı ilə bağlı 2213 nəfər şahid və zərərçəkmiş şəxs qismində dindirilmiş, 

800-dən artıq ekpertizalar keçirilmişdir. 
366-cı alayın həlak olmuş və yaralanmış hərbi qulluqçularının siyahısının təqdim edilməsi, hərbi 

texnikasının ermənilər tərəfindən ələ keçirilməsi və ya onlara verilməsi, habelə azərbaycanlıların yaşayış 
məntəqələrinin 366-cı alaya məxsus hərbi texnika ilə atəşə tutulması ilə əlaqədar məlumatların alınması və digər 
xüsusatlarla bağlı Rusiya Federasiyası, Özbəkistan və Qazaxıstan Respublikaları Baş prokurorluqlarına hüquqi 
yardım göstərilməsi barədə təqdimatlar göndərilmişdir. 

Xocalı soyqırımının törədilməsində iştirak etmiş 366-cı alayın 2-ci batalyonunun komandiri olmuş mayor 
Ohanyan Seyran Muşeqoviçin (hazırda Ermənistan Respublikasının müdafiə naziri vəzifəsində işləyir), 366-cı 
alayın 3-cü batalyonunun komandiri olmuş Nabokix Yevgeni Aleksandroviçin və qeyrilərinin iştiraklarını 
sübuta yetirən materialların toplanması və Azərbaycan Respublikası CM-nin müvafiq maddələri ilə nəzərdə 
tutulan cinayətləri törətməkdə təqsirləndirilən şəxslər kimi cəlb olunmaları, eləcə də əsir və girovlarla amansız 
rəftar edərək onlara işgəncələr verməklə qəddarlıqla qətlə yetirmiş, habelə Meşəlidə, Qaradağlıda, Bağanıs-
Ayrımda və digər yaşayış məntəqələrində soyqırımı, həmçinin Azərbaycan millətindən olan yerli əhalinin 
qanuni yerləşdiyi yerlərdən məcburi surətdə didərgin salınaraq deportasiya etməklə xüsusilə ağır cinayətləri 
törətmiş şəxslərin müəyyən edilməsi istiqamətində istintaq-əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.   

  
 “Xalq qəzeti”.-2010.-24 fevral.-N 43.-S.5. 
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Xocalı faciəsi bəşəriyyətə qarşı cinayətdir 

 
XX əsrdə ermənilər tərəfindən Azərbaycan xalqına qarşı dəfələrlə təcavüz edilib, soyqırımı 

törədilib. Onlardan ən dəhşətlisi və amansızı bəlkə də Xocalı soyqırımıdır. 18 il bundan əvvəl 1992-ci il 
fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Azərbaycanın gözəl diyarı olan Xocalının sakinlərinə qarşı Ermənistan 
silahlı qüvvələri Sovet ordusunun 366-cı alayının bilavasitə iştirakı ilə dəhşətli soyqırımı etmişlər.  

 
Xocalı şəhərində törədilmiş qırğın zamanı 613 nəfər qəddarlıqla qətlə yetirilib. Onlardan 83-ü uşaq, 106-sı 

qadın, 70-i qoca idi. Şəhərdə 8 ailə tamamilə məhv edilib. 25 uşaq hər iki valideynini, 130 uşaq isə 
valideynlərindən birini itirib. Dəhşətli faciə günü 487 nəfər yaralanıb, 1275 nəfər girov götürülüb, 150 nəfər 
itgin düşüb. Onların çoxunun aqibəti indiyədək məlum deyil.  

Əslində ermənilər Xocalı şəhərinin mühasirəsinə hələ 1991-ci ilin oktyabrında başlamışdılar. Xənkəndi ilə 
Əsgəran arasında strateji yer olan Xocalının ələ keçirilməsi ermənilərin əsas məqsədlərindən biri idi. Xocalının 
işğalı zamanı uşaqlar, qadınlar və qocalar xüsusi amansızlıqla – işgəncələrlə öldürülmüş, insanların başları 
kəsilmiş, gözləri çıxarılmış, hamilə qadınların qarınları süngü ilə deşik-deşik edilmiş, meyitlər insanlığa ləkə 
gətirəcək bir şəkildə təhqir olunmuşdur.  

Şəhəri mərdliklə qoruyan, əllərindəki yüngül silahlarla döyüşən xocalılar, necə deyərlər, təpədən 
dırnağadək silahlanmış orduya qarşı tab gətirə bilmədilər. Şəhəri yalnız atıcı silahları olan yerli özünümüdafiə 
dəstələri qoruyurdu. Əlbəttə, bu qüvvələr ən müasir hərbi texnika ilə təchiz edilmiş, əvvəlcədən xüsusi hazırlıq 
keçmiş silahlı birləşmələrə müqavimət göstərməyə qadir deyildi.  

Yaşayış evləri dağıdılaraq yandırıldı, şəhəri tərk etmək məcburiyyətində qalan, Qarqar çayı boyunca 
Ağdam şəhərinə üz tutan dinc əhali Naxçıvani kəndi yaxınlığında erməni silahlıları ilə qarşılaşdı: uşaqlar, 
qadınlar, qocalar, əlillər, atəşə məruz qalaraq, xüsusi amansızlıqla qətlə yetirildilər. Soyqırımı törədən vəhşi 
cəlladlar Xocalı sakinlərini misli görünməmiş qəddarlıqla öldürmüş, diri-diri yandırmış, başlarının dərisini 
soymuş, gözlərini çıxarmışdılar. 

Erməni qəsbkarlarının törətdikləri bu vəhşilik və vandalizm aktı tərəqqipərvər bəşəriyyətin genosid kimi 
tanıdığı Xatın və Sonqmi faciələri ilə eyni səviyyədə qiymətləndirilməlidir.  

Xocalıda baş verənlər soyqırımı aktı olsa da, o zamankı Azərbaycan rəhbərliyinin məsuliyyətsizliyi və 
səhlənkarlığı üzündən erməni vandalizminin gərçək mahiyyəti barədə dünya ictimaiyyəti yetərincə 
məlumatlandırılmamışdı. Həmin vaxt ölkə rəhbərliyinin bu faciəyə olduqca laqeyd və qətiyyətsiz münasibəti 
nəticəsində ermənilərin işğalçılıq, etnik təmizləmə, terrorçuluq, habelə Xocalı soyqırımı kimi dəhşətli cinayət 
törətməsinə dünya ictimaiyyəti biganə yanaşmış, təcavüzkarın cilovlanması üçün beynəlxalq səviyyədə heç bir 
təsirli tədbirlər görülməmişdir. 

Soyqırımı qurbanlarını daim yad edən, şəhidlərin xatirəsini əziz tutan ümummilli lider Heydər Əliyev 
1997-ci il fevralın 25-də “Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə sükut dəqiqəsi elan edilməsi haqqında” 
Fərman imzaladı. Ulu öndər qətliamı kəskin şəkildə pisləyərək bunu bəşəriyyətə qarşı ən ağır cinayət adlandırdı. 

Eyni zamanda ulu öndərimiz Heydər Əliyevin imzaladığı Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında 26 mart 
1998-ci il tarixli fərmanda bu faciənin siyasi qiyməti verildi. 

Xocalı həqiqətlərinin dünyaya çatdırılmasında, bu həqiqətlərin beynəlxalq aləmdə yayılmasında, qətliama 
obyektiv qiymət verilməsi istiqamətində addımların atılmasında ulu öndərin adını daşıyan Heydər Əliyev 
Fondunun böyük xidməti danılmazdır. Heydər Əliyev Fondunun ayrı-ayrı ölkələrdə geniş miqyasda faciəyə həsr 
edilmiş əyani vəsaitləri, video filmlər, kitab, jurnal, bukletlər xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən diaspor 
təşkilatları vasitəsi ilə dünya ictimaiyyətinə çatdırılır. Hər il faciənin ildönümü ilə bağlı diaspor təşkilatları 
tədbirlər keçirir, xarici ölkə vətəndaşları tərəfindən ermənilərin xalqımızın başına gətirdikləri müsibətlər dünya 
birliyinə çatdırılır. 

Azərbaycan hökuməti erməni şovinistlərinin azərbaycanlılara qarşı törətdiyi cinayətlər, o cümlədən 
Xocalı soyqırımı haqqında həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, onun soyqırımı kimi tanınması üçün 
məqsədyönlü və ardıcıl fəaliyyət göstərir. Xocalı şəhərində törədilmiş vəhşiliyin dünya ictimaiyyətinin 
diqqətinə çatdırılması üçün hər bir azərbaycanlı da üzərinə düşən vəzifəni layiqincə yerinə yetirməlidir. 

Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyev torpaqlarımızın azad olunması, qaçqın və məcburi 
köçkünlərimizin öz doğma yurdlarına qaytarılması, erməni hərbi birləşmələrinin ərazilərimizdən qeyd-şərtsiz 
çıxarılması istiqamətində ardıcıl olaraq danışıqlar aparır. Lakin ölkə başçısının dəfələrlə bəyan etdiyi kimi, 
danışıqlar prosesi sonsuzadək davam edə bilməz: “ Biz azərbaycanlılara qarşı ermənilərin törətdiyi təcavüz və 
soyqırımın dünya dövlətlərinin parlamentləri, beynəlxalq təşkilatları tərəfindən tanınmasına və pislənməsinə 
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çalışmalıyıq... Biz sülh şəraitində yaşamaq, ölkəmizi inkişaf etdirmək, tarixi ədalətin və həqiqətin bərpa 
olunmasını, işğal və soyqırım siyasəti həyata keçirənlərin tanınmasını və ifşa edilməsini istəyirik”. 

Biz Xocalı soyqırımını yalnız ildönümündə deyil, hər saat, hər gün xatırlamalı və bu dəhşətli faciəni 
dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq üçün bütün imkan və vasitələrdən istifadə etməliyik. Ona nail olmalıyıq ki, 
Azərbaycanın müstəqilliyi, ərazi bütövlüyü uğrunda canlarından keçmiş şəhidlərin qanı yerdə qalmasın. Ölkənin 
müxtəlif regionlarında qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətində yaşayan soydaşlarımız öz dədə-baba yurdlarına 
qayıtsın. Xocalıda və bütövlüklə Dağlıq Qarabağda və onun ətraf ərazilərində haqq-ədalət bərpa olunsun. 

 
Elmira İSMAYILOVA,  

Ədliyyə Nazirliyi Ədliyyə Akademiyasının baş müəllimi   
  

“Xalq qəzeti”.-2010.-24 fevral.-N 43.-S.7. 
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XX əsrin dəhşətli faciəsi 

 
Azərbaycan elə bir regionda yerləşir ki, burada böyük dövlətlərin daim maraqları olmuşdur. 

Torpaqlarımızın təbii zəngin sərvətləri, iqliminin əlverişliliyi, region üçün strateji cəhətdən olduqca önəm 
daşıması və digər amillər əsrlər boyu diqqəti Azərbaycana cəlb etmişdir. Tarixi mənbələrdən məlumdur 
ki, I Rus-İran və II Rus-İran müharibələrinin nəticəsi olaraq imzalanmış Gülüstan və Türkmənçay sülh 
müqavilələri əsasında Azərbaycanın qədim torpaqlarını öz aralarında bölüşmüşlər.   Azərbaycan Rusiya 
üçün çox vacib strateji əhəmiyyətə malik bir ərazi idi, bu ölkənin vasitəsilə regiona nəzarət funksiyalarını 
əldə edirdi. Türkmənçay sülh müqaviləsinin əsas şərtlərindən biri İran ərazisindən Azərbaycanın qədim 
torpaqları olan Naxçıvana, Qarabağa və İrəvana ermənilərin köçürülməsi idi. Müqavilənin digər müddəasına 
görə, ermənilər Azərbaycana köçürülən zaman İran ərazisində onlara bir sıra imtiyazlar verilməli və onların 
Azərbaycana köçürülməsində heç bir məneə törədilməməli idi. 

1828-1829-cu illər Rusiya-Osmanlı müharibəsindən sonra imzalanmış Ədirnə sülh müqaviləsi ilə 
ermənilərin Azərbaycan ərazisinə köçürülməsi başa çatdırıldı. Bu müqaviləyə görə, Azərbaycanın qədim 
torpaqlarına Türkiyə ərazisindən erməni ailələri köçürüldü. Ermənilərə Azərbaycan torpaqlarında da böyük 
imtiyazlar verilirdi. Onlar 6 ilə qədər bütün vergi və mükəlləfiyyətlərdən, köçdükləri zaman isə gömrük 
vergisindən azad edilirdilər. 

Məhz ermənilərin Azərbaycan ərazilərinə köçürülməsi çar Rusiyanın regiondakı maraqlarına uyğun 
gəlirdi, onlar ermənilərin çox məkrli xalq olduqlarını yaxşı bilirdilər. Digər səbəb ermənilərin daim antitürk və 
antiislam mövqeyindən çıxış etmələri idi. Ermənilərin bu mövqeyi özünü məişət səviyyəsində belə göstərirdi. 

Ermənilər Azərbaycana köçürüləndən sonra ərazi iddialarına başladılar. Onlar öz məqsədlərinə müxtəlif 
yollarla çatmağa çalışırdılar. Diplomatik yollar alınma-yanda terror, soyqırım siyasətindən istifadə edirdilər. 
Buna misal olaraq, 1905-1906, 1918-ci il soyqırımlarını, 1988-1994-cü illərdə baş verən hadisələri, xüsusilə də 
1992-ci il 26 fevral Xocalı soyqırımını göstərmək olar. İndi Ermənistan adlanan ərazinin böyük əksəriyyəti 
qədim Azərbaycan torpaqlarıdır. Qədim İrəvan şəhəri və Zəngəzur mahalını ələ keçirdikdən sonra ermənilər 
Naxçıvana və Dağlıq Qarabağa da iddialarını bildirdilər. 

Ermənilər yenidən terror, soyqırım, deportasiya siyasətlərinə başladılar. 1988-ci ildən azərbaycanlılar 
qədim Azərbaycan torpaqları olan Qafan, Göyçə, İrəvan və başqa torpaqlardan sonuncu nəfərinə kimi məcburi 
şəkildə köçürüldülər. Bu, ermənilərin məkrli siyasətini təsdiqləyən faktlarından biridir. 

1990-cı ilin əvvəlləri Azərbaycan üçün çox ağır dövr idi. Sovet imperiyası xalqımızın istiqlal arzusunu 
boğmaq üçün Qanlı Yanvar faciəsini törətdi. Amma xalqımızın azadlıq istəyini silah gücünə belə olsa, qıra 
bilmədi. 1991-ci ildə Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini bərpa etsə də, əslində, bu, kağız üzərində mövcud idi. 
Azərbaycana rəhbərlik edən səriştəsiz iqtidarların günahı üzündən 1991-1993-cü illərdə ölkəmizdə həm siyasi, 
həm də iqtisadi böhran daha da dərinləşmişdi. Daim Azərbaycan torpaqlarına göz dikən və Rusiya tərəfindən 
müasir silahlarla silahlandırılan Ermənistana da elə bu lazımi idi. Dağlıq Qarabağa olan hücumlar qarşısında 
mütəşəkkil ordusu olmayan, yalnız qəhrəman könüllülərə güvənən Azərbaycanın tab gətirmə-si çox çətin idi. 
DQ-də baş verənlərə, azərbaycanlı əhalinin öz yurdlarından sıxışdırılmasına və qovulmasına baxmayaraq, 
Azərbaycanın ovaxtkı rəhbərləri xalqı sakitliyə çağırır, torpaqların müdafiəsi üçün əslində heç bir iş görmürdü.  

1992-ci ilin fevralında xocalılar başlarının üstünü almış qara buludlardan bixəbər idilər. Həmin vaxt 
Xocalı ətraf aləmdən təcrid edilmiş, blokadaya alınmışdı. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə 
Ermənistan silahlı qüvvələri və Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ ərazi-sindəki erməni silahlı dəstələri keçmiş 
SSRİ-nin Xankəndidə yerləşən 366-cı motoatıcı alayının şəxsi heyətinin və texnikasının bilavasitə iştirakı ilə 
Xankəndi ilə Əsgəran arasında yerləşən Xocalı şəhərini yerlə-yeksan etdi. Azərbaycan xalqına qarşı dəhşətli 
soyqırımı siyasətini həyata keçirdi. Xocalının işğalı zamanı bir gecədə dinc əhalidən 613 nəfər, о cümlədən 63 
uşaq, 106 qadın, 70 qoca xüsusi amansızlıqla, işgəncələrlə öldürülüb, insanların başları kəsilib, gözləri çıxarılıb. 
Bundan başqa, 8 ailə tamamilə məhv edilib. Həmçinin erməni silahlılarının Xocalıya hücumu nəticəsində 487 
nəfər yaralanıb. Ermənilər 1275 nəfəri əsir götürüb. Hücum zamanı 150 nəfər it-kin düşüb. Rusiyanın 
"Memorial" hüquq-müdafiə mərkəzinin məlumatına əsasən dörd gün ərzində Ağdama Xocalıda qətlə yetirilmiş 
200 azərbaycanlının meyiti gətirilmiş, onlarca meyitin təhqirə məruz qalması faktı aşkar edilmişdir. Ağdamda 
181 meyit (130 kişi və 51 qadın, о cümlədən 13 uşaq) məhkəmə-tibbi ekspertizasından keçirilib. Ekspertiza 
zamanı müəyyən edilmişdir ki, 151 nəfərin ölümünə güllə yaraları, 20 nəfərin ölümünə qəlpə yaraları səbəb 
olmuş, 10 nəfər küt alətlə vurularaq öldürülmüşdür. Rusiyanın hüquq-müdafiə mərkəzi diri adamın baş dərisinin 
soyulması faktını da qeydə alıb 
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Ermənilərin Xocalıda baş verən soyqırımına beynəlxalq təşkilatlar, dünya ictimaiyyəti hələ də lazımi 
qiyməti vermir. Son illərdə Azərbaycan dövləti Xocalı dəhşətlərini dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq üçün bir sıra 
işlər görməkdədir. 2008-ci ildə 26 fevral Xocalı soyqırımının 17 illik ildönümü dünyanın müxtəlif dövlətlərində 
diasporumuz tərəfindən qeyd edilmişdir. Belə mərasimlər Vaşinqtonda, Moskvada, Parisdə, Londonda, 
Ankarada, İstanbulda, Kiyevdə və başqa iri şəhərlərdə keçirilib və dünya ictimaiyyətini ermənilərin bu 
vandalizmi dəhşətə salıb. 

Bu il də müxtəlif tədbirlərin keçirilməsi nəzərdə tutulub. Xocalı sakinlərinin dünya dövlətlərinə, 
xalqlarına və beynəlxalq təşkilatlara müraciətinin yayılması, Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrdəki 
səfirliklərində, nümayəndəliklərində və diaspor təşkilatlarında bu dəhşətli hadisə ilə bağlı mətbuat 
konfranslarının, anım mərasimlərinin və s. keçirilməsi, xarici KİV və teleradio kanallarında materialların 
hazırlanması və yayılması nəzərdə tutulub. 

Ölkəmizin idarə və müəssisələrində, ali və orta təhsil ocaqlarında xatirə gecələri, fotorəsm sərgiləri, 
şahidlərlə görüşlər keçirilir, milli azadlıq uğrunda mübarizəyə həsr olunmuş sənədli və bədii filmlər nümayiş 
etdirilir. 

İldönümü ərəfəsində internet şəbəkəsində Xocalı soyqırımını əks etdirən məlumatlar yeniləşdirilir, ölkə 
televiziya və radiolarında, kütləvi informasiya vasitələrində bu soyqırımı ilə bağlı materiallar verilir. 

51 dövlətin parlament heyətləri başçı-larının iştirak etdiyi İKTPB konfransında İKT Gənclər Forumunun 
(İKGF) təşəbbüsü ilə "İKGF ilə İKTPB arasında əməkdaşlıq" haqqında qətnamə qəbul edilib. İKGF-nin 
Mədəniyyətlərarası Dialoq üzrə Baş Koordinatoru xanım Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilən 
"Xocalıya ədalət" beynəlxalq kampaniyası çərçivəsində irəli sürülən qətnamədə Xocalı faciəsinə "Erməni silahlı 
qüvvələri tərəfindən dinc əhalinin kütləvi qətliamı" və "insanlığa qarşı cinayət" kimi qiymət verilib. 

Qətnamədə "Xocalıya ədalət" kampaniyasına tam dəstək ifadə olunaraq quruma üzv olan 51 dövlətin 
parlamentindən qırğını "insanlığa qarşı cinayət" kimi tanımağa və kampaniyaya həm milli, həm də beynəlxalq 
səviyyələrdə dəstək verməyə çağıran bənd də öz əksini tapıb. Qətnamənin qəbul edildiyi toplantıda 10-dan artıq 
ölkənin parlament başçıları, 100-ə yaxın parlament üzvləri, eləcə də bir sıra nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların, о 
cümlədən Ermənistanın da üzv olduğu Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Parlament Birliyinin 
nümayəndələri də iştirak ediblər. Sənədi şərh edən İKGF-nin Baş katibi səfir Elşad İskəndərov bildirib ki, 
qətnamə beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən Xocalı faciəsini insanlığa qarşı cinayət kimi tanıyan ilk sənəddir. 
Nəzərə alsaq ki, İKTPB öz sıralarında dünya parlamentlərinin dörddə birini cəmləşdirir və dünyanın ən böyük 
parlamentlərarası beynəlxalq qurumlarındandır, qəbul edilən qətnamə Xocalı faciəsinin erməni millətçiləri 
tərəfindən Azərbaycan xalqına qarşı aparılan soyqırım siyasətinin tərkib hissəsi kimi beynəlxalq səviyyədə 
tanınması və bu cinayəti törədənlərin hüquqi məsuliyyətə cəlb edilməsi üçün keyfiyyətcə yeni mərhələ 
açacaqdır. 

Qətnamənin qəbul olunması ilə bağlı ideya İKGF-nin Baş Koordinatoru Leyla Əliyeva tərəfindən ötən il 
Bakıda kampaniyanın milli koordinatorlarının görüşü zamanı irəli sürülmüş və ötən müddət ərzində 
kampaniyanın İKT ölkələrindəki fəallarının milli parlamentlərinə yönəlmiş lobbiçilik fəaliyyəti nəticəsində 
uğurla qəbul edilib. Bu prosesə İKGF-nin bir sıra İKT ölkələri parlamentləri və ilk növbədə Azərbaycan 
Respublikası Milli Məclisi və onun katibliyi ilə əməkdaşlığı xüsusi dəstək verib. "Xocalıya ədalət" 
kampaniyasına 2009-cu ilin fevralında start verilib və hazırda 30-dan artıq ölkədə yüzlərlə könüllünün iştirakı 
ilə uğurla davam etdirilməkdədir. Kampaniyanın məqsədi beynəlxalq ictimaiyyətin Xocalı faciəsi ilə bağlı 
məlumatlandırılması, faciəyə beynəlxalq aləmdə mənəvi-siyasi qiymət verilməsi və beynəlxalq səviyyədə 
anılmasını təmin etməkdir. Kampaniyanın beynəlxalq əlaqələndirilməsi www.justice-forkhojaly.org saytı 
vasitəsilə aparılır. 

Xocalı soyqırımı Azərbaycan xalqının yaddaşından heç zaman silinməyəcəkdir. Dövlətimiz XX əsrin ən 
böyük dəhşətlərindən olan Xocalı soyqırımının həqiqətlərini dünyaya hər vasitə ilə çatdırır. 

Əminik ki, dünya ictimaiyyəti insanlığa qarşı yönəlmiş bu qatı cinayətə və soyqırımı siyasətinə qarşı öz 
qəti sözünü deyəcəkdir. 

 
Nihad MUSTAFAZADƏ, 

 DİA-nın siyasi idarəetmə fakültəsinin II kurs tələbəsi. 
 

“Respublika”.-2010.-24 fevral.-N 42.-S.5. 

http://www.justice-/
http://forkhojaly.org/
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Xocalı fəryadı... 

 
David Xerdiyan: "Mən ayağımı 9-11 yaşlı qız meyitinin sinəsinə basıb addımlamağa başladım. 

Ayaqlarım və şalvarım qan içində idi və beləcə 1200 meyidin üstündən keçdim" 
 

"Səhərin soyuğunda biz Daşbulaq yaxınlığındakı bataqlıqdan keçmək üçün ölülərdən körpü düzəltməli 
olduq. Mən ölülərin üstünə getmək istəmədim. Bunu görən podpolkovnik Seyran Ohanyan (Ermənistanın indiki 
müdafiə naziri-red.) mənə işarə etdi ki, qorxmayın. Mən ayağımı 9-11 yaşlı qızın meyidinin sinəsinə basıb 
addımlamağa başladım. Mənim ayaqlarım və şalvarım qan içində idi və beləcə 1200 meyidin üstündən keçdim". 
Bu iyrənc, heyvana xas sözlərin müəllifi özlərini məzlum kimi aparıb yalançı soyqırım iddiaları ilə az qala 
dünyanı barmağına sarıyan bir toplumun (millət sözünü çirkləndirmək istəmədim-red.) cinayəti seyr edib 
bundan zövq alan yazıçı-jurnalisti David Xerdiyana məxsusdur. Hazırda Livanda məskunlaşan David Xerdiyan 
Xocalıda ermənilərin Azərbaycan türklərinin başına gətirdikləri müsibətləri "Xaç uğrunda" kitabında fəxrlə 
xatırlayaraq daha sonra yazır: "Martın 2-də "Qaflan" erməni qrupu (meyidləri yandırmaqla məşğul olurdu) 
2000-ə yaxın alçaq monqolun (türklərin) cəsədlərini toplayıb ayrı-ayrı hissələrlə Xocalının 1 kilometrliyində 
yandırdı. Axırıncı yük maşınında mən başından və qollarından yaralanmış təxminən 10 yaşlı bir qız uşağını 
gördüm. Diqqətlə baxanda gördüm ki, o yavaş-yavaş nəfəs alır. Soyuq, aclıq və ağır yaralanmasına baxmayaraq, 
o hələ də sağ idi. Ölümlə mübarizə aparan bu uşağın gözlərini heç vaxt yaddan çıxarmayacam. Sonra Tiqranyan 
familiyalı bir əsgər onun qulaqlarından tutub artıq üzərinə mazut tökülmüş cəsədlərin içərisinə atdı. Daha sonra 
onları yandırdılar. Tonqaldan ağlamaq və imdad səsləri gəlirdi". 

Bəli, fevralın 26-da Xocalı faciəsinin 18-ci ildönümünü qeyd edəcəyik. Nə yazıqlar ki, bu və digər 
faciələrimizi yalnız ildönümlərdə xatırlayırıq, bundan artığını hələlik bacarmırıq.  

 
xxx 

 
Xocalı ərazisi ən qədim memarlıq və ilk mədəniyyət abidələrilə zəngindir. Memarlıq abidələrindən türbə 

(XIV əsr), dairəvi türbə (1356-1357-ci illər), ətrafında son tunc və ilk dəmir dövrünə aid nekropol, kurqan çölü 
və s. var. 

XIX əsrdə aşkar edilmiş, daş qutu və kurqanlardan ibarət olan Xocalı qəbristanlığı - son tunc və ilk dəmir 
dövrünə (e.ə.VIII-VII əsrlər) aid arxeoloji abidədir. Burada müxtəlif tipli saxsı qablar, silahlar (qılınc, xəncər, 
nizə və ox ucluğu, balta-təbərzin), qızıl, tunc, balıqqulağı, əqiq, şüşə, pasta və s.-dən hazırlanan bəzək əşyaları, 
tunc əmək alətləri aşkar edilib. Burada çoxlu sayda "Qoç və yəhər" şəkilli qəbir daşları, müqəddəs 
ziyarətgahlar- Seyid Cəlalın ocağı, Cahan nənənin ocağı və s. var. 

Xocalı şəhəri və Əsgəran qəsəbəsi arasında Qarqar çayının sağ və sol sahillərində XVIII əsrə aid 
"Əsgəran qalası" mövcuddur. Qalanı Qarabağ xanı Pənahəli xan tikdirib. Qala iki istehkamdan ibarətdir. Sağ 
sahildəki qala bürcü ikiqat daş divarlardan ibarətdir. Sol sahildəki qala dördkünc bürclüdür. Divarların qalınlığı 
2-3 metrdir. 1810-cu ildə Rusiya ilə İran arasında sülh danışıqları "Əsgəran qalası"nda aparılıb. Rayonun 
Kərkicahan qəsəbəsində 3 qəbristanlıq var. Burada XIV əsrə aid yazıları olan qəbirlər, "kilsəli" deyilən yerdə 
Alban kilsəsi, qəbirlər, 800 il əvvələ təsadüf edilən müsəlman qəbristanlığının qalıqları, Alban pir-ocaqları və s. 
var. 

Rayonun Kosalar kəndi ərazisində "Məhəmməd ağanın otağı" tarixi abidə, "Darılı Piri", "Ələm ağacı" 
ziyarətgahları və daş qəbirlər mövcud idi. Meşəli kəndi ərazisində - Meydan yaylağında - müqəddəs ziyarətgah 
"seyid qəbri" (ermənilər tərəfindən dağıdılıb), "Yeddi kilsə" (Alban kilsəsi) vardı. Bundan əlavə 4 yerdə Alban 
kilsəsi mövcud idi. 

Ermənistanın işğalı nəticəsində Xocalı rayonunun tarixi, mədəni, dini abidələri, şəhər və kəndləri, iqtisadi 
bazaları və s. dağıdılıb. Xocalı şəhərinin ən qədim tarixi abidələri, qəbristanlıqlar, Kərkicahan qəsəbəsi, Kosalar, 
Cəmilli və Meşəli kəndlərindəki qəbristanlıqlar, dini abidələr, məsələn, Meşəlidəki "Seyid qəbri" və s. , 1 şəhər, 
1 qəsəbə, 8 kənd, 2495 yaşayış evi, 31 sənaye obyekti, 15 kənd təsərrüfatı obyekti, 20 təhsil, 14 səhiyyə 
müəssisəsi. 56 mədəniyyət, 5 rabitə obyekti və s. darmadağın edilib. 

 
xxx 

 
Erməni cəlladları Sumqayıtda törətdikləri qətllərin dördüncü ildönümündə Xocalı soyqırımını həyata 

keçiriblər. Hələ 1991-ci ilin oktyabrında Xocalı ilə avtomobil əlaqəsi demək olar ki, kəsilib. Həmin vaxtdan 
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etibarən şəhərlə əlaqə, ancaq vertolyotların köməyi ilə saxlanılıb. 1992-ci il yanvarın 2-də isə şəhərdə elektrik 
xətti də kəsilib. Qeyd edək ki, son dəfə Xocalıya 1992-ci il fevralın 13-də ərzaq və yanacaqla yüklənmiş hərbi 
vertolyot gedib. Elə həmin gündən şəhər erməni hücumu təhlükəsi ilə üz-üzə qalıb. Xocalılar da artıq başa 
düşürlər ki, yaxın günlərdə ermənilər şəhərə hücum edə bilərlər. Fevralın 24-də əsir götürülmüş erməni 
döyüşçüsü xocalıların gümanlarını təsdiqləyir. Bundan sonra şəhər rəhbərliyi kömək üçün Bakıya, Ağdama 
müraciət edir. Ancaq olunan müraciətlər cavabsız qalır. 1992-ci il fevralın 25-də axşama yaxın Xocalıdan çıxan 
bütün yollar ermənilər tərəfindən nəzarətə götürülür. Gecə saat 23:00-da 366-cı motoatıcı alayın zirehli 
texnikaları, onların arxasınca isə erməni piyadaları 3 tərəfdən böyük qüvvə ilə Xocalı şəhərinə hücuma keçirlər. 
Bu hücumun qarşısını almaq 160 nəfər döyüşçü üçün (özünümüdafiə qüvvələriylə, xüsusi təyinatlı milis 
dəstəsiləri-red.) çətin olsa da, onlar həyatları bahasına şəhər əhalisinin Xocalını tərk etməsinə imkan yaradıblar. 
Xatırladaq ki, bu qüvvələrin böyük əksəriyyəti şəhid olub. Həmin gecə Qarqarın buz kimi suyundan keçib Kətik 
və Naxçıvanikə yol alan xocalıları deməyəsən qarşıda faciə gözləyirmiş. Beləliklə, 1992-ci il fevralın 25-dən 
26-na keçən gecə XX əsrin ən böyük faciəsi - Xocalı qırğını baş verdi. Yüzlərlə günahsız insanlar qanlarına 
qəltan edilib. Körpəyə, qocaya, qadına aman vermədən qəddarlıqla öldürüblər. Həmin gecə erməni cəlladları 
Xankəndində yerləşən 366-cı alayın köməkliyilə Xocalıya soxulub, şəhəri yandırıblar. Kərkicahanın, 
Malıbəylinin, Meşbəylinin ardınca tarixdə Xocalı soyqırımını yaşadıq. Ancaq həmin vaxt hakimiyyət başında 
olanlar guya ki, Xocalıda 2-3 nəfərin öldüyü haqqında məlumatın getməsi üçün tapşırıq verdilər. Halbuki, 
Xocalı faciəsi XX əsrin ən böyük faciəsi idi. Bunu bütün dünyadan gizlətmək erməniyə xidmət göstərməkdir. 
Fevralın 26-da qocaların, qadınların, körpə uşaqların meyidləri dərələrdə, meşələrdə, dağlarda qalıb. Girov 
götürülənlərin başına iyrənc oyunlar açılıb, onların başları erməni qəbirləri üzərində qurbanlıq qoyun kimi 
kəsilib. Ölənlərin başlarının dərisi soyulub, gözləri, ürəyi çıxarılıb, bədənləri deşik-deşik olunub. Bütün 
bunlardan ürəyi soyumayan ermənilər ən alçaq hərəkətlərə belə əl ataraq vəhşicəsinə öldürdükləri körpənin, 
qocanın meyidlərini insanlığa yaraşmayan surətdə təhqir ediblər. Şahidlərin söylədikləri faktlara əsasən, qətlə 
yetirilən azərbaycanlılar çox da dərin olmayan xəndəklərə atılıb, onların üstü torpaqlanıb. Gecələr bu 
xəndəklərin həndəvərində itlərin hürüşməsindən, çaqqalların ulaşmasından az qala qulaq tutulub. Hər yerdən 
insan cəsədlərinin kəsif iyi gəlib.  

Qaradağlı sakini, hadisələrin şahidi İlqar Əliyevin dedikləri: "Ermənilər Qaradağlını tutandan sonra əsir 
və girov götürdükləri kənd sakinlərindən 33 nəfərini öldürdülər. Öldürdükləri qadın və uşaqların cəsədlərini 
kənd yaxınlığındakı Bəylik bağı adlanan yerdə "silos" quyusuna töküb, üzərini torpaqladılar."  

İlqar Əliyev daha sonra bildirib: "Mənimlə birlikdə yüzdən artıq Qaradağlı kənd sakini girov 
götürülmüşdü. Yolda dəhşətli işgəncələrə qarşılaşdıq. Ermənilər iki kənd sakininin başını toxmaqla yararaq, 
onları əzabla öldürdülər. Bizi əvvəlcə Lingin kəndinə gətirdilər. Orada 33 nəfəri, Malıbəylidə isə 12 nəfəri 
gizlədirdilər. Malıbəylidə hamını maşınlardan töküb, piyada Xankəndinə qədər apardılar. Yol boyu ermənilərin 
təhqirləri ilə qarşılaşırdıq". 

İlqar Əliyev Xankəndidə yerləşən həbsxanada 8 nəfər Qaradağlı sakininin acından öldüyünü də 
vurğulayır: 

"Ermənilər fevralın 26-da Xocalını işğal edəndə Xankəndində həbsxanada idim. Həmin gün ermənilər 
yüzdən artıq adamı bu həbsxanaya gətirdilər. Sonra bildim ki, onlar Xocalı sakinləridir və bu şəhər də işğal 
olunub. Səhərisi gün gözümün qabağında 60-a yaxın Xocalı sakininin başını kəsdilər. Onların arasında uşaq və 
qadınlar da vardı". 

Qaradağlı sakini Oruc Əliyev də kənd işğal olunduqdan sonra şahidi olduğu işgəncə və qətliamlar haqda 
danışır: 

"Məni fevralın 17-də əsir götürdülər. Yolda qohumlarımın yarısını öldürdülər. Xankəndindəki həbsxanada 
isə dişlərimi zorla çəkdilər. Həmin il martın 17-də Allahverdi Bağırovun köməkliyilə dəyişdirildim. Beynəlxalq 
Qırmızı Xaç Komitəsinin nümayəndələri həmin gün bir dəfə də olsun xəstəxanaya gəlmədilər. Ermənilər sağlam 
azərbaycanlı əsir və girovların daxili orqanlarını satırdılar. Bunu əvvəlcədən tanıdığım ermənilər mənə deyirdi". 

 
xxx 

 
Xocalı soyqırımı nəticəsində 623 nəfər şəhid olub, 1725 nəfər əsir götürülüb, 8 ailə tamamilə məhv edilib, 

215 uşaq bir valideynini, 25 uşaq isə hər iki valideynini itirib. 1000 nəfər Xocalı sakini əlil və şikəst olub, 150 
nəfərin taleyi hələ də məlum deyil. Məlumat üçün bildirək ki, Xocalının işğalı planı bir həftə öncə, fevralın 20-
də hazırlanıb. Belə ki, hadisədən bir müddət əvvəl Paris yaxınlında gizli təlim düşərgəsi yaratmış "Asala" 
erməni terrorçu təşkilatının 26 nəfərlik dəstəsi mayor Aşin Simonyanın başçılığıyla Xankəndinə gəlib. Onlar və 
yerli ermənilər özünümüdafiə adı altında vuruşan, əslində isə "Asala" terror təşkilatının Xankəndində İllarion 
Allahverdiyanın başçılığı ilə yaradılan dəstənin üzvləri 366-cı alayın içərisində öz dayaqlarını yaradaraq 
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polkovnik Y. Zarviqarova 36 min dollar rüşvət veriblər. Bu xəbər 23-cü diviziyanın komandiri Boris Budeykinə 
çatdıqda o, Zarviqarovun hərəkətinə görə-zabit şərəfinə xəyanəti üstündə qovulmasını tələb edib.  

366-cı alayın hərbi əməliyyatlar zamanı ermənilərin tərəfinə keçib azərbaycanlıları qətlə yetirməsi, hərbi 
texnika və sursatı ermənilərə verməsi, əslində siyasi bir məsələdir. Xocalı hadisəsiylə bağlı ermənilərin ruslarla 
əlaqələrinə aid sənədlərin bir qismi 1992-ci il martın 1-də Zaqafqaziya Hərbi Dairəsinin aviasiya komandiri, 
general-mayor S. Lukaşovun əmrilə yandırılıb.  

Yuxarıda qeyd etdiyim fikirlərə yenidən qayıtmaq istəyirəm. Biz bir millət olaraq Xocalı və digər 
faciələrimizi dünyaya yaxşı çatdıra bilməməyimizin nəticəsidir ki, bu gün ermənilər Azərbaycanla şərtlər irəli 
sürməklə danışırlar. Ancaq vaxtında Xocalı soyqırımının dünya dövlətlərinin parlamentlərində müzakirəsinə 
nail olsaydıq təbii ki, hadisələr başqa istiqamətdə cərəyan edəcəkdi. Səhvlərimizdən nəticə çıxarmağın zamanı 
çoxdan keçsə də, bu istiqamətdə planlı işlər görülməlidir. Yəni, hər bir faciələrimizin ildönümünü xatırlamaqla 
işimizi bitmiş saymamalıyıq.   

 
Arzu Şirinova 

 
  “Xalq Cəbhəsi”.-2010.-24 fevral.-N 34.-S.9. 
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Ötən illər ərzində Xocalı soyqırımı ilə bağlı 75 müraciət,  

qətnamə və qərar qəbul olunub 
 

SƏFA MİRZƏYEV: “AZƏRBAYCAN İKT ÜZVÜ OLAN ÖLKƏLƏRİN PARLAMENTLƏRİNDƏ 
XOCALI FACİƏSİNİN SOYQIRIM KİMİ TANINMASINI TƏLƏB EDƏ BİLƏR” 

 
Parlamentin dünənki iclası Xocalı soyqırımının qurbanlarının xatirəsinin bir dəqiqəlik sükutla yad 

edilməsi ilə başlayıb. Milli Məclisin (MM) sədri Oqtay Əsədov deyib ki, yaxın günlərdə 20-ci əsrdə insanlığa 
qarşı törədilən ən dəhşətli faciənin 18-ci ildönümü tamam olacaq. Ona görə spiker Xocalı faciəsinin 18-ci 
ildönümü ilə bağlı soyqırım qurbanlarının xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad edilməsini təklif edib. Soyqırım 
qurbanları yad edildikdən sonra cari məsələlərin müzakirəsi zamanı çıxış edən deputatlar da Xocalı faciəsi 
haqqında danışıblar.  

Yeni Azərbaycan Partiyasından (YAP) olan millət vəkili Elman Məmmədov Xocalı soyqırımının 
tanıdılması istiqamətində Heydər Əliyev Fondunun çox uğurlu fəaliyyət göstərdiyini, eyni zamanda, bu yöndə 
işlərin gücləndirilməsinin vacibliyini qeyd edib: “Türkiyə birmənalı olaraq bəyan etməlidir ki, ABŞ Konqresi 
qondarma soyqırımı müzakirəyə çıxaracaqsa, onlar da avtomatik Xocalı soyqırımını tanıyacaqlar”. 

Bitərəf deputat Aynur Quliyeva da həmçinin Xocalı soyqırımının dünyada tanıdılması istiqamətində 
tədbirlərin intensivləşdirilməsini təklif edib: “Xocalı soyqırımının ildönümü ərəfəsindəyik. Mən bu yöndə 
Heydər Əliyev Fondunun gördüyü işləri xüsusi qeyd etmək istəyirəm. Bu Fond “Xocalıya ədalət!” kompaniyası 
adı altında bilirsiniz ki, bütün dünyada çox önəmli, əhəmiyyətli və təqdirəlayiq işlər görür. Mən, eyni zamanda, 
ölkədə fəaliyyət göstərən bütün qeyri-hökumət təşkilatlarını ümummilli məsələlərlə bağlı, ölkənin Xocalı 
soyqırımı kimi böyük əhəmiyyət kəsb edən milli məsələləri ilə bağlı həmfikir olmağa çağırıram. Bu yöndə 
fəaliyyət göstərməyə çağırıram. Düşünürəm ki, bütün QHT-lər olmasa da, əksər QHT-lər bu yöndə fəaliyyət 
göstərsə, çox böyük nəticələr əldə edə bilərik”. 

Yenidən Xocalı soyqırımı məsələsinə qayıdan spiker O. Əsədov bu illər ərzində faciə ilə bağlı 75 
müraciət, qətnamə və qərarın qəbul olunduğunu bildirib: “Xocalı faciəsinə ilk dəfə olaraq İslam Konfransı 
Təşkilatı (İKT) tərəfindən düzgün qiymət verildi, faciə ilk dəfə insanlığa qarşı cinayət kimi tanınıb. Biz işimizi 
bu sənədə uyğun qura bilərik”. 

Sonra İKT tərəfindən qəbul edilən sənəd haqqında MM Aparatının rəhbəri Səfa Mirzəyev məlumat verib. 
Onun sözlərinə görə, İKT Gənclər Forumunun Mədəniyyətlərarası Dialoq üzrə baş koordinatoru Leyla 
Əliyevanın bu istiqamətdə xidmətləri böyük olub: “İlk dəfədir dünyanın 56 ölkəsini birləşdirilən beynəlxalq 
təşkilat Xocalı soyqırımına qətliam kimi qiymət verib və bu faciə insanlığa qarşı cinayət kimi tanınıb. Bu ifadə 
genosidi əks etdirən anlayışdır. Bu bizim əlimizə presedent verir. Bu qətnaməyə istinadən başqa təşkilatlar 
tərəfindən də Xocalıya düzgün qiymət verilməsini, eyni zamanda İKT üzvü olan ölkələrin parlamentlərində 
məsələnin müzakirəyə çıxarılmasını və tanınmasını tələb edə bilərik”. 

  
Kamil HƏMZƏOĞLU  

 
“525-ci qəzet”.-2010.-24 fevral.-N.35.-S.5. 
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Xocalı sakinlərinin müraciətinə hələ də cavab verilməyib 

 
«Biz onda uduzduq ki, azərbaycanlılar Dağlıq Qarabağdakı evlərini ermənilərə satdılar» 

 
Xocalı soyqırımının 18-ci ildönümüylə bağlı Xocalı Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Şahmar Usubov 

və Xocalı Şəhər İcra Nümayəndəsi, rayon ziyalısı Yavər Əzimov redaksiyamızın qonağı olub. Söhbətimizdə 
qəzetimizin redaktoru Nəmənd Rüstəmov da iştirak edib. 

- Soyqırımının ildönümüylə əlaqədar Xocalı Rayon İcra Hakimiyyəti olaraq, hansı tədbirləri həyata 
keçirirsiniz? 

Şahmar Usubov: - Bildiyiniz kimi hər il Xocalı faciəsinin ildönümü yaxınlaşanda, Prezident 
Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin imzaladığı tədbirlər planına uyğun olaraq, ölkə daxilində və 
xaricində silsilə tədbirlər həyata keçirilir. İcra hakimiyyəti olaraq, bu tədbirlərin tərkib hissəsi kimi öz 
tövsiyələrimizi verir, anım günlərinin keçirilməsi, qətliamın yaddaşlardan silinməməsi, dünya ictimaiyyətinə 
çatdırılması və bir sıra işlərlə bağlı tədbirlər görürük. Bütün bunlar rəhbər orqanların köməyi sayəsində baş 
tutur. Həmin plana uyğun olaraq, Xocalı köçkün ailələrinin məskunlaşdığı bütün yaşayış məntəqələrində anım 
günləri qeyd olunur. Məktəblərimizdə vətənpərvərlik ruhunda tədbirlər, işğal olunmuş torpaqlarımızın, 
abidələrimizin yaddaşlardan silinməməsi məqsədiylə yazı müsabiqələri həyata keçirilir. Bundan başqa, Leyla 
Əliyevanın rəhbərliyi altında «Xocalıya ədalət» kampaniyası davam edir. Biz də həmin kampaniyaya dəstək 
veririk, internet vasitəsiylə dünyaya çatdırırıq. Bu cür qətliamlara məruz qalmış ölkələrlə əlaqələr qurmağa 
çalışırıq. Bu da Diaspora Komitəsinin xəttiylə həyata keçirilir. İstəyirik ki, həmin ərazilərdə də qətliam tanınsın. 
Artıq 3 ildir ki, Çexiyada iş aparırıq. Bu il də nümayəndə heyətimiz ora gedəcək. Çexiyanın Lipitsa şəhəriylə 
Xocalı «qardaşlaşmış» statusuna malikdir və bu şəhərin bir küçəsinə Xocalı adı veriləcək. Gələcəkdə onların da 
Azərbaycana səfəri gözlənilir. Artıq 18 ildir ki, soyqırımı baş verib. İnsanlar elə fikirləşirlər ki, bizdə unutqanlıq 
var. Ancaq bu heç də belə deyil. Nə qədər zaman keçsə də, insanların qətliama verdiyi qiymət, soyqırıma məruz 
qalmış insanlara münasibət daha da istiləşir. Artıq millət bu yöndə formalaşır, mütəşəkkilləşir. İnanıram ki, bu 
hadisə soyqırımı, vandalizm adını alacaq. 

- Xocalıyla bağlı bir sıra mətləblər hər birimizə aydındır. Amma nə üçün ermənilər məhz Xocalını 
seçdilər. Bu müdafiənin zəifliyi ilə bağlıydı, yoxsa, Xocalı daha strateji əhəmiyyətə malik idi? 

Şahmar Usubov: - Xocalıdan əvvəl işğal prosesi gedirdi. Hələ Ermənistandan soydaşlarımız çıxarılan 
vaxtda qətllər törədilirdi. Ermənilər arxa tapanda sanki azğınlaşırlar, özlərini unudurlar. 1988-ci ildə bu proses - 
Xocalı ətrafında Qarabağ kəndlərinin işğalı başladı. Düzdür, həmin dövrdə adı rəhbər olanlar kreslolarının 
dərdindən insanları sakitləşdirmək, razı salmaq istəyirdilər. Bu insanlar dövlət, dövlətçilik, milləti sevmək 
hissindən uzaq idilər. Moskvanın əlaltısı olan bu şəxslər yalnız deyilənlərin icrasıyla məşğul idilər. Bizdə 
Meşəli kəndi var idi ki, 60 ailənin 28 üzvü bir gecədə şəhid oldu. 1991-ci ilin fevral ayının 17-də Qaradağlı 
faciəsi baş verdi. cinayət törətmiş insan da belədir ki, törətdiyinin cəzasını almadıqca, daha da quduzlaşır. Məhz 
bu silsilə qətllərin davamı olaraq, Xocalı soyqırımı törədildi. 

Yavər Əzimov: - Hələ 1988-ci ilin sentyabr ayında ermənilər Xankəndində güclü mitinqlər təşkil 
edirdilər. Xocalı Əsgəran-Xankəndi yolunda yerləşdiyindən ermənilər bu rayonu aradan götürməyi 
düşünürdülər ki, hərəkətlərinə maneçilik törətməsin. Bundan başqa, Xocalı ərazisinə və əhalisinə görə Dağlıq 
Qarabağda yerləşən ən böyük Azərbaycan kəndiydi. Aeroport Xocalıda yerləşirdi, Ermənistandan gələn bütün 
təyyarələr həmin aeroporta düşürdü. O vaxt Zori Balayan öz jurnalında belə bir yazı vermişdi: «Xocalı Dağlıq 
Qarabağın boğazında olan xərçəng xəstəliyidir. Biz nəyin hesabına olur-olsun, Xocalını oradan qoparmalıyıq ki, 
Dağlıq Qarabağ rahat nəfəs alsın». Bizə də həmin vaxt Əsgəranı oradan qoparmaq lazım idi ki, Xocalı sərbəst 
nəfəs alsın. O vaxtkı rəhbərliyin maymaqlığından, qorxaqlığından bu baş tutmadı. Ağdama, Şuşaya göndərilmiş 
adamlar isə Xalq cəbhəsinin adamlarıydı. Onlar isə çalışırdılar ki, bu hökumət devrilsin və hakimiyyətə 
gəlsinlər. Ona görə də biz xocalılılar özümüzü müdafiə etməkdən ötrü yabayla, baltayla, dəhrəylə, quş 
tüfəngiylə silahlanırdıq. 1988-ci ilin sentyabr ayının 18-də ermənilərin mitinqi oldu və söz bir yerə qoyuldu ki, 
Xocalını tapdalayıb keçməlidirlər. Həmin gün-günortadan sonra Xocalıya hücum oldu və müqavimətlə 
rastlaşdıqlarından geri qayıtdılar. Həmin günlərdən tədbirlər görməyə başladıq. Elə bilirdik ki, Bakıda oturan 
ölkə rəhbərliyi bizə lazım gələndə kömək edəcək, dayaq duracaq. Ermənilərin bütün yolları bizim nəzarətimiz 
altındaydı. Bununla belə Xocalı da qorxulu yerdə yerləşirdi. Çünki onlar dağın yuxarılarında, biz isə çökəklikdə 
yaşayırdıq. Elə gecə olurdu ki, 4 tərəfdən alazanlarla bizi vururdular, adamlar ölürdü, ot tayaları yanırdı. Buna 
baxmayaraq, müqavimət göstərirdik, gecə döyüşürdük, gündüz isə istehsalla, əkin-biçinlə məşğul olurduq. 
Ancaq soyqırımdan 5 ay öncə ermənilər Əsgəran qalası deyilən yerdə sakinlərimizi, QAİ işçilərini qətlə 
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yetirəndən sonra yolları bağladılar və gediş-gəliş kəsildi. Xocalının yeganə ümidi vertolyotlara idi. Şuşaya 
gedən vertolyotu vurdular və bir ailə bütünlükdə şəhid oldu. Bütün əlaqələrimiz kəsildi, burdan da kömək 
gəlmədi. Beləliklə, şərait yarandı: ermənilər Xankəndində olan 366-cı motoatıcı alayla qüvvələrini birləşdirdilər. 
Güclü hərbi plan hazırlayaraq, Xocalını zəbt elədilər. 

- O dövrdə Xocalını kimlər müdafiə edirdi? 
Yavər Əzimov: - Xocalını o dövrdə rayon polis şöbəsi, sakinlərdən ibarət özünümüdafiə batalyonu 

müdafiə edirdi. Rayonda uşaqdan tutmuş, 60-70 yaşlı kişiyə qədər hamı yabanı əlinə alıb postda dururdu. 
Rayonu belə qoruyurduq. Milli Qəhrəman Aqil Quliyevin rəhbərliyilə Milli Ordunun 21 döyüşçüsü də var idi. 
Əməliyyatın birində Aqil vuruldu. 

Nəmənd Rüstəmov: - Həmin gün özünüz Xocalıdaydınızmı? 
Yavər Əzimov: - Həmin gün mən Xocalıda olmamışam. Çünki bir ay ondan əvvəl qardaşım atışmada 

yaralanmışdı. Maşının qarajında bir cərrah onun üzərində narkozsuz əməliyyat aparmışdı. Sonra məcbur olub 
Bakıya xəstəxanaya gətirdik. Üç gündən sonra yenə əməliyyat olundu. Həmin məqamda Elman Məmmədov 
dedi ki, sursatımız yoxdur. Gedib o vaxtkı «Nasosnı» qəsəbəsində rus polkovniki ilə danışığa girdik. İki kamaz 
patron aldım. Kamazın birini Ağdama göndərdim. Bir maşınını da sənədlə Müdafiə Nazirliyinə təhvil verdim. 
Həmin patronların bir qismini un kisələrinin içərisində rayona keçirə bildik. Daha sonra 3 dənə qırat çıxartdım. 
Xocalıya getdim, gördüm ki, Fəhmin Hacıyevin rəhbərliyi altında yolun açılması planı qurulur. Demək 
istəyirəm ki, həmin vaxt Ağdamda olan batalyonlar bir fikrə qulluq etsəydilər məğlub olmazdıq. O vaxt hər 
batalyon bir adama qulluq edirdi. Mən onlara dedim ki, o tankın ikisini və 25 avtomat verin, Əsgəranın içiylə 
yarıb Xocalıya keçəcəyəm. Vemədilər. Ağdamda olan dəstələr kimlərinsə əlindəydi. 

Şahmar Usubov: - Bilirsiniz necədir? Həmin dövrdə rəhbərlikdə ikihakimiyyətlilik var idi. Müdafiə 
naziri Rəhim Qazıyev oturmuşdu Ağdamda, Ayaz Mütəllibov da Bakıda. Onu Mütəllibov nazir qoymamışdı, 
özü zorla o kürsüdə oturmuşdu. O vaxt Azərbaycan yox, SSRİ ordusuydu. Hərbçi olmayan bir şəxsin müdafiə 
naziri olması böyük problem idi. Onun nə idarəetmədən, nə də hərbidən səriştəsi yox idi. Rəhbərliklə müdafiə 
naziri arasında çəkişmələr gedirdi. Hadisədən sonra Ağdama gəldim. O zaman bank müdiri işləyirdim, 
inflyasiya getdiyindən əsginazlar qıtlaşmışdı. Təşkilatlara pulların bölünməsiylə bağlı səhər tezdən rayon icra 
başçısının kabinetində yığışırdıq. Kabinetdə ən azı 15 nəfər silahlı oğlanlar otururdu. «Ala Yaqub»un, «Fred 
Asif»in, Allahverdinin, Şirin Mirzəyevin polkunun bank hesabları var idi və respublikanın bütün yerlərindən ora 
pul köçürülürdü ki, guya ölkənin müdafiəsiylə məşğuldurlar. Amma onların hərəsi bir adama qulluq edirdi. Ona 
görə də pul almağa gələndə hamı rəhbər idi, ancaq ermənilərə hücum əmri veriləndə hərə bir tərəfə qaçırdı. 
Ağdamda silah da var idi, döyüşçü də. Məsələn, «Ala Yaqub» «karyer Qasım»a qulluq edirdi. 

- Bəs «karyer Qasım» kimə qulluq edirdi? 
Şahmar Usubov: - Bilinmirdi. Təhlükəsizlik də yox idi. Ağdamın Qiyaslı kəndinə Moskvadan böyük bir 

batalyon gəlmişdi. Amma hadisələr başlamamış yoxa çıxdılar. 
Nəmənd Rüstəmov: - O vaxt camaatla bir yerdəydiniz. Həmin hadisələr necə yadınızda qalıb? Hücum 

necə başladı, camaat neylədi? 
Şahmar Usubov: - Fevral ayının 25-də axşam saat 8-dən ermənilərin xidmət elədiyi 366-cı alayın 

texnikası artıq Xankəndindən çıxmağa başladı. Bunu Xocalıdan görmək olurdu. Texnikalar bir saat ərzində 
hücum mövqeyi tutmağa başladı. Əslində bir qədər əvvəl də panika yayılmışdı. Biz onda uduzduq ki, 
azərbaycanlılar Dağlıq Qarabağdakı evlərini ermənilərə satdılar. Xankəndinin özündə 16 min azəri yaşayırdı. 
Ermənilər pul verib həmin evləri alanda rəhbərlik bu barədə düşünməliydi. Bu iş erməni dövləti səviyyəsində 
həyata keçirilirdi. camaatın evinin pulunu artıqlamasıyla verib deyirdilər ki, get Bakıda, Ağdamda özünə ev al, 
nə istəyirsən? Qonşuluğumuzda Daşbulaq kəndi var idi. Ermənilər dövlətin vəsaitiylə o kənddəki bütün evləri 
aldılar. Kənd camaatı da bu siyasəti başa düşmürdü. Bu yüz illərlə hazırlanmış planın icrasıydı. 

… Nə isə texnika gəldi, düzüldü. Bu barədə Şuşaya, Ağdama, Mərkəzi Komitəyə məlumat verildi ki, artıq 
1-2 saata hücum başlayır. cavab nə oldu? Atəşkəs elan olunub, İranda müqavilə imzalanıb. Çünki həmin dövrdə 
Milli Məclisin sədri olan Yaqub Məmmədov İranda atəşkəslə bağlı bir sənəd imzalamışdı. Ancaq hansı ki, 
həmin vaxt Rəhim Qazıyev Şuşada idi və bu hadisələr onun gözü önündə baş verirdi. 

Yavər Əzimov: «Səs» qəzetindəki debatda mən Rəhim Qazıyevin özünə də sual verdim ki, niyə Şuşada 
bir patron da atmadınız? 

Şahmar Usubov: - Belə işləri görəndə inanırsan ki, o vaxt rəhbərlik olmayıb. Əhalidə, millətdə heç bir 
günah yoxdur. Gecə saat 11-də hücum başladı və mən həmin vaxt postdaydım. Bizim postda 7 nəfər, bir 
avtomat və bir daraq var idi. Gecə saat 1-ə kimi artilleriya atəşi açırdılar. Evlər yanırdı. Sonra məshəti türkləri 
məskunlaşan ərazidən hücum başladı. Orada təxminən 1 saat döyüş getdi. Həmin vaxt aeroportda da döyüş 
gedirdi. Qalan hissənisə artilleriya vururdu. Elə etmişdilər ki, kömək gəlməsi mümkün deyildi. Hamı xofdaydı. 
Bilmirsən ki, evdəki qadını, qocanı, uşağı aparasan, yoxsa döyüşəsən. Kişi ailəsini arxaya qoyub, özü döyüşər. 
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Dinc əhalini də çıxarmağa insanlar lazım idi. Kənddəki 6-7 postun hərəsində bir avtomat var idi. Bir avtomat da 
bir saat atır və sonra əl ağacına dönür. Ağır texnikanın qarşısında durub ölməkdən başqa nə edə bilərsən? Artıq 
yuxarı kəndlər boşalmağa başlayırdı, ölənlər var idi. Pulemyotla elə atırdılar ki, sanki arıxananın içinə girmisən. 
Heç kim sağ qalmağını qoçaqlıqla əlaqələndirə bilməz. Bizdə bir kar arvad var idi ona heç nə olmamışdı. 

Sonra gəlib yığıldıq çayın qırağına. Çaydan çıxanda rayonun çıxışında xeyli insan qırıldı. 
- İndiyə kimi hansısa Xocalı sakini beynəlxalq hüquq instansiyasına müraciət edibmi? 
Şahmar Usubov: - Olub. 
- Nə cavab almısınız? 
Şahmar Usubov: - Hələ ki, bir cavab yoxdur. Tatyana Çaladzenin təşkilatının xəttiylə müraciətlərimiz 

olub. Ondan başqa, Xocalı şəhid ailələrinin ərizələri də var. Aldığımız cavaba görə, müharibə getdiyindən 
həmin axtarışların hüquqi qüvvəsi dayandırılıb. 

Nəmənd Rüstəmov: - Ölənlərdən əlavə xeyli sayda qız, gəlin, uşaq girov və əsir götürüldü. Onların 
bədən orqanlarının, özlərinin müxtəlif ölkələrə satılması xəbərləri yayılmışdı. Bu faktların həqiqətəuyğun olub-
olmadığı yoxlanıldımı? 

Şahmar Usubov: - Xocalıdan 155 itkin var. Hansı ki, onların sağ olduğunu görüblər. O vaxt 1275 nəfər 
əsir düşmüşdü. Əsirlikdən 1125 nəfər buraxıldı. O adamlardan bu günə kimi bir nəfəri də görən olmayıb. İki-üç 
il əvvəl bir nəfər haqqında məlumat əldə etdik. Deyirdilər ki, sağdır. Həmin adamı Gürcüstanda sərhəddə 
dəyişməyə gətirdilər və geri qaytardılar. Deyilənə görə, dilini kəsiblərmiş. Sonradan müəyyən olundu ki, həmin 
şəxs Əzizov Mehman Qüdrət oğluymuş. 

Yavər Əzimov: - Əsirlikdən gələn insanların əksəriyyəti yaşamadılar. Mən Ağdamda olanda gördüm. Bir 
qadına nə vurmuşdularsa, öz-özünə danışıb-gülürdü. Heç 20 gün yaşamadı. Sonra bir nəfərin belini siqaretlə 
yandırmışdılar. 

- Xocalı soyqırımıyla bağlı istər ölkə daxilində, istərsə də beynəlxalq səviyyədə kampaniya aparılır. 
Aparılan kampaniya sıravi Xocalı sakini kimi sizi qane edirmi? 

Yavər Əzimov: Bu gün dövlət səviyyəsində xarici ölkələrdə də bu təbliğat həyata keçirilir. Leyla 
Əliyevanın rəhbərliyi altında daha da gücləndirilib. Ermənilər neçə yüz illər olmayan şeyin təbliğatını aparıblar. 
Amma bizim təbliğat hələ də yetərli deyil. Bunu tək soyqırımın ildönümü ərəfəsində yox, hər gün etməliyik. 
Xaricə gedən insanlarımız özləriylə soyqırımına həsr olunmuş kitab aparmalıdırlar. Məktəblərdə bu iş 
görülməlidir. 

Şahmar Usubov: - Söhbət təbliğatdan getmir. Məqsədsiz heç bir şeyin təbliğatı aparılmır. Olmayan şeyin 
yüz il əvvəl də təbliğ ediblər ki, ermənilərə qarşı soyqırımı aparıblar. Niyə Amerikanın hindulara qarşı apardığı 
soyqırımından danışan yoxdur ki, bir qitəni təmizləyib, gəlib oturublar yerlərində. Ya Kanadanın əməllərindən 
danışan yoxdur? Yaxud fransızların Afrika xalqlarının başına açdıqlarını demirlər. Bu, sadəcə, təsir 
mexanizmidir. Əslinə qalsa, Xocalı soyqırımını bizdən əvvəl Amerikanın öz jurnalistləri yaymışdı. Zaqafqaziya 
əks-kəşfiyyatının polkovniki Sovolyovun rus qəzetlərində yazdıqlarını heç biz bilmirdik. 

Nəmənd Rüstəmov: - Ermənilərin başlıca niyyətlərindən biri türkün gözünü qorxutmaq idi. Buna nail 
oludularmı? 

Şahmar Usubov: - Ömür boyu biz erməniləri bir millət kimi saymamışıq, qorxaq, yazıq, aciz kimi 
tanımışıq və elə də tanıyacağıq. Ermənilər küçədə yatan, ac vaxtında yanından keçən insanlara hürən it kimi bir 
şeydirlər. Onlar belə anları gözləyir. 

Nəmənd Rüstəmov: - Bayaq dediniz ki, üçüncü dəfəydi ki, Xocalıya hücum olurdu. Bəs bizə nə vaxt dərs 
olacaq, beşinci, yeddinci dəfəmi? Bəlkə sizin də ən yaxın insanlarınızı qətlə yetiriblər. 

Şahmar Usubov: - İnsanlara bu hadisələri unutdurmaq üçün Azərbaycanda üzunmüddətli repressiyalar 
başladı. Bu elə-belə deyildi. Başımıza gələnlərin çoxu unutqanlığımızın nəticəsidir. Rusiya ermənilərə bizim 
kimi münasibət bəsləmirdi. O bizim neftimizi alıb verirdi ermənilərə, soydaşlarımızı da sürgün edirdi. 

Nəmənd Rüstəmov: - Hər ikinizə çox şəxsi bir sualım var. Yəqin ki, öz yaxınlarınızdan da itki 
vermisiniz? Bu soyqırımı, dəhşəti heç olmasa, öz balalarınız unutmasın deyə, nə edirsiniz? Bunu necə yaşatmaq 
lazımdır? 

Şahmar Usubov: - Bu gün sizin vasitənizlə bir söz demək istəyirəm. Burada söhbət təkcə Xocalıdan 
getmir. Qubada, Bakıda olan qırğınlar heç də bundan zəif olmayıb. Çünki onların mətbuatı, fondu, televiziyası 
bu yöndə iş aparır. Bu gün də məsələ qaldırırıq ki, Bakıda möhtəşəm bir tarix muzeyi yaradılsın. Həmin 
muzeydə ermənilərin tarixən bizim başımıza açdıqları öz əksini tapmalıdır. Bura işi bilən mütəxəssislər cəlb 
olunmalıdır. Qoy onun bir güşəsi də olsun Xocalı soyqırımı. 

Nəmənd Rüstəmov: - Zori Balayan deyirdi ki, mən azərbaycanlı meyitlərinin üstüylə gəzirdim. Bəs nə 
üçün bu cür faktları onların özünə qarşı istifadə eləmirik? 
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Şahmar Usubov: - Bu işləri elə bilirsiniz erməninin özü edir. Bilirik ki, erməni əvvəl Yunanıstan və 
İtaliya yaxınlığında yaşayıb. Sonra da bura gəlib. Əsrin əvvəlindən Amerika, Fransa, Rusiya onları türk xalqına 
qarşı istifadə etmək üçün milyardlarla pul qoyur. Erməni lobbisi özbaşına yaranmayıb ki. Hər bir ölkədəki 
erməni lobbisi o ölkənin öz dəstəyilə yaranıb. Biz isə belə işə 10-15 ildir ki, başlamışıq. Millət formalaşmaq 
üçün nəsil dəyişməlidir. Torpağa, millətə sadiqlik, bayrağa hörmət üçün yeni nəsil yetişməlidir. 

Nəmənd Rüstəmov: - Bu faciə bizə dərs oldumu? 
Şahmar Usubov: Dərs oldu. 
- Bu gün Xocalı sakinlərinin təhsil almaq imkanları nə səviyyədədir? Bu sahədə vəziyyət nə 

yerdədir? 
Şahmar Usubov: - Bu dəqiqə Xocalıdan 3 nəfər prezident təqaüdçüsüdür. Hazırda 12 məktəbimiz var. 

Onlardan 4-ü Goranboyun Ağcakənd qəsəbəsi ərazisində, 3-ü Hacıkənddə, biri Gəncədə, 1-i Şəkidə, 1-i 
Naftalanda, 1-i Oğuzda, 1-i də Bakıdadır. Ötən il 1300 nəfər şagirdimiz olub. Hər il orta göstəricimiz 
ümumrespublika göstəricisindən üstün olub. Ötən il 14 nəfər şagirdimiz ali məktəbə, 11 nəfər isə orta ixtisas 
məktəbinə qəbul olundu. 

- Hazırda Xocalı sakinləri ən çox hansı rayonlarda məskunlaşıblar? 
Şahmar Usubov: - 13 min əhalimiz var. 1992-ci ildən 2 min artım olub. Ən çox Goranboy rayonudur ki, 

3 min nəfər məskunlaşıb. Naftalanda, Gəncədə, Bakıda, Xanlarda da Xocalı sakinləri çoxdur. 
- Xocalılıların işsizliklə bağlı problemi necə həll olunur? 
Şahmar Usubov: - Onların evlərində təmir işləri aparılır. Fin evində, çadır şəhərciyində Xocalı sakini 

yoxdur. Rayondakılar kənd təsərrüfatı ilə məşğuldur. Bizim idarə və müəssisələrimizdə, büdcə təşkilatlarında 
1200-ə yaxın iş yeri var. İcra hakimiyyətinə 2 mərtəbədən və 37 otaqdan ibarət bina tikilib. Eləcə də digər 
qurumlar üçün ayrı-ayrı binalar istifadəyə verilib. 

 
İntiqam VALEHOĞLU  
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Xocalı faciəsini törədənlər Haaqa məhkəməsində layiqli cəzalarına çatdırılmalıdırlar 

 
Müsahibimiz Xocalı rayon İcra hakimiyyətinin başçısı Şahmar Usubovdur 

 
- Hörmətli Şahmar müəllim, qarşıdan «Xocalı faciəsi»nin 18- ci ildönümü gəlir. Nə qədər ağır olsa 

da, bu faciənin baş vermə səbəbləri və o dövrdə respublikamızda ictimai-siyasi vəziyyəti haqqında 
təəssüratlarınızı bizimlə bölüşməyinizi istərdik. 

- Əlbəttə «Xocalı faciəsi» XX əsrin ən dəhşətli kütləvi insan qırğınlarından biri olmaqla Azərbaycan 
xalqına qarşı ermənilər və onların havadarları olan imperiyapərəst qüvvələrin birgə həyata keçirdikləri soyqırımı 
hadisəsidir. Bu faciə bir anın, bir günün içərisində baş vermiş hadisə deyil. Əsil həqiqətdə «Xocalı faciəsi» 
mənfur erməni ideoloqlarının özgə torpaqları hesabına «Böyük Ermənistan» dövlətinin yaradılması planlarının 
tərkib hissəsi olmaqla bu iyrənc siyasətin məntiqi davamıdır. Bildiyimiz kimi hələ məlum Dağlıq Qarabağ 
hadisələrinə qədər müxtəlif dövrlərdə ermənilər öz xarici havadarlarının köməyi ilə Azərbaycan xalqına qarşı 
çoxsaylı kütləvi qırğınlar törətmiş, etnik təmizləmə siyasəti aparmış, nəticədə yüz minlərlə soydaşlarımız öz 
dədə-baba torpaqları olan daimi yaşayış yerlərindən min bir işgəncələrə məruz qalaraq didərgin salınmışdır.  

M. Qorbaçovun sovetlər birliyində siyasi hakimiyyətə gəlişindən sonra ermənilər onunla yaxınlıq 
münasibətlərindən və onun erməni lobbisinin təsiri altında olmasından istifadə edərək əvvəlcədən hazırlanmış 
iyrənc planlarının reallaşdırılması istiqamətində faktiki fəaliyyətə başladılar. İlk öncə, yəni 1987-ci ilin 
sonlarından keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin ərazisində yaşayan erməni əhalisi arasında Dağlıq 
Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsi üçün imzatoplama kampaniyasına başlanmış və milli ədavətin 
qızışdırılması məqsədilə xüsusi təbliğat işləri həyata keçirilmişdir. Bu pozuculuq fəaliyyətinin qarşısının 
alınması üçün təsirli tədbirlərin görülməməsi nəticəsində məsələlər açıq müstəviyə çıxarılaraq etiraz 
mitinqlərinin başlanmasına, Ermənistanda və keçmiş DQMV-nin ərazisində yaşayan əhaliyə qarşı zorakılıq 
hərəkətlərinin tətbiq edilməsinə və 200 mindən artıq soydaşımız indi Ermənistan adlandırılan qərbi 
Azərbaycandakı öz dədə-baba torpaqlarından, eyni zamanda Dağlıq Qarabağın qarışıq yaşayış məntəqələrindən 
qovulub çıxarılmasına səbəb oldu.  

Başda M. Qorbaçov olmaqla keçmiş sovetlər birliyinin rəhbərliyi məsələnin obyektiv, mövcud beynəlxalq 
hüquq normaları çərçivəsində həllinə nail olmaq əvəzinə, tam əksinə olaraq hadisələrin ermənilərin xeyrinə 
inkişaf etdirilməsinə çalışdı. O dövrdəki respublika rəhbərliyi isə qətiyyətsizlik, xalqının, vətəninin taleyinə 
biganə yanaşaraq, öz vəzifə kürsülərini itirməmək üçün Moskvanın buyruqqullarına çevrildilər. Ermənilər onlar 
üçün yaradılmış «münbit» şəraitdən istifadə edərək Dağlıq Qarabağ ərazisində qeyri-qanuni silahlı qüvvələr 
yaratdı. Sovetlər birliyinə məxsus olan və Xankəndində yerləşən 366-cı motoatıcı alay və Dağlıq Qarabağa 
hadisələr ərəfəsində göndərilmiş bütün hərbi texnika və canlı qüvvə ermənilərin istifadəsinə verildi.  

Əvvəlcədən formalaşdırılmış silahlı dəstələrdən istifadə edərək ilk öncə müdafiə imkanları zəif olan, 
erməni yaşayış məntəqələri əhatəsində yerləşən azərbaycanlılar yaşayan yaşayış məntəqələrini bir-birinin 
ardınca işğal etməyə, həmin yaşayış məntəqələrində yaşayan soydaşlarımıza qarşı çoxsaylı qətllər törədərək 
onların daimi yaşayış yerlərindən didərgin salınması prosesinə başladılar.  

1991-ci ilin oktyabr ayının sonunda demək olar ki, Xocalı ilə respublikanın yer üstündə nəqliyyat əlaqəsi 
tamamı ilə kəsildi. Yalnız helikopterlər vasitəsi ilə Xocalı şəhərinə ərzaq və digər zəruri istehlak məhsulları 
gətirilirdi. 1992-ci ilin yanvar ayının 28-də Ağdam-Şuşa reysi ilə uçan mülki helikopter vurulduqdan sonra 
demək olar ki, helikopterlər uçuşu Xocalı şəhərinə tamamilə dayandı. Beləliklə, Xocalı respublikamızın digər 
yaşayış məntəqələrindən tamamilə təcrid edildi. Yalnız 1992-ci il fevral ayının 13-də hərbi helikopterlərin 
müşayiəti ilə Xocalı şəhərinə bir neçə uçuş edildi ki, bu helikopterlərin vasitəsi ilə şəhərdə olan xəstə, qoca, 
qadın və uşaqların bir hissəsi Ağdama aparıldı.  

Respublikanın o dövrki rəhbərliyi Xocalı şəhərinin mühasirə vəziyyətindən çıxarılması (Ağdam - Xocalı 
yolunun açılması), şəhərin müdafiə qüvvəsinin gücləndirilməsi və bu kimi təsirli tədbirlərin görülməsi 
istiqamətində nəinki, təsirli tədbirlər görmədi, ümumiyyətlə cəhdlər belə edilmədi. Onlar bilməli idi ki, Xocalı 
şəhərinə qədər azərbaycanlılar yaşayan çox saylı yaşayış məntəqələri (İmarət- Qərvənd, Salakətin, Tuğ, Axullu, 
Xocavənd, Meşəli, Cəmilli, Kərkicahan, Malıbəyli, Quşçular, Qaradağlı və s.) ermənilər tərəfindən işğal edilmiş 
bu kəndlərin işğal edilməsi zamanı yüzlərlə soydaşlarımız ermənilər tərəfindən qətlə yetirilmişdi. Meşəli və 
Qaradağlı kəndlərində azərbaycanlılara qarşı sözün əsl mənasında soyqırım aparılmışdır. Yuxarıda qeyd etdiyim 
kimi, o dövrki respublika rəhbərliyi baş vermiş hadisələrdən nəticə çıxarıb təsirli tədbirlər görməli idi. Eyni 
zamanda onlar dərk etməli idilər ki, Xocalı Dağlıq Qarabağda strateji əhəmiyyət kəsb edən yaşayış 
məntəqələrindən biridir. Dağlıq Qarabağ ərazisində olan yeganə hava limanı Xocalı şəhəri yaxınlığında yerləşir, 
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azərbaycanlıların nəzarəti altındadır, Xankəndi ilə keçmiş DQMV- nin rayon mərkəzlərini birləşdirən avtomobil 
yolu və dəmir yol xətti Xocalıdan keçir.  

Şəhərin müdafiəsinin zəif olduğunu bilən ermənilər Xankəndi şəhərində yerləşən Sovetlər birliyinə 
məxsus 366-cı motoatıcı alayın hərbi texnikası və canlı qüvvəsinin köməkliyi ilə 1992-ci il fevral ayının 25-dən 
26-na keçən gecə Xocalı şəhərini dörd istiqamətdən mühasirəyə alaraq ilk öncə ağır artilleriyanın atəşinə məruz 
qoydu. Şəhərin müdafiə qüvvələrini sarsıtdıqdan sonra hərbi texnikanın müşayiəti ilə minlərlə canlı qüvvə 
şəhərin üzərinə yeridi. Qarşılarına çıxan dinc əhaliyə divan tutuldu, qocasına, qadınına, uşağına məhəl 
qoyulmadan hər kəs güllə-boran edildi. Şəhəri tərk etməyə macal tapmış və Ağdam istiqamətində canlarını 
qurtarmaq üçün qaçmağa cəhd edən dinc sakinlər ermənilər tərəfindən əvvəlcədən hazırlanmış tələyə salındı, 
onların bir hissəsi qətlə yetirildi, qalanları girov götürülərək işgəncələrə, olmazın müsibətlərə məruz qaldılar. 
Onların bəziləri diri-diri yandırıldı, bəzilərinin başları qurbanlıq qoyun kimi kəsildi, bədən üzvləri kəsilib 
götürüldü. Faciə zamanı şəhərdə olan 3000 nəfərdən 613 nəfəri qətlə yetirilmişdir ki, onlardan 59 nəfəri az yaşlı, 
70 nəfəri qocalar, 106 nəfəri isə qadınlardır. Səkkiz ailə tamamilə məhv edilmiş, 3 nəfər diri-diri yandırılmış, bir 
nəfərin başı kəsilmiş, 25 uşaq hər iki valideynini itirmiş 130 uşaq isə valideynlərindən birini itirmiş, 1275 nəfər 
əsir götürülərək işgəncələrə məruz qalmış və nəticədə müxtəlif dərəcədə xəsarət alaraq əlil olmuşlar. 150 nəfərin 
taleyi isə bu günə qədər bəlli deyildir.  

- Şahmar müəllim bu dəhşətli faciənin əsl günahkarları kimi kimləri görürsünüz?  
- Sizin birinci sualınıza cavab verərkən günahkarlardan bəzilərinin adlarını qeyd etmişdim. Ən böyük 

günahkarlardan biri Mixail Qorbaçov başda olmaqla o, dövrki sovet rəhbərliyi idi. Çünki ermənilər məhz onun 
dəstəyini alaraq bu proseslərin icrasına başlamışdılar. Bilavasitə iştirakçılara gəldikdə isə, şovinist siyasəti 
toxumunu səpən zori balayanlar, Silva Kaputikiyan, Koçaryan, Sarkisyan, Manuçarov, Miroayan, Ohaniyan və  
s-dir ki, onların rəhbərliyi altında bu dəhşətli hadisələr həyata keçirilmişdir. O dövrki respublika rəhbərliyində 
təmsil olunan Vəzirov, Mütəllibov və başqaları da bu faciədə məsuliyyət daşıyırlar.  

- Şahmar müəllim Xocalı faciəsinə hüquqi-siyasi qiymət verilibmi?  
- Xocalı faciəsi baş verdiyi ilk anda o dövrki respublika rəhbərliyi nəinki, hadisəyə hüquqi-siyasi qiymət 

vermək, əksinə baş vermiş bu dəhşətli hadisəni geniş ictimaiyyətdən gizlətməyə çalışdı. Lakin faciənin miqyası 
o qədər böyük idi ki, buna nail ola bilmədilər. Nə Ayaz Mütəllibov nə də AXCP və Müsavat cütlüyü 
hakimiyyəti dönəmində «Xocalı faciəsi»nə layiqincə hüquqi-siyasi qiymət verilmədi. Yalnız Ümummilli 
Liderimiz Heydər Əliyev respublikamızda hakimiyyətə gəldikdən sonra onun bilavasitə tövsiyyəsi ilə 
tariximizin digər qaranlıq səhifələri kimi «Xocalı faciəsi»nə də lazımi hüquqi-siyasi qiymət verildi. Belə ki, 
1994-cü il fevral ayının 24-də Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Xocalı hadisələrini müzakirə edərək, 
bu faciəyə ermənilərin azərbaycanlılara qarşı soyqırımı (genosid) kimi müvafiq qanunlar rəsmiləşdirildi. 
Hazırda Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Xocalı faciəsinin dünyaya tanıdılması və erməni faşizminin 
ifşa edilməsi istiqamətində ardıcıl və məqsədyönlü işlər görülür.  

Bildiyiniz kimi, hər il Xocalı faciəsinin ildönümü ümumrespublika miqyasında Azərbaycan Respublikası 
Prezidenti Administrasiyasının rəhbərliyi cənab Ramiz Mehdiyevin təsdiq etdiyi Tədbirlər Planına uyğun olaraq 
yüksək səviyyədə qeyd edilir.  

- Şahmar müəllim bəziləri Xocalı faciəsinə lazımi hüquqi siyasi qiymət verilmədiyini qeyd edirlər. 
Siz bu məsələyə necə baxırsınız?  

- Mən Xocalı faciəsinə respublikamızda hüquqi-siyasi qiymət verilməsi barədə geniş danışdım. 
Azərbaycan Respublikasının ali qanunverici orqanı müvafiq qanun qəbul edib. Bu qanunda baş vermiş hadisədə 
bilavasitə günahkar olan şəxslərin adları sadalanıb. Məgər hüquqi-siyasi qiymət üçün bu yetərli deyilmi ? Qaldı 
ki, hadisədə günahkar olan şəxslərin layiqli cəzalarına çatdırılmasına, bunu bütün respublika ictimaiyyəti kimi, 
biz xocalılar da çox istərdik. Azərbaycan Respublikası Prokurorluğu tərəfindən Xocalı faciəsinin istintaqı bütün 
təfərrüatı ilə aparılmışdır. Biz çox istərdik ki, Haaqa məhkəməsində bu dəhşətli faciəni törədənlər layiqli 
cəzalarına çatdırılsınlar.  

- Şahmar müəllim 18 ildir ki, xocalılar məcburi köçkün şəraitində yaşayırlar, onların mövcud 
problemləri, hazırkı yaşayış vəziyyətləri haqqında qısaca məlumat verməyinizi istərdik.  

- Xocalı rayonu ermənilər tərəfindən işğal edildikdən sonra respublikanın 50-dən artıq şəhər və 
rayonlarında müxtəlif yerlərdə əsasən ictimai binalarda yerləşmişdir. Uzun illər yataqxana şəraitində yaşamağın 
nə demək olduğu hər birimizə bəllidir. Bütün məcburi köçkünlər kimi xocalıları da belə ağır şəraitdə 
yaşamalarına ümid verən Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyev siyasəti və cənab prezidentimiz İlham Əliyevin 
qətiyyətli sayəsində torpaqlarımızın erməni silahlı qüvvələrin işğalından azad ediləcəyinə inamlarıdır.  

Bildiyiniz kimi respublikamızın iqtisadi qüdrəti artdıqca qaçqın və məcburi köçkünlərimizin həyat 
şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğunun artırılması üzrə xüsusi dövlət proqramları təsdiq edilmişdir. Ölkə 
prezidentinin həyata keçirdiyi bu siyasət nəticəsində çadır şəhərcikləri tamamilə ləğv edilib, yataqxana və digər 
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şəraitsiz ictimai binalarda məskunlaşmış məcburi köçkünlərin xeyli hissəsi müasir standartlara cavab verən, hər 
bir sosial infrastruktura malik yeni qəsəbələrə və yaşayış binalarına köçürülmüşdür. Xocalı rayonundan olan 
məcburi köçkünlər üçün də Goranboy rayonu ərazisində 4 yeni qəsəbə salınmışdır ki, bu qəsəbələrdə 
ümumilikdə 660 Xocalı rayonundan olan məcburi köçkün ailəsi fərdi yaşayış evləri ilə təmin edilmişdir. Qeyd 
olunan qəsəbələrdə fərdi yaşayış evləri ilə yanaşı 4 yeni məktəb binası, mərkəzi rayon xəstəxanası, 50 yerlik 
uşaq bağçası, mədəniyyət və digər sosial obyektlər, inzibati binalar tikilib istifadəyə verilmişdir. Hər bir 
qəsəbəyə içməli su xətti, elektrik xətti çəkilmiş, avtomobil yolu əsaslı təmir edilmişdir. Hazırda Goranboy şəhəri 
yaxınlığında Naftalan şəhərində məskunlaşmış Xocalılar üçün hər biri 65 mənzildən ibarət olan 3 ədəd beş 
mərtəbəli yaşayış binasının tikintisinə başlanmışdır. Cari ilin sonuna qədər bu binaların tikintisi başa 
çatdırılacaqdır.  
 

“İki sahil”.-2010.-25 fevral.-N.35.-S.6. 
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Xocalı faciəsi bəşəriyyətə qarşı cinayətdir 

(ikinci hissə) 
 
BMT Baş Məclisinin 9 dekabr 1948-ci il tarixli 260 (III) saylı qətnaməsi ilə qəbul edilmiş Genosid 

cinayətinin qarşısının alınması və cəzalandırılması haqqında Konvensiyanın 2-ci maddəsinə əsasən genosid 
dedikdə, hər hansı milli, etnik, irqi, yaxud dini qrupu tam və ya qismən məhv etmək məqsədilə törədilən 
aşağıdakı hərəkətlər başa düşülür: 

- bu cür qrup üzvlərinin öldürülməsi;  
- belə qrup üzvlərinə ağır bədən xəsarəti, yaxud əqli pozğunluq yetirilməsi;  
- hər hansı qrup üçün qəsdən onun tam, yaxud qismən fiziki məhvini nəzərdə tutan həyat şəraiti 

yaradılması; 
- bu cür qrupda doğumun qarşısını almağa yönəldilmiş tədbirlərin görülməsi;  
- uşaqların zorla bir insan qrupdan alınıb başqasına verilməsi.  
Ermənistan tərəfindən azərbaycanlılara qarşı genosid təkcə Ermənistan ərazisində deyil, eyni zamanda 

Azərbaycan ərazisində də davam etdirildi. Bu da təsdiq edirdi ki, azərbaycanlılara qarşı soyqırım siyasəti 
Ermənistanın dövlət siyasətinin tərkib hissəsidir.  

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi dövründə Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş ən 
amansız cinayətlərdən biri də 1992-ci ilin fevral ayının 25-dən 26-na keçən gecə baş vermiş Xocalı genosidi idi. 
Həmin gecə Ermənistan Respublikasının silahlı qüvvələri, Sovet ordusunun Xankəndində dislokasiya olunan 
366 – cı motoatıcı alayı və bir qrup muzdlu dəstə ilə birlikdə Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ 
regionunda yerləşən Xocalı şəhərinə hücum edərək, heç bir günahı olmayan mülki əhalinin şəhəri tərk edə 
bilməmiş hissəsini qəddarlıqla qətlə yetirmişlər. Şahidlər təsdiq edirlər ki, həmin gecə onlarla qadın, 2 yaşından 
15 yaşınadək uşaq və qoca güllələnmiş, bəzi meyitlərdə bir neçə xəsarət yerləri aşkar edilmişdir ki, onlardan biri 
yaxın məsafədən baş nahiyəsinə yetirilmiş odlu silah xəsarətləri olmuşdur. Bu da onu göstərir ki, yaralılar 
sonradan odlu silahla öldürülmüşdür. Bir neçə uşaq dərisi soyulmuş, qoca kişinin qafa sümüyü çıxarılmışdır. İlk 
dəfə 28 fevral 1992-ci ildə hadisə yerinə vertolyotla gələnlər 500 metr radiusda ərazinin meyitlərlə örtüldüyünü 
görmüşlər.  

Xocalı sakini Canan Orucov çoxsaylı insan tələfatı, xüsusən qadın və uşaqların öldürülməsi barədə 
məlumat vermişdir. Onun 16 yaşlı oğlunu güllələmiş, 23 yaşlı qızını əkiz uşaqları ilə birlikdə və ikinci 18 yaşlı 
hamilə qızını girov götürmüşlər.  

Səriyyə Talıbova adlı şəxs göstərmişdir ki, erməni döyüşçüsünün qəbri üstündə 4 nəfər mesxet türkünün 
və 3 azərbaycanlının başını kəsmişlər. Valideynlərinin yanında uşaqlara işgəncə vermiş və onları öldürmüşlər. 
Milli hərbi geyimdə olan azərbaycanlı əsgərin gözlərini oymuşlar.  

Xocalıda mülki əhalinin tələb edilməsinin planauyğun sürətdə həyata keçirilməsini təsdiq edən faktlardan 
biri də odur ki, əhalinin zorakılıqdan qaçıb qurtarmaq istəyən hissələri ərazidən çıxış yollarında qabaqcadan 
xüsusi olaraq düzəldilmiş pusqularda qətlə yetirilmişlər. Xocalı icra hakimiyyəti başçısı Elman Məmmədovun 
məlumatına görə Naxçıvanik kəndi ərazisində Xocalıdan qaçan əhali avtomat, pulemyot və başqa silahlardan 
gülləbaran edilmişdir. Xocalılara qarşı həmin hərəkətlər ermənilərin niyyətinin, məhz genosid cinayətini 
törətməyə yönəlmiş olduğunu göstərir.  

Genosid cinayəti üçün xüsusi niyyətin olması zəruri ünsür sayılır. Bu, genosid cinayətini obyektiv 
cəhətinə görə oxşar beynəlxalq cinayətlərdən fərqləndirir. Genosid cinayətini təşkil edən əməllərdən hər biri öz 
xarakterinə görə şüurlu, bilərəkdən və iradə ilə ilk diktə olunan əməllərdir. Həmin əməllər heç bir halda 
təsadüfən və ehtiyatsızlıq nəticəsində törədilə bilməz. Eyni zamanda həmin əməlləri törətmək niyyəti və onların 
mümkün nəticələrinin, xüsusən dərk edilməsi əməlin genosid kimi tövsifi üçün kifayət deyildir. Burada 
cinayətkarın fikrinin xüsusi istiqamətini və ya əməlin neqativ nəticələri ilə bağlı olan konkret niyyətini ortaya 
çıxarmaq tələb olunur.  

Qabaqcadaq xüsusi düzəldilmiş pusqulardan qaçıb canını qurtarmaq istəyən azərbaycanlı mülki əhalinin 
avtomat, pulemyot və başqa silahlardan gülləbaran edilməsi məhz genosid niyyətini sübut edir.  

Həmin cinayətin azərbaycanlı milli qrupuna qarşı yönəlməsi də göz qabağındadır. Xocalı sakini Sənubər 
Ələkbərova Naxçıvanik kəndində qadın, uşaq və qoca meyitlərindən yaranmış təpəni heç vaxt unutmayacağını 
bildirib. Həmin kənddə ermənilərin qurduğu pusquya düşdükdən sonra onun əri, iki qızı – Sevinc və Hicran 
öldürülmüş, özü isə yaralanmışdır. Orada 200 nəfər azərbaycanlı girov götürülmüşdür. Cəmil Məmmədov da 
girov düşmüş azərbaycanlılardan olmuşdur. Onun dırnaqlarını çıxarmış, təpiklə sifətinə xəsarət yetirmiş, 
nəvəsini isə ondan alıb götürmüş, anası və qızı xəbərsiz itkin düşmüşdür. Qeyd olunduğu kimi uşaqların zorla 
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bir qrupdan anılıb başqa bir qrupa verilməsi də genosid cinayətinin obyektiv cəhətini təşkil edən 
əlamətlərdəndir.  

Soyqırımın hadisəsindən sonra cinayətin baş verdiyi yerdə olmuş fransız jurnalisti Can İv Yunet demişdir 
ki, «Mən müharibələr haqqında, alman faşistlərinin qəddarlığı haqqında çox eşitmişəm. Ancaq ermənilər 5-6 
yaşlı uşaqları, mülki əhalini öldürməklə onları ötüb keçiblər».  

İzvestiya qəzetinin müxbiri V. Belıx göstərmişdir ki, Xocalı hadisələri zamanı gözləri oyulmuş, qulaqları 
kəsilmiş, qafa sümükləri çıxarılmış, başları kəsilmiş meyitlərin şahidi olmuşdur. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi 
tibbi xidmətinin rəisi Xanlar Hacıyev xidməti işi ilə əlaqədar çox ölüm və əzablarla qarşılaşsa da, Xocalı 
hadisələri zamanı törədilmiş vəhşiliklərdən dəhşətə gəlmişdir. Donmuş qızın üzünün bıçaqla kəsilməsi, 
döyüşçünün bağırsaqlarının çıxarılaraq qarışdırılması bu cür vəhşiliklərə misaldır.  

Mayor Leonid Kroveç özü 200 meyid müşahidə etdiyi, onunla bir yerdə olan polis nəfərinin 4 yaşlı 
uşağının meyitini tapıb başının əzildiyini gördükdə ağlının itirməsinin şahidi olmasını təsdiq etmişdir.  

Moskva «Memorial» hüquq mühafizə mərkəzinin Xocalı şəhərinin işğalı zamanı insan hüquqlarının 
kütləvi pozulması faktları barədə məlumatında göstərilir: «Qaçanlar ermənilərin pusqusuna düşmüş və 
gülləbaran edilmişlər… Dövr gün ərzində Ağdama 200 meyit gətirilmiş, onlarla meyitdə təhqirə məruz qalma 
əlamətləri olmuşdur. Dörd meyitin başının dərisinin soyulduğu və bir meyitin başının kəsildiyi qeydə alınmışdır. 
Ağdamda 181 meyit (130 kişi və 51 qadın, o cümlədən 13 uşaq) dövlət məhkəmə tibbi ekspertizasından 
keçirilmişdir. Ekspertlərin rəyi ilə müəyyən edilmişdir ki, 151 nəfərin ölmünə güllə yaraları, 20 nəfərin qəlpə 
yaraları səbəb olmuş, 10 nəfər küt alətlə vurulmaqla öldürülmüşdür… Ağdamda sanitar qatar jurnalında 
qeydiyyatdan keçirilən 598 nəfərin də xəsarətlə donma faktları müşahidə olunmuşdur. Orada diri adamın baş 
dərisinin soyulması faktı qeydə alınmışdır». 

Genosid cinayətini təhlil edərkən onun əsas 3 ünsürünün mövcud olması aydınlaşır:  
- tanınan milli, etnik, irqi və ya dini qrupun olması (mens rev);  
- bu cür qrupu tamamilə və qismən məhv etmək niyyətinin olması;  
- tanınan qrupla bağlı genosid hərəkətlərdən hər hansı birinin törədilməsi (actus reus).  
Deməli, genosid aktı hökmən milli, etnik, irqi və ya dini qrupa qarşı yönəlməlidir. Başqa qrupa, məsələn, 

siyasi və ya sosial qrupa qarşı yönələn bu cür hərəkətlər genosid kimi qiymətləndirilə bilməz.  
Genosidin anlayışı qadağan olunmuş əməlin ümumi nəticələrinə dair konkret niyyətin olmasını tələb edir.  
Genosid «bütöv qrup adamların mövcudluq hüququndan imtina» kimi başa düşülməlidir. Deməli, actus 

reus (qadağan olunmuş əməl) bir adamla məhdudlaşa bilər, lakin mens rea (niyyət) qrupun mövcudluğu 
əleyhinə yönəldilməlidir». 

L.H.Hüseynov haqlı olaraq qeyd edir ki, genosid cinayətə görə məsuliyyətin ortaya çıxması üçün 
müəyyən qrupun məhv edilməsindən ibarət son nəticənin əldə olunması tələb olunur. Bunun üçün həmin 
cinayətin obyektiv cəhətini təşkil edən amillərdən hər hansı birinin müəyyən qrupun bir qrup kimi tamamilə və 
ya qismən məhv edilməsi niyyəti ilə törədilməsi kifayətdir.  

Genosid cinayətinin olduğu kimi qiymətinin verilməsi və beynəlxalq hüquq normalarının tələb etdiyi kimi 
onu törədənlərin layiqli cəzalarının alması zəruridir.  

Azərbaycan Respublika Prezidentinin «Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında» 26 mart 1998-ci il tarixli 
Fərmanında 1992-ci ilin fevral ayında ermənilərin Xocalı şəhər əhalisinə tutduğu divan Xocalı soyqırımı kimi 
qiymətləndirilmişdir.  

«Barcelona Traction Case» işi üzrə qərarında BMT-nin Beynəlxalq Məhkəməsi genosid aktlarının 
qadağan olunması ilə bağlı öhdəlikləri erga omnes öhdəliklər adlandırmışdır. Erməni cəlladları tərəfindən 
Ermənistanda və Xocalı şəhərində azərbaycanlılara qarşı törədilmiş hərəkətlərin Konvensiyada nəzərdə tutulmuş 
əməllərə müvafiqliyi göz qabağındadır. Konvensiyanın 5-ci maddəsinə əsasən nəinki genosid törədilməsi, 
habelə genosidə sui-qəsd, genosidə birbaşa və açıq təhrikçilik, genosidə cəhd və genosiddə iştirak etmək 
cəzalandırılmalıdır. Konvensiyanın əsasında duran prinsiplər BMT-nin beynəlxalq məhkəməsi tərəfindən 
beynəlxalq adət hüququnun bir hissəsi, bütün dövlətlər üçün məcburi xarakter daşıyan normalar kimi 
tanınmışdır.  

Azərbaycan xalqı bu hüquq normalarının reallığa çevrilməsini gözləyir. 
www.yap.org.az 

 
“İki sahil”.-2010.-25 fevral.-N.35.-S.12. 
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“132 nəfər Xocalı sakininin taleyi ilə bağlı hələ də heç bir məlumat yoxdur” 

 
ELMAN MƏMMƏDOV: “XOCALI FACİƏSİNİN BEYNƏLXALQ ALƏMDƏ 

TANINMASI ÜÇÜN İLK ÖNCƏ DİNİ DİNİMİZDƏN, DİLİ DİLİMİZDƏN OLAN ÖLKƏLƏR 
BUNU SOYQIRIM AKTI KİMİ TANIMALIDIR” 

 
MÜSAHİBİMİZ XOCALI ŞƏHƏR İCRA HAKİMİYYƏTİNİN SABİQ BAŞÇISI, MİLLƏT 

VƏKİLİ ELMAN MƏMMƏDOVDUR 
 
– Xocalı şəhəri Azərbaycanın qədim yaşayış məskənlərindən biridir. Xocalının yaranma tarixi bizim 

eradan 3-5 min il əvvələ gedib çıxır. Müxtəlif kurqanlar, türklərə məxsus dik daşlar, qəbirüstü yonma qoyun, 
dəvə, yəhər abidələri Xocalının tarixi abidələrindəndir. Xocalı qədimliyi ilə yanaşı, strateji cəhətdən də böyük 
əhəmiyyət kəsb edirdi. Şəhər elə bir coğrafi mövqedə yerləşirdi ki, Bakıdan Şuşaya, oradan da digər ərazilərə 
gedən yol mütləq Xocalının içindən keçirdi, Dağlıq Qarabağda yeganə aeroport burada yerləşirdi. 1988-ci ilə 
qədər Xocalının 3 min nəfərə qədər əhalisi vardı. 1988-ci ilin may ayından etibarən Xocalıya Ermənistandan 
qaçqınlar gəlməyə başladı. 1988-ci ilin axırına qədər Ermənistandan olan qaçqınlar, eləcə də, Xankəndindən 
olan məcburi köçkünlər, Dağlıq Qarabağın erməni kəndlərində müxtəlif fermalarda çalışan azərbaycanlıların 
Xocalıya axını reallaşdı. Bunlarla yanaşı, 54 ailədən ibarət məshəti türkləri də Xocalıda yerləşdilər. 1990-cı ilin 
axırı 1991-ci ilin əvvəlində artıq Xocalının əhalisi 7 min nəfərə çatdı. Onlardan 4 min nəfərindən artığı qaçqın 
və məcburi köçkünlər idi. 1990-cı il aprelin 4-də Xocalıya şəhər statusu verildi. 1991-ci ilin noyabr ayının 26-da 
isə Azərbaycan SSRİ Ali Sovetinin qərarı ilə Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin statusu ləğv olundu. Nəticədə, 
Xocalı, Xocavənd və Ağdərə adlı üç rayon yaradıldı. Beləliklə 1991-ci il noyabrın 26-da Xocalıya rayon statusu 
verilmiş oldu. 

– Elman müəllim, Xocalı işğal olunmazdan əvvəl orada vəziyyət necə idi? 
– Xocalının ətrafındakı erməni yaşayış məntəqələrini keçmədən Azərbaycanın kənd və ya qəsəbələrinə 

getmək mümkün deyildi. Xocalı, bütünlüklə, erməni yaşayış məntəqələrinin əhatəsində idi. Şərqdən 
Azərbaycanın Əsgəran rayonu zolağında erməni yaşayış məntəqələri yerləşirdi. Əsgəran rayonunda da 10 kəndi 
vardı. Xocalılar Azərbaycan tərəfinə keçmək üçün bu zolaqdan keçməli idilər. Bu zolağın qabağında da Əsgəran 
qalası yerləşirdi. Qərb tərəfdən 60 min nəfər əhalisi olan Xankəndi rayonu yerləşirdi. 60 min əhalidən 16-17 
min nəfər azərbaycanlı oradan çıxmışdı, orada 40-42 min erməni və 366-cı alay qalmışdı. Şimaldan və 
cənubdan yenə də erməni yaşayış məntəqələri ilə əhatə olunmuşdu. Xocalıya ən yaxın olan azərbaycanlı yaşayış 
məntəqələri Malıbəyli və Quşçular kəndləri idi. Həmin kəndlər Xankəndinin bir kilometrliyində, Xocalıdan 
təxminən 40 km məsafədə yerləşirdi. Oraya getmək üçün yenə də ermənilər yaşayan məntəqədən keçmək lazım 
idi. Əsgəranlılar qalanı bağlayan kimi Xocalı əhatədə qalırdı. Yalnız hərbçilər işə qarışdıqdan sonra Ağdama 
keçmək mümkün olurdu. 1991-ci ilin noyabr ayının 1-də səhər saat 6 radələrində Xocalıdan Ağdam istiqamətinə 
gedən “UAZ” markalı avtomobil Əsgəranda güllələndi. Bununla da Xocalının Əsgəran tərəfdən yolu bağlandı. 
1991-ci ilin noyabr ayının 1-dən 1992-ci il fevral ayının 25-nə, yəni soyqırım gününə qədər Xocalı mühasirədə 
qaldı. Bu 4 ay ərzində xocalılar Azərbaycanla əlaqəni yalnız vertolyot və hərbi rabitə vasitəsilə saxlayırdı. 1992-
ci ilin yanvar ayının 28-də Ağdamdan Şuşaya uçan vertolyot Xankəndi üzərində vurulandan sonar isə mülki 
vertolyotların uçuşu da dayandırıldı. 

– İcra başçısı olaraq, belə gərgin vəziyyətdən çıxış yolu tapmaq üçün o zaman nə kimi tədbirlər 
görür, kimlərə müraciət edirdiniz? 

–O vaxt bütün xocalılar adından rayonun müdafiəsini təşkil etmək üçün ölkə rəhbərliyinə çoxsaylı 
müraciətlər edirdik. Ancaq onlar bizim müraciətlərimizə heç bir cavab vermirdilər. Biz xocalılar istəyirdik ki, 
rayonun Əsgəran tərəfdən yolu açılsın. Çünki əhalini həmin yol vasitəsilə oradan çıxarmaq mümkün idi. 
Deyirdik ki, əgər bu yolu aça bilmirsinizsə, heç olmasa mülki əhalini vertolyotlar vasitəsilə buradan çıxarın. 
Onsuz da biz döyüşçülər son nəfəsimizə qədər orada qalacaqdıq. O zamankı prezident Ayaz Mütəllibova 
xocalılar çoxsaylı müraciətlər edirdilər. Mən özüm də 1992-ci ilin yanvar, fevral aylarında nə qədər can atdımsa 
onunla görüşə bilmədim. Köməkçisi mənə bildirdi ki, A. Mütəllibov sizi qəbul etmək istəmir, deyir ki, 
respublikanın sahibi və onun müdafiəsi ilə məşğul olanlar var. 

O vaxt Xocalının müdafiəsində xocalılardan başqa, cəmi 16 nəfər Bakıdan gələn dəstə iştirak edirdi. 
Həmin 16 nəfər mərhum milli qəhrəman Aqil Quliyevin rəhbərlik etdiyi dəstə idi. Onlar 1991-ci ilin dekabr 
ayının 25-də Xocalıya gəlmişdilər. Yəni, biz xocalılardan əlavə, rayonun keşiyində cəmi 16 nəfər dururdu. 
Təsəvvür edin, bu qədər rus-erməni ordusunun qarşısında əl-ayağı yalın, mülki insanlar dayanmışdı. Rayonun 
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müdafiəsində adı hallanan 817 saylı Xocalı ərazi özünü müdafiə batalyonu idi. Onun siyahıda 150 nəfər 
döyüşçüsü olsa da, yalnız 120 nəfəri silahla təmin olunmuşdu. Bu batalyonun silahları avtomatdan, 4 ədəd əl 
pulemyotundan, 2 ədəd qranatamyotdan ibarət idi. Həmin 2 ədəd qumbaraatandan da birinin nişangahı yox idi. 
Xocalı polis bölməsinin isə 50 nəfər polis işçisi vardı. Silahları “Makarov” tipli tapançalar və 25-30 ədəd 
avtomat idi. Yəni, polislərin də hamısının silahı yox idi. Xocalı aeroportunun müdafiəsində Əlif Hacıyevin 
rəhbərliyi ilə 25 nəfərdən ibarət polis dəstəsi dururdu. Bunlar da avtomat və tapançalarla silahlanmışdılar. Bütün 
bu məhdudiyyətlərə baxmayaraq, Xocalı ərazisində 29 dairəvi post yaratmışdıq. Xocalının ərazisi çökəklikdə, 
erməni məntəqələrinin hamısı isə yüksəkliklərdə yerləşirdi. Biz ermənilərin bir tərəfdən Xocalıya hücum 
edəcəyini gözləsək də, onlar hər tərəfdən hücuma keçmişdi.  

– Xocalıya hücum zamanı çoxsaylı Azərbaycan vətəndaşı ermənilər tərəfindən əsir götürülüb. 
Bildiyimizə görə, hazırda da 150 nəfər erməni əsirliyindədir. Onlardan hər hansı xəbər varmı? 

– Bir günün içində yer üzündən silinən şəhəri tərk edən 2500 Xocalı sakinindən 1275 nəfəri əsir 
düşmüşdü. Soyqırımdan üç gün sonra, yəni 1992-ci ilin mart ayının 1-dən artıq əsir və girovların dəyişdirilməsi 
prosesi başlandı. Sonuncu iki nəfər Xocalı əsirini 6 aydan sonra, 1992-ci ilin iyul ayında ala bildik. Onları 
aparıb Gorusda fermada işlədirdilər. O vaxtdan bu günədək bir nəfər də olsun əsir geri qaytarılmayıb və 
onlardan heç bir xəbərimiz yoxdur. Siyahıya əsasən, itkin düşənlərin sayı 150 nəfərdir. Aparılan araşdırmalar və 
əsirlikdən qayıdanların verdikləri məlumatlar nəticəsində aydın olub ki, əsirlərdən 18-i öldürülüb. Hazırda 132 
nəfər Xocalı sakininin taleyi haqqında heç bir məlumat yoxdur. 

– Sizcə, soyqırımın beynəlxalq aləmə daha yaxşı çatdırılması üçün nə kimi işlər görülməlidir?  
– Artıq 18 ildir biz Xocalı soyqırımı haqqında müxtəlif auditoriyalarda və müxtəlif səviyyələrdə 

danışırıq. Lakin bununla kifayətlənmək olmaz. Biz ermənilər tərəfindən tarixin müxtəlif dövrlərində, o 
cümlədən, XX əsrin sonunda Azərbaycan xalqının başına gətirilən müsibətləri elə formada işıqlandırmalıyıq ki, 
eşitməyə və görməyə qulaqları kar olan, dünyanın idarə olunmasında əsas rol oynayan böyük dövlətlər, onların 
insan hüquqlarının müdafiəsi ilə məşğul olan təşkilatları bütün bunları lazımınca anlasınlar. Çünki Qərb 
dövlətlərinin bəzi məsələlərə baxışı tamamilə fərqlidir. Onların əksəriyyəti bu barədə azərbaycanlılardan daha 
çox və dəqiq məlumata malikdir. Ancaq özlərini bilməzliyə və görməzliyə vururlar. Ona görə də, Azərbaycan 
dövləti bu müsibətləri bütün dünyaya çatdırmaq üçün onların öz metodlarından istifadə etməyə çalışılmalıdır.  

– Söylədiklərinizdən belə çıxır ki, soyqırımın beynəlxalq aləmdə lazımınca tanıdılmamasında əsas 
günahkar elə biz özümüzük? 

– Bu soyqırımın bugünədək tanıdılmamasının böyük günahı dünyanı idarə edən dövlətlərin haqsız və 
ədalətsiz mövqeyindədir. Hətta güvəndiyimiz və arxalandığımız qardaş Türkiyə dövləti belə, indiyədək Xocalı 
soyqırımını rəsmi qaydada tanımayıb. Bu yaxınlarda İslam Konfransı Təşkilatı Xocalı soyqırımı ilə bağlı sənəd 
qəbul etdi. Lakin bu sənəd də hadisənin soyqırım kimi tanınması demək deyil. Bu, sadəcə Xocalı soyqırımı ilə 
əlaqədar olaraq, Azərbaycan tərəfinin mövqeyinə müsbət münasibət idi. Dəfələrlə Türkiyə Böyük Millət 
Məclisində görüşlərimiz olub. Bu ilin fevral ayının 25-də də soyqırımın ildönümü münasibətilə İstanbula, fevral 
ayının 26-da isə Ankaraya gedəcəyik. Bu soyqırımının BMM-də tanınması Türkiyənin özü üçün də vacibdir. 
Əgər ABŞ və Avropa Türkiyəni 1915-ci ildə ermənilərə qarşı soyqırım törətməkdə günahlandırarsa, o zaman 
rəsmi Ankara da Xocalı soyqırımı aktını ortaya qoya bilər. Digər tərəfdən keçmiş postsovet məkanında olan 
türkdilli ölkələrdən də heç biri Xocalı soyqırımına rəsmi münasibət bildirməyib. Düşünürəm ki, dostumuz və 
qardaşımız olan böyük Türkiyə dövlətinin ilk olaraq bu addımı atmasını bütün Azərbaycan xalqı gözləyir. 
Bundan başqa Xocalı soyqırımına, bütünlüklə ölkəmizin başına gətirilən müsibətlərə qonşumuz İranın 
xəyanətkar münasibəti də bizləri qəlbən ağrıdır. Adını islam respublikası qoyan bu dövlət hər zaman işğalçı 
Ermənistanı din qardaşından üstün tutub. Əvəzində isə haqsız olaraq Azərbaycanı İsraillə yaxın münasibət 
qurmaqda qınayır. Halbuki, İslam “qardaşımızdan” fərqli olaraq, İsrail hər zaman Azərbaycanın haqlı 
mövqeyini müdafiə edən ölkələrdən biri olub. İran isə heç zaman Azərbaycanın sözünü deməyib və onun 
mövqeyini müdafiə etməyib. Bu mənada hesab edirəm ki, beynəlxalq aləmdə Xocalı soyqırımını ilk öncə, öz 
dinimizdən və dilimizdən olanlar tanımalıdır. 

Rufik İSMAYILOV 
 

“525-ci qəzet”.-2010.-25 fevral.-N.36.-S.4. 
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Soyqırımın acı tarixi! 

 
Stepan Şaumyanın rəhbəri olduğu Bakı Sovetinin başlıca məqsədi Bakını ölkənin digər hissələrindən 

ayırmaq və bununla da Azərbaycanı paytaxtsız qoymaqla onun bütünlüyünə imkan verməmək idi. 
Ermənilərin azərbaycanlılara qarşı ədavəti özünün tarixi ilə yaxşı məlumdur. Tarix boyu torpaqlarımızın 

işğalı niyyəti ilə yaşayan bədnam qonşularımız bunun üçün tarixin istənilən fürsətindən istifadə ediblər. XX 
əsrin əvvəllərində, çar imperiyasının süqutundan sonra qarmaqarışıq dövrlərdə erməni siyasətbazları müxtəlif 
siyasi donlara bürünərək Azərbaycana qarşı olan çirkin məqsədlərini həyata keçirməyə cəhd ediblər. 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurulmasına aparılan yolda xalqımızın apardığı mübarizəyə erməni 
daşnaklarının və siyasətbazlarının necə mane olduğunu göstərən tarixi faktları araşdırarkən Azərbaycan xalqını 
böyük geopolitik savaşa sürükləyərək onun sərvətlərini hərraca çıxarmaq istəyən Bakı Sovetinin onun erməni-
daşnak rəhbərlərinin apardığı xain siyasətə ayna tutmaq istəmişik. Sənədlərlə tanış olduqda XX yüzilliyin 
əvvəlində necə mənfur bir düşmənlə üz-üzə qaldığımızı görürük. Azərbaycanla bağlı bütün ağır məqamlarda - 
istər mart soyqırımı, istərsə sərvətimiz olan neftin talan edilməsində ermənilərin xain simaları tam çılpaqlığı ilə 
üzə çıxır.  

Bakı Soveti nə istəyirdi? 
Leninin Qafqazdakı canişini, fövqəladə komissar səlahiyyətli Stepan Şaumyan və onun rəhbərlik etdiyi 

Bakı Soveti cidd-cəhdlə Azərbaycanın müstəqilliyinə mane olmağa çalışırdı. Bakıda Rusiyanın xeyir-duası ilə 
baş verən hadisələrdə başlıca məqsəd Bakını ölkənin digər hissələrindən ayırmaq və bununla da Azərbaycanı 
paytaxtsız qoymaqla onun bütünlüyünə imkan verməmək idi. Azərbaycanın türk-müsəlman əhalisi bolşevikləri 
dəstəkləmirdi, ölkənin istər ziyalı, istərsə də sadə vətəndaşları arasında milli özünüidarə ideyası daha populyar 
idi. Təsadüfi deyil ki, 1917-ci il noyabrın 2-də Bakıda Şaumyanın ali hakimiyyət orqanı elan etdiyi Bakı 
Sovetinin əsas arxalandığı qüvvə yerli vətəndaşlar yox, Bakıda yerləşən rus hərbi qarnizonu idi.  

Həmin dövrün siyasi proseslərində azərbaycanlılar (türklər) arxa plana atılmışdı, ölkənin yiyəsi olan 
Azərbaycan əhalisi rusların, ermənilərin və digər gəlmələrin hakimiyyət uğrunda mübarizəsindən kənarda 
saxlanılırdı. Onların adı belə çəkilmir, bir sıra müraciətlərdə isə sadəcə "müsəlman əhalisi kimi" qeyd edilirdi. 
Məsələn, 1918-ci ildə Balaxanıdakı fəhlə yığıncağında qəbul edilən müraciət "Müsəlman, ləzgi, gürcü və 
erməni fəhlələrinə" sözləriylə başlayırdı.  

Bu siyasət Rusiya tərəfindən açıq dəstəklənirdi. 1918-ci il fevralın 14-də Leninin Şaumyana göndərdiyi 
teleqram bu baxımdan əhəmiyyətlidir. Lenin yazırdı ki, "Sizin qəti siyasətiniz bizi çox sevindirir. Bacarıb həmin 
siyasəti indiki çox çətin vəziyyətin tələb etdiyi çox ehtiyatlı bir diplomatiya ilə birləşdirin". 

Bu "diplomatik" tövsiyənin fəsadları özünü çox gözlətmədi. Bakıdakı mart qırğını, Bakı Sovetinin erməni 
daşnak hərbi birləşmələri ilə birgə hərəkət planı və Bakı neftinin Rusiyaya ötürülməsi kimi hadisələr üçün bu 
teleqram razılıq aktı oldu.  

Mart qırğını - düşünülmüş soyqırımı! 
1918-ci ilin mart qırğını Bakı Sovetinin xain avantürası idi. Bakıda və Azərbaycanın digər yerlərində milli 

hisslərin sürətlə artması, Azərbaycan türklərinin öz ölkələrinə sahib çıxmaq istəyinin ön plana çıxması 
bolşevikləri çıxılmaz vəziyyətə salırdı. Onlar buna yol verməməyi qərara almış, yaranmaqda olan milli kimlik 
və dövlətçilik xəttini nəyin bahasına olursa-olsun dağıtmaq və şəhəri birbaşa Rusiyaya tabe etdirmək xətti 
tutmuşdular. 1918-ci ilin martın 15-də, Bakı Sovetinin iclasında "Zaqafqaziyada işlərin vəziyyəti haqqında" 
məruzəsində Şaumyan həyasız bir soyuqqanlılıqla deyirdi ki, "Bakı Soveti Rusiya Xalq Komissarları Sovetinin 
açıq elan etmiş olduğu VƏTƏNDAŞ MÜHARİBƏSİNİN Zaqafqaziyada başlıca dayağı və mərkəzi olmalıdır".  

"Dikaya Divizaya"nın tərksilah edilməsi mart qırğınları üçün bəhanə oldu - bolşeviklər təxribata əl 
atmaqla bu faciə üçün zəmin qazandılar. 

Mart qırğınından sonra Rusiya Xalq Komissarları Sovetinə göndərdiyi məktubda Şaumyan yazırdı ki, 
"Bakıda sovet hakimiyyəti müsəlman millətçi partiyalarının müqaviməti nəticəsində daim HAVADAN ASILI 
VƏZİYYƏTDƏ İDİ. ...Onların qələbəsi Zaqafqaziyanın Rusiya üçün itirilməsi demək olardı... Buna görə də 
bizim süvari dəstəmizin üzərinə ilk silahlı basqın cəhdindən istifadə edib bütün cəbhə boyu hücuma başladıq".  

Bu etiraf dəhşətli bir siyasətin konturlarını açır. Rusiyaya azərbaycanlı (türk) olmayan Bakı lazım idi, 
çünki "sovet hakimiyyəti qurmaq" adı altında Azərbaycan bölgələrinə gedən erməni-bolşevik güruhu yerli 
əhalidən dəstək görmürdü. Onlar başqa millətlərin köməyi ilə oyuncaq "sovet hakimiyyəti" elan etməyə məcbur 
olurdular. Qubadakı soyqırım Muğan Sovet Respublikası avantürası məhz rusların və ermənilərin əli ilə ortaya 
atılmışdı.  
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"Beynəlmiləlçi və ideyalı kommunist" Şaumyan öz məqsədinə çatmaq üçün sinfi düşmən elan olunmuş 
daşnaklarla razılaşma imzalamaqdan belə utanmamışdı. Bakıda azərbaycanlı əhalinin cəzalandırılması məhz 
daşnakların əli ilə həyata keçirilirdi. Bakı Soveti 1918-ci ilin martında cinayətkar planı həyata keçirməyə 
başlayır və təxminən 7 min əsgəri müxtəlif yerlərdən Bakıya gətirir. Bundan başqa "Qırmızı Qvardiya" adı 
altında yaradılan 10-12 minlik ordunun da 70 faizi ermənilərdən ibarət idi. Martın 30-da axşam saatlarında 
Bakıda ilk atəş səsləri eşidilir. Erməni dəstələri müsəlmanların evinə basqın edərək onları vəhşicəsinə 
öldürməyə başlayırlar. Həmin soyqırım zamanı 12 mindən artıq azərbaycanlı qanına qəltan edilir. Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyəti dövründə yaradılmış istintaq komissiyasının hesabatında bu hadisələr zamanı ölənlərin 
sayının 20 mindən çox olduğu bildirilir. Mart soyqırımında təkcə Bakıda 12 mindən çox azərbaycanlı 
öldürülmüşdü. Bolşevik-daşnak dəstələrinin bu vəhşilikləri yalnız Bakı ilə bitmir. Onlar Quba, Şamaxı, 
Kürdəmir, Salyan və Lənkəran qəzalarında soyqırımı davam etdiriblər. Qatil S. Lalayansın dəstələri 3-16 aprel 
tarixində Şamaxı əhalisinə divan tutur. Onun Yerli ermənilərin köməyi ilə təkcə mart ayında Şamaxının 58 
kəndi Bakı Sovetinin erməni ordusu tərəfindən dağıdılıb. Təxminən 8 mindən artıq insan öldürülüb. Bunların 
1653 nəfəri qadın 965 nəfəri uşaq idi. 1918-ci ildə 15 min əhalisi olan Şamaxının 1921-ci ildə cəmi 1700 nəfər 
adam qalmışdı. Ermənilərin 1918-ci il mart və aprel aylarında Şamaxı və ona bitişik kəndlərində törətdikləri 
qətliamı sübut edən çoxlu sayda arxiv materialları var. Bu materiallar arasında 22 noyabr 1918-ci ildə Təcili 
Araşdırma Komissiyasının başçısı A. Xasməmədovun ADR-in Ədliyyə Nazirinə Şamaxı şəhəri və ona bitişik 
kəndlərinin dağıdılması, əhalinin öldürülməsi barədə məlumat, həmin komissiyanın bu məqsədlə komissiya 
başçısına verdiyi məlumatı, çinayətkar şəxslərlə bağlı təcili məhkəmə işinin başlanması haqqında komissiyanın 
12 iyul 1919-cu il tarixli qərarını göstərmək olar. Həmin soyqırımı əks etdirən faktlar isə 7 cild, 925 səhifədən 
ibarətdir. Quba qəzasında hadisələr də eyni istiqamət üzrə cərəyan edirdi. Aprel ayında Quba qəzasına 
göndərilən Hamazasp ona "Xəzər dənizindən Şahdağadək olan ərazidə müsəlmanları məhv etmək əmrinin" 
verildiyini bildirir. Onun başçılıq etdiyi daşnak-bolşevik dəstələri Quba qəzasında 122 kəndi yandırmışdılar. 
Ermənilər tərəfindən törədilən bu soyqırım zamanı 30 mindən artıq adam öldürülüb. Qırğının əsas 
təşkilatçılarından olan S. Şaumyan RSFSR XKS-ə 1918-ci ildə yazdığı məktubunda həyasızcasına etiraf edir-" 
Daşnakstyunun 3-4 minlik milli hissələri bizim ixtiyarımızda idi. Milli hissələrin inkişafı vətəndaş müharibəsinə 
qismən milli qırğın xarakteri vermişdi, lakin buna yol verməmək mümkün deyildir. Biz bilərəkdən buna yol 
verdik". 1918-ci ilin mart-aprel aylarında Bakı, Şamaxı, Quba, Lənkəran və digər ərazilərdə erməni bolşevik -
daşnak güruhu 50 min azərbaycanlını qətlə yetirmiş, 10 minlərlə insan öz torpaqlarından qovulmuşdu. Vəziyyət 
o qədər qəliz idi ki, Bakı Sovetini dəstəkləyən Müsəlman Sosialist Partiyaları Bürosu təcili olaraq Erməni Milli 
Komitəsini buraxmağa, bu komitəyə tabe olan silahlı qoşunları Bakıdan çıxarmağa çağırırdı. Vəziyyətin böhran 
həddinə çatdığını anlayan Şaumyan, Leninin tövsiyə etdiyi kimi, "diplomatiya" oyunu qurdu. 1918-ci ilin 
aprelin 20-də İnqilabı Müdafiə Komitəsi yaradıb ermənilərin komitəsini ləğv etməyi təklif etdi. Amma bütün 
bunlar gözdən pərdə asmaq üçün idi - bu qurum da, erməni qoşunları da sona qədər Bakıda fəaliyyət göstərdilər. 
Məşum mart soyqırımında onlar öz qanlı missiyalarını məharətlə yerinə yetirdilər. 100 minlərlə soydaşımız mart 
soyqırımının qurbanı oldu.  

Bakı Sovetinin neft talanı  
1918-ci il aprelin 25-də yaradılan Bakı Xalq Komissarları Sovetinin əsas məramlarından biri Rusiyanı 

havayı Azərbaycan nefti ilə təmin etmək idi. Daha əvvəl isə (1918-ci ilin martında) Rusiya Xalq Komissarları 
Soveti ona aid olmayan Azərbaycanın neft ehtiyatlarına həyasızlıqla müdaxilə edərək ehtiyatları öz mülkiyyəti 
elan etmişdi.  

Lenin Bakı neftinin Rusiya üçün həyati əhəmiyyət daşıdığını deyir və komissarlardan onun daşınmasının 
təşkilini tələb edirdi. 1918-ci mayında Bakıya onun belə bir göstərişi gəldi: "Birinci növbədə və hökmən neft 
çıxarılması işi təmin edilməlidir..." Leninin cümlələrindəki əmr tonuna fikir verirsinizmi? Bakıda aclıq hökm 
sürür, siyasi çaxnaşmalar baş verir, yüz minlərlə insan siyasi avantüralara qurban gedir, amma bütün bunlar 
"proletariatın dahi rəhbərinin" vecinə deyil, o, neft istəyir! 1918-ci il mayın 23-də göndərdiyi teleqramda Lenin 
öz neft ehtirasını daha qabarıq göstərir: "...Lap çoxlu miqdarda neft çıxarılması işi birinci növbədə və 
DANIŞIQSIZ təmin edilsin". Bolşevik liderinin hökmüylə Rusiya Ali Xalq Təsərrüfatı Şurası 1918-ci il iyunun 
2-də Bakıya sərəncam göndərir (Bu vaxt Azərbaycan Cümhuriyyəti artıq qurulmuş və ölkə sərvətlərinin qanuni 
sahibi elan olunmuşdu, amma yoldaş Lenin sanki kardır!), əmr edir ki, "...Bağlanmış mədənlər dərhal bərpa 
edilsin. Keçmişdə istismar olunan quyuların hamısı işə salınsın, neft və neft məhsulları dərhal göndərilsin!"  

Faktlar kədərlidir: 1918-ci ilin yazında və yayında Bakıdan Rusiyaya 4 milyon 300 min ton neft və neft 
məhsulları göndərilib. Havayı! Ümumilikdə Bakı Sovetinin fəaliyyəti dövründə Rusiyaya 80 milyon pud neft 
aparılıb.  
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XX yüzilliyin əvvəllərində baş vermiş hadisələr bu gün üçün də ibrətamizdir. Milli dövlət quruculuğu 
sahəsində vacib olan tarixi həqiqətlər zamanında təhlil edilməli və ictimai müzakirəyə çıxarılmalıdır. Gənc 
dövlət kimi bu bizə çox lazımdır.  

Yazı Prezident Yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondunun elan etdiyi 
müsabiqəyə təqdim olunur  

Xaqani Səfəroğlu 
 

“Ədalət”.-2010.-25 fevral.-N.35.-S.6. 
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Görün şahidlər nə deyirlər 

 
Bu günlərdə Goranboy rayonunun Aşağı Ağcakənd bölgəsində məskunlaşan Xocalı ictimaiyyətinin 

toplantısı keçirildi. Ötən ilin yekunları müzakirə olundu. Cari ildə qarşıda duran vəzifələrdən danışıldı. 
Yekdilliklə qeyd olundu ki, ulu öndər Heydər Əliyevin yolunu uğurla davam etdirən Prezident İlham Əliyevin 
qayğısı və köməyi sayəsində məcburi köçkünlərin və qaçqınların həyat şəraitinin günü-gündən yaxşılaşması 
üçün ardıcıl surətdə tədbirlər görülür. Bütün bunlara görə dövlət başçısına öz minnətdarlıqlarını bildirən 
xocalılılar dedilər ki, gərək bu qanlı soyqırımına dünya miqyasında dəqiq qiymət verilsin, işğal altında olan 
torpaqlar azad olunsun, məcburi köçkünlər və qaçqınlar öz ata-baba yurdlarına qayıda bilsinlər. Söhbət elədiyim 
hər bir xocalılı o müdhiş günləri min bir kədərlə xatırlayır, ürəkləri göynədən yaraları yada salır. Dinlədikcə 
elləri sarsıdan soyqırımının yeni-yeni səhifələri açıqlanır. O qanlı günlərin şahidləri görün nə deyirlər?! 

Qasım Qırxqızlı ("Xocalının səsi" qəzetinin redaktoru): - Amansız qasırğanın gəlişi aydın hiss 
olunurdu. Respublika rəhbərliyinə, ixtiyar sahiblərinə yazılan saysız-hesabsız məktublar, teleqramlar cavabsız 
qalır, mətbuat, televiziya susur, Qarabağın, xüsusən Xocalının ağrılı günləri barədə ictimaiyyətə doğru-dəqiq 
məlumat verilmirdi.  

Fevralın 19-da Rusiya Prezidenti Boris Yeltsinin rus qoşunlarının komandanı Şapoşnikov və 
Ermənistan prezidenti Levon Ter-Petrosyanla Moskvada məxfi görüşü keçirilir. Elə həmin görüşdə, görünür, 
"Xocalı soyqırımı"nın ssenarisi hazırlanır.  

Mühasirə halqası daraldıqca Xocalıdan hər yana "14", "90" gizli çağırışlarla həyəcan dolu xəbərlər 
göndərilir: "Bizi qırırlar, kömək edin!" O gərgin günlərdə Xocalı Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı olmuş 
Elman Məmmədov xatırlayır: "1992-ci il fevralın ikinci ongünlüyündə Bakıya gəldim. Üç gün çalışdım, bütün 
imkanlardan istifadə etdim, amma dövlət başçısı Ayaz Mütəllibovun qəbuluna düşə bilmədim. Onun köməkçisi 
Gürşad Zərbəliyevə dəfələrlə zəng vururdum, xahiş edirdim ki, kömək elə, yoxsa camaatımız qırılacaq. 
Məlumat ver, gəlim vəziyyət barədə A. Mütəllibova xəbər verim. Gürşad isə mənə deyirdi ki, A. Mütəllibovun 
başı qarışıqdır, yanında adamlar var. Bir sözlə, məni qəbul eləmədi.  

Çarəsiz qalıb yenidən Xocalıya qayıtdım". 
Ölkənin səriştəsiz başçıları sanki bilə-bilə hər şeyə göz yumurdular. Bütün ağırlığın acı-ağrısı isə o 

zaman yerlərdə fəaliyyət göstərən vəzifə sahiblərinin, mərd oğulların üzərinə düşürdü. Qeyrətli, cəsur insanların 
bütün cəhdlərinə baxmayaraq, müharibə alovu hər yanı bürüyürdü. 1991-ci ilin dekabrında Cəmilli və Meşəli 
kəndləri işğal olundu. Başda oturanlar ayılmadılar. Ayın sonunda Kərkicahan qəsəbəsi işğal edildi, bizimkilər 
yenə də susurdular. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə erməni-rus qoşunları tərəfindən Xocalı 
darmadağın edildi. 

Məmməd Nağıyev (əməkdar həkim): - Fevralın 26-na keçən gecə qəfildən hər yanı dəhşətli gurultu 
bürüdü. Özünümüdafiə batalyonunun döyüşçüləri avtomatla zirehli texnikanın qarşısını almağa çalışsalar da, 
təpədən-dırnağadək silahlanmış düşmənin güclü müqavimətini qıra bilmirdilər. Mühasirə halqası getdikcə 
daralır, nankorlar şəhərə doluşurdu. Erməni cəlladları dinc əhaliyə amansız divan tutur, işgəncələr verir, 
adamları kütləvi şəkildə qırırdılar. Güllələr üstümüzə od kimi yağır, hamı birtəhər canını qurtarmağa çalışırdı. 
Məndən qabaqda anası ilə gedən on-onbir yaşlı uşağı yaraladılar. Onun vahiməli qışqırtısına ermənilər 
tökülüşüb gəldilər.  

Bizim dəstədə olanların hamısını girov götürdülər. Yol gedə-gedə 14 nəfər ağır yaralının qanaxmasının 
qarşısını aldım. Paltarlarımı cırıb sarğı kimi istifadə edirdim. Bizə olmazın əzab və işgəncələr verdilər.  

Özümdə-sözümdə deyildim. Sonra bildim ki, Matan nənənin üç oğlunu - Zakir, Əliyar və Elşadı seçib 
aparanda yalvarıb-yaxarır ki, heç olmasa Məmməd həkimə dəyməyin, onu mənə bağışlayın. 

Qənahət Hacıyev (Xocalı sakini): - Aləm qarışanda sürünə-sürünə Təpələr deyilən yerə çatdıq. Oradan 
isə Əskərana tərəf yollandıq. Dəstəmizdə üç yüz nəfərə yaxın adam var idi. Qadınların və uşaqların ah-naləsi 
qarlı meşədə əks-səda verirdi.  

Güclü qar yağırdı, gecənin qaranlığında hərəkət etmək mümkün deyildi. Çox çətinliklə Kətik meşəsinin 
dağ yüksəkliyinə çıxanda bizi girov götürdülər. Düşmənə lənət yağdırdığı üçün Zəhra arvadı ağzından atıb 
öldürdülər. Sonra isə Aslan kişinin oğlu Telmanı güllələdilər. Hümbətin də oğlunu qanına qəltan etdilər. Hərbi 
geyimdə olanların hamısını seçib apardılar.  

Xankəndidə bizi amansızcasına döyərək şil-küt etdilər. Çörək, su vermirdilər. Qaranlıq zirzəmidə nəm 
torpağı yalayaraq susuzluğumuzu yatırırdıq. 

Hüseynağa Quliyev (keçmiş döyüşçü): - Gecə onun yarısı olardı. Post komandiri idim. Dedilər ki, 
tanklar Mehdikənddən üzü bəri hücuma keçib. Bizdə vur-tut bir neçə sınıq-salxaq avtomat var idi. Ermənilər 
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qocaya, qadına, uşağa baxmırdılar, qabaqlarına keçənlərin hamısını vəhşicəsinə güllələyirdilər. İstər-istəməz 
kənddən çıxmağa məcbur olduq. Dəstəmizdə 350 nəfərə yaxın adam var idi. Sonra iki hissəyə bölündük. Yolda 
pusqu qurmuşdular. Camaatı bir ucdan biçirdilər. Gülləyə tuş gəlməyənlər isə donub ölürdü. Az vaxtda 
dəstəmizdən 11 nəfər yoxa çıxdı. Ermənilər yaşayan Naxçıvanik kəndinə gəlib çıxdıq. Məhəmməd kişini 
vurdular. Onu çıxarmaq üçün özümü sıldırım qayanın üstünə atdım. Gərginlikdən huşumu itirdim. Bayılanda 
məni tutdular və döyə-döyə soyundurdular... Hamıya zülm və əzab verdilər. Özümə gələndə erməninin əlindən 
avtomatı almaq istədim. Arxadan dəmirlə başıma vurdular. Məni ölmüş bilib kiminləsə dəyişəndən sonra 
Ağdamda meyitxanaya qoydular. Sonra dayım görüb ki, sağam. Orta beyin sümüyümün yarısı yoxdur. Hələ də 
müalicə olunuram. 

Kamil Hüseynov (Xocalı sakini): - Gecə saat 2-yə kimi Xocalını qoruduq. Döyüşün 
mümkünsüzlüyünü gördükdə çıxmağa məcbur olduq. Ermənilər bütün yolları tutmuşdular. Eldar Hümbətoğlunu 
öldürdülər. Milli Qəhrəman Tofiq Hüseynovun ailəsi bütövlükdə itkin düşdü. Qarqar çayının sahili ilə Abdal 
Gülablıya doğru üz tutduq. Yolda tələyə düşdük. Hamımızı girov götürdülər. Üç gün Dəhrazda bizi ac-susuz 
saxladılar. Sonra 21 nəfəri Xankəndiyə apardılar. Ayaq üstə dura bilmədiyimə görə məni daş parçası kimi 
götürüb maşına tulladılar. Xankəndiyə zirzəmiyə doldurub 12 gün nə su verdilər, nə də çörək... 

Aypara Cəmiyyətindən gəlib bizə pal-paltar verdilər. Ermənilər onu da əlimizdən aldılar. Döyür, incidir, 
vəhşicəsinə təhqir edirdilər. Düz 6 ay 25 gün Xankəndidə və Gorusda əsirlikdə oldum. Qızıl dişlərimi sökdülər. 
Sonra məni bir erməni ilə dəyişdilər.  

Əbülfət Kərimov (ikinci qrup Qarabağ əlili): - Səksəkə içində atamla evdə oturmuşdum. Qaladərəsi 
kəndi od tutub yanırdı. Birtəhər evdən çıxaraq Qarqar çayı səmtinə gəldik. Atam Böyük Vətən müharibəsi əlili 
idi. Çətin yeriyirdi. Çayı keçmək üçün onu kürəyimə aldım. Çayın ortasında ayağım daşa ilişdi. Hər ikimiz suya 
düşdük. Təsəvvür edin ki, şaxtalı fevral gecəsi, qar ara vermədən yağır... Kətik meşəsinə çıxanda Xocalının 
nəhəng tonqal kimi alışıb yandığını gördüm. Atamın ayaqlarını don vurmuşdu. Mənim də ayaqlarım buz 
bağlamışdı.  

Səhər açılanda dəhşətli mənzərə ilə rastlaşdıq. Hər yan meyitlə dolu idi. Aralıdan tüstü gəldiyini 
gördüm. Getdim, bizimkilərdi. Ocağın qırağında xeyli adam var idi. Dedilər Səfəralı kişi dərəyə düşüb. Səlti 
arvad iki uşağı ilə canını tapşırıb. Gözü yaşla dolan atam üzünü gizlədib mənə dedi ki, get, kömək gətir.  

Ağaca, kola ilişə-ilişə yola düşdüm. Saqqallı erməni ilə rastlaşdım. Qarnıma təpiklə vurub məni yerə 
yıxdı. 150 nəfərə qədər Xocalı sakini girov götürülmüşdü. Bizi döyə-döyə, söyə-söyə Xankəndiyə gətirdilər. 
Dörd gün meşədə, 2 ay əsirlikdə qaldım.  

Əsirlikdə başımıza açılan müsibətləri sözlə ifadə etməkdə çətinlik çəkirəm. Həmişə mənə paltarın 
üstündən iynə vururdular. Hələ də onun acı-ağrısını çəkirəm. Heç inana bilmirəm ki, o əzab-əziyyətə necə dözüb 
sağ qalmışam.  

Yaşar Əliməmmədov (ikinci qrup Qarabağ əlili): - Beş qardaş, iki bacı idik. Qardaşım Faiq ali 
məktəbdə oxuyurdu. O biri qardaşım Namiq isə Xankəndidə sürücü işləyirdi. Ermənilər onu yaxşı tanıyırdılar. 

Xocalı faciəsi zamanı postda idim. Ermənilər hər yanı oda qalamışdılar. Artıq doğma yurdu tərk 
etməkdən başqa yolumuz yox idi. Bacım Kəmalənin yoldaşı elə ilk hücumda şəhid oldu. Hamı Kətik meşəsinə 
tərəf qaçıb Ağdama keçmək istəyirdi. Üç nəfərə bir avtomatımız var idi. Patron da ki az... Arvad-uşağın ah-
naləsi ərşə qalxırdı. Kətikdə erməni postuna rast gəldik. Bizi gülləyə tutdular. Ölən öldü, sağ qalanlar müxtəlif 
istiqamətlərə qaçdılar. Həmin qarmaqarışıqlıqda ailə üzvlərimizdən ayrı düşdüm. Onları tapmaq ümidi ilə geriyə 
qayıtdım. İnsan axınının qar üstündəki izlərini tutaraq meşənin içi ilə 5-6 saat sürünə-sürünə getdim. Qucağında 
iki yaşlı körpə olan Nadirlə rastlaşdım. Dedi ki, sizinkilər meşə ilə qaçıb gediblər.  

Hər tərəfdən yolumuzu kəsmişdilər. Düz üç sutka ac-susuz meşədə qaldıq. Artıq əl-ayağım keyləşmişdi. 
Qəfildən həyat yoldaşımla rastlaşdım. Ayaqyalın idi. Şərfı ayaqlarına doladım. Həmin gecəni də meşədə qaldıq. 
Sonra bizi girov götürüb ermənilər yaşayan Pircamal kəndinə gətirdilər. Xocalılıların böyük bir hissəsini 
fermaya doldurmuşdular. Bizi də onlara qatdılar. Orada məhsəti türkü olan iki əkiz qardaşı güllələdilər. Bizə 
olmazın əzab və işgəncələr verirdilər. Başımızı mal peyininə soxub deyirdilər ki, yeyin, bu da sizin torpağınız...  

Qardaşım Faiqin isə Əskəranda güllələndiyini eşitdim. Şahidlər deyirdilər ki, ermənilər nə qədər məcbur 
etsələr də, o, "Qarabağ sizindir" sözlərini deməmişdi. Anam bütün bu dərdlərə dözməyib dünyasını dəyişdi.  

Vəliyəddin Quliyev (şəhid atası): - Daşbulaq kəndində ermənilərlə birgə yaşayırdıq. Azərbaycanlıların 
artımı onları çox narahat edirdi. 

1989-cu ildə nankorlar bizi doğma Daşbulaqdan çıxartdılar. Şikayətimizə baxan, köməyimizə gələn 
olmadı. Üç il idi ki, Xocalıda yaşayırdıq. Bir də eşitdik ki, bizi dörd tərəfdən mühasirəyə alıblar və aeroportu 
yandırıblar. Oğlum Natiq birinci postda idi. Vəziyyətin gərginliyini görüb həmin posta getdim. Bir tank 
yaxınlıqda dövrə vurub keçdi. Soruşdum ki, o tankı niyə vurmadınız? Dedilər ki, Ağdamdan bizə xəbər verdilər 
ki, sizə köməyə iki tank gələcək, onları vurmayın. Ancaq gözlədiyimiz kimi olmadı. Həmin tanklar gəlib 
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Bozdağ deyilən ərazidə dayandı. Elə bu zaman, görünür, hücumun başlandığını bildirmək üçün ermənilər dörd 
tərəfdə tonqallar çatdılar. 

Oğlum Natiqlə müdafiə mövqeyində dayanmışdıq. Batalyon komandiri Tofiq Hüseynov da ora gəlib 
çıxdı. O dedi ki, getməyin, ermənilərin qabağını almalıyıq. Ən ağır döyüşlər beşmərtəbəli binanın yanında 
gedirdi. Bir neçə yaralı sürünə-sürünə yanımıza gəldi. Oğlumla hərəmiz bir yaralını dalımıza alıb beşmərtəbəyə 
tərəf gətirdik. Oğlum Tofiq Hüseynovla harasa getdi. Bununla da onu itirdim. Səhər saat 4-də Xocalıdan 
çıxmağa məcbur oldum.  

Oğlumu axtarmağa gedərkən Daxili İşlər Nazirliyi sistemində işləyən Bəxtiyar Aslanovla rastlaşdım. 
Ağır yaralı idi. Onu kürəyimdə Şelli kəndinə qədər gətirdim.  

Ağdam qərargahında dedilər ki, gedirik meyit toplamağa. Mən də dəstəyə qoşuldum. Dedilər ki, sən 
getmə, yaşlı adamsan, çətin olar. Təkid elədim. Əskərandan keçib əhalinin ən çox qırıldığı yerə gəldik. Saysız-
hesabsız meyit çöllərə səpələnmişdi. Hərbiçi paltarında olan bir meyitin başını kəsib götürmüşdülər. 
Meyitlərdən çoxunun baş dərisi soyulmuş, gözləri çıxarılmış, əl-qolu kəsilmişdi.  

Dedilər ki, aralıda bir meyit də var. Gedib xərəyə qoyub gətirdik. Sonra məlum oldu ki, bu, Xocalı 
poçtunun işçisi Cavidin atası Ələkbər kişidir. Oğlum Natiqdən isə bu günə kimi bir səs-soraq ala bilməmişəm.  

Kərəm Əsgərov (şəhid atası): - Bizim Kosalar Sovetliyi Yuxarı Qarabağın şah yüksəkliyində 
yerləşirdi. Xocalının necə yandırıldığına ürək ağrısı ilə baxırdıq. Bizim döyüşçülər çalışırdılar ki, Çayqovuşan 
istiqamətindən Ballıca kəndinə, oradan isə Xocalıya köməyə getsinlər. Əfsuslar olsun ki, təpədən- dırnağa kimi 
silahlanmış cəlladlar bütün ərazini nəzarətdə saxlayırdılar. Həmin gecə qrad qurğusundan bir neçə dəfə atəş 
açsaq da, Xocalıya kömək etmək istəyimiz ürəyimizdə qaldı.  

Mayın 8-də erməni-rus hərbi birləşmələri dörd istiqamətdən Kosalara hücuma keçdi. Canhəsən 
kəndindəki postlarımız mühasirəyə alınmışdı. Səhər saat 6-da əli silah tutanların hamısı qəfildən ayağa qalxaraq 
mühasirə halqasını yardı və düşməni geri oturtdu. Səkkiz saat davam edən amansız döyüşdə altı nəfər həlak 
oldu, 23 nəfər isə yaralandı.  

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. Şuşa 
ilə əlaqəmiz 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 Kosalar kəndi oldu...  

Xocalı soyqırımı XX əsrin böyük faciəsi, amansız soyqırımıdır. Bir gecənin içində 613 nəfər məhv 
edildi, 1275 nəfər dinc sakin girov götürüldü. Onlardan 150 nəfərinin taleyi hələ də bəlli deyildir. Bu amansız 
faciə nəticəsində min nəfərdən artıq dinc sakin müxtəlif dərəcəli güllə yarası aldı. Qətlə yetirilənlərin 106 nəfəri 
qadın, 83 nəfəri azyaşlı uşaq, 70 nəfəri ahıl qoca idi. Şikəst olanların 76 nəfəri yetkinlik yaşına çatmamış oğlan 
və qızlardır.  

Vəhşi quldurların qansız əməllərinə bir baxın! Səkkiz ailə tamamilə məhv edilib, 25 uşaq hər iki 
valideynini, 130 nəfər isə valideynlərindən birini itirib. Aparılan araşdırmalar göstərib ki, şəhid olanlardan 56 
nəfəri xüsusi qəddarlıq və amansızcasına öldürülüb, diri-diri yandırılıb, başlarının dərisi soyulub, bədən əzaları 
kəsilib, gözləri çıxarılıb, hamilə qadınların qarnı süngü ilə deşik-deşik edilib.  

İnsanlıqda haqqı, payı olmayan erməni quldurlarının iç üzü, bax, budur! 
Xocalı faciəsinə ilk hüquqi və siyasi qiymət verən ulu öndər Heydər Əliyevin sözləri yada düşür: 

"Xocalı faciəsi iki yüz ildən çox müddətdə erməni millətçilərinin xalqımıza qarşı apardığı soyqırımı siyasətinin 
qanlı səhifəsidir".  

Xalqımız əmindir ki, bu qan yerdə qalmayacaq, gec-tez misli görünməmiş faciə dünya miqyasında öz 
əsl qiymətini alacaq.  

 
Əhməd İSAYEV 

 
“Azərbaycan”.-2010.-25 fevral.-N.44.-S.4. 
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Xocalı dəhşətləri: şahidlər danışır 

 
Cavid Əliyev: «Atamı, anamı, bütün qohumlarımı itirdim» 

 
Əli kişi: «Məhəlləmizdə sağ adam qalmadı» 
Zülfiyə: Gözümün qarşısında neçə kişinin başını kəsdilər» 
 
Xocalı faciəsindən 18 il ötür. İllər ötsə də heç nə dəyişməyib, torpaqlar düşmən tapdağında, 

vətəndaşlarımız isə zəlil qaçqın-köçkün həyatını yaşayır. Acı bağırsaq kimi uzanan Qarabağ danışıqları isə 
nəticəsiz olsa da davam etdirilir.  

Şahidlər hələ yaşayır, onlar o dəhşətli qətliamın necə həyata keçirildiyini gözləri ilə görüblər.  
Onlardan bir qrupu ildönümü ərəfəsində yaşadıqları dəhşətləri «Turan»a danışıblar.  
Cavid Əliyev Xocalı Rabitə şöbəsinin müdiri olub. O, şəhəri sonuncu tərk edənlərdəndir. “Xocalılar 

şəhəri tərk edəndən sonra, mən rabitəni söndürüb çıxmışam. Fevralın 25-də axşam hamının gözü qarşısında 
Xocalını mühasirəyə aldılar. Şəhər zirehli texnikalarla mühasirə edilmişdi. Ermənilər tanklar, BMP-lər və BTR-
lərdən istifadə edirdi. Biz bunlarla bağlı Ağdama və Şuşaya məlumat vermişdik. Mənim işçilərim Gülşən də, 
rəhmətlik Gülbahar da məlumatları daim ötürürdü. Həmin gecə növbədə Gülbahar idi, o, anası və bacısı ilə 
birgə həmin gecə öldürüldü. Şəhərdəkilərin hamısı dinc əhali olduğundan qarışıqlıq düşdü, mən də atamı, 
anamı, bütün qohumlarımı itirdim”.  

“Mən o gecə Şelli dağında anamı itirdim. O gecə mənim həyatımda ən ağır, ən faciəli gecədir”, - deyə 
şəhərin digər qadın sakini qeyd edib.  

Əli kişi evinin Xocalının ən ucqar yerində, Noraguğla üzbəüzdə olduğunu deyib. “Basqın birinci 
bizim evlərə oldu və bütün məhəlləmizdəki evləri yandırdılar. Balaca qardaşımı evimizdə öldürdülər. Sonra 
ermənilər zirzəmilərdə gizlənmiş çoxsaylı qadınları və uşaqları güllələdilər. Bizim məhlədə yaşayanların, demək 
olar ki, hamısı öldürüldü. Məhləmizdən iki-üç adam qalmışıq”.  

Xocalı sakini olan daha bir qadın hadisələr zamanı ailəsindən üç nəfərin güllələndiyini deyir. 
“Ermənilər ailə üzvlərim Əliyev Əyyub Sarı oğlunu, qaynatam Salahov Məhəmməd Əbdül oğlunu və gəlinim 
Salahova Zəhra Əliabbas qızını öldürdülər”.     

Şəhər sakini Tahir fevralın 25-dən 26-na keçən gecə «Kəsik» deyilən yerə qaçdıqlarını deyir. “Yolda 
anamız yoruldu, mühasirəyə düşdük. 6 sutka mühasirədə qaldıq, anamız soyuqdan donub öldü. 6 sutkadan sonra 
Ağdamın Muğanlı kəndinə çatdıq. Qardaşım Tofiq hadisələrdən 12 gün sonra gəlib çıxdı. Soyuqdan hamımızın 
ayaqları donmuşdu”.  

 Zülfiyyə xanım hadisələr zamanı bütün əzizlərini itirib. “Hamısı Xocalı hadisələri zamanı ermənilər 
tərəfindən qətlə yetirilib. O gecə həyat yoldaşımı, nəvəmi, gəlinimi, oğlumu, yeznəmi – hamıni itirdim. Yolda 
hər yer meyitlərlə dolu idi. Qaranlıqda zülmlə meyitləri ayaqlaya-ayaqlaya yol gəldik. Qaynım hələ də girovdur. 
Ağdama az qalmışdı, yenidən ermənilər qarşımızı kəsdi, hamını qırdı. Qarın üzərində insan meyitləri o qədər idi 
ki, elə bildirdin qara yaylıq sərilib”.  

 Adını açıqlamaq istəməyən digər bir qadın əsir götürülüb. “O qırğında anamı, qardaşımı, həyat 
yoldaşımı, iki bacımı, qohum-əqrəbamı itirmişəm. İki körpə uşaqla ermənilər məni əsir götürdü. Onlar meşədə 
bizi əsir götürdülər. Əsgərana apardılar. Bizi döyürdülər, gözümün qarşısında neçə kişinin başını kəsdilər”.  

Xocalı sakini olan digər qadın faciə zamanı 28 nəfər yaxınlarının ermənilər tərəfindən öldürüldüyünü 
bildirib. 

“Şəhidlərimin 16 nəfəri - bacım qardaşım, onların həyat yoldaşları və balalarıdır. 7 yaşlı nəvəmin nə 
günahı var idi, hələ birinci sinfə gedirdi, onu da qəddarcasına öldürdülər. Yeznəm, qudalarım, dayım qızları 
öldürüldü. Heç birinin məzarı da yoxdur ki, üstündə ağlayasan. Soyuqdan ayaqlarımız dondu. O gecə sanki 
təbiətin də acığı tutmuşdu. Duman, çiskin, soyuq idi. Qardaşım qızımın ayaqları dondu və əlil oldu, ayaqlarını 
kəsdilər”, - deyə o qeyd edib.  

 
“Bizim yol”.-2010.-25 fevral.-N.35.-S.7. 
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Xocalı soyqırımı erməni faşizminin bariz nümunəsidir  

 
Müsahibimiz Milli Məclisin deputatı Elman Məmmədovdur. 
 
— Elman müəllim, tarixdə analoqu olmayan Xocalı soyqırımının törədilməsindən artıq 18 il ötür. 

Lakin bu faciə indi də hər bir azərbaycanlının ürəyini ağrıdır. Siz hadisələrin içərisində olan şəxs kimi o 
illəri necə xatırlayırsınız? 

— 1988-ci ildən başlayan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi artıq 1991-ci ilin payızından müharibəyə 
çevrilmişdi. Ermənistan Azərbaycana qarşı elan olunmamış müharibə aparırdı. Etiraf edək ki, Azərbaycan bu 
müharibəyə hazır deyildi. Dağlıq Qarabağda yaşayan azərbaycanlılar Ermənistanın başladığı müharibəyə kənd-
kənd, qəsəbə-qəsəbə, şəhər-şəhər cavab verirdi. Onu da qeyd edim ki, Xocalı şəhəri dörd il mühasirə şəraitində 
idi. Ancaq bu mühasirə 1991-ci il noyabr ayının 1-dən etibarən artıq tam xarakter aldı. Yəni, ermənilər həmin 
vaxta qədər Xocalının mühasirəsini ört-basdır etsələr də, dediyim vaxtdan açıq şəkildə təcavüzə başladılar. 
Xocalının ətraf rayonlarla və Bakı ilə bütün əlaqələri kəsildi. Yalnız vertolyot, telefon və hava telefonu vasitəsi 
ilə əlaqə yaratmaq mümkün idi. Dörd ay Xocalı tam mühasirə şəraitində qaldı. Ağdamla Xocalının arasında 10 
erməni kəndi yerləşirdi. Xocalılar mühasirədən çıxıb Ağdama getmək üçün mütləq erməni kəndlərindən keçməli 
idilər. Noyabrın 1-dən Əsgəran qalası bağlandı və Ağdama getmək də mümkün olmadı. Bununla da Xocalı 
tamamilə mühasirədə qaldı.  

— Mühasirədən çıxmaq üçün yollar axtarmırdınızmı? 
— Qeyd edim ki, ermənilərlə qüvvələr nisbəti həddindən artıq qeyri-bərabər idi. Xocalının 

müdafiəsində bir nəfər də olsun hərbçi iştirak etmirdi. Şəhərin müdafiəçiləri sırf mülki şəxslərdən — 
xocalılardan ibarət idi. Kənardan cəmi 16 nəfər döyüşçü var idi. Onlar da Milli Qəhrəman mərhum Aqil 
Quliyevin rəhbərliyi ilə köməyə gələnlər idi. Qalan müdafiəçilər yerli sakinlər idi. Özümüz öz ev-eşiyimizin, 
torpağımızın müdafiəsinə qalxmışdıq. Bizə qarşı vuruşan düşmən qüvvələrin böyük hissəsi Ermənistandan 
göndərilmiş silahlı birləşmələr, ordu hissələri formasında Xankəndində dislokasiya olunmuş Sovet ordusuna 
məxsus 366-cı motoatıcı alay idi. Burada 4 batalyon birləşirdi. Min nəfərdən çox şəxsi heyət vardı. Onlar ən 
müasir silahlarla, hərbi texnika ilə silahlanmışdılar. Bundan başqa, Xocalının ətrafındakı erməni kəndlərində 
yaradılmış yerli özünümüdafiə batalyonları da hücuma hazır vəziyyətdə dayanmışdılar. Bunlarla bərabər xarici 
ölkələrdə fəaliyyət göstərən erməni terror təşkilatlarının təlim görmüş muzdluları da Xocalı üzərinə hücuma 
gəlirdilər. Təxminən 200 nəfərlik Xocalı müdafiəçilərinə qarşı 5 min nəfərə qədər təpədən dırnağadək 
silahlanmış mütəşəkkil bir ordu. Onların tabeçiliyində 40-a qədər tank, çoxlu sayda zirehli maşın, reaktiv 
qurğular, toplar, minaatanlar və digər müasir silahlar var idi. Xocalıların silahları isə avtomat, “Makarov” tipli 
tapança, 4 ədəd əl pulemyotu 2 qranatatan və ov tüfənglərindən ibarət idi. 

— Siz Xocalının rəhbəri kimi yaranmış ağır vəziyyət, gözlənilən dəhşətli faciə barəsində məlumat 
verirdinizmi? 

— Təkcə mən yox, Xocalı ziyalıları, ağsaqqalları, bütün əhali Bakıya, ölkə rəhbərliyinə saysız-hesabsız 
müraciətlər göndərirdik. Bu müraciətlər ölkə rəhbərliyinə ölümlə üz-üzə qalmış xocalıların yalvarışları, xahişləri 
və tələbləri idi. Bildirirdik ki, biz hər an kütləvi qırğına məruz qala bilərik. Bu məsələni belə qoymuşduq ki, son 
damla qanımıza qədər Xocalının müdafiəsi uğrunda vuruşacağıq və şəhəri tərk etməyəcəyik. Xahişimiz, 
tələbimiz bundan ibarət idi ki, Əsgəran yolu açılsın, dinc əhali, qadınlar, uşaqlar, körpələr, xəstələr, qocalar 
şəhərdən çıxarılsın, əvəzində Xocalıya hərbi qüvvə gətirilsin. Şərt qoymuşduq ki, əgər bunu edə bilmirsinizsə, 
daha doğrusu, etmək istəmirsinizsə, mülki vertolyotlar vasitəsi ilə Xocalıdan dinc əhalinin çıxarılmasını təşkil 
edin. Əgər mülki vertolyotlarla bunu edə bilmirsinizsə, Gəncə şəhərindəki 18-ci diviziyaya məxsus böyük 
vertolyot eskadiriyası vasitəsi ilə bunu edin. Bundan ötrü ölkənin prezidenti, müdafiə naziri, digər yüksək 
vəzifəli şəxsləri fəaliyyət göstərməli, 18-ci diviziyanın komandiri ilə danışıqlar aparmalı idilər. Bu yollarla 
Xocalı faciəsinin qarşısını ala bilərdilər, günahsız insanlar vəhşicəsinə qətlə yetirilməzdi. 

— Bəs niyə harayınızı eşidən olmadı, ölkə rəhbərliyi çoxsaylı müraciətlərinizi qulaqardına vurdu? 
— Bunun əsas səbəbi həmin vaxt Bakıda hakimiyyət davası, daxili didişmə idi. İqtidarda olanlarla 

hakimiyyəti ələ almaq istəyənlər arasında qızğın mübarizə gedirdi. Hakimiyyət hərisliyi Xocalını yaddan 
çıxartdırmışdı. Prezidentin başı hakimiyyəti əlində saxlamaq davasına qarışmışdı. İnsanların taleyi, 
torpaqlarımızın müdafiəsi demək olar ki, tamamilə unudulmuşdu. Bu, məsələnin bir tərəfi idi. Digər tərəfdən 
rəhbər olan şəxsdə qətiyyət, cəsarət, vətənpərvərlik, qeyrət olmalıdır ki, öz xalqını qoruya bilsin. Bunlar isə 
ölkənin o vaxtkı rəhbərliyində təmsil olunanlarda yox idi. Nümunə göstərmək, əsl vətənpərvərlik nümayiş 
etdirmək lazım idi. Xalqını, millətini sevməyi təsdiqləmək məqamı idi. Ancaq bacarmadılar. Belə bir vaxtda 
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Heydər Əliyev qətiyyəti, uzaqgörənliyi, cəsarəti lazım idi. Əgər o dövrdə hakimiyyətdə Heydər Əliyev olsaydı, 
təbii ki, nə torpaqlarımız işğal olunardı, nə də Xocalı faciəsi baş verərdi. Heydər Əliyev hakimiyyətə gəldikdən 
sonra özünün bütün həyat və fəaliyyəti ilə göstərdi ki, Vətəni, xalqı, torpağı üçün hər an canından keçməyə 
hazırdır. Ancaq o dövrdəki hakimiyyət buna hazır deyildilər. Ona görə də torpağımızı, soydaşlarımızı qoruya 
bilmədilər. 

— Bunun da nəticəsində Xocalı soyqırımı törədildi və çoxlu sayda günahsız insanlar vəhşicəsinə 
qətlə yetirildi, itkin düşdü, yaralandı, əsir götürüldü... 

— Xocalı soyqırımı dünyada analoqu olmayan ən dəhşətli faciədir. Bu soyqırımda 613 dinc Xocalı 
sakini qətlə yetirildi. Şəhidlərin tərkibinə diqqət yetirin. Onlardan 106 nəfəri qadın, 63 nəfəri 1 günlükdən 18 
yaşına qədər olan uşaqlar, 70 nəfərdən çoxu ahıllardır. Min nəfərdən çox xocalılı əsir, itkin, girov düşdü. 1132 
nəfər Xocalı sakininin taleyi bu günə qədər məlum deyil. Min nəfərə qədər müharibə əlili var. Bəzən deyirlər ki, 
müharibədə on minlərlə adam həlak olur. Ancaq gəlin bir fakta diqqət yetirək. Bütün bu itkilər cəmi 7-8 saat 
ərzində baş verib. Siz düşmənin amansızlığına, qəddarlığına baxın. 7-8 saat ərzində 7 min nəfər əhalisi olan bir 
şəhər yer üzündən silinir, yaşından, cinsindən asılı olmayaraq, şəhərin bütün sakinlərinə amansız divan tutulur. 
Bu dəhşətli hadisəni ancaq erməni faşizmi törədə bilərdi. 

— Baş vermiş bu qanlı faciənin soyqırımı kimi tanınması, dünya ictimaiyyətinə ətraflı məlumat 
verilməsi istiqamətində hansı işlər görülüb? 

— Xocalıda baş verən qətliam özünün bütün parametrləri, xüsusiyyətləri və göstəriciləri ilə 
soyqırımıdır. Ona görə də beynəlxalq aləmdə soyqırımı kimi tanınmalıdır. Bu barədə təkcə yerli kütləvi 
informasiya vasitələri nümayəndələri, ziyalıları ictimai-siyasi xadimləri deyil, dünyanın əksər siyasiləri, mətbuat 
nümayəndələri, dövlət rəsmləri də məlumatlıdırlar. Hətta nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların hamısı Xocalı 
soyqırımı barədə ətraflı bilgiyə malik idilər. Lakin çox təəssüf ki, hələ də bir sıra beynəlxalq təşkilatlar ikili 
standartlar nümayiş etdirmələrindən əl çəkmirlər. Belələri əsl həqiqətləri, Ermənistanın ölkəmizə qarşı 
təcavüzünü, işğalçılıq siyasətindən əl çəkməməsini, torpaqlarımızın 20 faizini hələ də işğal altında 
saxladıqlarını, bunun da nəticəsində bir milyondan artıq soydaşımızın qaçqın və məcbur köçkün kimi 
yaşadıqlarını görmək istəmirlər. Xocalıda törədilən bu soyqırımı təkcə Azərbaycana qarşı yox, bütün 
bəşəriyyətə qarşı törədilmiş cinayətdir, vəhşilikdir. İkili standartlar nümayiş etdirənlər fikirləşməlidirlər ki, bu 
amansızlıq, vəhşilik bir vaxt onlara, övladlarına qarşı da törədilə bilər. O zaman onlar da Azərbaycandan imdad 
diləyə bilərlər. Necə ki, 2001-ci ildə ABŞ-da baş verən terror hadisəsi zamanı ilk olaraq Azərbaycan antiterror 
kampaniyasına qoşularaq onların səsinə səs verdi. 

Biz bu faciənin beynəlxalq aləmdə soyqırımı kimi tanınması üçün təbliğatımızı daha da 
gücləndirməliyik. Söz yox ki, bu vaxta qədər çox işlər görülüb, buna baxmayaraq, bu sahədə fəaliyyətimizi 
yorulmadan davam etdirməliyik. Fikir verin, ermənilər özləri soyqırımı törətdikləri halda, az qala bütün 
dünyada özlərini soyqırımına məruz qalan ölkə kimi tanıtmaq istəyirlər. Biz isə niyə əsl həqiqətləri dünya 
ictimaiyyətinə çatdırmayaq? Bu işdə hamı, müxtəlif ölkələrdə fəaliyyət göstərən diasporlar yüksək fəallıq 
göstərməlidir. Onu da qeyd edim ki, bizim xarici ölkələrdəki diplomatik nümayəndəliklərimiz, diasporlarımız, 
ictimai birliklərimiz çox güclü iş aparır, böyük əhəmiyyətə malik çoxsaylı tədbirlər keçirirlər. Çox təqdirəlayiq 
haldır ki, hansı ölkədə tədbir keçirilirsə, o dövlətin kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri, ictimai-
siyasi xadimləri, ziyalıları və dövlət rəsmləri də həmin tədbirə cəlb edilirlər. Bu tədbirlərin il boyu mütəmadi 
keçirilməsi də təqdirəlayiqdir. Qeyd etmək istəyirəm ki, xarici ölkələrdə keçirilən belə əhəmiyyətli tədbirlərin, 
təbliğat kampaniyalarının təşkili möhtərən Prezidentimiz İlham Əliyevin uzaqgörən, düşünülmüş xarici 
siyasətinin nəticəsidir. Bu sahədə ən ağır yük onun üzərinə düşür. Biz də öz vətəndaşlıq borcumuzu yerinə 
yetirərək dövlət başçımızın apardığı siyasətə dəstək verməliyik. Mən Azərbaycan həqiqətləri, ermənilərin 
ölkəmizdə törətdikləri terror aktları, soyqırımları barədə dünya ictimaiyyətinə müfəssəl məlumatlar verilməsi 
barədə Heydər Əliyev Fondunun, şəxsən fondun prezidenti, YUNESKO və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri, 
Milli Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyevanın fəaliyyətini xüsusi qeyd etmək istərdim. Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinin yaranması, Xocalı soyqırımının törədilməsi və digər faciələrlə əlaqədar çoxlu sayda əyani 
vəsaitlər, videolentlər, kitablar, fotolar hazırlanıb. Biz xarici ölkələrə səfərlərimiz zamanı bunlardan çox 
faydalanırıq. Bundan başqa Heydər Əliyev Fondu dünya miqyasında çox böyük əhəmiyyətə malik tədbirlər 
keçirir.  

Bir faktı da qeyd etmək vacibdir. 2009-cu ilin fevral ayından “Xocalıya ədalət” kampaniyası start 
götürüb. Bu kampaniyaya Heydər Əliyev Fondunun Rusiya Federasiyasındakı nümayəndəsi Leyla xanım 
Əliyeva rəhbərlik edir. Beynəlxalq aləmdə yüksək səviyyədə keçirilən bu tədbir dünyada böyük əks-səda 
doğurub. Belə tədbirlər ermənilərin azərbaycanlılara qarşı törətdikləri dəhşətli cinayətlər barəsində dünya 
ictimaiyyətinə çox müfəssəl məlumatlar çatdırır. 
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Mən istərdim ki, Bakının ən yüksəkliyində soyqırımı muzeyi yaradılsın. Çünki orada “Şəhidlər 
Xiyabanı” salınıb. Türk şəhidlərinin məzarları da orada yerləşir. Ölkəmizə gələn qonaqlar buranı ziyarət 
edərkən erməni vandalizminin törətdikləri soyqırımını bir daha görsünlər. 

 
Müsahibəni qələmə aldı: Əliqismət BƏDƏLOV  

 
“Xalq qəzeti”.-2010.-25 fevral.-№44.-S. 3 
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Xocalı soyqırımı bütün bəşəriyyətə utanc gətirən cinayətdir 

 
 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Xocalıda yaşanan dəhşətli soyqırım aktından 18 il ötür. 

Erməni faşizminin mənfur xislətini tamamilə ifşa edən bu kütləvi və amansız soyqırım aktı Azərbaycanın 
dövlət müstəqilliyinə və ərazi bütövlüyünə qarşı çevrilmiş terror siyasətinin təzahürü olmaqla, təkcə 
azərbaycanlılara qarşı deyil, bütövlükdə bəşəriyyətə və insanlıq əleyhinə törədilmiş qəddar cinayətdir. 
Beynəlxalq hüquq norma və prinsiplərinə məhəl qoymayan azğınlaşmış erməni silahlı birləşmələri 
Xocalıda bu soyqırımı törədərkən doğma torpağını qəsbkarlara vermək istəməyən Azərbaycan xalqını 
qorxutmaq, onun mübarizə əzmini qırmaq və məhv etmək niyyətini güdmüşdülər. 

 
Tarixi faktlar təsdiqləyir ki, "Dənizdən-dənizə Ermənistan" xülyası ilə yaşayan ermənilər müəyyən xarici 

havadarlarının köməyi ilə müxtəlif dönəmlərdə azərbaycanlılara və türklərə qarşı amansız terror və soyqırım 
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 soyqırım siyasətinin nəticələrini bütövlükdə iki milyon 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 dinc əhalini qətlə 
yetirmək məqsədilə insanlığa ləkə olan ən qəddar üsullara əl atdılar. İstintaq materiallarından görünür ki, həmin 
gecə qadınlar, uşaqlar, qocalar güllələnmiş, insanların başlarının dərisi soyulmuş, müxtəlif əzaları kəsilmiş, 
gözləri çıxarılmış, hamilə qadınların qarınları yarılmış, adamlar diri-diri torpağa basdırılmış və ya yandırılmış, 
meyitlər zorakılığa məruz qalmışlar.  

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 atıcı silahlardan gülləbaran edilməsi faktı bunu bir daha təsdiqləyir. Bütün bunlar 
ermənilərin 18 il öncə Xocalı şəhərində törətdikləri qeyri-insani hərəkətlərin kökündə məhz soyqırım 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. Hüquqi baxımdan 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 
soyqırım 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 olaraq Nürnberq Hərbi Tribunalının Nizamnaməsində beynəlxalq 
cinayətlərin nədən ibarət olduğu göstərilmişdir. Orada soyqırım cinayəti insanlıq əleyhinə olan cinayətlər 
kateqoriyasına aid edilmişdir. BMT-nin "Soyqırım cinayətinin qarşısının alınması və onun cəzalandırılması 
haqqında" 1948-ci il tarixli Konvensiyasında isə soyqırım cinayətinin mahiyyəti tam olaraq əksini tapmışdır. 
Beynəlxalq hüquqa görə, soyqırım sülh və bəşəriyyət əleyhinə yönələn əməl olmaqla ən ağır beynəlxalq cinayət 
sayılır. Soyqırım 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 hər biri hadisənin soyqırım kimi 
qiymətləndirilməsi üçün kifayət edir. Bu meyarlar baxımından, Xocalı faciəsi soyqırım cinayəti kimi 
qiymətləndirilməlidir. 
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 Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 103-cü maddəsində soyqırım cinayəti "Hər hansı 
milli, etnik, irqi və ya dini qrupu, bir qrup kimi bütövlükdə və ya qismən məhv etmək məqsədilə qrup üzvlərini 
öldürmə, qrup üzvlərinin sağlamlığına ağır zərər vurma və ya onların əqli qabiliyyətinə ciddi zərər vurma, 
qrupun bütövlükdə və ya qismən fiziki məhvinə yönəlmiş yaşayış şəraiti yaratma, qrup daxilində doğumların 
qarşısını almağa yönəlmiş tədbirləri həyata keçirmə, bir qrupa mənsub olan uşaqları zorla başqa qrupa keçirmə" 
kimi tövsif olunur və "on ildən on beş ilədək müddətə azadlıqdan məhrumetmə və ya ömürlük azadlıqdan 
məhrumetmə ilə cəzalandırılır". 

BMT Baş Məclisinin 10 dekabr 1948-ci il tarixdə 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 sübyekti hesab olunur və bütün insanlar qanun qarşısında bərabərdir 
və qanunlarla eyni dərəcədə müdafiə olunurlar". 

XX əsrin ən dəhşətli hadisələrindən olan Xocalı soyqırımının məhz milli əlamətlər baxımından 
azərbaycanlılara qarşı yönəldiyi inkarolunmaz faktdır və bu da ermənilərin qeyri-insani davranışlarının genosid 
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 qarşı yönəlmiş bu qeyri-humanist aktın 
hüquqi əsasları təsbit olunmuşdur.  

Bəşər tarixində ən dəhşətli soyqırım aktları məhz II Dünya müharibəsinin gedişi zamanı faşistlər 
tərəfindən törədildiyindən, sonrakı mərhələdə dünya ictimaiyyəti insanlığa qarşı yönəlmiş bu ağır cinayətə qarşı 
daha həssaslıqla yanaşmağa başlamışdır. Soyqırım qurbanlarının xatirəsinə müxtəlif ölkələrdə abidələr 
ucaldılmış, bu sahədə beynəlxalq qanunvericilik təkmilləşdirilmişdir. Eyni zamanda bir çox dövlətlər soyqırım 
əleyhinə beynəlxalq sazişlərə, konvensiyalara qoşulmuşlar. Müharibənin dərslərindən nəticə çıxaran Almaniya 
yəhudi xalqına və keçmiş SSRİ əhalisinə qarşı soyqırım törətdiyini etiraf edərək dünya ictimaiyyətindən üzr 
istəmişdir.  

Soyqırım cinayətini dövlət səviyyəsində dəstəkləyən Ermənistan da üzvü olduğu BMT-nin və digər 
dövlətlərin nizamnamələrini, müvafiq konvensiya və sazişlərini kobud surətdə pozur. Təşkilatın digər üzvü olan 
Azərbaycana qarşı soyqırım, terror və işğalçılıq siyasəti yeritməklə, beynəlxalq ictimaiyyətə meydan oxuyur. 
Ermənistan yeganə dövlətdir ki, öz Konstitusiyasında yaxın qonşu dövlətə - Türkiyəyə qarşı əsassız ərazi 
iddiasını ortaya qoymuşdur. Ermənistan nəinki Azərbaycan və Türkiyəyə, eyni zamanda Gürcüstana qarşı da 
ərazi iddialarını gizlətmir. Bu gün ASALA, "Daşnaksütyun" və digər terrorçu təşkilatların Ermənistan 
tərəfindən maliyyələşdirilməsi ilə bağlı çoxsaylı inkaredilməz faktların mövcudluğu ermənilərin bütövlükdə 
bəşəriyyət üçün təhlükə mənbəyi olduğunu göstərir.  

Ermənistanın müharibə zamanı davranış normalarını müəyyənləşdirən beynəlxalq hüquq normalarına 
məhəl qoymaması ilə bağlı faktlar yalnız bütün bunlarla 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 soyqırım 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 terroriziminin 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 
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motoatıcı alayının ermənilərlə birgə Xocalı üzərinə hücumundan bir gün əvvəl Xankəndidə bu alayın 
qərargahında 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 qərargahında 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 
qərargahında olduğunu da vurğulamışdır.  

 "Böyük Ermənistan" ideyasının əsas ideoloqlarından biri olan Zori Balayanın Xocalı soyqırımında 
birbaşa iştirakını təsdiqləyən faktlar mövcuddur. Zori Balayan 1996-cı ildə dərc olunmuş "Ruhumuzun 
canlanması" adlı kitabında (260-262-ci səh.) Xocalıda baş verən soyqırım barədə qeyd edir: "Biz Xaçaturla ələ 
keçirdiyimiz evə girərkən əsgərlərimiz 13 yaşlı bir türk uşağını pəncərəyə mismarlamışdılar. Türk uşağı çox səs-
küy salmasın deyə, Xaçatur uşağın anasının kəsilmiş döşünü onun ağzına soxdu. Daha sonra bu uşağın 
başından, sinəsindən və qarnından dərisini soydum. Saata baxdım, türk uşağı 7 dəqiqə sonra qan itirərək 
dünyasını dəyişdi. Ruhum xalqımın bir faizinin belə qisasını aldığı üçün sevincindən qürurlanırdı. Xaçatur daha 
sonra ölmüş türk uşağının cəsədini hissə-hissə doğradı və bu şeyi daha 3 türk uşağına etdik. Mən bir erməni 
vətənsevər kimi öz vəzifəmi yerinə yetirdim".  

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, ozamankı 
qətiyyətsiz hakimiyyət mühasirəyə alınmış Xocalı şəhərinin mülki əhalisinin xilası üçün heç bir qətiyyətli və 
səmərəli 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 məlumatlar vermişdir. O zaman yayılmış rəsmi 
məlumatlarda Xocalıda guya "iki nəfərin öldüyü" iddia edilmiş, soyqırım 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 öndər Heydər Əliyevin 1993-cü ilin iyununda xalqın təkidli tələbilə hakimiyyətə qayıdışından sonra 
bir çox milli faciələrimiz kimi Xocalı soyqırımına da siyasi-hüquqi qiymətin verilməsi mümkün olmuşdur. 
1996-cı il fevralın 24-də xocalılılarla görüşən Heydər Əliyev bu faciənin 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 təzahürüdür. 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 liderin təşəbbüsü ilə Milli Məclis 1994-cü il fevralın 24-də "Xocalı soyqırımı günü haqqında" 
xüsusi qərar qəbul etmiş, sənəddə hadisənin başvermə səbəbləri, günahkarlar təfsilatı ilə açıqlanmışdır. 
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.  

Azərbaycan hökuməti Xocalı faciəsini soyqırım kimi dəyərləndirərkən 9 dekabr 1948-ci ildə BMT Baş 
Assambleyası tərəfindən 260 A saylı qətnamə ilə qəbul edilən "Soyqırımın qarşısının alınması və ona görə cəza" 
haqqında Konvensiyanı, keçmiş Yuqoslaviya üzrə Beynəlxalq Cinayət Tribunalının IV maddəsini, Ruanda üzrə 
Beynəlxalq Tribunalın Nizamnaməsinin I maddəsini, Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin statutunu, həmçinin 
"Xocalı soyqırımı günü haqqında" Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 24 fevral 1994-cü il tarixli 
qərarını, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin "Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında" 26 mart 1998-ci il 
fərmanını və Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 103-cü maddəsini əldə əsas tutur. Xocalı soyqırımı 
ilə bağlı Baş prokurorluqda Cinayət Məcəlləsinin 103-cü (soyqırım) və əhalini deportasiya etmə və ya məcburi 
köçürmə (107) maddələri ilə cinayət işinin istintaqı aparılır. İstintaq zamanı 280-ə yaxın erməni və rus 
millətindən olan şəxsin təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb olunması barədə qərarlar çıxarılmış, barələrində 
həbs-qətimkan tədbiri seçilmiş və axtarışları ilə əlaqədar müvafiq sənədlər İnterpolun Azərbaycan Milli 
Bürosuna göndərilmişdir.  

Xocalı soyqırımının dünya ictimaiyyətinə çatdırılması üçün hər il hökumət səviyyəsində müəyyən 
tədbirlər həyata keçirilir. Eyni zamanda, Milli Məclisin dünya parlamentlərinə müraciətində soyqırım aktının 
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real mahiyyəti, onun soyqırım kimi tanıdılmasını şərtləndirən amillər konkret faktlar əsasında əksini tapır. 
Xocalı faciəsi ilə bağlı Milli Məclis 75 müraciət, bəyanat və qərar qəbul edib. Bu baxımdan faciənin 15 illiyi ilə 
bağlı Milli Məclisin 2007-ci il 27 fevral tarixdə qəbul etdiyi bəyanatda deyilir: "Dinc əhalinin vəhşicəsinə 
kütləvi qırğını bütün insanlığa qarşı ən ağır cinayətlərdən biri olmaqla, XX əsrin Xatın, Lidiçe, Babi Yar kimi 
dəhşətli faciələri ilə bir sırada dayanır. Xocalı soyqırımı Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ bölgəsini 
zəbt etmək məqsədilə Ermənistan Respublikasının apardığı işğalçılıq müharibəsinin gedişində dinc azərbaycanlı 
əhaliyə qarşı törədilmiş soyqırım cinayətlərinin miqyasına görə ən dəhşətlisidir. Azərbaycan Respublikasının 
Milli Məclisi hesab edir ki, Xocalı soyqırımı unudulmamalı, dünya birliyi tərəfindən beynəlxalq hüquqi 
qiymətini almalıdır. Faciənin ideoloqları, təşkilatçıları və icraçıları yaxalanaraq layiq olduqları cəzalara 
çatdırılmalıdırlar. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Birləşmiş Millətlər Təşkilatına, Avropada 
Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatına, Avropa Şurasına, Avropa Birliyinə, İslam Konfransı Təşkilatına, 
Müstəqil Dövlətlər Birliyinə, digər beynəlxalq təşkilatlara, dünya ölkələrinin parlamentlərinə və hökumətlərinə 
müraciət edir ki, erməni millətçiləri tərəfindən Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş Xocalı soyqırımını tanısınlar 
və pisləsinlər, gələcəkdə bu cür cinayətlərin baş verməsinin qarşısını almaq üçün təsirli tədbirlər görsünlər, 
Ermənistan - Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin beynəlxalq hüququn hamılıqla qəbul olunmuş norma 
və prinsiplərinə, xüsusən onların arasında təməl rolunu oynayan dövlətlərin ərazi bütövlüyü prinsipinə əsasən 
sülh yolu ilə həllinə kömək göstərsinlər".  

Fikrimizcə, Xocalı soyqırımını dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq üçün indiyədək görülmüş işlər daha da 
genişləndirilməli, bu sahədə virtual məkanın - internetin hüdudsuz imkanlarından geniş istifadə olunmalıdır. 
Eyni zamanda, səfirliklərimiz və diaspor təşkilatlarımız birgə işləməli, faciə ilə bağlı həqiqətlərin yerləşdikləri 
ölkələrin ictimaiyyətinə çatdırılması üçün fəallıq göstərməlidirlər. Bu baxımdan Heydər Əliyev Fondunun 
prezidenti, Milli Məclisin deputatı, YUNESKO və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban xanım Əliyevanın 
xidmətləri xüsusi qeyd edilməlidir. Fond bəşəriyyətin ən böyük faciələrindən olan Xocalı soyqırımı haqda 
faktların dünyaya çatdırılması istiqamətində sistemli və ardıcıl fəaliyyət göstərir. Fondun dəstəyi və təşkilatçılığı 
ilə məktəblilər arasında keçirilən "Xocalı uşaqların gözü ilə" rəsm müsabiqəsinin, əl işlərinin, fotoşəkillərin 
dünyanın qabaqcıl ölkələrində keçirilən sərgisi beynəlxalq ictimaiyyətdə XX əsrin ən böyük faciəsi haqqında 
dolğun təsəvvürlər formalaşdırmışdır. 2007-ci il fevralın 26-da Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə Brüssel 
şəhərində təşkil olunan "Təcavüzün qurbanları" adlı foto və uşaq rəsmlərinin sərgisi də bu baxımdan mühüm 
əhəmiyyət daşımışdır.  

Heydər Əliyev Fondu soyqırım haqda həqiqətləri dünyaya çatdırmaq üçün 2007-ci il fevralın 19-26-da 
Türkiyənin İstanbul və daha 25 vilayətində "Xocalı həftəsi"ni keçirmiş, tədbirlər proqramı çərçivəsində 
İstanbulun mərkəzi meydanı Taksimdə bir sıra anım mərasimləri təşkil edilmişdir. Xocalı faciəsinin beynəlxalq 
miqyasda tanıdılması baxımından 2008-ci il fevralın 14-də Berlində keçirilmiş "Xocalı soyqırımı və 1915-ci il 
hadisələrindəki gerçəklər" adlı elmi konfrans da son dərəcə əhəmiyyətli olmuşdur. Konfransda Heydər Əliyev 
Fondunun dəstəyi ilə hazırlanmış "Xocalı uşaqların gözü ilə" sərgisi nümayiş etdirilmiş, habelə erməni 
qəddarlığını əks etdirən kitablar paylanmışdır. Fondun Moskva nümayəndəliyinin rəhbəri Leyla xanım 
Əliyevanın İslam Konfransı Təşkilatının Gənclər Təşkilatı ilə əməkdaşlıq çərçivəsində "Xocalıya ədalət!" 
kampaniyasına start verməsi də bəşər tarixində ən dəhşətli cinayətlərdən olan Xocalı soyqırımı ilə bağlı 
həqiqətləri dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq məqsədi daşıyır. 

Bu ilin 31 yanvarında dünyanın 56 ölkəsinin üzv olduğu İslam Konfransı Təşkilatının (İKT) Parlament 
Assambleyasının VI sessiyasında Xocalı faciəsi insanlığa qarşı cinayət kimi qiymətləndirilib. İKT-nin Xocalı 
hadisələrini insanlığa qarşı cinayət kimi qiymətləndirməsindən hüquqi əsas kimi istifadə edib təşkilata üzv 
ölkələrin parlamentlərində müzakirələrin keçirilməsinə və soyqırım kimi tanıdılmasına nail olmaq üçün 
hərtərəfli fəaliyyət göstərilməlidir. Bu məqsədlə diaspor təşkilatlarının gücündən maksimum istifadə etməli və 
onların fəaliyyətləri uzlaşdırılmalıdır.  

Ermənilərin Xocalıda törətdikləri dəhşətli soyqırım aktı zaman keçdikcə öz həqiqi qiymətini alır. Hər il 
olduğu kimi, bu il də qardaş Türkiyə Böyük Millət Məclisində faciə ilə bağlı dinləmələrin keçirilməsi nəzərdə 
tutulub. Qardaş ölkənin parlamentində ermənilərin insanlığa qarşı yönəlmiş bu soyqırım cinayəti pisləniləcəkdir. 
Ermənilərin Xocalıda törətdikləri soyqırım aktı ilə bağlı dünyanın bir sıra ölkələrində də anım mərasimlərinin 
keçirilməsi və beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətinin bu məsələyə yönəldilməsi nəzərdə tutulub.  

Bəşəriyyətə qarşı ən dəhşətli cinayətlərdən olan Xocalı soyqırımı barədə həqiqətlərin dünya 
ictimaiyyətinə çatdırılması baxımından son 7 ildə Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi 
altında həyata keçirilən ardıcıl tədbirləri də xüsusi vurğulamaq lazımdır. "Vətəndaşlarımız, soydaşlarımız 
unutmamalıdırlar 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 
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cənab İlham Əliyev Ermənistanın təcavüzü nəticəsində xalqımızın üzləşdiyi faciələrin real faktlarla dünya 
ictimaiyyətinə çatdırılmasını Xarici İşlər Nazirliyinin, xaricdəki diplomatik korpuslarımızın və diasporumuzun 
qarşısında mühüm vəzifələr kimi müəyyənləşdirmişdir.  

 
Rafael CƏBRAYILOV,  

Milli Məclisin deputatı  
  

 “Azərbaycan”.-2010.-26 fevral.-N 45.-S.4. 
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Xocalı amerikalı jurnalistin gözü ilə  

 
Tomas Qolts, 
Yazıçı-jurnalist (ABŞ) 

 
1992-ci ilin 26 fevral tarixi adi iş günü təsiri bağışlayırdı. İranın xarici işlər naziri Əli Əkbər Vəlayəti 

Azərbaycanın diplomatik tanınması və eyni zamanda, Amerikanın Dövlət katibi Ceymz 3-cü Beykerin İranın 
Qafqazda və Mərkəzi Asiyada artan təhlükə mənbəyi olması barədə verdiyi şərhlərə cavab vermək üçün şəhərə 
qayıdırdı. 

 "Regionu təhdid edən İran İslam Respublikası yox, ABŞ-dır. Bütün dünyada, davamlı olaraq qan 
tökülməsi üçün məsul olan ölkə olmaqla yanaşı, Qarabağda olan münaqişəni də fəal qızışdıran ABŞ-dır. İslam 
Respublikası isə əksinə, xalqlar və millətlər arasında sülhün olmasında maraqlıdır. Bu məqsədlə, Dr. Vəlayəti 
Qarabağda gedən olduqca qanlı və həssas münaqişə üçün sülh planı gətirmişdir və Ermənistan və Azərbaycan 
bunu imzalamağa razılaşmışdılar".  

Növbəti gün onun özü Qarabağa səfər etməyi planlaşdırırdı. 
 Bu çox vacib bir hadisə idi və Hicran mənim otağıma qəfil girdiyi an mən, "Vaşinqton Post" qəzetinə 

mövzu üzrə məqaləmi hazırlayırdım. O, Xalq Cəbhəsinin məlumat şöbəsi ilə telefon əlaqəsində olmuşdu və bəzi 
kədərli xəbərləri var idi: Ağdamda olan mənbələr məlumat verirdi ki, Qarabağda olan Azərbaycan qaçqınları 
kütləvi hücumdan qaçıb canlarını qurtarırlar. 

Hər iki tərəfdən münaqişənin başlaması ilə bağlı şişirdilmiş məlumatlar vardır. 
Mən ilk növbədə telefon zəngləri etməyin ən yaxşı variant olduğunu düşündüm. Qəribəsi o idi ki, 

hökumətdən heç kəs cavab vermirdi. Ola bilsin ki, onların hamısı, İran nümayəndələri ilə "Gülüstan" sarayında 
naharda idilər. Ona görə mən bir qədər gözlədim 19.00-da yenidən onların evlərinə zəng etməyə başladım. 
Nəhayət, təqribən gecə yarısı mən Vəfa Quluzadə ilə əlaqə saxlaya bildim. 

Üzr istəyərək dedim: "Belə gec saatda zəng etdiyim üçün üzr istəyirəm. Lakin bu gəzən dedi-qodu 
haqqında nə deyə bilərsiniz?" "Mən bu haqda danışa bilmərəm" deyib Vəfa Quluzadə mənim sözümü kəsdi və 
dəstəyi asdı. 

Narahatçılıq hissi məni bürüdü. Vəfa adətən çox nəzakətli idi. Ola bilsin ki, o yatırdı. Mən hər bir halda 
yenidən zəng etmək qərarına gəldim, lakin nömrə  məşğul idi. Mən düşündüm ki, yəqin o telefonu açıq qoyub 
və son dəfə ona zəng etdim və dəstəyi qaldırdı. 

Yeridən üzr istəyərək dedim: "Vəfa, nə baş verir?" "çox dəhşətli bir şey baş  verib - dedi və səsi xırıldadı. 
"Nə?" "Qarabağda, Xocalı adlanan şəhərdə... Orada qırğın baş vermişdir" deyə o bildirdi və sonra dəstəyi 
yenidən asdı. 

Mən orada əvvəl olmuşdum. Əslində, iki dəfə. İlk dəfə səfərim sentyabr ayında olmuşdu, biz aeroporta 
doluşaraq Boris Yeltsinin gəlişini gözləyirdik. Sonuncu dəfə mən orda bir ay əvvəl, 1992-ci ilin yanvar ayında 
olmuşdum. O vaxt artıq Xocalıya getməyin tək yolu ancaq helikopterlə mümkün idi, çünki ermənilər Ağdama 
gedən yolu kəsmişdilər. Mən kiçik macəranın hamısını yadımda çox yaxşı saxlamışam. Erməni tərəfinin 
azərbaycanlıların kütləvi surətdə silahlanmaları, helikopterlərinin erməni kəndləri üzərində "uğuldayaraq" 
əylənmələri və əhalini qorxuya salmaları barədə çoxsaylı məlumatlarına şübhə edərək, qaçqınlarla onların 
vəziyyəti barədə danışmaq üçün London "İndependent"indən Xyu Poupla Ağdama yola düşdüm. 

Ağdamda qaçqınları tapmaq çox asan idi. Onlar hər tərəfdə idi. Ən ağır mərkəzləşmiş yer yerli aerodrom 
idi. Bunun çox sadə səbəbi var idi, qaçqınların çoxu artıq qaçqın olmaq istəmirdilər: onlar Xocalıda olan 
evlərinə geri dönürdülər. Onların qüruru düşüncə qabiliyyətlərini susdurmuşdu. Onlardan biri 4 uşaq anası 35 
yaşlı Zümrüd Ezova idi. Mən ondan nəyə görə geri dönmək istədiyini soruşduğum zaman o mənə bildirdi ki, 
Ağdamın küçələrində dilənməkdənsə, Qarabağda ölmək daha yaxşıdır.        

Yaxınlıqda olan helikopterin motorunun səsindən, Zümrüd mənim qulağıma qışqırdı: "Nəyə görə 
hökumət yolu aça bilmir ?", "Nəyə görə onlar bizi güllələnəcək ördəklər kimi uçmağa məcbur edirlər"? 

Mənim cavabım yox idi. 
Daha sonra, aerodromdan kimsə mənə tərəf gəldi. Bu Əlif Hacıyev idi, Xocalıda hava limanı 

təhlükəsizliyinin başçısı idi. Bu cənab bizi 3 ay əvvəl, Yeltsinin səfəri zamanı, Ağdamda bir dəstə sərxoş 
insandan xilas etmişdi. O, həmin vaxtı daha şən idi, sakin onun mənə indi də gülümsəməsinə baxmayaraq, artıq 
o qədər də şən deyildi. Mən onun yaşadığı şəhərdə vəziyyətin necə olduğunu soruşdum. 

"Gəl"- dedi Hacıyev. "Gəl Xocalıya gedək - o zaman sən özün üçün olanları görə bilərsən və cəsarətin 
olsa, olanları yazarsan". 
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Onun arxasında Mİ - 8 helikopteri dayanmışdı, onun pərləri yavaş-yavaş fırlanırdı. Helikopter artıq 
təhlükəli dərəcədə insanlar və yemək ehtiyatları ilə dolu idi. 

"Mən getmirəm" Poup dedi, "Mənim həyat yoldaşım və uşaqlarım var". 
Rotor daha sürətlə fırlanmağa başladı və mən cəld qərar qəbul etməliydim. 
 "Sonra görüşərik" dedim, amma bunun bir daha mümkün olmasına özüm də tam əmin deyildim. 
Mən helikopterə daxil oldum. 25 nəfər üçün nəzərdə tutulan bu helikopterdə 50-dən artıq adam var idi. 

Eyni zamanda müxtəlif silah-sursatlar da yüklənmişdi, Mən öz-özümə düşündüm: bu dəlilikdir; hələ geri 
dönmək üçün vaxt var idi. Lakin artıq gec idi. Helikopter yellənə-yellənə yerdən ayrılmağa başladı. Mən 
Poupun mənə əl edərək sahədən uzaqlaşdığını gördüm və mən həmin vaxt onunla bərabər olmağımı arzu etdim. 

 Son iki ay ərzində, 20-dən artıq helikopter vurulmuşdu. Uçuş mühəndisinin mənə verdiyi məlumata 
əsasən, bizim uçduğumuz helikopter bir həftə öncə yarım bak yanacaq götürmüşdü. Yanacağın az olması bizim 
üçün uğurlu idi, çünki güllələr daha yüksəkdən uçuşurdular. 

 Buludları yararaq keçdiyimiz zaman mən öz hava körpüləri vasitəsi ilə Ermənistandan (və yaxud 
azərbaycanlı müharibə alverçilərindən) əldə edilmiş benzin və dizel yanacağı ilə dolu hərəkət edən yük 
maşınları və avtomobilləri yollarda gorürdüm.  

Budur, şükürlər olsun ki, nəhayət saatlarla uzanan səfər kimi görünən amma əslində bəlkə də 20 dəqiqə 
davam edən səyahətdən sonra bizim helikopter Xocalı aerodromunda enməyə başladı. 

Mən sağam! Qışqırmaq istəyirdim, lakin düşündüm ki, sakit və soyuqqanlı olmaq daha məqsədə 
müvafiqdir. Mən bunu gün ərzində İki dəfə etmişdim, "özünü necə hiss edirsən?" deyə Əlif Hacıyev məndən 
soruşdu. 

"Normal, çox yaxşı" mən rus dilində ona yalandan dedim. Həmin vaxtda, geri dönən yaxınlarını 
salamlamaq üçün bəzi insanlar helikopterlərin ətrafına toplaşdılar. Hamı orada Azərbaycanın qalan 
hissələrindən ən son məlumatları almaq üçün toplaşmışdı: qəzetlər, dedi-qodular və şayiələr. 

 Bu qədər həyəcanın səbəbi aydın idi: Xocalıda işləyən heç bir telefon yox idi, heç bir şey işləmirdi; işıq, 
qızdırıcı, su yox idi. Kənar dünya ilə əlaqə yalnız helikopter vasitəsi ilə mümkün idi, onlar da hər uçuşlarında 
təhlükə ilə üzbəüz idilər. Gecə düşən - şəhərin təcrid olunduğu daha açıq şəkildə hiss olunurdu. Mən kiçik 
qarnizonda - Hacıyev və onun bəzi adamlarına qoşuldum və biz XTPDçilər ilə zəif şam işığında çiy soğan və 
boyat çörəklə şam etdiyimiz zaman, o mənə sərhəd xətti ilə bağlı məlumat verdi 

Məyus Hacıyev mənə bildirdi ki, vəziyyət pisdir və getdikcə daha çox pisləşir. Son 3 ay ərzində ermənilər 
ucqar kəndlərin hamısını bir-bir ələ keçirmişdir. 

Azərbaycanlıların əlində yalnız iki şəhər qalmışdı: Xocalı və Şuşa, onlar arasında olan yol isə kəsilmişdir. 
Mən vəziyyətin pisləşdiyini bilirdim, amma bu dərəcədə pis olmasından heç xəbərim yox idi. 

"Bu sizin Bakının dediyi məlumatlara inandığınız üçün belədir" deyə Əlif boğuq səslə bildirdi. "Bizim 
hamımızı satıblar. Əgər hökumət istəsə, Ağdama gedən yolu bir gün də aça bilər" - deyə o bildirdi. O, indi 
inanırdı ki, hökumət istəyir ki, elit təbəqə ölkəni talan etməklə məşğul olduğu zaman, Qarabağ məsələsi ilə bağlı 
xəbərlər dağınıq kütlənin diqqətinə yavaş-yavaş çatdırılsın. 

"Əgər sən bunu yazsan və mənə istinad etsən, mən bunu inkar edəcəyəm" deyə o bildirdi. "Lakin bu 
həqiqətdir". 

 
*** 

Onun komandanlığı altında aerodromun müdafiə perimetrini qorumaq üçün yığışmış 60 döyüşçünün nə 
silahı, nə də müvafiq təlimi yox idi. Bunu bacara biləcək yeganə azərbaycanlı əsgərlər burada olan 4 əfqan 
veteranı idi. Onlar müdafiəçilərin dəstəsində təlim keçmək üçün könüllü kimi gəlmişdilər. Qalanlar təcrübəsiz 
cavan oğlanlar idi: ermənilər bir güllə atanda, onlar cavab olaraq intensiv atəş açaraq qiymətli sursatlarını 
lazımsız olaraq sərf edirdilər. Beləliklə, bu həmin axşam idi: gecə təxminən saat 2 olardı, qəfildən mən 
qonşuluqda Laraquk adlandırılan və ermənilərin əlində olan qəsəbədən gələn atəş səslərindən yuxudan oyandım. 
Bu qəsəbə, Xocalının kifayət qədər ironiyalı olsa da "Helsinki Evləri" adlandırılan hissəsindən 500 metr aralı 
idi. Azərbaycanlıların əlində olan mənim gördüyüm yeganə mühərrikli silah rus fərarilərindən yenicə əldə 
edilmiş köhnə ZTR idi. İntensiv döyüş fasilələrlə səhərə qədər davam etdi və bu da yatmağa imkan vermədi. 
Ermənilərin şəhəri ələ keçirmək üçün son həmləni nə zaman edəcəklərinə dair heç bir məlumat yox idi: lakin 
hamı bilirdi ki, bir gecə onlar bunu edəcəklər. Xocalı Stepanakert hava limanına nəzarət edirdi və bura ermənilər 
üçün əsas hədəf idi. Onlar buranı ələ keçirməli idilər. Mən öz-özümə fikirləşdim: Əgər mən onların yerinə 
olsaydım, mən bunu edərdim, Bu fikirlə bərabər mənim ağlıma başqa bir fikir gəldi ki: Əgər onlar bunu etsələr 
sakinlər nə edəcəklər? 

Səhər, insanlar sadəcə olaraq ətrafda dayanmışdılar. Burada vaxt keçirmək üçün heç bir restoran və yaxud 
çayxana yox idi. Buna görə də insanlar kiçik düyün şəklində palçıqlı küçələrdə dayanmışdılar. İşlə məşğul 
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olduğunu gördüyüm tək insan çox dolu bir qız idi ki, o, fabrik mağazasında satıcı kimi işləyirdi, amma orada 
satmağa heç bir şey yox idi. Mən onu ilk dəfə səhər saat 9-da ördək yerişi ilə yırğalana-yırğalana işə getdiyini 
gördüm. Mən onunla mağazaya qədər getdim. Onu daha sonra video lentdə digərləri ilə bərabər yerə sərilmiş 
görəcəkdim-lakin bu bir qədər sonra baş verəcəkdi. Digərləri isə sadəcə olaraq ətrafda gözləyirdilər, sankı 
başları üstündə asılmış tale qılıncının nə zaman düşəcəyini gözləyirdilər. Mən isə sadəcə olaraq, yalvarırdım ki, 
bu baş verdiyi zaman mən burada olmayım. 

 Biz hava limanı ətrafında səhərimizi yola verdik; Azərbaycan xəbər agentliyindən fotoqraf var idi və 
hərbçilər bundan istifadə edərək, köhnə ZTR-də silahları ilə şəkil çəkdirirdilər. 

 "Gəlin yenə şəklinizi çəkim, indi öndən şəkil çəkək" deyə fotoqraf onlardan xahiş etdi. 
Mən özümü pis hiss etdim və bu özlərini göstərmək üçün şəkil çəkdirənlərə qoşulmaqdan imtina etdim. 
 "Bu insanlar öləcəklər" deyə düşünürdüm. Və mən də cavab atəşi açan kölgələrə güllə atan bu insanların 

axmaqlığı ucbatından onlarla birlikdə ölmək istəmirdim, 
Əlif Hacıyevin də bununla razılaşdığı görünürdü. Biz birlikdə kameraya poza verən və öz cəsarətli 

sifətlərini göstərən insanları seyr edərək, birlikdə sakitlik içində oturduq. 
"Hə, durun indi bir də çəkim" fotoqraf deyirdi. 
Deyiləcək söz yox idi. 
Nəhayət, günortaya yaxın, dərənin üstü ilə yüksəklikdə uçan helikopterin səsini eşitdiyim zaman mən 

ürəyimdə "Şükür Allahım!" dedim, lakin etinasız görünməyə çalışdım. Aerodromda, yemək, silah və qaçqınları 
boşaldan helikopterə tərəf addımladım, bir uşaq qəfəsdə bülbül ilə helikopterdən enirdi, ya qalxırdı, dəqiq deyə 
bilmirəm. Hava limanında çoxlu adam var idi. Onların hamısı yeganə olan helikopterə minmək və yaxud 
düşmək istəyirdilər. Mən də onların arasında idim. 

Helikopterə minənlər düşənlərdən daha çox idi. Mən oraya qalxmağa çalışırdım. 
 

*** 
...Üzü sızanaqlı bu oğlanı mən Əlif Hacıyevin döyüşçülərindən birini tanıdım. O bakılı idi, dediyinə görə 

Qarabağa hərbi xidmətə gəlməzdən əvvəl bank işçisi işləyirmiş. Ağlamaqdan səsi boğula-boğula rus dilində nə 
isə demək istəyirdi. Lakin bircə bunu deyə bildi: "komandir..." 

Xocalı qarnizonunun bir neçə digər sağ qalmış döyüşçüləri də ətrafımda yığışaraq məni qucaqladılar. Əlif 
Hacıyevin komandanlıq etdiyi qırx nəfərlik dəstənin yalnız on üzvü sağ qalmışdı. üst-başları çirkli, əldən 
düşmüş və tərə batmış bu insanların yeganə günahı sağ qalmaqları idi: onlar dəhşətli gecənin və sonrakı günün: 
komandirləri Əlif Hacıyevin həlak olmasının bütün epizodlarını hissə-hissə danışırdılar. 

O, qadın və uşaqları müdafiə edərkən başından aldığı güllə yarasından həlak olmuşdu; qadın və uşaqların 
çoxusu onsuz da ölmüşdülər. 

 
*** 

 
...Axşama yaxın biz şəhərin mərkəzindəki qonaq evinə telefon axtarmaq üçün qayıdanda orda yorulub 

əldən düşmüş Tamerlan Qarayevlə rastlaşdıq. Əsli Ağdamdan olan bu parlamentin spiker müavini mənim orda 
gördüyüm azsaylı dövlət rəsmilərindən biri idi. O, Rusiya Daxili İşlər Nazirliyinin Stepanakertdə yerləşən 366 
saylı motorlaşdırılmış piyada alayından fərarilik etmiş 2 türkmən əsgərini dindirirdi. Onlar bir həftə qabaq 
Xocalıya qaçıb gəlmişdilər. Baş vermiş faciənin sonuncu elementi qəfildən yerini aldı: viran edilmiş şəhərə 
hücum edənlər yalnız ermənilər deyil, ruslar da olublar! 

Bu iki nəfər bizə baxmağa başlayan kimi Tamerlan onlara: "danışın, danışın !"- dedi. 
Onlardan biri, Ağaməhəmməd Mutif danışdı ki, "Erməni və rus zabitləri bizi müsəlman olduğumuz üçün 

döyürdülər, ona görə biz də qaçdıq...Bizim yeganə istədiyimiz evimizə, Türkmənistana qayıtmaq idi". 
 
"Bəs sonra nə baş verdi?" 
 
O birisi dedi; "Onlar şəhərə hücum etdilər. Biz bölməmizin döyüş maşınlarını tanıdıq". 
Yadıma komandir Serqey Şukrin düşdü və fikirləşdim ki, görəsən o da bu işə qatılıbmı? Bu iki nəfər 

şəhəri onun sakinləri ilə birlikdə tərk ediblər, ermənilər və 366-cı alayın əsgərləri qaçanları aşkar etdikdə onlar 
qadın və uşaqlara dağlardan keçməyə kömək ediblər. 

Mutif danışırdı: "Onlar atəş açdılar və təkcə bizim qrupdan ən azı 20 nəfər həlak oldu. Bundan sonra biz 
qaçmağa başladıq". 

 
*** 
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...Min nəfərə qədər insanın ölümü ilə nəticələnmiş, rusların dəstəyi ilə Azərbaycan şəhərinə edilmiş 
erməni basqını? 

Bu yenilik idi. Lakin bu andan etibarən çox qəribə hadisələr baş verməyə başladı. Bizim çaşqınlığımıza 
səbəb olmuş bu əhvalat dəyəsən heç kimi maraqlandırmırdı. Açıq-aşkar idi ki, pis oğlanların və yaxşı oğlanların 
rollarının dəyişməsi artıq ifrat dərəcəyə çatmışdı: azərbaycanlıları qıran ermənilər? 

BBS-nin Moskva müxbirinə qırğın haqqında məlumat verdiyimdə o: "Sən düşünürsən ki, Qarabağda bir 
hücum nəticəsində ölənlərin sayı dörd il ərzində bizim xəbər verdiyimiz ölənlərin sayından çoxdur?" 

"Bu mümkün deyil". 
"Röyters"ə bax!" 
"Onlar heç bir xəbər vermirlər". 
Doğrudan da belə idi. Elif Kaban öz səyyar faks aparatı ilə məlumatları göndərməyinə baxmayaraq efirə 

heç nə verilmirdi. Ya kimsə bu məlumatı qırağa qoyurdu, və ya "münaqişəli iddialar" adı ilə ümumiləşdirilmiş, 
neytral hesabatların içərisinə daxil edirdi. çox təəssüflə demək istəyirəm ki, Bakıdakı hökumət və KİV bizim 
məlumatları çatdırmağımız üçün yardım etmədi. Biz Ağdama xəbərlər əldə etmək üçün yollananda Prezidentin 
nümayəndəsi iddia edirdi ki, Xocalının mübariz müdafiəçiləri ermənilərin hücumunu dəf ediblər və yalnız iki 
nəfər həlak olub. 

 
*** 

 Dağlıq Qarabağda adi gecələrdən biri keçdi. Biz fərqli məlumatı bilirdik, amma Azərbaycanın dövlətin 
yalan mexanizmi qarşısında cəmi 3 nəfər idik. 

Axırda mən "Vaşinqton Post" qəzetinin Moskva bürosuna zəng edərək bir hadisə haqqında məlumat 
vermək istədiyimi bildirdim. Oranın işçiləri mənim diktə ilə səcər verəcəyim məlumatı dinləyə bilməzdilər, çox 
məşğul idilər, amma mənim israrımdan sonra məni Vaşinqtonda yerləşən xarici əlaqə bölməsi ilə birləşdirdilər. 
İmam Sadıxova istinadən mən ölənlərin sayının 477 olduğunu xəbər verdikdə redaktorlar məndən qeyzlə 
soruşmağa başladılar: bu rəqəmi hardan almısan, axı rəsmi Bakı hələ də 2 nəfərin ölümü haqqında məlumat 
verir? Bütün meyitləri görmüsən? Bəlkə azdır? Erməni KİV-lərində "Azərbaycan tərəfinin güclü hücumu" 
haqqında məlumat verilir. Niyə bu haqda sənin hesabatında heç nə yoxdur? 

Bu məlumatın mənim hesabatımda olmamağının səbəbini, belə bir şeyin baş vermədiyi üçün demək 
istəyəndə Ağdama birinci Kristal tipli raket düşüb mənim telefonla danışdığım hökumətin qonaq evindən 
təxminən 2 kilometr aralıda partladı. Ondan sonra digərləri də partlamağa başladı, qonşu binadakı partlayışdan 
yaşadığımız daçanın pəncərələri sınıb töküləndə qərara gəldik ki, nə qədər ki, göyə sovrulmamışıq, telefonla 
danışmağı bitirək və düşək zirzəmiyə. Döşəklər altında yığışaraq bir saata yaxın vaxt keçirəndən sonra nəhayət, 
bayıra çıxmaq qərarına gəldik və fikirləşdik ki, artıq Ağdamı tərk etmək lazımdır. Təxminən 50 min nəfərə 
yaxın adam da bu cür edirdi. Beləliklə, biz yük maşınları, minik avtomobilləri, atlarla və velosipedlərlə Şərqə 
doğru qaçmağa cəhd edən insan axınının ortasına düşdük.  

 
*** 

... Xocalı qırğını haqqında verdiyim məlumat 27 fevral  tarixində dünya üzrə eksklüziv material kimi 
"Vaşinqton Post" qəzetinin daxili səhifəsində verildi. Bununla da Avropada bu məlumat "London Sandey 
Tayms" qəzetinin üz səhifəsində yer aldı. O vaxta qədər artıq beynəlxalq ictimaiyyət həlak olanların sayını 
hesablamağa və doğrudan da nə isə dəhşətli bir hadisənin baş verdiyini təsdiq etməyə başlamışdı. Qətliamın baş 
verdiyi sahəyə səfər edərək ölənlər haqqında sənədlərin yoxlanılması xoş olmayan missiyanı yerinə yetirən ilk 
qərbli müxbir  "London  Tayms"ın əməkdaşı Anatol Litvin oldu. Bu tapşırığı yerinə yetirməkdə ona kömək 
edən tərəf müqabili indi artıq dünyasını dəyişmiş "Frontayn Nyus" qəzetinin müxbiri, peşəkar jurnalist və 
mənim əziz dostum Rori Pek idi. 

O birilər isə işlərini bundan pis görürdülər. Biz şəhəri tərk etdiyimiz gecəsi "Frans Press" agentliyinin 
adını açıqlamadığı bir jurnalist Ağdama gələrək burada "sakitliyin" hökm sürdüyünü xəbər vermişdi, ola bilsin 
ki, o, bu sakitliyi raket atəşindən sonra şəhəri 50 min adamın tərk etməsi nəticəsində yaranmış sükutla səhv 
salmışdı.  

 
*** 

Digər birisi isə, mənim evimdə qonaq qaldığı vaxt Vəfa Quluzadənin ona etimadından istifadə edərək 
onun sözlərini kobud şəkildə təhrif etmişdi. Böhranın qızğın vaxtında Duqlas Kennedi, Robertin oğlu, Sankt-
Peterburqdan olan DTK-ya işləyən tərcüməçi ilə peyda oldu və fikirləşirdi ki, əylənmək üçün cəbhə xəttində bir 
az fırlana bilər. Lakin onu əmin etdikdən sonra ki, tərcüməçisi kütlə tərəfindən öldürülə bilər, Kennedi mənim 
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məsləhətimə qulaq asaraq yerlilərdən iki cavan oğlanı işə götürdü, lakin sonradan onların pulunu verməkdən 
boyun qaçırdı. 

Bu zaman isə Azərbaycan hökuməti bu məsələ ilə əlaqədar öz simasını qorumaqla məşğul idi. Böhranın 
ilk günlərində tapa bilmədiyim adamlar qəfildən özləri məndən baş vermiş qırğın haqqında məlumatları yaymaq 
üçün dövlət hesabına Moskvadan çoxlu xarici müxbirin dəvət edilməsini xahiş edirdilər. 

 
"Xocalı soyqırımı: milyon imza - bir tələb" kitabından 

 
“Təzadlar”.-2010.-25 fevral.-№39/40.-S. 4-5 
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Xocalı – sızlayan yaddaşımız 

 
ÜSTÜNDƏN 18 İL ÖTSƏ DƏ, XOCALI QƏTLİAMINA BEYNƏLXALQ MÜSTƏVİDƏ  

HÜQUQİ QİYMƏT VERİLMƏSİNƏ NAİL OLA BİLMƏMİŞİK 
 

1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə erməni silahlı dəstələrinin Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ 
bölgəsinin Xocalı qəsəbəsində törətdiyi qətliamdan 18 il ötür. Bu qətliamın, hər şeydən öncə, dəhşətli 
statistikası var.  

Xocalı qırğınında 613 nəfər, o cümlədən 63 uşaq, 106 qadın və 70 qoca xüsusi vəhşiliklə qətlə yetirilib. 
Şəhərin 1275 sakini erməni əsirliyinin dəhşətini yaşayıb. 150 nəfərin aqibəti indiyədək naməlumdur. Qırğın 
nəticəsində 130 uşaq yetim qalıb, 8 ailənin bütün üzvləri öldürülüb. 

Amma Xocalı dəhşəti təkcə bu statistika ilə ölçülmür. Bu hadisə Azərbaycanın Qarabağ müharibəsində 
aldığı ən həssas zərbə və sonrakı məğlubiyyətimizi qismən labüd edən bir faciə oldu. Məhz Xocalı qətliamı 
Azərbaycana edilən təcavüzün gerçək mahiyyətini, erməni terrorizminin və vəhşiliyinin dəhşətli miqyasını ilk 
dəfə ortaya qoydu. Xocalını qoruya bilməməyimiz bütövlükdə Qarabağ müharibəsinə nə dərəcədə hazırlıqsız 
olduğumuzun bariz göstəricisi idi. 

Xocalı şəhərinin ermənilər tərəfindən mühasirəsi 1991-ci ilin oktyabrında başlamışdı. Xankəndi ilə 
Əsgəran arasında strateji nöqtə olan Xocalının ələ keçirilməsi ermənilər üçün müstəsna məqsəd idi. 1991-ci il 
oktyabrın 30-da Xocalı ilə avtomobil nəqliyyatı tamamilə kəsildi və ara-sıra görünən vertolyotlar 2500-dək 
əhalisi ilə mühasirədə qalan Xocalını Azərbaycanla bağlayan yeganə nəqliyyat idi. 1992-ci il yanvarın 28-də 
Ağdam-Şuşa reysi ilə uçan mülki vertolyotun Xankəndindən atılan raketlə vurulmasından (nəticədə 40 nəfər 
həlak oldu) sonra Xocalı ilə hava əlaqəsi də kəsildi. 

Həmin dövrdə Azərbaycanda hakimiyyətdə olan Ayaz Mütəllibov rejiminin Qarabağı qorumaq bacarığı 
olmadığı aşkar idi. Üstəlik yeni yaranmaqda olan Azərbaycan Ordusu siyasi intriqaların güdazına verilmişdi. 
1992-ci il yanvarın sonu-fevralın birinci yarısında Kərkicahan, Quşçular, Malıbəyli və Qaradağlı kəndlərinin 
işğalına Bakıdakı hakimiyyət dəhlizlərindən göstərilən biganəlik Xocalıya münasibətdə də eyni idi. 

Kritik vəziyyətdə başını itirən hakimiyyət iflas həddində, müxaliflər isə hakimiyyət davasında idilər. Güc 
nazirliklərinin “həftəbaşı” dəyişdirilməsi biabırçı norma halını almışdı. Xocalının işğalı ərəfəsində, fevralın 17-
də (Xocavəndin Qaradağlı kəndinin 70-dən çox sakini qətlə yetirilən gün) Tacəddin Mehdiyev müdafiə naziri 
vəzifəsindən azad edildi. Orduya rəhbərlik “hansı məzhəbə” qulluq etdiyi bilinməyən general Şahin Musayevin 
(Baş Qərargah rəisi) öhdəsinə buraxıldı. 

Bir gün sonra, fevralın 18-də Tahir Əliyev Ağdamın və Rəhim Qazıyev isə Şuşanın hərbi komendantı 
təyin edildi. Xocalının süqutunu məhz Ağdam və Şuşadakı hərbi qüvvələrin köməyi ilə önləmək olardı. Lakin 
bu şəxslər Xocalının deyil, daha yüksək vəzifənin peşində idilər. Hər ikisi yüksək postları Xocalıdan sonra, mart 
ayında keçici “prezident” Yaqub Məmmədovun imzası ilə aldılar: T. Əliyev Daxili İşlər Nazirliyinin, Şuşanın 
“xilaskarı” R. Qazıyev isə Müdafiə Nazirliyinin başına keçdi... 

Xocalı faciəsi ətrafında ən böyük intriqa isə daha yuxarılarda gedirdi. Yüzlərlə vətəndaşını dəhşətli 
qətliamdan qurtarmaq üçün heç nə etmədiyinə görə ümumxalq qəzəbi qarşısında hakimiyyətdən getməyə 
məcbur olan A. Mütəllibov sonralar müsahibələrində bir neçə dəfə bu mövzuya qayıdaraq özünü reabilitasiya 
naminə çeşidli izahatlar uydurub. Həmin “izahatlar” 18 il öncə Azərbaycana rəhbərlik etmiş bu şəxsin nə qədər 
səbatsız və mağmın olduğunu göstərir. 

Mütəllibov Rusiya mediasına müsahibələrinin birində (2002-ci il) Xocalıda yaşanan qətliamdan fevralın 
25-i axşam, yəni şəhərdə qırğınların davam etdiyi vaxtda xəbər tutduğunu deyir. Hadisə ilə bağlı ona təcili 
məruzə edən daxili işlər naziri (mərhum) Tofiq Kərimov Xocalıda bir neçə yüz insanın qətlə yetirildiyini 
bildirir. 

Təbii ki, ağlı başında olan rəhbər birinci addım kimi bu faciəyə təcili müdaxilə etmək, Xocalıya kömək 
təşkil etmək barədə düşünməli idi. Bəs Mütəllibov nə edib? 

Telefonu götürür, amma Şuşa və ya Ağdama deyil, Stepanakertə, özünün ifadəsi ilə desək, “hansısa 
Mkrtıçyana” zəng edir və ondan Xocalıda nə baş verdiyini xəbər alır. 

1990-1991-ci illərdə Hadrut rayonunda erməni dəstələrinin komandiri olmuş Artur Mkrtıçyan 1992-ci ildə 
Dağlıq Qarabağ “parlamentinin” (vilayət xalq deputatları soveti) sədri və separatçı qurumun faktiki rəhbəri idi. 

Dövlət başçısı öz nazirinin məruzə etdiyi fakta inanmır, onu yoxlamaq üçün bilavasitə Xocalı qırğının 
arxasında dayanan erməniyə zəng edir. Bu artıq ümumilikdə dövlətin iflası demək idi. 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 
PREZİDENT  KİTABXANASI 

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

205 
 

Təbii ki, Mkrtıçyan ona “ürək-dirək” verir. Xocalı əhalisinin “dəhliz” vasitəsilə şəhəri tərk etdiyini, hər 
hansı qırğının olmadığını deyir. Mütəllibov o boyda erməninin bu boyda yalanına inanmayıb nə edəcəkdi? 

Odur ki, bütün ölkəyə bəyan edir ki, narahat olmayın, emosiyalara uymayın, Xocalıda heç bir faciə 
olmayıb, sadəcə, şəhəri itirmişik, eybi yox, tezliklə geri alarıq. Mütəllibov üçün bu itkilər artıq normal sayılırdı. 

Və səhərisi gün, fevralın 26-da axşam Prezident Aparatının mətbuat xidməti “Xocalıda 2 nəfər həlak olub, 
yaralananlar var” xəbərini yaydı. 

Əlbəttə, indi Mütəllibov deyə bilər ki, faciənin səhərisi, Xocalı dəhşəti minlərlə insanı sarsıdandan sonra 
“Azərinform”un yaydığı “2 nəfər ölüb” məlumatından guya onun xəbəri olmayıb. Amma həmin xəbər 
prezidentin mətbuat xidmətinə istinadən yayılmışdı. 

Mütəllibov Xocalı qırğınından yalnız 3 gün sonra, fevralın 29-da ümummilli matəm barədə fərman verdi. 
Erməni vandalizminin, dəhşətli təcavüzün miqyası barədə dünyanın xəbərdar edilməsi isə Çingiz Mustafayev 
kimi vətənpərvər jurnalistlərin öhdəsinə düşmüşdü. 

Xocalı qətliamından bir həftə sonra, martın 3-də Mütəllibov rejimi Ali Sovetin adından dünya dövlətlərinə 
səbatsız və qeyri-müəyyən müraciət etmək qərarına gəldi. Lakin həmin müraciətdə Xocalı qətliamının 
törədilməsində bilavasitə iştirak etmiş, keçmiş SSRİ-nin (faktiki olaraq Rusiyanın) 366-cı motoatıcı alayının adı 
çəkilmirdi. Moskvanın diqtəsi ilə oturub-durmağa öyrənmiş Mütəllibov rejimi bilərəkdən sözügedən hərbi 
hissəni bu qətliamdan kənarda qoydu. Xatırladaq ki, bu zaman Azərbaycan artıq BMT-nin üzvü idi (martın 2-də 
qəbul olunmuşdu) və Xocalı faciəsinə qiymət verməyi beynəlxalq birlikdən ən sərt şəkildə tələb edə bilərdi. 

Nəhayət, martın 5-də Ali Sovetin fövqəladə sessiyası çağırıldı. Düşünmək olardı ki, parlamentarlar 
fövqəladə toplantıda Xocalı qırğınına siyasi qiymət verəcək, bu genosid aktını beynəlxalq ictimaiyyətin 
diqqətinə çatdırmaq üçün addımlar atacaqlar. 

Lakin parlament Xocalının harayına deyil, hakimiyyətin davasına köklənmişdi. Əvvəlcə Ali Sovetin sədri, 
Elmira Qafarova, bir gün sonra isə A. Mütəllibov istefa verdi. Xocalı məsələsini müzakirəyə çıxarmaq hər iki 
posta eyni vaxtda sahib çıxan Yaqub Məmmədovun da yadına düşmədi. Gələcək siyasi gedişatın və hakimiyyət 
davasının peşində olan o vaxtkı müxalifət də buna cəhd etmədi. 

Martın 25-də işinə davam edən Ali Sovetin sessiyasında Xocalı faciəsinin təhqiqatı və genosid aktına 
qiymət verilməsi məqsədilə parlament komissiyası yaradıldı. Bir ay sonra Ali Sovetin Milli Şurası “Bakı 
şəhərində Xocalı şəhidlərinin xatirəsini əbədiləşdirmək barədə” qərar qəbul etdi. Xocalı qətliamının real olaraq 
beynəlxalq müstəviyə çıxarılması barədə isə düşünən yox idi. Xalq da özünə qapılaraq bu faciəyə için-için 
ağlayırdı. 

Mayın 12-də “keçici prezident” Y. Məmmədov Dağlıq Qarabağ konfliktinin müzakirəsi xahişi ilə BMT 
Təhlükəsizlik Şurasına müraciət etdi. Amma bu müraciətdə də Xocalının adı çəkilmirdi. 

Artıq Şuşa itirilmiş və növbəti ağır itkinin ağrısı altında Xocalı hadisəsi “arxivə” verilmişdi. Sonrakı faciə 
və itkilərimiz də özündən əvvəlkiləri beləcə arxivə göndərdi. 

Mayın 14-15-də Xocalı faciəsinin araşdırılması ilə başlayıb və hakimiyyət dəyişikliyi ilə yekunlaşan daha 
bir tarixi fars yaşandı. Mütəllibov gəldi, getdi, ardınca yeni (Xalq Cəhbəsi) hakimiyyət gəldi. 

Sonrakı hadisələr yadımızdadır. Ümumilikdə 1992-ci ildə Xocalı gerçəyinin beynəlxalq arenaya 
çıxarılması üçün faktiki olaraq heç nə edilmədi. 

1993-cü il fevralın 23-də imzalanmış “Azərbaycana qarşı edilmiş vəhşiliklərin açıqlanması haqqında” 
prezident fərmanı da kağız üzərində qaldı. 

Halbuki bu, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin beynəlxalq diqqətə gəldiyi, beynəlxalq müstəvidə sülh 
danışıqlarının başlandığı dövr idi. Ermənilər Azərbaycanın guya təcavüzkar olduğunu sübutlamaq üçün təbliğat 
maşınını tam gücü ilə işə salmışdılar. “Sumqayıt olayları” bütün dünyanın gözünə soxulurdu. 

1994-cü il fevralın 24-də Milli Məclis “Xocalı Soyqırımı günü haqqında” qərar qəbul etdi, BMT-yə, 
dünya dövlətlərinə bu qətliamın gerçək mahiyyətini açıqlayaraq beynəlxalq ictimaiyyəti erməni terrorizminə 
qarşı tədbirlər görməyə çağıran müraciət edildi. 

Həmin qərardan ötən 16 ildə Xocalı gerçəyinin dünyaya tanıdılması, Ermənistanın sovet (Rusiya) hərbi 
dairələrinin dəstəyi ilə həyata keçirdiyi insanlıq əleyhinə cinayətin beynəlxalq miqyasda ifşası istiqamətində 
xeyli iş görülüb, xarici dillərdə kitablar, sənədlər dərc olunub. 

Amma ötən 18 ilin sonunda bir faktı qeyd etməyə məcburuq ki, beynəlxalq birlik hələ də Xocalı 
gerçəyinin miqyasından yetərincə xəbərdar deyil, bu vaxtadək dünyanın heç bir ölkəsi bu qətliama siyasi qiymət 
verməyib... 

  
Vüqar ORXAN  

“525-ci qəzet”.-2010.-26 fevral.-N.37.-S.3. 
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Xocalı soyqırımı tanıtım yolunda 

 
1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə erməni terror təşkilatlarının və rus ordusunun 366-cı alayının 

genişçaplı hücumu ilə Xocalı əhalisinə qarşı törətdiyi soyqırım Xatın, Lidise kimi bəşəri müsibətlərlə müqayisə 
olunur.  

Rəsmi statistikaya görə, Xocalı faciəsində 613 nəfər şəhid olmuş, onlardan 56-sı xüsusi qəddarlıq və 
işgəncələrlə öldürülmüşdür. 1275 nəfər isə əsir alınaraq, olmazın zülmlərə uğradılmışdır... 

Xocalı soyqırımında iştirak edən hərbi hissələrdən birinin əks-kəşfiyyat rəisi, polkovnik V.Savelyev 
özünün “Məxfi arayış”ında erməni vandalları ilə yanaşı, Rusiya “zabit şərəfi”ni ləkələyən rus hərbçilərin də 
adlarını açıqlamışdır...  

Xatırladaq ki, Xocalıda törədilmış soyqırım haqda dünyanın çeşidli basın qurumları da həyəcanla xəbərlər 
yaymışdılar. Bunlardan “Vaşinqton-Post”, “Tayms”, “İzvestiya”,”Sandi Tayms”, “Faynenşl tayms”, “Le 
Mond”, “Qolos Ukraini” , “Nie” kimi qəzetlər, “Valer aktual”, “Krua İ’Evelman” adlı jurnallar da vardır... 

Ermənilər və onların siyasi-hərbi dəstəkçiləri, habelə insanlıq hissini siyasətə və maddiyyata satan 366-cı 
rus alayının heyəti tərəfindən tarixin qara dəftərinə yazılan bu cinayət beynəlxalq hüququn tələbinə görə (BMT 
Baş Məclisinin 9 dekabr 1948-ci il tarixli 260 (III) saylı qətnaməsinə əsasən qəbul edilmiş Soyqırım Cinayətinin 
Qarşısının Alınması və Cəzalandırılması Haqqında Konvensiya ilə) bəşəri cinayət kimi qiymətləndirilir. 

Soyqırım və ya insanlıq əleyhinə başqa cinayətləri və hərbi suç işlədilməsini aşağıdakı hüquqi sənədlər də 
qəti qadağan etmişdir: 

- Nürnberq Hərbi Tribunalının Nizamnaməsi; 
- Yuqoslaviya Beynəlxalq Cinayət Tribunalının Nizamnaməsi (mad. 4); 
- Ruanda Beynəlxalq Cinayət Tribunalının Nizamnaməsi (mad. 1); 
- Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin Statusu (mad. 6); 
- Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsi (mad. 103); 
   - Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında” 26 mart 1998-ci il 

tarixli fərmanı... 
Xocalı soyqırımının törədilməsindən 18 il ötməsinə baxmayaraq, əlimizdə təkzibedilməz istintaq 

materialları olmasına rəğmən hələ də məsələni beynəlxalq hüquq müstəvisinə çıxara bilməməyimiz və bu 
müdhiş cinayətin baiskarlarının cəzalandırılmaması daha hansı addımları atmağımızın zəruri olduğu məsələsini 
gündəmə gətirir. 

Doğrudur, Azərbaycan dövləti və diaspor təşkilatlarımız bu müşkülün açılmasına doğru bəzi mərhələləri 
aşmışlar. Hər il bu hadisənin ildönümündə dünyanın bir çox dövlətlərinin nüfuzlu qurumlarının ofislərində 
təşkil edilən anım tədbirləri, filmlərin nümayişi, Ermənistan səfirlikləri qarşısında, etiraz aksiyalarının 
keçirilməsi, dünya mediasının məhdud da olsa, bir qisminin bu məsələrə cəlb edilməsi; internetdə müvafiq sayt 
və portalların yaradılması; İslam Konfransı Təşkilatının bu faciəni soyqırım kimi tanımasına nail olunma və s. 
Azərbaycanın diplomatik uğurlarındandır. 

Ancaq bütün bu irəliləyişlər yetərlidirmi? Əlbəttə, yox... 
Hər şeydən öncə, Azərbaycan dövlətinin əlində olan təkzibedilməz istintaq materiallarının önəmini 

dəyərləndirərək, diaspor və qeyri-hökumət təşkilatlarımız dünyada ədalətli qərarların qəbuluna mane olan 
amilləri nəzərə alıb, beynəlxalq məhkəməyə müraciət etməzdən öncə nisbətən neytral bir ölkə seçərək bu 
məhkəmə prosesini orada başlatmalıdır. Bu elə dövlət olmalıdır ki, yalnız diplomatik masa arxasında ərazi 
bütövlüyümüzü dəstəklədiyini bizim “qulağımıza pıçıldamasın”, bunu BMT tribunasındakı mövqeyində də 
ifadə etsin. Üstəlik, həm də xristian dövləti olsun: məsələn, Ukrayna! Bu məhkəmə prosesini başlatmaq üçün 
bizdə yetərli sayda müvafiq beynəlxalq hüquq mütəxəssisi olmadığından Türkiyədəki vəkillərə də müraciət 
etmək zərurətimiz şübhəsizdir (O da mümkündür ki, çağırışlarımıza cavab olaraq, dünyanın bəzi tanınmış 
hüquqşünasları da bu məsələyə müdaxilə etmək üçün şəxsi təşəbbüsdə buluna bilər. Biz akademik Yuri 
Pompeyev, hüquq doktoru Uilyam Uimz, tarix doktorları Erix Faygel, Makkartilər və b. kimi vicdanını hər 
şeydən üstün tutan insanları nəzərdə tuturuq) Çox təəssüf ki, bir neçə il öncə İstanbul məhkəmələrinin birində 
Xocalı soyqırımı ilə bağlı çox əhəmiyyətli bir proses başlatmış Kemal Kerincsiz bu gün siyasi olaylara qatılaraq 
həbs edildiyindən, həmin prosesin də hələlik dondurulduğunun şahidi olmaqdayıq...  

Xocalı məsələsində (örnək üçün, Ukraynada başladılmasını uyğun gördüyümüz) məhkəmə prosesinin 
keçirilməsi halında Azərbaycan tərəfi - bitərəflik imici heç kəsdə şübhə doğurmayan bir dövlətin məhkəmə 
araşdırması sayəsində (dünya mediasının bu olayları dartışmasının müşayiəti ilə) böyük effektli diplomatik 
basqı vasitəsinə sahib ola və cinayətkarların yenidən beynəlxalq axtarışa verilərək istintaqa cəlbi məsələsini 
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beynəlxalq hüququn gündəminə gətirə bilər; bundan sonra isə məsələnin beynəlxalq məhkəməyə ötürülməsi 
daha ciddi nəticələrə xidmət etmiş olar... 

Təbii ki, qarşı tərəf öz saxtakar əks-təbliğatından əl çəkməyərək, ya məhkəmədən yayınmağa, ya da saxta 
əks-arqumentlər gətirməyə çalışacaq... Fevralın 24-də İrəvanda təqdimatı keçirilən Xocali.net saytında iddia 
etdiyi kimi: guya Azərbaycan tərəfi ermənilərə qarşı effektli təbliğat materialına malik olmadığı üçün 
saxtakarlığa əl ataraq Srebrenitsadakı qətliama və Türkiyədəki “kürd talanları”na aid fotolardan istifadə edir. 
Təəssüfedici məqamlardan biri də bəzən öz soydaşlarımızın bu xüsuslarda düşmənə bəhanə vermələridir. Belə 
ki, həmin sayt Eynulla Fətullayevin “Skot uspeli vıvesti, a lyudey net” məqaləsindən də istifadə edərək, Xocalı 
soyqırımının günahını öz üstümüzə atmağa cəhd göstərir. Qeyd edək ki, bir neçə il öncə, Rüstəm 
İbrahimbəyovun da bir ifadəsini öz səsiylə erməni müəllifinin pyesində əleyhimizə səsləndirmişdilər... 

Özlərinin saxtakarlıq fəaliyyətini başqalarının üzərinə atan ermənilər həm təbliğat materiallarına, həm də 
beynəlxalq məhkəmələrə saxta dəlillər təqdim etməkdə mahirdirlər. 1920-ci illərdə Tehleryanın sui-qəsdə əl 
ataraq Tələt Paşanı öldürməsi ilə bağlı Berlindəki məhkəmə prosesinə saxta teleqram və digər «önəmli» dəlillər 
sunan Aron Andoniyanın yolu ilə gedən erməni yazıçısı Eduard Patrisyan nə etsə, yaxşıydı?! O, Nyu-Yorkda 
rusca nəşr olunan “V novıy svet” qəzetinin 30 oktyabr 2007-ci il tarixli sayında “ qarnı yarılaraq körpəsi 
çıxarılmış bir hamilə azərbaycanlı qadının şəklini erməni soyqırımı”na növbəti sübut kimi “Xocalı 
soyqırımı”nın istintaq materiallarına daxil etmişdi.  

Ermənilərin məsuliyyətdən yayınma və əks-ittiham cəhdlərinin qarşısını almaq üçün Azərbaycan sözün 
əsl mənasında informasiya müharibəsi aparmalıdır. Qısası, tərəfimizdən görülən və görülməsi nəzərdə tutulan 
işlərə əlavə olaraq, tam aşkarlıq şəraitində ciddi ssenarist-rejissor qrupu formalaşdıraraq sənədli, tarixi-bədii 
film çəkilməli, dünyanın müxtəlif ölkələrinin (ən azı İslam Konfransı Təşkilatı dövlətlərinin) telekanalları 
vasitəsilə xarici dillərdə səsləndirilməlidir. Ekranlaşdıracağı halda, bu filmdə dönəmin tarixi şəxsiyyətlərinin 
obrazları və məsələyə dəxli olan ən ciddi siyasi-hərbi proseslərin əsas cizgiləri canlanmalıdır. Bu film Xocalı 
soyqırımındakı əsas səhnələri, həmçinin erməni vəhşiliyinə xas önəmli detalları dünya tamaşaçısına tanıtdıqdan 
və tarixi dürüstlüyü, bədii yönləri ilə sevildikdən sonra bu istiqamətdə erməni müqavimətinin önü əhəmiyyətli 
dərəcədə kəsiləcəkdir. Ermənilər məhz bu yolla (ancaq min bir saxtakarlıq edərək) - “Ararat” filmi vasitəsilə öz 
yalançı dəlillərini və faciələrini dünya tamaşaçısına təlqin etdilər... 

Bundan başqa, Xocalı məsələsini öncəki faciələrimizin, xüsusilə də 31 Mart faciəsinin davamı kimi 
təqdim edərək, 24 apreldə də gündəmə gətirib erməni saxtakarlığının və diplomatik basqısının qarşısını imkan 
çərçivəsində almaq gərəkdir. 

Bütün bu proseslər uzun müddət və sürəkli çalışmalar tələb etdiyi üçün ruhdan düşüb ümidsizliyə 
qapılmağa dəyməz; müqayisə üçün bildirim ki, 19-cu əsrin əvvəllərində erməniləri də Avropada tanıyan yox idi, 
iki əsr ərzində onlar həm “siyasətin manşetinə dırmaşmağa”, həm də müstəqil dövlət yaratmağa nail oldular. 
Hər cür müqayisə qüsurlu olsa da, tarixi proseslərdən öyrənəcəyimiz çox şeylər var... 

 
Xaqani İSMAYIL, 

tədqiqatçı 
 

“Mədəniyyət”.-2010.-26 fevral.-N.15.-S.14. 
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Azərbaycan əsgərini gözləyən XOCALI 

 
Bu şəhərdə torpaq onların ayaq səsləri ilə oyanacaq 

 
Bir dərdimiz var. Dərdləri dindirib özü boyda bir dərd gətirən Хocalı dərdi. Azərbaycan və dünyanın 50 

milyonluq azərbaycanlısı 18 ildir ki, bu dərdlə yaşayır. Dərdini danışmaq üçün dinləyəcək, dinləyib də nəticə 
çıхaracaq, haqsızlıqlara son qoyacaq dünyanın aхtarışındadır. 18 ildir ki, Azərbaycanın gözü o dərdlə yaşarır, 
qəlbi o dərdin ağırlığından üzülür, boynu o dərdin əlindən bükülür. Хocalı yarası 18 ildir Azərbaycanın özü 
boyda dərdinə çevrilib. İllər keçib, amma Azərbaycana Хocalıda vurulan yara hələ də qanayır. Nə qədər ki, 
Хocalıda törədilən soyqırımla, vəhşiliklə şərəfimizə, namusumuza əl uzadanlar dünyanın gözünün içinə dik 
baхmaq cəsarəti tapır, nə qədər ki, Хocalıda tökülən günahsız insan qanları sərsəri gülüşlər arasında itirilir, nə 
qədər ki, insanlığa düşmən olanlar insanlığı öz çarəsizliklərinə inandırmaq istəyirlər, bu yara qapanmayacaq. 18 
il öncə fevralın 25-dən 26-a keçən gecə Хocalıda tökülən insan qanlarının suvardığı ana torpaq bağrındakı 
yaralarla yaşamaq məcburiyyətindədir. Torpaq insan deyil, onu nə sındırmaq, nə də öldürmək olar. Torpaq 
hamımızın son məkanıdır, bizləri ana kimi bağrına basıb diriliyində ona sahib çıхa bilməyənlərə öldüyündə 
qucaq açar. Torpaq vəfasız deyil, heç nəyi unutmur, heç nəyi yaddan çıхarmır. Bu torpaqda doğulanlar, böyüyüb 
boya-başa çatanlar nələrisə unuda, nələrisə хatırlamaya bilərlər, amma torpaq unutqanlığı sevmir. Torpağın iki 
üzü var, soyuq üzünü düşməninə göstərir. Bəzən də üzərində yaşayan, haqsızlığa məruz qalan, doğma yurd-
yuvasından didərgin salınan, vəhşicəsinə qətlə yetirilən insanının də qisasını alır. Хocalının qanla suvarılan 
torpağı kimi. O torpaq 18 il əvvəl pərən-pərən salınmış sakinlərinin yolunu gözləyir. Əlimizin çatıb ünümüzün 
yetmədiyi yaхınlıqda yolumuzu gözləyən bir şəhər var -böyüklü-kiçikli hamımızı bağrına basıb dərdini unutmaq 
istəyir. İstəyir ki, torpaq Azərbaycan əsgərinin ayaq səsləri ilə oyansın. İstəyir ki, göylər Azərbaycanın ay-
ulduzlu bayrağının möhtəşəmliyi ilə yerlərə meydan oхusun. Göylərdə yerlərə-bizlərə baхan şəhidlərinin 
ruhunun dinclik tapmasını istəyir. O torpaqdan uzaqda, Azərbaycanın Хocalı qədər müqəddəs digər vətən 
torpaqlarında dünyaya körpələr gəlir. Böyüyürlər, bir zaman uşaq kimi asudə gəzdikləri bu torpaqlarda yetişkən 
bir insan, vətəndaş kimi gəzməyin məsuliyyətini dərk edirlər. Hələ müharibə, soyqırım, düşmən gülləsi kimi 
sözləri leksikonlarında işlədəcək qədər böyüməyiblər. Yaşları o yaş deyil, düşüncələri isə yaşlarını çoхdan 
üstələyib. Doğulduqları gündən, dil açıb danışdıqları gündən, çanta götürüb ilk məktəbə gəldikləri gündən 
böyüyüblər. Torpaqlarının 20 faizinin işğal olunduğu, 1 milyondan artıq qaçqın və məcburi köçkünün olduğu 
bir vətənin vətəndaşlarıdır. Böyüməyi sadəcə, böyümək üçün istəmirlər, böyüyüb də düşməndən qisas almaq 
üçün böyümək istəyirlər. Azərbaycanlı uşaqlar böyüyəcək, Azərbaycan öz uşaqları ilə böyüyəcək. Başlarına 
gətirilən bütün müsibətlərə, dəhşətlərə baхmayaraq, gələcək üçün böyüyəcəklər. Böyüyəcəklər ki, vətənimiz 
Azərbaycanı da özləri ilə bərabər yaşatsınlar. Böyüyəcəklər ki, onları sevən bu vətənin onu sevən layiqli 
övladları olsunlar. Böyüyəcəklər ki, düşmən çəpərinə çevrilsinlər. Düşmənin gözündə hər gün bir sünbul boyda 
böyüyüb gələcəyin nər igidləri olsunlar. Elə onlar yaşda düşmənin vəhşi ehtirasına qurban gedən uşaqların 
qisasını alsınlar. Düşmənin kabusuna çevrilsinlər. Böyüyəcəklər ki, Azərbaycan deyəndə hamını ayağa 
qaldırmağa qadir olsunlar. Böyüyəcəklər ki, bu vətən onlar kimi daha neçə-neçə oğulları ilə öyünə bilsin. 
Babaların, ataların qəhrəmanlıq salnaməsini yazsınlar. Bu qəhrəmanlıq salnaməsinin hər səhifəsində bu torpaq 
uğrunda tökülən qanların al qırmızı müqəddəsliyi yatır. Düşmən müqəddəsləri də ayaqları altına atdı, onları da 
düşmən tapdağından qorumaq bu günün uşaqlarınınmı payına düşəcək? Yoхsa bizlər onlar üçün-uşaqlarımız 
üçün gələcəyə belə bir miras qoymayacağıq? Müqəddəs bir torpaqda bu torpağın, bu vətənin adına, bu vətənin 
ay-ulduzlu bayrağına, canları, qanları ilə vətən bayrağını başları üstündə əbədi dalğalanmaq üzrə göylərə 
qaldırılan şəhidlərin ruhuna layiq olaq. Bu vətən bizə babalarımızdan əmanətdir, əmanəti göz bəbəyimiz kimi 
qorumaq da bizim vəzifəmiz. Biz vəzifəmizi sona qədər yerinə yetirməliyik ki, gələcəyimiz olan uşaqlarımızın 
gül çöhrəsi müharibə kəlməsi ilə solmasın. 

 
Elnarə 

 
“Olaylar”.-2010.-26 fevral.-N.31.-S.9. 
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Tarixi faciələrdən düzgün nəticələr çıxarmalıyıq 

 
Hər il Xocalı faciəsi və 31 mart azərbaycanlıların soyqırımı ilə bağlı anım günləri yaxınlaşdıqca, 

ermənilərin həm əsrin əvvəllərində, həm də 1988-ci ildən başlayaraq başımıza gətirdikləri olaylar yada düşür, 
düşmənimizə qarşı kin və nifrətimiz bir daha artır. Hadisələri ardıcıllıqla izləsək, görərik ki, başımıza gətirilən 
olaylar, tarixdə demək olar ki, eyni ssenari üzrə cərəyan edir. Amma, bu faciələrin başlanmasından 100 ildən 
çox vaxt keçməsinə baxmayaraq, tarixin ibrət dərslərindən heç bir nəticə çıxara bilmirik: torpaqlarımız işğal 
oluna-oluna bu günə kimi gəlib çıxmışıq. 

Keçən 100 il ərzində minlərlə ziyalımızı məhv etməklə, əlifbamızı bir neçə dəfə dəyişməklə biz azəri 
türklərini sonsuzlaşdırmaq istəmişlər. Şükürlər olsun ki, bizlər hələ də tam sınmamış, milli genofondumuzu, 
adət-ənənələrimizi qoruyub-saxlaya bilmişik. Başımıza gətirilən faciələrə görə bu gün də düşmənə layiqincə 
cavab verə bilmədiyimiz üçün az qala təhqir olunmuş sayılırıq. Nədənsə, ermənilərə dünyada özlərini super 
adlandıran dövlətlər heç cür təsir edə bilmirlər. Biz anlamalıyıq ki, ermənilər tarixən təkcə bizə deyil, bütün türk 
dünyasına torpaq iddiaları ilə çıxış etmiş və indi də etməkdədirlər. 

Tarixə nəzər salsaq görərik ki, bəzən böyük dövlətlər müharibə ocaqlarının yaranmasında ermənilərdən 
istifadə ediblər. 1921-ci ildə Daşnaksütyun partiyası və onun ideoloqları Fransaya köçəndən sonra, bu terrorçu 
partiyanın Sovet İttifaqındakı fəaliyyətinə Anastas Mikoyan başçılıq etmişdir. 1920-ci ilə kimi Azərbaycanın 
ərazisi 114 min kv. km idi. O vaxt Azərbaycan rəhbərliyində olan N. Nərimanov Lenin tərəfindən 
hiyləgərcəsinə aldadılmışdı. N. Nərimanov Leninə ünvanladığı məktubda yazırdı: "Yoldaş Lenin, Azərbaycanda 
daşnak siyasəti hər yeri bürüyüb. Stalin və Orcenikidze biz türklərə inanmır, Azərbaycanın taleyini ermənilərə 
tapşırırlar». 

1923-cü ildə Lenin, Stalin və erməni daşnak kommunistləri Qarabağ torpaqlarının dağlıq hissəsində 4.400 
kv. km ərazisində Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətini (DQMV) - indi də, Azərbaycana sonu bilinməyən 
problemləri yaratdılar. Tarixi sənədlər sübut edir ki, 1905 -1907, 1918 -1920, 1948 - 1953-cü illərdə Cənubi 
Qafqazdakı öz tarixi ərazilərində etnik təmizlənmə və soyqırım siyasətinə məruz qalan yüz minlərlə Azərbaycan 
türkləri, erməni daşnakları tərəfindən kütləvi surətdə qətlə yetirilmiş, ata-baba yurdlarından deportasiyaya 
məruz qalıb. Təəssüf ki, biz azəri türkləri tarixin bu ibrət dərslərindən lazımi nəticələr çıxara bilməmiş, əksinə, 
çox zaman milli unut-qanlıq   nümayiş   etdirmişik. Unutqanlığımızın son nəticəsi isə Qarabağ hadisələri, Xocalı 
soyqırımı oldu. 

Bu gün Qarabağın probleminin dolaşıqlı açarını Rusiyada axtarırıqsa, bu açarın gizli kodunun biri də 
ABŞ-dır. Çünki indi dünyanın hegemonu ABŞ-dır. O xeyr-dua vermədən bu məsələ öz həllini tapmayacaq. 
Yaddan çıxarmayaq ki, ABŞ hələ də 907- ci maddəni aradan götürməyib və BMT-nin Qarabağ məsələsi ilə 
bağlı heç bir qətnaməsi yerinə yetirilmir. 

1988-ci il fevralın 28-də SSRİ DTK-nın və xarici erməni texnoloqlarının dəqiq işləyib hazırladıqları 
Sumqayıt şəhərində baş vermiş olaylardan 22 il ötür. Orda baş vermiş qətllər ermənilər tərəfindən törədildiyi 
halda, bütün günahkarlar azəri türkləri sayıldı və nəticədə bir neçə nəfər azərbaycanlı güllələndi. Ən maraqlısı 
budur ki, hadisələr baş verəcək məkan və yerlərdə əvvəlcədən videokameralar quraşdırılmışdı. Sonralar məlum 
olmuşdu ki, hadisələri videolentlərə çəkən jurnalistlər qərb dövlətlərindən, əsasən Fransadan gəlmiş ermənilər 
imiş. Qəribədir ki, Sumqayıt hadisələrindən 5-6 saat sonra, erməni əsilli Qriqoryanın və başqalarının törətdikləri 
vəhşiliklər azərbaycanlı adı ilə Qərb dövlətlərinin bir çox televiziya kanallarında göstərilmiş və bütün törədilmiş 
hadisələr azəri türklərinin ayaqlarına yazılmışdır. Məhz ona görə də Xocalı faciəsinin fevralın 26-da törədilməsi 
təsadüfi hal deyil. Ermənilər bununla da xocalılardan Sumqayıtdakı hadisələrin heyfini çıxmaq istədilər. 

Xocalı hadisəsi XX əsrin ən amansız faciələrindən sayılır. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə - 
Xocalı soyqırımı xalqımızın növbəti faciəsinin yaşadığı bir tarixdir. Şoydaşlarımızın xüsusi amansızlıqla qətlə 
yetirildiyi o qış gecəsinin dəhşətli anlarını unutmaq qeyri-mümkündür. 

Xocalı qətliamının hazırlanması və Xocalının işğal edilməsi planının    strateji    tərəflərini ermənilərlə 
birgə ruslar da düşünmüşlər. 1992-ci ildə Xankəndindəki 366-cı alayda əks-kəşfiyyat üzrə şöbə rəisi işləmiş və 
bütün bu faciələri gözləri ilə görmüş keçmiş polkovnik Vladimir Savelyev sonralar xəcalət çəkərək nəşr etdiyi 
kitabda yazırdı: "Mən on addımlığımda güllə yarasından can verən 8-9 yaşlı bir qızcığaza heç cür kömək əlimi 
uzada bilmədim. Allahın mənə lənət edəcəyi gündən qorxuram. Mən bilmirəm ki, Azərbaycan xalqı məni 
bağışlayacaqmı? Amma məni bir hərbçi kimi buna məcbur etdilər. Biz əmrə tabe idik». Savelyev yazır ki, anam 
azərbaycanlılara qarşı ermənilərlə əlbir olub vuruşduğum üçün məndən imtina edib. «Mən artıq evə gedə 
bilmirəm. Hamı məndən üz döndərib və məni artıq heç kim bağışlamır". 
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Xocalı faciəsi ərəfəsində Fransadan gəlmiş «Operator» özəl studiyasının erməni əməkdaşları olan Jül 
Barelyan və Serin Sitaryan Xocalı ətrafında qalaqlanmış azəri türklərinin meyitlərinin yandırılmasını videolentə 
köçürürdülər. Savelyev yazır: «Mən bunları görərək susa bilməzdim. Hər şey gözlərim önündə baş verib, 
insanların - uşaq və qadınların, hamilə gəlinlərin güllələrdən keçmiş bədənlərini unuda bilmirəm.» O, deyir: 
«Qoy azərbaycanlılar məni bağışlaya bilirlərsə, bağışlasınlar. 1993-cü ildə mən təkcə gözlərimlə gördüyüm 
faciəni əks etdirən 19 səhifəlik məxfi arayışları Kremlə, BMT-yə və başqa ali yerlərə göndərə bildim. 1992-ci il 
mart ayının 19-da bahar bayramı ərəfəsində ermənilər Xocalıda öldürülmüş azərbaycanlılar üçün kiçik bir 
qəbiristanlıq da saldılar. Orda 54 nəfər öldürülmüş günahsız azərbaycanlı dəfn edildi». 

Fransadakı erməni diasporunun telekanalının müəllifi olan Surik Şaqenyan bu dəfnetmə mənzərəsini elə 
həmin gün operativ olaraq axşam İranın, Moskvanın, Vaşinqtonun, Londonun, Parisin, Bonnun, Yerevanın 
telekanallarında nümayiş etdirmiş, ermənilərin guya, öldürülmüş azəri türklərinin meyitlərinə «hörmət və 
ehtiramla» təşkil olunmuş dəfn mərasimindən danışmışdı. Xaricdəki erməni daşnakları tərəfindən Xocalı faciəsi 
zamanı Azərbaycan türklərinə daha çox qaniçənlik edilmiş və azərbaycanlılara işgəncələr zamanı xüsusi 
amansızlıqlarla seçilən ermənilər mükafatlandırılmışlar. Məsələn, erməni daşnakı A. Çifçiyan adlı birisi 13 
nəfərdən ibarət bir azəri ailəsini məhv etdiyinə görə, 1993-cü ildə Fransadakı erməni diasporu tərəfindən 150 
min ABŞ dolları ilə mükafatlanmış və ona «Böyük kilsə» mükafatı verilmişdi. A. Çifçiyan 1994-cü ilin 
sentyabrında Fransaya mühacirət etmiş və orada tam təminatla indiyədək yaşamaqdadır. Beyrutda çıxan erməni 
qəzeti olan «Zartum» qəzetində «Bir erməni yardımı» yazısında qeyd edilir: «Xocalı uğrunda vuruşan və döyüşə 
atılan erməniləri unutmaq, yaddan çıxarmaq bizlərə yaraşmaz. O qəhrəman ermənilərə yardım etmək gərəkdir. 
Dünyanın 24 ölkəsində varlı və zəngin erməni iş adamları «Artsax» yardım fondu təsis ediblər. Fond həm də 
bizim gələcək nəsillərin taleyi üçündür. Londonda erməni iş adamı satdığı villasının dəyərini, Vaşinqtondakı 
erməni biznesmeni isə öz ticarət mərkəzlərindən gələn illik gəlirləri, Fransadakı «Erməni ana dili» cəmiyyətinin 
üzvləri isə topladıqları ianəni Xocalı soyqırımında iştirak etmiş və xüsusi qəddarlıq etmiş «qəhrəmanlar» üçün 
ayırdılar». 

Deyirlər ki, o vaxtlar Rusiyanın uzaq Sibirində bizneslə məşğul olan erməni əsilli bir iş adamı bir necə 
gün ağlayıb ki, erməni qəhrəmanlarına pul yığıblar, mənə isə deməyiblər və mən buna görə xəcalət çəkirəm. 

Xocalı soqırımı təkcə bizlərin deyil, bütün türk dünyasının faciəsidir. Amma boynumuza almalıyıq ki, bu 
faciədən 18 il keçməsinə baxmayaraq, xalqımıza qarşı törədilən bu soyqırımın əsl mahiyyətini dünya 
ictimaiyyətinə çatdıra bilməmişik . Belə zənn edirdik ki, Xocalı kimi faciəmizin dünya ictimaiyyətinə 
çatdırılmasında yurd xaricində yaşayan azərbaycanlılar və xaricdəki milli təşkilatlarımız mühüm rol oynaya 
bilərdi. Axı, xaricdə yaşayan hər bir Azərbaycan türkü tarixi vətəninin dərdini öz şəxsi dərdi kimi qəbul etməli , 
milli faciələrimizin xaricdə təbliği ilə məşğul olmalıdır. Hazırda ABŞ, Avropa, Rusiya və başqa ölkələrdə 
nüfuzlu və adlı-sanlı azərbaycanlılar yaşamaqdadır. Təəssüf ki, Xocalı faciəsini - bu tarixi hadisəni əks etdirən 
ingilis, fransız, rus və başqa dillərə tərcümə edilmiş 15-20 dəqiqəlik videofilm hələ də hazırlanaraq, dünya 
ictimaiyyətinə təqdim olunmayıb. Sonra da, deyirik ki. Görəsən, faciələrimizi dünya ictimaiyyətinə necə çatdıra 
bilərik? 

Əslində Xocalı faciəsinin beynəlxalq aləmdə hüquqi və siyasi cəhətdən qiymət alması, onun 
təşkilatçılarının və icraçılarının cəzalandırılması, gələcək-də də bəşəriyyətə yönəldiləcək belə qəddar aktların 
təkrarlanmaması üçün bütün ilboyu ardıcıl işlər aparmalıydıq. Bizlər, demək olar, bütün il boyu sakitləşir, 
Xocalı faciəsi və 31 mart azərbaycanlıların soyqırım gününə, 2-3 gün qalmış əl-ayağa düşürük ki, ay dünya 
ictimaiyyəti, bizi dinləyin, ermənilər başımıza gətirdikləri qanlı faciələrə görə bizə cavab verməlidirlər. Dünya 
erməniləri isə, biz azəri türklərindən fərqli olaraq, istədikləri təbliğatı dünya ictimaiyyətinə və parlamentlərinə 
çatdırmaq üçün illər boyu planlı şəkildə, ardıcıl aparır, bu işə çoxlu pul xərcləyir və çox vaxt da xaricdəki varlı 
lobbiləri və havadarlarının köməkliyi ilə istədiklərinə nail olurlar. 

Bu gün dünya dövlətlərinin gözü qarşısında Azərbaycan torpaqlarının 20 faizini işğal edən, minlərlə 
günahsız Azərbaycan türkünü qətlə yetirən erməni işğalçılarına gözün üstündə qaşın var deyən də olmur. Bu da 
bir çox super dövlətlərin yeritdiyi iki standartlı diplomatik siyasət ilə bağlıdır. Doğrudan da, tarix təkrar olunur. 
Bəzən isə Allahın özü, bizi bu təhlükələrdən qoruyur. 

 
Tofiq Əlizadə, 

Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyinə Dəstək Cəmiyyətinin sədri 
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Dünya Xocalı soyqırımını niyə tanımır? 

 
Susmaq hər zaman qızıl deyilmiş 

 
Azərbaycan bir sıra dünya ölkələri ilə müqayisədə kiçik məmləkətdir, təbii ki, ərazicə... Amma dərd yükü 

özündən qat-qat böyükdür. Təkcə son 20 ildə hansı dərdləri yaşamadı, hansı faciələrə tuş gəlmədi?! Şahidi 
olduğumuz 1988-ci ildən üzü bəri baş verən hər olay xalqımızın həm ürəyinə, həm tarixinə çalın-çarpaz dağ 
çəkib. Bir-bir sadalamaq istəmirəm. Çünki onda dərdlərimizi göz önünə gətirir, böyüklüyünü dərk edir, 
vəziyyətimizin çıxılmazlığını anlayıram və ürəyim sıxılır. Amma buna rəğmən sadala-maq 
məcburiyyətindəyəm. 

1988-ci ildə qədim Azərbaycan torpaqlarından-Ermənistan ərazilərindən zorla qovulmuş soydaşlarımızın 
qaçqınlıq və köçkünlük müsibəti, 20 Yanvar hadisələrində insanların məhv edilməsi və cəsədlərinin Xəzər 
dənizinə tökülməsi, 20 noyabrda qəsdən partladılmış və içərisində Azərbaycanın qeyrətli oğulları - hökumət 
adamlarından ibarət olan vertolyotun qəzaya uğraması, bir-bir əldən gedən rayonlarımızın -axarlı-baxarlı yurd 
yerlərimizin itkisi və nəhayət, Xocalı soyqırımı... Faciələrimizin ən dəhşətlisi... Amma bu, tam siyahı deyil. Bu, 
sadəcə, 20-22 ilin faciələridir. Faciəmiz isə çoxdan - 1801- 1828-ci illərdən başlayıb. Onda torpaqlarımızın 
sahəsi 410 min kv.km idi. İlk əvvəl Rusiyanın İran ilə ortaqlığı nəticəsində 130 min kv.km özünə, 280 min 
kv.km-i isə şərikinə pay verdi. Üzərində "Ermənistan dövləti" yaradılan İrəvan xanlığının 9 min kv.km, 
Rusiyanın əsarətində olan Dərbəndin ərazisi isə 7 min kv.km oldu. Bunları bizdən zorla qopardılar. 1920-ci ilin 
hesabı ilə ümumi ərazimizin 114 min kv.km-i qaldı. Onu da Ermənistanla Gürcüstan arasında ata malı kimi 
böldü. Bölünə-bölünə, alına-alına gəldik çıxdıq 1991-ci ilə. 86,6 min kv.km... qalanımız bu oldu. 1994-cü ildə 
torpaqlarımızın üzdəniraq qonşularımız tərəfindən işğalı zamanı isə 1311 kvadrat kilometr də belə getdi. Beləcə 
dərd yükünün altında əzilə-əzilə düşünürəm ki, biz nəyi və niyə gözləyirik? Bu, başqa bir söhbətin mövzusu 
olduğu üçün əsas məsələni önə çəkirəm. Görəsən, 

 
Dünya bir belə haqsızlığı görmür? 

İndi də Xocalının 18 illik faciəsini yad etməyə hazırlaşırıq. Hansı üzlə, nə deyəcəyimizi bilmirəm. Amma 
kaş ki, ötən illərdəki kimi şablon sözlər eşitməyək. Aradan keçən 18 il bizi "Qanı almağa, qanı yerdə 
qoymamağa" həvəsləndirə bilmədi - nə itirilən torpaqlarımız, nə də şəhidlərimizin narahat ruhu, nə də aradan 
keçən uzun illər. 

1992-ci ilin fevral gecəsində o günahsız qanı bütün dünya gördü, yazdı, elə biz də gördük və yazdıq. 
Dünya susdu. Elə biz də susduq. Xatırlama üçün deyim ki, dünyanın ən aparıcı mətbu orqanları bu dəhşətin 
şahidi olmuşdu. 

"Vaşinqton-Post" qəzeti: "Dağlıq Qarabağ qurbanları Azərbaycan şəhərində torpağa basdırılıb. 
Qaçqınlar deyirlər ki, ermənilərin hücumu zamanı yüzlərlə adam həlak olub. Həlak olmuş yeddi nəfərin 
meyidini bu gün göstərdilər. Onların 2-si uşaq, 3-ü qadındır. 120 qaçqın Ağdam hospitalındadır. Onların 
bədənlərində çoxlu sayda dərin yaralar var". 

"Tayms''qəzeti: "Erməni əsgərləri yüzlərlə qaçqın ailəsini qırıblar. Sağ qala bilənlər xəbər veriblər ki, 
erməni əsgərləri 450-dən artıq azərbaycanlını güllələyiblər. Onlardan çoxu uşaq və qadınlardır. Minlərcə insan 
itkin düşüb. "Onlar atəş açırdılar"-deyən qaçqın Raziyyə Aslanova bildirib. 

Onun əri və oğlu öldürülüb, qızı isə itkin düşüb". 
"Tayms" qəzeti: "Qırğın aşkar oldu" - Anatoli Levin: "Dağlıq Qarabağın yamaclarında aralarında qadın 

və uşaq olan 60-dan meyit aşkar olunub. Bu isə erməni qoşunları tərəfindən azərbaycanlı qaç-qınların qırılması 
haqda məlumatları təsdiqləyib. Yüzlərlə qaçqın hələ də tapılmayıb. Tapılanların çoxu tanınmaz hala düşüb. 
Balaca bir qızcığazın isə yalnız bir başı qalıb". 

"Sandi Tayms" qəzeti: "Tomas Tolts erməni əsgərlərinin törətdikləri qırğınlar barədə məlumat verən ilk 
reportyordur. Xocalı sadə Azərbaycan şəhəri olub. Dinc dövrdə əkinçiliklə məşğul olan minlərlə 
azərbaycanlının evi olub. Ötən həftə şəhər yer üzündən silinib". 

"İzvestiya" qəzeti: Mayor Leonid Kraves: "Mən özüm yamacda yüzə qədər meyit gördüm. Hər yerdə 
xüsusi qəddarlıqla öldürülmüş qoca, uşaq və qadın meyidləri var idi". 

"Le Mond" qəzeti: "Ağdamda olan xarici jurnalistlər Xocalıda öldürülmüş qadın və uşaqlar arasında üç 
baş dərisi soyulmuş, dırnaqları çıxarılmış meyit görüblər. Bu, Azərbaycan təbliğatı deyil, reallıqdır". 
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"Valer aktual" jurnalı: "Bu muxtar vilayətdə erməni hərbi birləşmələri Yaxın Şərqdən olanlarla birlikdə 
ən müasir hərbi texnikaya, eləcə də vertolyotlara malikdir, "ASALA" Suriya və Livanda hərbi düşərgə və silah 
anbarlarını məhv edib, yüzdən artıq müsəlman kəndini qırıb". 

"Ne" qəzeti: Bolqarıstanda çıxan bu mətbuat orqanı Xocalı soyqırımına həsr olunmuş bütöv bir nömrə 
çap etmişdir. 

Violetta Parvanova: "Xocalı - bəşəriyyətin faciəsidir". 
Hər il adətən xocalılardan sorğular alırıq, onların fikirlərini öyrənir, gələcəyə baxışlarını soruşuruq. "Əziz 

xocalılı, əziz soydaşım, necə yaşayırsan? Yer-yurdunu ürəyin istəyirmi, yardım alırsanmı? Məmurlar sizi 
incitmir ki?" Bu sualları veririk və 18 ildir bu suallarla onları narahat edirik. Nə qədər olar şablon sual, şablon 
cavab. Hər dəfə faciələrimizdən yazanda yerdə qalmış günahsız qanlardan, narahat şəhid ruhlarının qarşısında 
çəkdiyimiz xəcalətdən, müsahibə götürməkdən bezmədikmi? Odur ki, bu dəfə sual verəcəyim obyektləri 
xocalıların arasında deyil, kənarda axtardım. Və soruşdum. 

 
Sizcə dünya niyə susur? 

Millət vəkili Asim Mollazadə: 
- Təbii ki, bunun arxasında yüz illərlə türkə nifrətə, qisas a köklənmiş, yaxşı təşkilat1anmış varlı erməni 

təşkilatları durur. Onlar dünyanın bir sıra dövlətlərində - Fransa, ABŞ, Rusiya və digər dövlətlərdə çox ciddi 
nüfuza malikdirlər. Bu məsələ ilə bağlı da erməni yalanlarını dünyaya sırıyıblar. Hər gün çox ciddi şəkildə 
fəaliyyət aparırlar. Bir sıra beynəlxalq qurumların keçirdiyi seminarlarda Azərbaycanla bağlı hansısa məsələni 
təqdim etdikdə bir neçə yerdən ermənilərə işləyənlərin cavabını müşahidə edirik. Çünki ermənilər təkcə özləri 
deyil, həm də Qərb ölkələrinin mütəxəssislərini bu prosesə cəlb ediblər ki, ictimai fikri aldada, hansısa yalanı 
beynəlxalq ictimaiyyətə çatdıra bilsinlər. İllər boyu qurulan modellər də nəticələr verməyə başlayır. 

ABŞ Konqresinin Beynəlxalq Münasibətlər Komitəsinin sədri və ermənilərin maraqlarını müdafiə edən 
konqresmenlərlə danışanda biz onlara amerikalı olduqlarını, ölkələrinin Azərbaycanda maraqlarının olmasına 
rəğmən niyə erməni maraqlarını müdafiə etdiklərini soruşuruq. Onlar haqsız olduqlarını etiraf edirlər, amma bir 
siyasətçi kimi Konqresə gəlişlərinə ermənilərin səbəb olduğu, belə bir mövqedə dayanmağa məcbur qaldıqlarını 
dilə gətirirlər. Onlar Konqresdə seçicilərin verdiyi göstərişlər əsasında öz fəaliyyətlərini qururlar». 

 
Jurnalist Ekspert Mərkəzinin rəhbəri Ceyhun Musaoğlu: 
- Bilirsiniz, bu susqunluq təkcə Xocalı faciəsinə qarşı deyil. Müsəlman dövlətlərinin hər birində bizim 

faciədən də böyük faciələr yaşanıb və yaşanmaqdadır. 1947-ci ildən indiyədək günahsız fələstinlilər İsrail 
dövləti tərəfindən qanına qəltan edilir, torpaqları işğal olunur, haqları tapdalanır. Baxın, İraq, Əfqanıstan, 
Pakistan, Yəmən niyə bombalanır? Doğrudanmı orda hamı terrorçudur. Xeyr! Sadəcə, müsəlmandırlar, ona görə 
də hər gün minlərlə insan məhz bu səbəbdən dünyasını məcburiyyət qarşısında dəyişməlidir. Bu, bəzi 
dövlətlərin müsəlman dünyasına orta əsrlərdən başlamış səlib yürüşünün davamıdır. Hər gün dünyada Xocalının 
bir gecədə məhv olan əhalisinin beş misli qədər İslam dininin daşıyıcı-sı öldürülür, məhkəməsiz, sorğu-sualsız! 
Ona görə dünya susur. Çünki Xocalıdakılar da müsəlman idilər. 

Gəlin bir suala da cavab verək. Azərbaycan parlamenti Xocalı soyqırımını rəsmi şəkildə tanıyırmı? Yox! 
Öz soyqırımını tanımayan bir ölkə başqasından bunu istəyirsə və gözləyirsə bu, çox gülünc görünər. Bunu 
babalarımız deyib ki, əvvəl evin içi, sonra çölü. Bir də dünyanın nə günahı var. Bu faktdan sonra tanımırsa, çox 
düz edir. 

 
Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyinə Dəstək Cəmiyyətinin sədri Tofiq Əlizadə: 
-İkinci Dünya müharibəsindən sonra, lap elə o ərəfədə də dünyada misli görünməm iş qırğınlar baş verib. 

Məsələn, müharibə vaxtı Ukraynada 5 milyon insan acından və soyuqdan məhv olmuşdu. Soyqırım kimi 
tanındımı? Xerosima və Naqasakidə atom bombasının partladılmasından bizdəkindən on dəfə də çox günahsız 
insan qırıldı. Bildiyiniz kimi, partlayışın fəsadları bugünkü günədək davam edir. Dünya heç bu boyda fəlakətin 
birinə qiymət vermədi. 

Belə qənaətə gəlirik ki, dünya 18 ildə keçsə, yenə susacaq. Bu da bizə sərf edən variant deyil. Əgər 
doğrudan da şəhidlərimizin ruhları qarşısında xəcalət çəkməkdən yorulmuşuqsa, yurd yerlərimizdən ötrü 
darıxmışıqsa, dünyada məğlub xalq kimi görünməkdən bezmişiksə, onda... nəyi gözləyirik? Ali Baş 
Komandanın ətrafında birləşək və mübarizə aparaq. 

 
Əntiqə RƏŞİDQIZI 

“Qarabağ”.-2010.-26 fevral-11 mart.-N.4.-S.6. 
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Xocalı soyqırımının dəhşətləri... 

 
Prezident Kitabxanasında Xocalı soyqırımına həsr olunmuş dəyirmi masa keçirilib  

 
Dünən Prezident Kitabxanasında “Səs” İnformasiya Agentliyinin (SİA) hazırladığı “Xocalı soyqırımı” 

adlı diskin (DVD) və Prezident Kitabxanasının “XX əsrin faciəsi - Xocalı soyqırımı” tammətnli elektron 
nəşrinin yenilənmiş variantının təqdimat mərasimi və Xocalı soyqırımının 18-ci ildönümünə həsr olunmuş 
dəyirmi masa keçirilib.  

SİA-nın məlumatına görə, mərasimdə millət vəkilləri, tarixçi alimlər, ziyalılar, tanınmış mətbuat 
orqanlarının rəhbərləri, jurnalistlər və ictimaiyyətin digər nümayəndələri iştirak ediblər.  

Mərasimindən əvvəl qonaqlar Kitabxananın böyük oxu zalında Xocalı soyqırımına aid kitablar, dövri 
mətbuat materialları ilə, qanlı faciəyə aid kitabların elektron variantının yazıldığı disklərlə tanış olublar.  

Daha sonra “Səs” İnformasiya Agentliyinin hazırladığı “Xocalı soyqırımı” adlı diskin (DVD) və Prezident 
Kitabxanasının “XX əsrin faciəsi - Xocalı soyqırımı” tammətnli elektron nəşrinin yenilənmiş variantı nümayiş 
etdirilib.  

Xocalı soyqırımına həsr olunan sənədli xronikanın mahiyyətinə toxunan “Səs” qəzetinin baş redaktoru və 
SİA-nın baş direktoru Bəhruz Quliyev diskin hazırlanmasında əsas məqsədin Xocalı soyqırımı ilə bağlı 
həqiqətlərə bir daha nəzər salmaq, onu ictimai fikrin yaddaşında möhkəmləndirmək olduğunu bildirib.  

“XX əsrin faciəsi - Xocalı soyqırımı” adlı tammətnli elektron nəşrinin yenilənmiş variantı haqqında 
məlumat verən Prezident Kitabxanasının direktoru Mayıl Əhmədov bildirib ki, 2007-ci ildə azərbaycan, ingilis 
və rus dillərində hazırlanan bu elektron resurs Xocalı soyqırımının 18-ci ildönümü ərəfəsində yeni materiallar 
hesabına əsaslı sürətdə yenilənib.  

Dəyirmi masada çıxış edən qonaqlar ermənilərin zaman-zaman Azərbaycan xalqına və bütövlükdə 
türklərə qarşı yürütdüyü genosid siyasətindən, o cümlədən bəşəriyyətə və insanlığa qarşı yönəlmiş Xocalı 
soyqırımının dəhşətləri haqqında danışıblar.  

Bildirilib ki, Xocalı soyqırımı Xatın, Lidisa, Oradur soyqırımları qədər dəhşətlidir. İstintaq materiallarına, 
eləcədə, faciənin şahidlərinin və Ermənistandan əsirlikdən qayıdan mülki və hərbi şəxslərin fikirlərinə, həmçinin 
dünya KİV-lərində yer alan materiallara istinad edən dəyirmi masa iştirakçıları bildiriblər ki, Xocalı əhalisinə 
qarşı qətliamda hazırda Ermənistan prezidenti olan Serj Sarkisyan, müdafiə naziri Seyran Ohanyan, sabiq 
prezident Robert Köçəryan və digərləri bilavasitə iştirak ediblər. Onlar ədalət məhkəməsi qarşısında cavab 
verməlidirlər.  

 
“Şərq”.- 2010.- 26 fevral.- N 36.- S.2 

 
 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 
PREZİDENT  KİTABXANASI 

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

214 
 

 
Xocalı soyqırımı dünyanı dəhşətə salan soyqırım aktıdır 

 
Gec ya da tez ermənilər layiq olduqları cinayətlərinin cəzasını alacaqlar 

 
“Xalqımızın qəhrəman, igid övladları torpaqlarımızın müdafiəsi uğrunda vuruşaraq şəhid oldular. 

Ancaq  bütün bu tarixin içində Xocalı  faciəsinin xüsusi yeri var. O da ondan ibarətdir ki, bir tərəfdən bu, hər bir  
Xocalı sakininin öz torpağına, millətinə, Vətəninə sədaqətliliyinin nümunəsidir. İkinci tərəfdən də Ermənistanın 
millətçi, vəhşi qüvvələri tərəfindən Azərbaycana qarşı edilən soyqırımdır - vəhşiliyin görünməmiş  bir 
təzahürüdür." 

Heydər Əliyev 
 
Xocalı soyqırımı Azərbaycan xalqının tarixinə ən dəhşətli və faciəli səhifələrdən biri kimi daxil olmuş 

qan yaddaşı, bir ulusun soyqırımı, bütöv bir şəhərin məhv olunmasıdır.  
Azərbaycan xalqı 200 ilə yaxın bir dövr ərzində erməni şovinistlərinin mütəmadi olaraq etnik 

təmizləmə, soyqırım siyasətinə məruz qalmışdır. Xalqımız tarixi torpaqlarından qovulmuş, qaçqına, məcburi 
köçkünə çevrilmiş və bütün bunlar ermənilər tərəfindən kütləvi qırğınlarla müşayiət olunmuşdur. 
Azərbaycanlıların öz tarixi-etnik torpaqlarından qovulması sovet dövründə də davam etmişdir. 1948-1953-cü 
illərdə Ermənistandan 150 min azərbaycanlı deportasiya olunmuş, Azərbaycanın Kür-Araz düzənliyində 
yerləşdirilmişdir. 1988-ci ildə isə öz tarixi torpaqlarında yaşayan 250 min azərbaycanlı bu ərazidən qovulmuş, 
bununla da Ermənistan monoetnik dövlətə çevrilmişdir. 1988-ci ildən Dağlıq Qarabağ ətrafında başlayan 
hadisələr erməni ideoloqlarının "dənizdən dənizə böyük Ermənistan" adlı xülyasını reallaşdırmaq cəhdi 
kəndlərin, şəhərlərin dağılması, on minlərə günahsız insanın ölümü, yüz minlərlə azərbaycanlının öz tarixi 
torpaqlarından didərgin düşməsi ilə nəticələnmişdir. 

Bütün beynəlxalq hüquq normalarına zidd olaraq Ermənistan dövləti Dağlıq Qarabağı özünə 
birləşdirmək istəyir, bu yolda bütün cinayət və vəhşiliyə hazır olduğunu nümayiş etdirir. XX əsrin faciəsi olan 
Xocalı soyqırımı bu aqressiv və cinayətkar erməni siyasətinin nəticəsidir. XX əsrin sonunda baş vermiş bu faciə 
təkcə Azərbaycan xalqına deyil, bütün insanlığa, bəşəriyyətə qarşı yönəlmiş ən ağır cinayətlərdən biridir. Xocalı 
soyqırımı əsrin Xatın, Xirosima, Naqasaki və Sonqmi kimi dəhşətli faciələri ilə bir sırada dayanır.  

Erməni vandallarının Xocalı şəhərini hədəfə almaqda məqsədi bir tərəfdən Qarabağın dağlıq hissəsində 
azərbaycanlılardan ibarət olan, strateji əhəmiyyətli maneəni aradan qaldırmaq idisə, digər tərəfdən ümumiyyətlə 
Xocalını yer üzündən birdəfəlik silmək olmuşdur. Çünki Xocalı elə bir yaşayış məskəni idi ki, o, Azərbaycan 
tarixinin qədim dövrlərindən müasir dövrə qədər tarix və mədəniyyət ənənələrini özündə əks etdirirdi. Xocalı 
əhalinin tarixən məskunlaşdığı yerdir və qədim tarixi adibələr bu erməni vandalizminə qədər qalmaqda idi. 
Lakin erməni işğalından sonra bütün maddi mədəniyyət abidələrinin məhv edilməsi və dünyanın ən qədim 
məzarlıqlarından sayılan Xocalı qəbiristanlığının texnika vasitəsiylə darmadağın edilməsi erməni vandalizminin 
bariz nümunəsi olmaqla yanaşı dünya mədəniyyətinə qarşı zorakılıq aktıdır.  

1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Ermənistan silahlı qüvvələri SSRİ dövründən Xankəndi 
(Stepanakert) şəhərində yerləşən 366-cı motoatıcı alayın zirehli texnikası və hərbi heyətinin köməkliyi ilə 
Xocalı şəhərini işğal etdi. Hücumdan əvvəl, fevralın 25-i axşam şəhər toplardan və ağır artilleriyadan şiddətli 
atəşə tutuldu. Mühasirəyə alınan şəhərdə qalmış təqribən 3 minə yaxın insan Ağdam rayonunun mərkəzinə 
çatmaq ümidi ilə şəhəri tərk etdi. Amma bir günün içində yer üzündən silinən şəhəri tərk edən 3000 Xocalı 
sakinindən 613-ü düşmən gülləsinə tuş gəlib qətliamın qurbanı oldu. Bu soyqırım nəticəsində 63-ü uşaq, 106-sı 
qadın, 70-i qoca və qarı olmaqla - 613 nəfər Xocalı sakini qətlə yetirildi, 8 ailə tamamilə məhv edildi, 25 uşaq 
hər iki valideynini, 130 uşaq valideynlərindən birini itirdi. Düşmən gülləsinə tuş gəlib yaralanan 487 nəfərdən 
76-sı uşaq idi. 1275 xocalılı əsir, 150 xocalılı itkin düşdü. Bütün bunlar erməni hərbçiləri tərəfindən xüsusi 
amansızlıqla və ağlasığmaz vəhşiliklə həyata keçirilmişdir.  

Ermənilər sağ qalmış, hətta öldürülmüş insanlar üzərində tamamilə təhqiredici hərəkətlər həyata 
keçirmişdilər. Onların başının dərisini soymuş, başlarını və bədəninin digər orqanlarını kəsmiş, uşaqların 
gözlərini çıxarmış, hamilə qadınların qarnını yarmışdılar. Hücum zamanı Xocalıda istifadəsi qadağan olunmuş 
5,45 kalibrli patronlardan və kimyəvi silahlardan istifadə edilmişdir. Bütün bunlar Ermənistanın Cenevrə 
konvesiyasının protokollarını pozaraq, müharibə qanunlarına zidd olaraq dinc sakinlərə qarşı həyata keçirilən 
soyqırım olduğunu təsdiqləyir.  
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Xocalı soyqırımının xüsusi amansızlıqla törədilməsi rus, gürcü, ingilis, fransız, alman, amerikalı və 
digər ölkələrin vətəndaşı olan jurnalist və publisistləri dəhşətə gətirmişdir. Xarici mətbuatda bu dəhşətli 
soyqırım aşağıdakı kimi əks olunmuşdur. 

Sandey Tayms, 1 mart 1992 
 

ERMƏNİ ƏSGƏRLƏRİ YÜZLƏRLƏ QAÇQIN AİLƏNİ QIRIR 
 
Tomas QOLTS, Ağdam, Azərbaycan  
Sağ qalanların sözlərinə görə, erməni əsgərləri 450-dən çox azərbaycanlıya atəş açmış və süngüdən 

keçirmişlər. Onların çoxu uşaq və qadınlar idi. Yüzlərlə, bəlkə də minlərlə insan itkin düşmüş və ölmüşdür. 
İşğalçılar qadın və uşaqları müdafiə edən əsgərləri və könüllüləri öldürmüşlər. Sonra onlar qorxudan əsən 
qaçqınlara atəş açmağa başlayıblar. Sağ qalanlardan bir neçəsi baş verənləri belə təsvir etdi: "Elə əsil qırğın belə 
başladı. Ermənilər dayanmadan atırdılar. Sonra onlar içəri daxil oldu, bıçaq və süngü ilə adamları dorğamağa 
başladılar". Bu, sağ qalan üç əsgərdən biri olan Azər Hacıyevin dedikləri idi.  

Raziyə Aslanova Ağdama başqa qadınlar və uşaqlarla erməni meşələrindən keçərək gəlmişdir. O, 
ermənilərin dayanmadan atdığını bildirdi, əri və kürəkəninin gözləri qarşısında öldürüldüyünü dedi. Qızı isə 
hələ də tapılmayıb. Ağdama gələn oğlanlardan biri qulağını itirmişdi.  Sağ qalanların dediyinə görə daha 2000 
adam, hansılar ki, ayrı qaçmışdı, hələ də tapılmayıb: bəlkə də onların çoxu soyuqdan yaxud da aldıqları 
yaralardan ölüblər. Dünən gecə Ağdam meyitxanasına 479 meyit gətirildi və qəbiristanlıqda 29 nəfər dəfn 
olundu. Mənim gördüyüm və hələ dəfn olunmamış 7 cənazənin 2-si uşaq, 3-ü isə qadın idi. Onlardan birinin 
sinəsi aldığı güllə yarasından tamamilə dağılmışdı. Ağdam xəstəxanası qan və terror səhnəsinə çevrilmişdi. 
Həkimlər bildirdi ki, soyqırımdan qaçan 140 xəstə dərin güllə yaralarından əziyyət çəkir. Ancaq onlar Ağdamda 
da təhlükəsiz deyildilər. Cümə günü gecə 150 min əhalisi olan şəhərin üzərinə raketlərdən zərbələr endirildi. Bir 
neçə bina dağıdıldı və bir nəfər öldü.  

Tayms, 2 mart 1992 
 

QARABAĞDA CƏNAZƏ TƏPƏLƏRİ 
 
Anatol Liven erməni qoşunları tərəfindən həyata keçirilən kütləvi insan qırğını barədə məlumat 

toplayan zaman atəşə tutulub. Biz Dağlıq Qarabağın qarla örtülmüş dağlarından aşağı düşərkən, səpələnmiş 
meyitləri gördük. Görünür, qaçqınlar qaçarkən onlara atəş açmışdılar. Bu hadisədən sonra jurnalistlər 
azərbaycanlı operator tərəfindən çəkilmiş kadrlara baxdılar. Kadrlarda bizim keçdiyimiz həmin dağların 
müxtəlif hissələrində onlarla insan cənazələri əks etdirilirdi. Azərbaycanlılar iddia edirlər ki, keçən həftə 
ermənilər tərəfindən işğal olunan Xocalı şəhərindən qaçan azərbaycanlıların kütləvi qırğını zamanı ən azı 1000 
nəfər öldürülüb. Daha 4000 nəfər yaralanmış, donub ölmüş, yaxud itkin düşmüşdür. Mülki vertolyot dağlara 
enməli və kütləvi qırğınların törədildiyi yerlərdən meyitləri yığmalı idi. Mülki vertolyot 4 meyit yığdı. Həmin 
vaxt azərbaycanlı operatorun çəkdiyi filmdə isə həmin təpələrdə onlarla meyit göstərilirdi. Ağdama qayıdan 
zaman mülki vertolyotun yığdığı cənazələrə baxdıq. İki nəfər yaşlı kişi və kiçik bir qız qanına qəltan edilmiş, 
onların əlləri və ayaqları donmuşdu.  

Vaşinqton-Post, 2 mart 1992 
 

ERMƏNİ BASQINLARI AZƏRİLƏRİN ÖLÜMÜ VƏ 
QAÇQIN DÜŞMƏSİ İLƏ NƏTİCƏLƏNİR 

 
Xocalının 10.000 nəfər əhalisindən təxminən 1000 nəfəri erməni ordusunun çərşənbə axşamı həyata 

keçirdiyi hücum zamanı qətlə yetirilmişdir. Azərbaycan televiziyası Xocalı ərazisindən cənazələrin yük 
maşınları ilə evakuasiyasını göstərmişdir.  

Nyu-York Tayms, 3 mart 1992 
 

ERMƏNİLƏRİN TÖRƏTDİYİ QIRĞIN 
 
Ağdam, Azərbaycan, 2 mart (Röyters) - Azərbaycanın ermənilərin üstünlük təşkil etdiyi Dağlıq Qarabağ 

bölgəsində erməni hərbçilərinin mülki vətəndaşlara qarşı törətdiyi soyqırım haqqında bu gün yeni bir sübut əldə 
olunmuşdur. Vertolyotla bölgəyə gedən Azərbaycan jurnalistləri və rəsmiləri qayıdan zaman özləri ilə üç uşaq 
meyiti gətirmişlər. Onların başlarının arxa hissəsi tamamilə dağıdılmışdı. Onlar dedi ki, ermənilərin atəş açması 
onlara meyitləri yığmağa imkan vermədi. İnsanların başlarının dərisi soyulmuşdu.  
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Tayms, 3 mart 1992  
 

İŞIQLANDIRILMAMIŞ SOYQIRIM Anatol LİVEN 
 
Dağlıq Qarabağın təpələrində, qadın və uşaqlar daxil olmaqla, 60-dan çox meyit səpələnmişdi və bunlar 

erməni qoşunlarının Azərbaycan qaçqınlarına qarşı törətdiyi qırğını təsdiq edir. Yüzlərlə adam itkin düşüb, təpə 
və dərələr erməni qüvvələrinin azərbaycanlı qaçqınlara qarşı ötən çərşənbə axşamı törətdiyi soyqırım 
nəticəsində öldürülmüş insanların meyitləri ilə dolu idi. Burada 31 meyit var idi. Ən azı daha 31 cənazə ötən 5 
gün ərzində Ağdama aparılmışdı. Bu rəqəmlərə çərşənbə axşamı gecəsi ermənilərin Azərbaycan şəhəri Xocalını 
darmadağın etdikləri zaman qətlə yetirilən dinc əhali daxil deyil. Həmçinin, tapılmamış meyitlərin olduğu da 
istisna olunmur. Soyqırım zamanı sağ qalan Zahid Cabbarov dedi: "Biz olduğumuz yerdə 200 nəfər öldürüldü". 
Müxtəlif istiqamətlərdən gəlmiş qaçqınlar da gülləbarana tutulduqlarını və yol boyu çoxlu sayda insanın qətlə 
yetirildiyini dedilər. Meyitlərin ətrafında əşyalar, paltar və şəxsi sənədlər var idi. Cənazələr kəskin şaxtadan 
donmuşdular, həmçinin, qırğından sonra təpə və meşələrdə gizlənmiş insanlar da soyuqdan ölmüşdü. Onların 
hamısı kasıb geyinmiş adi adamların cənazələri idi. Bizim gördüyümüz 31 nəfərdən yalnız 3 nəfər formada idi, 
hansılar ki, biri polis, ikisi isə milli könüllülər idi. Qalanları mülki şəxslər idi (8 qadın və 3 uşaq). İki ailə 
birlikdə öldürülmüşdü və burada qadınlar əliuşaqlı idi. Onlardan bir neçəsi başından dəhşətli yaralar almışdı: 
balaca bir qızın isə yalnız üzü salamat qalmışdı. Sağ qalanlar dedi ki, onlar yerə uzananda, ermənilər 
dayanmadan onlara atəş açırdılar.  

BBS1 Morninq Nyus, saat 07.37, çərşənbə axşamı, 3 mart 1992 Canlı yayımda olan BBS müxbiri xəbər 
vermişdir ki, o, 100-dən çox azərbaycanlı kişi, qadın, uşaq, hətta körpənin çox qısa məsafədən başlarından güllə 
ilə vurulduğunu görüb.  

Röytersin fotoqrafı Frederik Lenqan Ağdam yaxınlığında azərbaycanlıların meyitləri ilə dolu iki yük 
maşını görmüşdür. "Birinci dəfə 35 meyit saydım və məncə, ikinci maşında da bir o qədər meyit var idi. Onların 
bəzilərinin başı kəsilmiş, çoxları yandırılmışdı. Onların hamısı kişi idi və bir neçəsi hərbi forma geymişdi". 
Çöldə isə yüzlərlə insan müsəlman duaları oxuyurdular. Onların bəziləri huşlarını itirərək öldürülmüş 
qohumlarının (hansılar ki, bir neçə dəqiqə bundan əvvəl gətirilmişdi) yanına yıxılırdılar. Qarlı təpələrə 
səpələnmiş onlarla insan meyitini əks etdirən dəhşətli film sağ qalmış qaçqınların, qadın və uşaqlara qarşı 
törədilmiş soyqırım haqqında söylədiklərini təsdiq edir. Azərbaycan televiziyası Azərbaycan şəhəri olan 
Ağdama bir yük maşını ilə meyit gətirildiyini göstərmişdir. Onların çoxlarının üzləri bıçaqla doğranmış, gözləri 
çıxarılmışdı. Balaca bir qızın qolları havaya açılı vəziyyətdə qalmışdı. O, sanki kömək diləyirdi. Operator və 
qərbli jurnalistləri ərazidən götürən vertolyotun pilotu dedi ki, o, Xocalıda və Əsgəran dərəsində onlarla meyit 
görüb.  

Dünyada qəbul olunmuş beynəlxalq konvensiyalar, ümumbəşəri qanunlar Xocalı faciəsi kimi 
soyqırımları pisləyir, yolverilməz olduğunu bildirirlər. Azərbaycan xalqı 1948-ci il 9 dekabr "Soyqırım 
cinayətinin xəbərdarlıq edilməsi və cəzalandırılması" konvensiyasını rəhbər tutaraq, Ermənistan Respublikasına 
qarşı BMT-nin Beynəlxalq Məhkəməsində iddia qaldırmaq üçün bütün hüquqi əsaslara malikdir. Dünya 
bilməlidir ki, bu cinayət, təkcə Azərbaycan xalqına qarşı deyil, həm də bütün sivilizasiyalı dünyaya, bəşəriyyətə 
qarşı yönəldilmişdir. Seyran Ohanyan, Serj Sarkisyan, eləcə də, Robert Köçəryan və digərləri baş vermiş 
soyqırımın günahkarları kimi beynəlxalq məhkəmə qarşısında cavab verməlidir.  

Tarixin bu səhifəsində beynəlxalq hüququn ümumtanınmış normaları ilə qorunan insan hüquq və 
azadlıqları kobudcasına pozulmuşdur. Ermənilərin Xocalıda azərbaycanlılara qarşı törətdikləri vəhşiliklər 
birbaşa olaraq beynəlxalq hüquqa ziddir. Törədilmiş erməni barbarlığına, vandalizminə, soyqırımına görə 
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi fevralın 26-nı "Xocalı Soyqırımı Günü" elan etmişdir.  

Ulu Öndər Heydər Əliyev 25 fevral 1997-ci ildə hər il fevral ayının 26-sı saat 17.00-da Azərbaycan 
Respublikasının ərazisində Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə ehtiram əlaməti olaraq sükut dəqiqəsi elan 
edilməsi ilə bağlı Fərman imzalamışdır. Həmin tarixdə mərhum prezidentimiz Heydər Əliyevin Fərmanı ilə 4 
nəfərə "Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı" adı, 15 nəfərə "Azərbaycan Bayrağı" ordeni, 57 nəfərə isə "İgidliyə 
görə" medalı verilmişdir.  

26 mart 1998-ci ildə isə dahi lider Heydər Əliyev "Azərbaycanlıların Soyqırımı Haqqında" Fərman 
imzalamışdır. Uzaqgörən siyasətçi - Ulu Öndər dünya ölkələrinin siyasi xadimləri ilə bütün görüşlərində Xocalı 
soyqırımından, qaçqın və məcburi köçkün problemindən bəhs etmiş və bununla bağlı Xocalı Faciəsinin, 
Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında  çox böyük işlər görmüşdür.  

Erməni işğalçılarının törətdikləri bu vəhşiliklər cəzasız qalmamalıdır. Ermənistanın hərbi-siyasi 
təcavüzü dünya ictimaiyyəti tərəfindən ittiham edilməlidir. Beynəlxalq təşkilatlar, dünya dövlətlərinin 
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parlamentləri Ermənistan Respublikasının Azərbaycan torpaqlarında törətdiyi hərbi cinayətə - Xocalı 
soyqırımına, əsil soyqırım hadisəsi kimi beynəlxalq siyasi-hüquqi qiymət verməlidirlər. 

 
İ.ƏLİYEV 

 
“Səs”.- 2010.- 26 fevral.- N 36.- S.11-12. 
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Türkiyə parlamenti Xocalını andı 

 
Böyük Millət Məclisində cinayət törədənlərin beynəlxalq məhkəmədə cavab verməsi tələbi səslənib 
 
Türkiyə Böyük Millət Məclisinin fevralın 25-də keçirilən toplantısında Xocalı faciəsinin ildönümü 

ilə bağlı çıxışlar olub. APA-nın xəbərinə görə, parlament fraksiyalarının nümayəndələri söz alaraq 
Azərbaycanın işğal olunmuş Dağlıq Qarabağ bölgəsində 18 il əvvəl erməni işğalçıları və onlara dəstək 
verən Rusiya hərbçiləri tərəfindən törədilmiş qorxunc qırğın haqqında təmsil etdikləri siyasi partiyanın 
mövqeyini ifadə ediblər. Çıxışlarda Xocalıdakı kütləvi qətl bəşəriyyətə qarşı cinayət kimi lənətlənib və 
Azərbaycanla tam həmrəylik ifadə olunub.  

 
TBMM-nin Azərbaycan-Türkiyə parlamentlərarası dostluq qrupunun sədri, hakimiyyətdəki Ədalət və 

İnkişaf Partiyasının (AKP) üzvü Mustafa Kabakçı bildirib ki, bu gün Türkiyəni soyqırımda ittiham edən 
Ermənistan özü çox yaxın keçmişdə - 1992-ci ildə soyqırım törədib: “Ermənilər Rusiyanın 366-cı alayı ilə 
birlikdə girişini-çıxışını qapatdıqları Xocalıya hücum edərək 613 bacı-qardaşımızı qətlə yetiriblər. Biz dünən 
olduğu kimi, bu gün də Azərbaycanın yanındayıq”.  

Milliyyətçi Hərəkat Partiyası (MHP) adından çıxış edən Atilla Kaya da Xocalıda ermənilər tərəfindən 
gerçəkləşdirilən, 20-ci əsrin sonundakı ən kütləvi qətllərindən biri olan Xocalı faciəsini xatırlamaq və 
xatırlatmaq üçün söz aldığını bildirib: “Xocalı hadisəsi millətimizin Dağlıq Qarabağdakı mənsublarına qarşı 
törədilmiş cinayətdir. Bu qətl rusların dəstəyi ilə icra edilib. Xocalı 11 min nəfər əhalisi olan bir şəhər idi, lakin 
insanların bir hissisə şəhəri tərk etmişdi. Tərk etməyənlər 1992-ci il fevralın 26-da ermənilər və rusların 
hücumuna məruz qalıb. 613 nəfər öldürülüb, 1200-ə yaxını girov götürülüb, 475 nəfər ağır yaralanıb”.  

A. Kaya Xocalı cinayəti zamanı Dağlıq Qarabağ ermənilərinə Ermənistanın indiki prezidenti Serj 
Sarkisyan və keçmiş prezidenti Robert Köçəryanın rəhbərlik etməsi faktına diqqəti cəlb edib: “Təəssüf ki, bu 
gün Serj Sarkisyan Türkiyəyə gəlir və bizim prezidentimizlə görüşür. Bosniyada hərbi cinayət törədənlər bu gün 
beynəlxalq məhkəmədə cavab verir. Azərbaycanda hərbi cinayət törədənlər də beynəlxalq məhkəmədə cavab 
verməlidir”. 

 
“Şərq”.- 2010.- 26 fevral.- N 36.- S.3 
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Bəşər tarixinin ən qanlı səhifələrindən biri - XOCALI SOYQIRIMI 

 
Ulu öndər Heydər Əliyev: 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 təzahürüdür 

Dünya tarixinin ən qanlı faciələrindən biri sayılan Xocalı soyqırımı XX əsrdə erməni şovinizminin 
mahiyyətinin aşkara çıxmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Hətta adi müharibə qanunlarına belə riayət 
etməyən, yaşından asılı olmayaraq əliyalın, silahsız və köməksiz insanları vəhşicəsinə qətlə yetirən o dövrün 
imperiya qoşunu ilə erməni silahlılarının əsl məqsədi Azərbaycan xalqını mənəvi cəhətdən sındırmaq, onun 
döyüş ruhunu öldürmək idi. Çünki Xocalı, sadəcə, bir döyüş anı, döyüş meydanı deyildi. Xocalı bir çox 
məqamları özündə əks etdirirdi. İstər Kremlin hündür divarları arxasında Azərbaycana qarşı hazırlanan qanlı 
planlar, istərsə də ölkədə baş alıb gedən hərc-mərcliyin, kreslo döyüşünün torpaq döyüşünə üstün gəlməsi 
faktları Xocalıda faciə şəklində reallığa çevrildi. 

XX əsrin Xocalı faciəsindən əvvəl dünyada iki yaşayış məntəqəsi eyni aqibətə uğramış, eyni metodla Yer 
üzündən silinmiş və sakinləri məhv edilmişdi. Bunlardan birincisi Belarusun Xatın kəndidir ki, 1941-ci ildə 
faşistlər bu kəndi tamamilə yandırmış, dinc sakinləri vəhşicəsinə məhv etmişdilər. İkincisi isə ABŞ-Vyetnam 
müharibəsi zamanı Sonqmi kəndində baş verən faciədir ki, bu kəndin sakinlərini partizanlara dəstək vermək 
bəhanəsi ilə böyükdən-kiçiyə qədər bütünlüklə qırmışdılar. Amma bu faciələr də Xocalı soyqırımı ilə müqayisə 
oluna bilməzlər. Xocalı soyqırımı miqyasına və böyüklüyünə görə, onların hamısından daha dəhşətlidir. 
Azərbaycanın Ümummilli lideri Heydər Əliyev bu soyqırım haqqında öz fikirlərini bu cür ifadə edib: “Bu 
amansız və qəddar soyqırımı aktı insanlıq tarixinə ən qorxulu kütləvi terror aktlarından biri kimi daxil oldu”. 

Əslində, Xocalı faciəsi bir gecənin olayı deyildi. Ermənilər bu faciəyə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi 
başlandıqdan, bəlkə də başlamamışdan öncə hazırlıq görmüşdü. Onlar Qarabağın digər ərazilərində də bu cür 
faciələr törətməyə çalışsalar da, bunun ən dəhşətlisini Xocalıda həyata keçirdilər. Xocalı faciəsinə gedən yolun 
başlanğıcı isə 1988-ci ilə, yəni, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin başladığı dövrə təsadüf 
edir. Elə həmin vaxtdan Xocalı soyqırımının əsası qoyulmuşdu. 

 
İllər idi ki, işğal planı hazırlanırdı... 

 
Tarixən Azərbaycan torpaqlarına göz dikən ermənilər 1985-ci ildə SSRİ-də ermənipərəst Mixail 

Qorbaçovun hakimiyyətə gəlməsi ilə yenidən məkrli planlarını həyata keçirməyə başladılar. Amma onlara öz 
planlarını həyata keçirməkdə mane olan çox böyük bir amil vardı: həmin dövrdə Siyasi Büronun üzvü, SSRİ 
Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini Heydər Əliyev ermənilərə və onların himayədarı olan Qorbaçova 
Azərbaycanla bağlı planlarının reallaşmasına, o cümlədən, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin törədilməsinə imkan 
vermirdi. Elə bu səbəbdən həm ermənilər, həm də onların mərkəzi hakimiyyətdə olan himayədarları o vaxtlar 
Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti adlanan bu Azərbaycan bölgəsilə bağlı məkrli planlarını həyata keçirmək üçün 
M.S.Qorbaçovun vasitəsilə Heydər Əliyevin Siyasi Bürodan uzaqlaşdırılmasına nail ola bildilər. Təsadüfi deyil 
ki, Ümummilli liderin Siyasi Bürodan getməsindən həmən sonra - 1987-ci ilin noyabrında erməni akademik 
A.Aqanbekyan Parisdə verdiyi açıqlamada Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti ilə bağlı SSRİ rəhbərliyinə təklif 
verdiklərini açıqladı. Elə bu vaxtlar erməni “Qarabağ Komitəsi”, onun Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətindəki 
separatçı-terrorçu təşkilatı “Krunk” gizli fəaliyyətlərinə son qoyaraq açıq şəkildə niyyətlərini bəyan etməyə, 
Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları səsləndirməyə başladı. Bunun nəticəsi olaraq ermənilər tərəfindən “Miatsum” 
adlanan hərəkat da formalaşdırıldı. Bütün bunlar 1988-ci ilin fevralından etibarən, hadisələrin daha gərgin və 
aqressiv məcrada inkişafı ilə nəticələndi. Ermənilər sovet təhlükəsizlik orqanlarının əli ilə Azərbaycanın bir sıra 
bölgələrində iğtişaşlar törətdilər və bununla da Ermənistanda yaşayan azərbaycanlıları öz dədə-baba 
yurdlarından deportasiya etmək üçün zəmin yaratdılar. 1988-ci ildə isə öz tarixi torpaqlarında yaşayan 250 min 
azərbaycanlı bu ərazidən qovuldu, bununla da, Ermənistan monoetnik dövlətə çevrildi. 

 
Soyqırıma aparan yol... 

 
Qarabağ müharibəsində rusların ermənilərə yardım etməsi gizli fakt deyil. Hətta törədilən qətllərdə iştirak 

etmiş rus, erməni hərbçilərinin adı açıq şəkildə bəyan edilir. Onlardan bəziləri (məsələn, Ermənistanın keçmiş 
prezidenti Robert Koçaryan, hazırkı prezident Serj Sarkisyan, bu ölkənin müdafiə naziri Seyran Ohanyan) bu 
qətliamlarda iştirak etdiklərini etiraf ediblər. Xatırladaq ki, bu qətllərin planlı şəkildə həyata keçirilməsində 
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Kremlin rolu olduqca böyük idi. 200 il idi ki, imperiya caynağından xilas ola bilməyən Azərbaycan demək olar 
ki, rus şərqşünasları tərəfindən tam şəkildə tədqiq edilmişdi. Bu tədqiqatın əsas ruhu isə üzdə göründüyü kimi 
tarixi-siyasi məqamlar deyildi. SSRİ-nin beyin institutları imperiya tabeçiliyində olan xalqların xüsusiyyətini, 
xarakterini tədqiq edirdi. Bu cəhətdən onlar dərk edirdilər ki, yüksək döyüş ruhuna malik Azərbaycan xalqı ilə 
səngərdə üz-üzə gəlmək o qədər də arzuolunan hal deyil. Hətta nəzərə almaq lazımdır ki, erməniləri silah-
sursatla tam təmin edən, canlı qüvvə ilə kömək göstərən, üstəlik, Azərbaycanda olan silahı zorla əhalidən yığan 
imperiya başbilənləri o dövrdə özünü imperiya xidmətindən kənarda hiss edə bilməyən Azərbaycan rəhbərliyi 
vasitəsilə bütün yollara əl atırdı. 

1988-ci ildən başlanan Dağlıq Qarabağ münaqişəsində baş verənlər Azərbaycan xalqında sözün əsl 
mənasında böyük vətənpərvərlik ruhu yaratmışdı. Bu ruh insanların genetik keçmişindən yaranan bir hiss idi. 
Bütün gənclərin yalnız bir fikri vardı: Vətən uğrunda silaha sarılmaq, torpağı qorumaq, lazım gəldiyi zamanda 
bu yolda şəhid olmaq... Amma bu gün də, həmin dövrdə də müxalifətdə olan qruplaşmalar gənclərin bu saf 
arzusundan, Vətən sevgisindən öz siyasi oyunlarında istifadə etməyə çalışırdılar. “Rəhbərlik” etdikləri hərbi 
birləşmələrdən Bakıda siyasi hadisələrin gedişatında istifadə edən bu insanlar, əslində, ermənilərin işğal faktına 
öz hərislikləri ilə köməklik göstərirdilər. Erməni və rus hərbi birləşmələrinin hücumlarına məruz qalan 
rayonların sakinləri isə çətin yollarla, hətta öz ciblərinin pulu ilə aldıqları (həmin dövrdə Gəncədə yerləşən 
Rusiyanın hərbi qüvvələrinin rəhbəri Şerbak demək olar ki, bütün silah növlərindən satdırırdı və cəbhə 
bölgəsində yerləşən rayonlarımızın sakinləri öz pulları ilə aldıqları silahlarla öz torpaqlarını qoruyurdular) 
primitiv silahlarla erməni-rus birləşmələrinə qarşı döyüşdə tək qalmışdı. Müxalifətin təxribatçı ünsürləri isə 
döyüşən rayonlarda min bir şayiələrlə insanları çaş-baş salır, vətəndaşlarımızı qarşı-qarşıya qoyurdu... 

 
Rusların köməyi ilə məhv edilən XOCALI... 

 
...Belə bir məqamda Xocalı dörd bir tərəfdən erməni mühasirəsində çətin günlərini yaşayırdı. 1991-cı ilin 

oktyabrından tam mühasirədə saxlanan Xocalıya gedən bütün avtomobil yolları bağlanmışdı. Artıq şəhərlə 
gediş-gəliş yeganə nəqliyyat vasitəsi kimi vertolyotlarla həyata keçirilirdi. Belə vəziyyət şəhərə özünümüdafiə 
üçün silah, ərzaq və digər zəruri məhsulların çatdırılmasında ciddi problemlər yaradırdı. Həmin dövrdə Dağlıq 
Qarabağda erməni separatçıları da fəaliyyətini genişləndirirdi. Bunun nəticəsi olaraq 1991-ci ilin sentyabrında 
“Dağlıq Qarabağ Respublikası” adlanan qondarma-separatçı rejimin yaradıldığı bildirildi. Həmin il noyabr 
ayının 26-da isə Azərbaycan Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin statusunun ləğv olunduğunu bəyan etdi. 

Xocalı isə hələ də döyüşürdü. Xocalıda döyüşən insanların arasında bu şəhərdən olmayan cəmisi 16 şəxs 
vardı. Bu isə o demək idi ki, xocalılılar rus-erməni birləşmələrinin qarşısına yalnız öz qüvvələri ilə çıxırdılar. 
Dövlətdən isə kömək gəlmirdi. Hətta Xocalı o zaman döyüş gedən digər kəndlərin belə köməyinə gedirdi. Belə 
ki, ermənilər azərbaycanlılar yaşayan kəndlərə hücum edəndə Xankəndi və erməni silahlılarının yerləşdiyi digər 
məntəqələr də Xocalıdan atəşə tutulur və düşmənin öz niyyətini həyata keçirməsinə maneələr yaradılırdı. Lakin 
Xocalıya və Qarabağın düşmən hücumuna məruz qalan digər bölgələrinə o vaxtkı Azərbaycan iqtidarı 
tərəfindən lazımi yardımların edilməməsi və hakimiyyət uğrunda gedən savaşlar ermənilərə öz niyyətlərini daha 
asan reallaşdırmağa imkan verirdi. Məhz bunun nəticəsində 1992-ci il yanvarın 10-da ermənilər Axullu kəndini 
zəbt edə bildilər. Elə həmin ilin fevralında Malıbəyli və Quşçular kəndləri hücuma məruz qaldı. Xankəndində 
yerləşən 366-cı alayın bilavasitə iştirakı ilə bu kəndlər də ermənilər tərəfindən işğal olundu. Malıbəyli və 
Quşçular kəndlərinin işğalından bir neçə gün sonra Dağlıq Qarabağın ən iri yaşayış məskənlərindən olan 
Qaradağlı yenə də 366-cı motoatıcı alayın əsgər və zabit heyəti, eləcə də, müxtəlif xarici ölkələrdən gətirilmiş 
muzdlu döyüşçülər hesabına ermənilərin əlinə keçdi. Kənd əhalisi vəhşicəsinə qətlə yetirildi. Artıq 1992-ci il 
fevralın 18-də Xocalı istiqamətində olan yaşayış məntəqələri azərbaycanlılardan təmizlənmişdi, yüksək 
mövqelər ermənilər tərəfindən tutulmuşdu. İndi ermənilər üçün əsas hədəf XOCALI idi. 

Ermənilərin və rusların Xocalı şəhərini hədəfə almaqda əsas məqsədi bir tərəfdən Qarabağın dağlıq 
hissəsində azərbaycanlılardan ibarət olan, strateji əhəmiyyətli ərazidə maneəni aradan qaldırmaq idisə, digər 
tərəfdən, ümumiyyətlə, Xocalını Yer üzündən birdəfəlik silmək idi. Öz miqyasına və dəhşətlərinə görə dünya 
tarixində analoqu az olan Xocalı soyqırımını törətməkdə erməni şovinistləri və ideoloqları həm də daha uzağa 
hesablanmış məqsəd güdürdülər. Onların əsas niyyəti Dağlıq Qarabağı və digər Azərbaycan torpaqlarını ələ 
keçirmək, xalqımızın müstəqillik və ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizə əzmini qırmaq idi. Düzdür, buna nail ola 
bilməsələr də, ermənilər 366-cı alayın köməyilə tarixə ən dəhşətli qanlı səhifələrdən birini yazdılar... 

...Ölkə rəhbərliyinin səriştəsizliyi və yaranmış şərait ermənilərin Xocalı ilə bağlı planlarının daha tez 
həyata keçirməsinə təkan verirdi. Fevralın 25-də Xocalı daha dəhşətli dərəcədə artilleriya və digər hərbi 
texnikadan atəşə tutulmağa başladı. Bu işdə yenə də 366-cı alayın texnikasından geniş istifadə olundu. 
Ümumiyyətlə, bu alay Xocalı ilə yanaşı, Azərbaycanın digər kəndlərinin də atəşə tutulmasında dəfələrlə iştirak 
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edib. Bunun əsas səbəblərindən biri də alayda xeyli sayda erməninin olması idi. Yeri gəlmişkən, 366-cı alayın 
Xocalıya hücumuna rəhbərlik edən şəxslərdən biri də Ermənistanın indiki müdafiə naziri Seyran Muşeqoviç 
Ohanyan idi. Məhz onun komandanlığı altında 366-cı alayın 2-ci batalyonu, Yevgeni Nabokixinin komandası 
altında 3-cü batalyon, 1 saylı batalyonun qərargah rəisi Valeriy İsayeviç Çitçyan və alayda xidmət edən 50-dən 
artıq erməni zabit və gizir Xocalıya hücumda iştirak edib... 

...Bu soyqırımda 613 nəfər dinc azərbaycanlı, o cümlədən, 63 uşaq, 106 qadın, 70 qoca bir neçə saatın 
içində amansızlıqla qətlə yetirildi. Erməni-rus birləşmələri 487 nəfəri ağır xəsarətlərə məruz qoydu, 1275 nəfəri 
isə girov götürdü. Ermənilər qaniçənlikdə vaxtilə dünyanı lərzəyə salmış faşizmi də geridə qoyduqlarını 
nümayiş etdirdilər. Beynəlxalq humanitar hüquq normalarını, insan hüquqları üzrə ən müxtəlif konvensiyaları 
ayaq altına atan erməni hərbi birləşmələri insanları qətlə yetirmək məqsədilə ən qəddar üsullara əl atdılar. 
Şahidlərin təsdiqlədiyinə görə, həmin gecə onlarla qadın, 2 yaşından 15 yaşınadək olan uşaqlar, ahıl qocalar 
güllələnib, insanların başlarının dərisi soyulub, müxtəlif əzaları kəsilib, gözləri çıxarılıb, hamilə qadınların 
qarınları yarılıb, adamlar diri-diri torpağa basdırılıb və ya yandırılıb. Güllə yarasından ölməyənlərin başlarına 
sonradan güllə vurulub, meyitlər zorakılığa məruz qalıb... 

 
Xocalı həqiqətləri dünya ictimaiyyətinin diqqət mərkəzində... 

 
Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin 1993-cü ilin iyununda xalqın təkidli tələbi ilə hakimiyyətə qayıdışından 

sonra bir çox milli faciələrimiz kimi Xocalı soyqırımına da siyasi-hüquqi qiymətin verilməsi mümkün oldu. 
1996-cı il fevralın 24-də xocalılılarla görüşən Ulu öndərimiz Heydər Əliyev faciənin xalqımızın qəhrəmanlıq 
tarixində xüsusi yeri olduğunu vurğulayıb: “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 təzahürüdür... 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 etdi, sənəddə hadisənin başvermə səbəbləri, günahkarları təfsilatı ilə açıqlandı. Eyni 
zamanda, Xocalı faciəsi ilə bağlı həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, erməni qəsbkarlarının beynəlxalq 
müstəvidə ifşası mühüm vəzifələr kimi önə çəkildi. Ümummilli liderimizin “Xocalı soyqırımı qurbanlarının 
xatirəsinə sükut dəqiqəsi elan edilməsi haqqında” 25 fevral 1997-ci il tarixli Sərəncamı ilə hər il fevral ayının 26-sı 
saat 17.00-da Azərbaycan Respublikasının ərazisində Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi ehtiramla yad edilir. 

Son illərdə Xocalı həqiqətlərinin dünyaya tanıdılması, Ermənistanın sovet hərbi dairələrinin dəstəyi ilə 
həyata keçirdiyi insanlıq əleyhinə cinayətin beynəlxalq miqyasda ifşası istiqamətində xeyli iş görülüb, xarici 
dillərdə kitablar, sənədlər dərc olunub, Xocalı soyqırımı ilə bağlı müxtəlif beynəlxalq təşkilatlar öz mövqeyini 
açıqlayıb. Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında həyata keçirilən ardıcıl tədbirlər 
nəticəsində bu gün bir sıra Avropa ölkələri Xocalı soyqırımı ilə bağlı həqiqətlərlə tanış olub. Bu istiqamətdə 
Heydər Əliyev Fondunun xidmətləri yetərincədir. Məhz Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, ölkəmizin birinci 
xanımı, YUNESKO-nun və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri, millət vəkili Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə bir 
sıra ölkələrin paytaxtında Xocalı soyqırımı ilə bağlı tədbirlər keçirilib. İslam Konfransı Təşkilatı Gənclər 
Forumunun Mədəniyyətlərarası Dialoq üzrə baş əlaqələndiricisi, Heydər Əliyev Fondunun Rusiya 
nümayəndəliyinin rəhbəri Leyla xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə elan edilən “Xocalıya ədalət” kampaniyasının 
səyi ilə Xocalı soyqırımının adı İsveçdə yaradılmış və virtual aləmdə geniş vüsət almış mükəmməl “Beynəlxalq 
Müharibə Qurbanları Memorialı” arxiv layihəsinə daxil edilib və Xocalı soyqırımının adı Srebrenitsa, Xolokost 
və başqa yerlərdə törədilmiş soyqırımları və qətliamlarla bir sırada çəkilib. 

Bununla yanaşı, bu il yanvarın 31-də İslam Konfransı Təşkilatına üzv dövlətlərin Parlament İttifaqının 
Uqandanın Kambala şəhərində keçirilən və 51 ölkənin parlament nümayəndələrinin iştirak etdiyi VI 
konfransında “Xocalıya ədalət” beynəlxalq kampaniyasına dəstək çərçivəsində xüsusi qətnamə qəbul edilib. 

...Azərbaycan xalqı heç bir zaman Xocalıda baş verən dəhşətləri unutmayacaq. Dövlətimizin apardığı 
ardıcıl siyasət nəticəsində işğal altında olan torpaqların azad ediləcəyi gün çox uzaqda deyil. Düzdür, Xocalı 
yarası heç zaman sağalmayacaq, amma Xocalının azadlığa qovuşması narahat ruhların rahatlıq tapmasına 
kömək edəcək... 

Pərviz SADAYOĞLU 
“Yeni Azərbaycan”.-2010.-26 fevral.-N.36.-S.4. 
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Xocalının ilk milis rəisi öz gözü ilə gördüyü dəhşətlərdən danışdı 

 
1990-cı ilin yanvar hadisələrindən sonra Orta Asiyadan Azərbaycana qayıdan  

Sabir Məmmədov soyqırım ərəfəsindəki prosesləri necə xatırlayır? 
 

Bilmirəm, Qulu Məhərrəmli onları niyə göstərmir? 
 

Redaksiyamıza Əsgəran Rayon Milis Şöbəsinin tabeliyində Xocalı milis bölməsinin ilk rəisi, 
hazırda təqaüddə olan polis zabiti Sabir Məmmədovun məktubu gəlib. Məktubun maraqlı olduğunu 
nəzərə alıb çap edirik: "1990-cı ilin yanvar hadisələrindən sonra mən Orta Asiyadan Azərbaycana 
gəldim. Daxili işlər naziri, mərhum Məhəmməd Əsədov məni DQMV-nin Əsgəran Rayon Milli Şöbəsinin 
tabeliyində Xocalı milis bölməsinə ilk milis rəisi təyin etdi.  
   Nazir biləndə ki, qardaşım, milis polkovniki Sadir Məmmədov DQMV Dİİ-də rəis müavinidir, dedi:  
    - Qardaşınla əl-ələ verib, birlikdə təcavüzkar erməni hərbçilərini yerində oturdarsınız. Qorxmayın, mən 
həmişə sizi müdafiə edəcəyəm. Nəhayət, Əsgəran Dİİ-ni tabeliyində Xocalı milis bölməsi yaradıldı. Tez bir 
zamanda Xocalı sakinlərindən 58 nəfər mülki şəxs milis sıralarına qəbul etdim. Yeni təşkil olunmuş milis 
bölməsinin işə başlamaq üçün binası yox idi. Mən o vaxtkı DQMV Daxili İşlər İdarəsinin rəisi, mərhum general 
Kovalyovun qəbulunda oldum. Onun tapşırığı ilə bizə iki ədəd köhnə vaqon verildi. Həmin vaqonları Xocalı 
aeroportunun yaxınlığındakı təpənin üstündə yerləşdirdik. O zaman gün ərzində İrəvandan Xocalıya 31-32 reys 
"Yak- 40" təyyarəsi gəlirdi. (əlbəttə, ermənilər Stepanakertə gəlirdilər).  
  Sonra bu reysin sayı 4-ə endirildi, daha sonra isə həftə ərzində 1 və ya 2 reys olurdu. Biz bu barədə 
DİN-ə məlumat verdik.  
  Belə ki, respublika rəhbərliyi Xocalıda və onun ətrafında baş verən hadisələrdən Xocalı milisi vasitəsilə 
ətraflı məlumat alırdı. Təbii ki, bu Əsgəran rayon rəhbərliyini qane etmədiyindən, ermənilər bizim bölmənin 
işinə hər vəchlə mane olmağa çalışırdılar. Bütün bunlardan xəbərdar olan Daxili İşlər Nazirliyi Xocalıda milis 
şöbəsi üçün inzibati binanın tikilməsinə göstəriş verdi. Şöbəmizin milis əməkdaşları, texniki işçilərimizin, DİN-
in tikinti briqadasının işçilərinin Malik, Vəli Sadıqov, Allahverdi Azadov və başqalarının səyi nəticəsində 
vaxtından tez 52 otaqdan ibarət 2 mərtəbəli bir bina tikilib istifadəyə verildi. 1991-ci ildə sürücüm Azərlə 
xidməti "UAZ" maşınında Xankəndinə Dİİ-nə tikinti sahə üzrə sənəd aparırdım. Dİİ binasının qarşısında maşını 
saxlayıb içəri daxil oldum. Həmin binanın qarşısında xeyli erməni məişəli qadın və kişi dayanaraq binanı və 
xidməti maşınımı dövrəyə almışdılar. Həmin vaxt Bakıda yaşamış erməni milləti olan bir qadın mənə 
yaxınlaşaraq pıçıltı ilə dedi: - Rəiscan, səni və qardaşını girov götürmək istəyirlər.  

Ehtiyatlı olun!  
Dİİ-rəisi Kovalyovun qəbul otağında növbə gözləmədən içəri girib bu haqda generala məlumat verdim.  

  Mən cəld əlimin işarəsi ilə sürücüm Azərə pəncərədən işarə etdim ki, maşını Şuşaya tərəf sürüb qaçsın. 
Xəbər gəlmişdi ki, ermənilər Xocalı yolunu bağlayıblar. Çünki ermənilər maşının Xocalı milis şöbəsinin 
olduğunu bilirdilər. Azər cəld maşını yerindən tərpədib gözdən itdi.  

Dİİ-nin rəisi Kovalyovun və onun müavini polkovnik Sadir Məmmədovun operativliyi nəticəsində 
DQMV-nin komendantı Safonova və qərargaha məlumat verildi. Az sonra silahlı rus hərbçiləri VTR-lə Dİİ-nə 
gəlib, məni və qardaşım Sadir Məmmədovu arxa qapıdan çıxararaq qərargaha gətirdilər.  

Sürücüm Azər Şuşaya qaçandan sonra ratsiya ilə mənə məlumat verdi ki, Şuşadayam. Ratsiyada bu 
sözləri eşidən Xocalı milisinin əməliyyat üzrə rəis müavini Hüseyn Əliyev, Yaşar Hacıyev, İlham Hüseynov və 
İlqar Hümbətov dərhal Stepanakertə gəlib məni qərargahdan götürdülər və Xocalıya (arxa yolla) qayıtdıq. 
Həmin vaxt Hüseyn Əliyevin cəsarətli hərəkəti indi də gözlərim önündədir.  

 1991-ci ilin noyabr ayından Ağdam-Şuşa yolu ermənilər tərəfindən Əsgəran qalası keçidindən 
betonlandığı üçün bütün əlaqələr kəsilmişdi. Orada azərbaycanlılar yaşayan kənd əhalisinə, milis işçilərinə və 
özünümüdafiə dəstələrinə ərzağı vertolyotla verirdik. Əlac ancaq hava yoluna idi.  

 Yaxşı yadımdadır, Dİİ- dən şəxsi heyət üçün aldığım geyim və hərbi sursatları Xocalıdan gətirmək 
üçün bir neçə çün Ağdamda vertolyot gözlədim. Nəhayət, DİN- in xətti ilə və DQMV, Dİİ-nin rəis müavini 
olmuş polkovnik S. Məmmədovun köməyi sayəsində bir ədəd "Krokodil" vertolyotu əldə edə bildim.  
  1991-ci il sentyabr ayının 25-də Ağdamdan Xocalıya gələn, içərisində 16 nəfər tikinti işçisi olan 
avtobusu ermənilər Əsgəranın düz ortasında (Ağdam-Xocalı-Şuşa yolunda) yoldan çıxararaq aşırmışdılar. Bu 
faciədən xəbər tutan Xocalı milis əməkdaşları ilə hadisə yerinə gəldik. Milis serjantı Əhliman Ağayev qolundan 
yaralandı. Səhəri gün, yəni sentyabrın 26-da Ağdamdan-Xocalıya işə gələn milis işçilərindən Natiq Əhmədov və 
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Əli Vəliyev sübh çağı Əsgəran qalasının 50 metrliyində erməni yaraqlıları tərəfindən qəddarcasına qətlə 
yetirilmişdi. Hadisə yerini Xocalı milisinin əməlliyatı üzrə rəis müavini Adilov Hafis müayinə etdi. Çünki 
istintaq qrupuna məlumat versək də, onların Şuşadan hadisə yerinə gəlməsinə erməni yaraqlıları yol vermədi. 
Atışma nəticəsində qrup Şuşadan çıxa bilməmişdi. 
  Buna baxmayaraq, ara-sıra DİN-in nümayəndələri, jurnalistlər də Xocalıya baş çəkirdi. Onları da 
qınamıram, yolun bağlı olmağı, vertolyotun ara-sıra olması hamını çaş-baş salmışdı. Xocalıya jurnalist ayağı 
dəymirdi. Həmin vaxt - 1991-ci ilin dekabr ayının 29-da üç nəfər jurnalist Bakıdan Xocalıya gəlmişdi. Onlar 
Xocalıya, dediklərinə görə, birinci dəfə idi gəlmirdilər. Gələnlər Xocalıda camaatın çətin vəziyyətdə - çörəksiz, 
silahsız, işıqsız olmasının şahidi oldular. Jurnalist Qulu Məhərrəmli və onunla gələn yoldaşları Xocalının bir 
çox yerlərini gəzərək postları, camaatdan müsahibə götürərək lentə alırdılar.  
  Lentə çəkilən görüntülər bir-iki dəfə hissə-hissə televiziya vasitəsilə yayımlandı. Lakin hələ bu günə 
kimi bir dəfə də tam yayımlanmayıb. Bilmirəm, Qulu Məhərrəmli o çəkilişi Xocalı günündə (hər il) nə üçün 
efirə vermir?  

Xocalı rayon icra hakimiyyətinin başçısı Elman Məmmədovla söhbətimiz oldu ki, o Bakıya getsin, 
respublika rəhbərliyi ilə - Həsən Həsənovun adını çəkdim - danışsın ki, vertolyot alıb qadınları, uşaqları və 
qocaları Xocalıdan çıxaraq. Elman Məmmədovu fevral ayının 9-da yola sala bildim. 13 fevralda qayıtdı. Növbə 
mənim olduğu üçün axşam saat 19-00 radələrində Xocalıdan təxminən 28-30 nəfər mülki şəxslə birlikdə 
Gəncəyə uçduq. Böyük vertolyotu müşayiət edən iki ədəd "Krakodil" vertolyotla yaralıları Bakıya yola saldıq.  
  Gəncədən 7 avtobusla camaatı götürüb Ağdama gətirdim. Ağdamdan hərbi sursat götürüb Xocalıya 
qayıtmalı idim. A. Atakişiyevlə Gəncəyə gəldim. Gəncə Şəhər Partiya Komitəsinin katibi Səbuhi Abinov, 
Gəncə şəhər Dİİ- ni rəisi Eldar Həsənov ciddi çalışsalar da, Zaqafqaziya dairəsinə məxsus vertolyotun Xocalıya 
uçmasına icazə ala bilmədilər. Yollar bağlı olduğundan, Xocalıya qayıtmaq mümkün olmadı. 

1992-ci ilin 26 fevral gecəsi nankor ermənilərin hərbi birləşmələri Xocalı şəhərini 366-cı alayın 
köməyilə yerlə-yeksan edərək xalqımıza qarşı soyqırım törətdilər.  
1998-ci ildə xəbərim olmadan məni təqaüdə göndərdilər. Hazırda təqaüddəyəm. 1992-ci ildən sonra Xocalı polis 
şəxsi heyətini Ağdam Dİİ milis batalyonuna verdilər. Bizim milis işçiləri Ağdamda Yeddixırman, Çilli, Fərrux 
kimi kəndlərin müdafiəsində düşmənə ciddi zərbələr endirirdi. Yeddixırman postunda Bəhmən Bağırov 
qəhrəmancasına həlak oldu, Fərrux uğrunda gedən döyüşlərdə Xocalı milisinin əməkdaşı, baş serjant İnqilab 
İsmayılov şəhid oldu. Hər ikisi ölümündən sonra Milli Qəhrəman adına layiq görülüb.  

Həmişə öndə gedən Xocalı polis əməkdaşları ilə birlikdə Ağdam Polis Batalyonunun əməkdaşlarından 
Namiq İlyas oğlu Allahverdiyevin də zəhməti az olmayıb. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qəbirləri nurla 
dolsun!  
  Son  

Artıq Xocalı hadisələrindən 18 il keçir. Hamı Vətən, Qarabağ, Ağdam, Şuşa həsrətilə yaşayır.  
Demək olar ki, yaşlı nəsildən az adam qalıb. Getdikcə hər şey yaddan çıxır, amma erməni cəlladlarının 
törətdiyi genosid hadisələri heç bir vaxt qəlblərdən silinməyəcək. Vaxt uzandıqca Qarabağı tanımayanlar 
və o hadisələri görməyənlər qəzet, jurnal və kitab yazırlar. Çünki elə düşünürlər ki, artıq hər hadisə 
yaddan çıxıb.  

Bu da tarixə ləkədir, tarix saxtalaşdırılır. Tarixi saxtalaşdırmaq cinayətdir. Bizim çalışdığımız odur ki, 
qoy gələcək nəsil olmuş hadisələri düzgün bilsin və bu, onlarda silinməz bir iz kimi qalsın.  

Ali baş komandanın göstəriş və əmri bizim üçün əsas amil olaraq qalır.  
 
     

Məmməd Sabir 
 

“Bakı Xəbər”.-2010.-26 fevral.- .-№299.-S.10. 
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“Xocalı soyqırımı” diskinin təqdimatı keçirilib 

 
SİA-nın hazırladığı film ermənilərin Xocalıda törətdiyi vəhşiliyə həsr olunub 

 
Dünən Prezident Kitabxanasında Səs İnformasiya Agentliyinin (SİA) hazırladığı “Xocalı soyqırım”ı 

adlı diskin və Prezident Kitabxanasının “XX əsrin faciəsi - Xocalı soyqırımı” tammətnli elektron nəşrinin 
yenilənmiş variantının təqdimat mərasimi keçirilib. 

Təqdimat mərasimindən əvvəl qonaqlar Kitabxananın Böyük Oxu zalında Xocalı soyqırımına aid 
kitablarla, dövri mətbuat materialları ilə, qanlı faciəyə aid kitabların elektron versiyalarının yazıldığı disklərlə 
tanış olublar. Dəyirmi masada çıxış edən Prezident Kitabxanasının direktoru Mayıl Əhmədov bildirib ki, 2007-
ci ildə Azərbaycan, ingilis və rus dillərində hazırlanan bu elektron resurs Xocalı soyqırımının 18-ci ildönümü 
ərəfəsində yeni materiallar hesabına əsaslı surətdə yenilənib. 

Çıxış edən “Səs” İnformasiya Agentliyinin baş direktoru və “Səs” qəzetinin baş redaktoru Bəhruz 
Quliyev deyib ki, Xocalı soyqırımı XX əsrdə ermənilərin azərbaycanlılara qarşı törətdiyi cinayətlərin ən 
dəhşətlisidir. Onun sözlərinə görə, bu faciə xalqımızın qan yaddaşına həkk olunub və Xocalı soyqırımı insanlıq 
tarixində görünməyən vəhşiliklərdəndir. Daha sonra SİA-nın hazırladığı disk nümayiş etdirilib. 13 dəqiqə 
davam edən filmdə Xocalı soyqırımı ilə bağlı statistik məlumatlar, şahidlərin fikirləri, o cümlədən, 
Azərbaycanın ziyalılarının və dövlət xadimlərinin çıxışları yer alıb. 

Filmin nümayişindən sonra çıxış edən millət vəkili Aydın Hüseynov ermənilərin 200 il ərzində 
Azərbaycana qarşı apardığı işğal və zorakılıq siyasətinin ən qanlı nəticələrindən birinin məhz Xocalı soyqırımı 
olduğunu söyləyib: “Bu bir həqiqətdir ki, Xocalı soyqırımı baş verən zaman Azərbaycanda hakimiyyətdə olan 
qüvvələr bu faciənin qarşısını almaq üçün heç bir addım atmayıb. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin 1993-
cü ildə xalqın tələbi ilə hakimiyyətə gəlməsilə Xocalı soyqırımı da öz hüquqi qiymətini aldı. Məhz Ulu öndərin 
təşəbbüsü ilə fevralın 26-sı tarixi Xocalı soyqırımı günü kimi qəbul olundu. Bu gün bütün Azərbaycan 
vətəndaşları Xocalı soyqırımının təbliği işində yer almalıdır. Bu mənada Azərbaycan dövlətinin apardığı siyasət 
olduqca təqdirəlayiqdir. Bir ay öncə İslam Konfransı Təşkilatı kimi mötəbər bir beynəlxalq təşkilat Xocalı 
soyqırımı ilə bağlı qətnamə qəbul edib. Bu Azərbaycanın uğurudur. Bu işdə ən böyük pay isə Heydər Əliyev 
Fondunun prezidenti, YUNESKO-nun və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri, millət vəkili hörmətli Mehriban 
xanım Əliyevaya məxsusdur. Bu gün Fondun Rusiya nümayəndəliyinin rəhbəri, İKT Gənclər Forumunun 
Mədəniyyətlərarası Dialoq üzrə baş əlaqələndiricisi Leyla xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə başlanan “Xocalıya 
ədalət” kampaniyası çərçivəsində dünyanın bir çox ölkələrinin paytaxtlarında tədbirlər keçirilir, həmin ölkələrin 
vətəndaşları Xocalı həqiqətləri ilə tanış olurlar. Mən inanıram ki, bu fəaliyyət daha da gücləndiriləcək və son 
nəticədə Azərbaycanın haqq səsi qalib gələcək”. 

Çıxış edən millət vəkili Jalə Əliyeva da Xocalı soyqırımının təbliğində Heydər Əliyev Fondunun və  
Fondun Rusiya nümayəndəliyinin rəhbəri, İKT Gənclər Forumunun Mədəniyyətlərarası Dialoq üzrə baş 
əlaqələndiricisi Leyla xanım Əliyevanın xidmətlərini xüsusi qeyd edib. Millət vəkili bildirib ki, Azərbaycan 
vətəndaşları bütün istiqamətlərdə- siyasi, ədəbi, faktoloji istiqamətlərdə təbliğatı gücləndirməlidirlər və bu 
təbliğat yalnız anım günlərində deyil, bütün il boyu aparılmalıdır. 

“Yeni Azərbaycan” qəzetinin baş redaktoru Hikmət Babaoğlu təqdim edilən diskin böyük əhəmiyyətə 
malik olduğunu bildirib. Baş redaktor Xocalı soyqırımı haqqında emosiyasız danışmağın çətin olduğunu deyib. 
Baş verən soyqırımın ermənilər tərəfindən törədilmiş vəhşilik olduğunu söyləyən H.Babaoğlu bu faciənin 
dünyaya çatdırılması  ilə bağlı çox böyük işlərin görüldüyünü dilə gətirib: “Amma bir sıra hallarda dünyanın 
bəzi təşkilatları  bu faciəni görmək, duymaq istəmir. Təəssüf ki, dünyanın gerçəkliyi bundan ibarətdir. Bunun 
üçün isə, statistik rəqəmlərlə yanaşı, Xocalı soyqırımını, Qarabağ dəhşətlərini özündə əks etdirən ədəbi əsərlər 
yazılmalı, xarici dillərə  tərcümə olunmalıdır. Bununla belə, mən yenə də əminəm ki, görülən işlər yaxşı 
nəticələr verir. Bu gün Azərbaycan dövləti tərəfindən aparılan siyasət Xocalı soyqırımının dünyaya 
tanıdılmasına zəmin yaradır. Xocalını unutmaq lazım deyil, onun qisasını almaq lazımdır. Dövlətimizin də 
apardığı siyasət bizə qələbə gətirəcək. Mən buna əminəm”. 

Çıxış edən YAP Siyasi Şurasının üzvü Aydın Hüseynov, millət vəkili Fəzail Ağamalı, politoloq 
Cümşüd Nuriyev, “Şərq” qəzetinin baş redaktoru Akif Aşırlı, YAP Gənclər Birliyinin sədr müavini Bəxtiyar 
Əsgərov da Xocalı soyqırımının təbliği ilə bağlı atılan hər bir addımın təqdirəlayiq olduğunu bildiriblər. 

 
Pərviz SADAYOĞLU 

“Yeni Azərbaycan”.-2010.-26 fevral.-N.36.-S.3. 
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Lay-lay şəhid Xocalım lay-lay 

 
Yer üzündə daşqınlardan, zəlzələlərdən, vulkan püskürməsindən məhv olan şəhərlər var. Belə 

faciələri başa düşmək, onlarla barışmaq nə qədər çətin olsa da, mümkündür. Lakin müdhiş 
müharibələrin yerlə yeksan etdiyi Xatın, Sonqmi, Xirosima, Naqasaki kimi şəhərlərin aqibəti ilə 
barışmaq çətindir. Bu sırada Xocalı qətliamı da Azərbaycan xalqının tarixində erməni faşistlərinin insan 
təfəkkürünə sığmayan vəhşiliklərinin qanlı izidir. 

 
Bir soyuq qış gecəsində ermənilər tərəfindən Xocalı yerlə yeksan edilərək odlara qalandı, yer üzündən 

silindi. Əslində, şəhid olan təkcə 613 nəfər Xocalı sakini deyildi. Əhalisi qətlə yetirilən, itkin düşən, əsir və 
girova çevrilən qədim bir Azərbaycan şəhərinin özü - Xocalı şəhid olmuşdu. O Xocalı ki, tarixi eramızdan 
əvvəlki əsrlərə gedib çıxır. Arxeoloji qazıntılar zamanı bürünc və dəmir dövrlərinə aid edilən dəfn abidələrinin - 
daş qutuların, kurqanların, müxtəlif növ bəzək və məişət əşyalarının yaşı qədimdən qədimdir. Arxeoloji nadir 
tapıntı olan bir muncuğun üzərindəki Assuriya şahı Adadnerarının (e.ə. 807-788-ci illər) adının yazılması və bu 
qədim şəhərin ad etimologiyasının sırf Azərbaycana məxsus olduğu ermənilərə yaxşı məlum idi. Zəngin tarixə 
malik belə bir şəhərin varlığını ermənilər həzm edə bilmirdilər. Qarabağ torpaqlarını yağmalayan zaman ən 
dəhşətli qətliamın məhz Xocalıda törədilməsi təsadüfi deyildi. Onlar Xocalıda bu dəhşətli cinayəti törətməklə, 
əslində, Qarabağın digər məntəqələrini ələ keçirmək üçün vahimə xofu yaratdılar.  

Soyuq, sazaqlı fevralın son günlərində Azərbaycan Televiziyasından cəmi 2 nəfərin erməni daşnakları 
tərəfindən qətlə yetirilərək Xocalı şəhərinin zəbt edilməsi xəbərinin ardınca Moskvadan "Zaman" xəbərlər 
proqramının İkinci dünya savaşının kadrlarını xatırladan görüntülərində biz bəşər tarixində ən misilsiz 
faciələrdən birinin şahidi olduq. Balaca bir şəhərə hər tərəfdən od tökülürdü. Yer, göy dəhşət içində yanırdı. 
Odlara qalanmış yaralı Xocalı haray çəkirdi, lakin ərşə dirənmiş bu fəryad, ah-nalə Tanrıdan başqa heç kimə 
çatmırdı sanki. Ölkədəki informasiya qıtlığı insanların nigarançılığını birə-beş artırır, çaşqınlıq yaradırdı. Şəhid 
olanların, əsir düşənlərin sayı haqqında hərə bir rəqəm deyirdi. Belə bir məqamda xalq gözləyirdi ki, dövlət 
rəhbəri efirə çıxıb, heç olmasa, erməni faşistləri tərəfindən işgəncələrlə qətlə yetirilmiş dinc Xocalı sakinlərinə 
görə rəsmi başsağlığı verəcək, həqiqət etiraf olunacaq... Təəssüf ki, ölkəmizdə o zaman kürsü intriqaları 
qızışdıqca Daşaltı, Qaradağlı, Kərkicahan, Xocavənd bir-bir yağmalanırdı, qətl və qarətlərdən, əzablı və 
işgəncəli ölümdən yaxa qurtarmağa çalışan dinc əhali isti yurd-yuvasının hənirini tək əlindəki düyünçəyə yığıb 
canını götürüb elə bil cəhənnəmdən qaçırdı. Əslində, bu zavallılar hara qaçdıqlarının heç fərqində də deyildilər.  

1992-ci ilin 25-dən 26-na keçən şaxtalı fevral gecəsində də səksəkə ilə gözünü yuman Xocalını topların 
səsi diksindirəndə ayaqyalın, başaçıq əhali cığırlarla müxtəlif istiqamətlərə, Ağdama və meşəyə tərəf üz 
tutmuşdu. Mühasirədən qurtulduğunu zənn edən minlərlə biçarə həyəcan və qorxu içində xilas olmağa can atsa 
da, məhkum olunmuşlar kimi onları qarşıda gözləyən ölümün ağuşuna qaçırdılar.  

Zülmət kabus kimi əriyib sübhə doğru çəkildikcə alatoranlıqda açılan sübhün kədərli və lal sinəsində 
Ağdama yaxın təpəliklərdəki yamaclarda qanına qəltan edilmiş günahsız insan cəsədlərinin müdhiş bir görkəmi 
var idi. Faciədən bir neçə gün sonra cəsarətli reportyorlarımızın od içində çəkdikləri kadrlar onu seyr edənləri 
iliyinədək sarsıtdı. Meşələrdə əli, ayağı, burnu, qulağı donan əsir və girov düşən qoca və uşaqların bizim 
könüllü milli müdafiə əsgərlərinə təhvil verilməsi səhnəsi yüz il bundan sonra da ən güclü insanı belə 
sarsıdacaq, yandırıb-yaxacaq. Körpələri meşələrdə donan, çöhrələrinə ölümün rəngi çökən zavallı anaların 
ağılara dönən fəryadı heç vaxt heç kimin yaddaşından silinməyəcək. Nə bizim, nə də ki bu faciəni yaşayan 
insanların.  

2008-ci ilin iyun ayında Brüsseldə keçirilən Dünya azərbaycanlılarının qurultayına Avropanın digər 
ölkələrindən də soydaşlarımız gəlmişdi. Onların arasında solğun bənizli, utancaq görkəmli bir qadın diqqətimi 
cəlb etdi. O, sağ ayağını çəkirdi. Bu qaragöz qadın, sən demə, Xocalıdan imiş. Onun uzaq Avropa ölkəsinə necə 
gəlib çıxması ilə maraqlandım. Söylədi ki, bu, bir kitaba sığmayan tale hekayətidir: "Həmin o müsibətli gecədə 
məni anamla Xankəndinə əsir aparmışdılar. Bizimlə çoxlu qız, gəlin, qoca var idi. Hamımızı traktorun lafetinə 
heyvan kimi atırdılar. Mənim sağ ayağım onda sındı, sonra da gözümü kor etdilər. Əsirlikdə keçən 3 ilimin hər 
günü faciələrlə dolu bir dastandır. Avropaya huşsuz vəziyyətdə gətiriləndə 12 yaşım var idi. Mən avropalı 
ailəsində idim. Daha sonra Brüsseldəki bir türkün köməyi ilə Ağdamdan olan qaçqın Füzuli qardaş həyat 
yoldaşı Tahirə xanımla məni öz ailələrinə götürdülər. İndi onlarla birlikdəyəm. Anamdan isə bu günə kimi 
xəbər-ətər yoxdur. Atamı ermənilər gözümüzün qabağında güllələmişdilər. Erməni əsirliyində gördüklərimi 
Allah kimsəyə qismət eləməsin. Bir var səni bir dəfə öldürürlər və canın əzablardan qurtarır, bir var səni aramsız 
olaraq hər gün əzabların dar ağacından yüz dəfə asırlar və ölməyə də qoymurlar. Məsələn, əsirlikdə olarkən 
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ermənilər bir səhər bizə qətlə yetirdikləri azərbaycanlıların əl-ayaqlarından xaş bişirib vermişdilər. Yediyimizi, 
içdiyimizi və başımıza gətirilənləri olduğu kimi danışmaq da çətindir. İndi Xocalıdan uzaqdayam, lakin hər gün 
içimdə və yuxularımda bir Xocalı faciəsini yaşayıram, o ölüm yolunun fəryadlarını təkrar-təkrar eşidirəm".  

...25 yaşlı, başı müsibətlər çəkmiş, ürəyi çarpaz dağlı Xocalı qızı ilə, təəssüf ki, vaxt məhdudiyyətindən 
ətraflı söhbət edə bilmədik. Çünki o, fabrikə ikinci növbə işə getməli idi, biz isə həmin axşam İstanbula uçduq. 
Telefon nömrəsi ala bilmədiyim üçün özümü bugünədək bağışlaya bilmirəm. Lakin o qızın çöhrəsində ürkək bir 
məsumluq, yaşından üç qat artıq bir müdriklik, əzablar çəkmiş insanın kövrəkliyini gördüm. Neçə il Avropada 
olmasına, başına müsibətlər gətirilməsinə baxmayaraq, üzündə Azərbaycan qızına xas olan abır və ismət vardı. 
Danışanda gözləri dolub-boşalsa da, erməni vəhşiliyinə nifrət hissindən üzünün ifadəsində intiqam almağa 
şığıyan qartal şahanəliyi, məğrurluq vardı...  

18 il əvvəlin acı günlərini xatırlayanda "Azərbaycan" nəşriyyatının yanındakı Xarici Dillər İnstitutunun 
tələbə yataqxanasına yerləşdirilmiş Xocalı didərginlərinin ürək parçalayan görkəmləri, bir də böyük kədərlə 
danışdıqları müsibətlər də yada düşür. O vaxt nəşriyyat binasında işləyənlərin əksəriyyəti hərə bir yolla isti 
yemək, paltar, dərman, vəsaitlə onlara yardım edirdi. Dilbər Qarabağın saf havasını, büllur suyunu udmuş gözəl 
Xocalı qadınları bir gecənin dəhşətindən solub-saralmışdı, qocalmışdı elə bil. Onların içində hamıdan yaşlı olan 
Bahar nənə heç kirimirdi, asta-asta, titrək səslə elə hey ağı deyirdi: "Ocağı boş keçən elim, lay-lay! Qapıları 
bağlı, evləri virana dönmüş, dağları qəm xəyallı Xocalım, lay-lay. Açmamış körpə gülləri solan, igidlərini yağı 
alan, gəlinləri əsir olan, evləri tonqal kimi alışan, barlı ağacları odlanan şəhid olan elim, şəhərim, mənim 
Xocalım, lay-lay"... 

Əsrlər boyu türk dünyasına qənim kəsilən, azərbaycanlılara qarşı daim qəddar münasibətdə olan, bizə 
içində hər zaman kin, nifrət və intiqam hissi alovlanan erməni anaları öz dığalarını da həmin ruhda tərbiyə 
edirlər. Azərbaycan anası isə qəlbi saf, humanist, mərhəmətli olduğundan övladlarını insansevər böyüdür. 
Əslində bu, bəşəri alicənablıqdır. Lakin analarımız heç vaxt unutmamalıdırlar ki, övladlarının kürəyinə daim 
tuşlanmış gavur xəncəri var. Övladını o yağı xəyanətindən ehtiyatlandırmaq üçün onlara dostu düşməndən 
seçməyi öyrətməli, xalqımızın tarixi düşməni və intiqamla bağlı beşiyi başında layla çalmalıdır. Övladını 
düşmən tərəfindən əzilən, döyülən, öldürülən, müdafiə olunan, məzlum, fağır yox, düşmən üstünə gedən, şığıyıb 
intiqamını almağı bacaran mərd, cəsarətli, cəsur ruhda tərbiyə etməlidir analarımız. Vətən bu gün Xocalıda 
şəhid və şahid olanların ruhu qarşısında baş əyir.  

...Bahar nənə, sağsanmı, dünyanı dəyişmisənmi bu 18 ildə, - bilmirik. Ancaq onu bil ki, şəhid olmuş 
Xocalı, viran olmuş yurd şəhərimiz qeyrətli oğullarımızın köməyi ilə yenidən abad olacaq. Çaylarımız axacaq, 
fidanlarımız boy atıb bar verəcək, ocaqlarımız, gur tonqallarımız yanacaq, qədim bir türk şəhəri yeni doğalını 
mütləq yaşayacaq... 

 
Mirvari RƏHİMZADƏ. 

  
“Azərbaycan”.-2010.-27 fevral.-N 46.-S.4. 
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Xocalı – qan verən yaramız 

 
Bəzən xalqın qəlbinə elə yaralar vurulur ki, onu nə dava-dərman sağaldır, nə də ağrı-acısını zaman, 

tarix unutdurur. Nə qədər ki, xalq yaşayır, həmin yaralar da qaysaqlanmır, qan çağlayır. On səkkiz il 
bundan əvvəl — o müdhiş fevral gecəsində Ermənistanın silahlı birləşmələrinin sovet imperiyasından 
qalma 366-cı motoatıcı alayın komanda heyətinin, əsgər-zabitlərinin və zəhmli hərbi texnikasının fəal 
iştirakı ilə Azərbaycan xalqının sinəsinə çəkdikləri çalın-çarpaz dağ — Xocalı faciəsi belə sağalmaz 
yaralardandır. 

 
Erməni daşnakları və onların qaniçən havadarları həmin gecə tarixdə misli görünməmiş, hətta Hitler 

faşistlərinin də yuxularına belə girməyən amansız qəddarlıqla Xocalı şəhərinin dinc, əliyalın əhalisinə divan 
tutdular, əsl soyqırımı törətdilər. Heç kəsə aman verilmədi, günahsız insanlar gülləbaran edildi, qocalar, 
xəstələr, qadınlar, uşaqlar, hətta südəmər körpələr ən dəhşətli vasitələrlə qətlə yetirildi, yaxud girov götürülərək 
insanlığa sığmayan həqarət və təhqirlərlə üzləşməli oldu. Budur dünyanın “məzlum, başıbəlalı xalq” 
adlandırdığı ermənilərin iç üzü: Yeddi min əhalisi olan abad şəhər bircə gecənin içində yerlə-yeksan edildi, Yer 
üzündən silindi. Adları bəlli olan 613 nəfər azərbaycanlı, o cümlədən 106 qadın, 63 azyaşlı uşaq, 70 qoca xüsusi 
amansızlıqla məhv edildi, 487 nəfər ömürlük şikəst edildi, 1275 nəfər girov götürülərək ağlasığmaz işgəncələrə 
məruz qaldı. 150 nəfərin sonrakı taleyi isə bu günədək məlum deyildir. 

XXI əsrin astanasında ermənilərin azərbaycanlılara qarşı törətdikləri qeyri-insani cinayətlər, çox təəssüf 
ki, hələ də cəzasız qalmışdır. Respublika Hərbi Prokurorluğunun müstəntiqləri Xocalı soyqırımında təsadüf 
nəticəsində sağ qalanlardan aldıqları ifadələrlə ermənilərin və 366-cı alayın hərbçilərinin azərbaycanlılara qarşı 
törətdikləri ağlasığmaz işgəncə növlərini — baş dərisinin soyulması, qulaq, burun, cinsiyyət orqanlarının və 
erməni qəbirləri üzərində qurbanlıq kimi azərbaycanlıların başlarının kəsilməsi faktlarını aşkara çıxarmışlar. 

Demək lazımdır ki, Ermənistan Respublikasında əsirlikdə olan Azərbaycan vətəndaşlarına qarşı qeyri-
insani işgəncələr bu gün də davam etdirilir. Əsirlərə qarşı münasibətdə beynəlxalq hüquq normaları, demək olar 
ki, hər gün kobudcasına pozulur. “Müharibə qurbanlarının müdafiəsinə dair” 1949-cu ildə qəbul olunmuş 
Cenevrə Konvensiyasının tələbləri nəzərə alınmır. Ermənistanın Azərbaycana hərbi təcavüzü zamanı dinc 
əhalinin kütləvi şəkildə öldürülməsi, Ermənistan Respublikasında və Azərbaycanın işğal olunmuş Dağlıq 
Qarabağ ərazisində əsirlikdə saxlanılan azərbaycanlıların dəhşətli işgəncələrə və mənəvi əzablara məruz 
qalmaları, amansız rəftar və ləyaqətin mütəmadi alçaldılması nəticəsində onları intihar etmək həddinə 
çatdırmaları, soyuqqanlıqla qətlə yetirmələri, yaxud verilmiş işgəncələr nəticəsində vəfat etmələri dediklərimizə 
sübutdur.  

Beynəlxalq hüquqa görə, soyqırımı sülh və bəşəriyyət əleyhinə yönələn əməldir və ən ağır beynəlxalq 
cinayətlərdən hesab olunur. BMT Baş Məclisinin 1946-cı il 11 dekabr tarixli 96 (I) saylı qətnaməsində qeyd 
olunur ki, soyqırımı, insan qruplarının yaşamaq hüququnu tanımamaqla insan mənliyini təhqir edir, bəşəriyyəti 
insanlar tərəfindən yaradılan maddi və mənəvi dayaqlardan məhrum edir.  

BMT Baş Məclisinin 9 dekabr 1948-ci il tarixli 260 (III) saylı qətnaməsi ilə qəbul edilmiş və 1951-ci ildə 
qüvvəyə minən Soyqırımı cinayətinin qarşısının alınması haqqında Konvensiyada soyqırımı cinayətinin hüquqi 
əsası təsbit olunmuşdur. Bu konvensiyaya qoşulan dövlətlər sülh, yaxud müharibə dövründə törədilməsindən 
asılı olmayaraq, soyqırımının beynəlxalq hüquq normalarını pozan cinayət olduğunu təsdiq edərək, onun 
qarşısının alınması və səbəbkarların cəzalandırılması üçün tədbirlər görməyi öhdələrinə götürmüşlər. 

Xocalı faciəsi zamanı yol verilmiş cinayət əməllərinin qabaqcadan düşünülmüş qaydada, milli əlamətinə 
görə insanların tamamilə və ya qismən məhv edilməsi niyyəti ilə törədilməsi beynəlxalq və dövlətdaxili hüquqa 
əsasən məhz soyqırımı olduğunu sübut edir. Həmin qətliamda Xatın, Xirosima, Naqasaki və Sonqmi faciələrinə 
bərabər tutulmalı, bu vəhşilik və vandalizm aktı insanlığa qarşı törədilən qanlı cinayət kimi öz layiqli qiymətini 
almalıdır. 

Eyni zamanda, Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü uzun illərdir ki, dünya ictimaiyyətinin gözü 
qarşısında baş verir. Halbuki, beynəlxalq hüququn normalarına görə, dövlətlərin sərhədlərinin toxunulmazlığına 
hörmət edilməlidir, ərazi bütövlüyünün və suverenliyin pozulması yolverilməzdir.  

İşğal edilmiş Dağlıq Qarabağ və ətraf rayonlar Azərbaycan ərazisinin ayrılmaz tərkib hissəsidir. Bunu 
beynəlxalq hüquq, o cümlədən BMT Təhlükəsizlik Şurasının məlum 822, 853, 874 və 884 saylı qətnamələri, 
BMT Baş Məclisinin “Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində vəziyyət” adlı 14 mart 2008-ci il tarixli 
qətnaməsi, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan ərazilərinin erməni hərbi qüvvələri 
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tərəfindən işğal edildiyini və Dağlıq Qarabağ regionunun separatçı qüvvələr tərəfindən idarə olunmasını təsdiq 
edən 1416 saylı qətnaməsi və 1690 saylı tövsiyəsi bir daha sübut edir.  

Erməni təcavüzü bütövlükdə Cənubi Qafqazda sülhyaratma, sabitlik və inkişaf proseslərinə mənfi təsir 
göstərir. Azərbaycanda tam sərbəst, tolerantlıq, milli, dini dözümlülük prinsiplərinə hörmət mühitində on 
minlərlə erməni yaşadığı halda, beynəlxalq hüquq normalarını pozan Ermənistan monomilli dövlət yaratmış və 
orada yaşayan 200 mindən çox azərbaycanlı dinc əhali, o cümlədən ahıllar, qadınlar, uşaqlar, əlillər işgəncələrə, 
insan ləyaqətini alçaldan rəftar və cəzalara məruz qalaraq, vətəndaşı olduqları bu dövlətin ərazisindən etnik 
təmizləmə nəticəsində kütləvi surətdə zorla qovulmuşdur. 

Azərbaycan tərəfi bu münaqişənin sülh yolu ilə həllinə səy göstərir. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev 
Xocalı soyqırımının əsl mahiyyətini açıqlamış, 1994-cü ilin fevralında Azərbaycan Respublikasının Milli 
Məclisi Xocalı soyqırımına hüquqi-siyasi qiymət vermişdir. Prezident İlham Əliyev Avropa Şurasında ilk dəfə 
olaraq Ermənistanın təcavüzkar tərəf kimi tanınmasına nail olmuş, bu dövlətin Dağlıq Qarabağı və 
Azərbaycanın daha 7 rayonunu işğal altında saxlaması faktı AŞPA-nın rəsmi sənədlərində öz əksini tapmışdır. 
Lakin ATƏT-in Minsk qrupunun münaqişənin sülh yolu ilə həlli istiqamətində vasitəçi kimi uzun illər fəaliyyəti 
hələlik bir nəticə verməmişdir. 

Hazırda Xocalı soyqırımı dünyanın bir sıra dövlətlərinin parlamentlərində müzakirəyə çıxarılır, nüfuzlu 
beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən Ermənistan təcavüzkar dövlət kimi tanınır, işğal edilmiş Azərbaycan 
ərazilərinin geri qaytarılması, ərazi bütövlüyünün bərpa olunması tələb olunur. Bu günlərdə İslam Konfransı 
Təşkilatına üzv dövlətlərin Parlament İttifaqının Uqandanın paytaxtı Kampala şəhərində keçirilən VI 
sessiyasında 51 ölkə parlamentinin nümayəndələri Xocalı faciəsini insanlığa qarşı cinayət kimi qiymətləndirmiş 
və xüsusi qətnamə qəbul etmişlər. İslam Konfransı Təşkilatı Gənclər Forumunun mədəniyyətlərarası dialoq üzrə 
baş əlaqələndiricisi Leyla xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilən “Xocalıya ədalət” beynəlxalq 
kampaniyası çərçivəsində irəli sürülən qətnamədə Xocalı faciəsinə “Erməni silahlı qüvvələri tərəfindən dinc 
əhalinin kütləvi qətliamı” və “İnsanlığa qarşı cinayət” kimi qiymət verilmişdir. Qətnamədə “Xocalıya ədalət” 
beynəlxalq kampaniyasına həm milli, həm də beynəlxalq səviyyədə tam dəstək verməyə çağıran bənd də öz 
əksini tapmışdır. 

Çexiyanın 1942-ci ildə alman faşistləri tərəfindən dağıdılmış və əhalisinin terrora məruz qaldığı Lidiçe 
şəhərinin Xocalı şəhəri ilə qardaşlaşması, Lidiçe Şəhər İcra Hakimiyyətinin qərarı ilə bu şəhərdə küçələrdən 
birinə Xocalı adının verilməsi qərara alınmışdır. 

Artıq dünya ictimaiyyəti qəbul edir ki, Azərbaycan tərəfi haqlıdır, onun ərazisi işğal olunmuşdur. Xocalı 
faciəsi İsveçrədə yaradılmış “Beynəlxalq müharibə qurbanları memorialı” arxiv layihəsinə daxil edilmiş, 
layihənin rəsmi saytında erməni silahlı qüvvələri tərəfindən Xocalı şəhərində xüsusi amansızlıqla öldürülmüş 
qurbanların siyahısı yerləşdirilmişdir.  

Ümummilli lider Heydər Əliyevin siyasi kursunu uğurla davam etdirən möhtərəm Prezidentimiz İlham 
Əliyev bəşəriyyət tarixində ermənilərin törətdikləri cinayətlərə münasibət bildirərkən Xocalı faciəsini xüsusi 
vurğulayaraq demişdir: “Xocalı faciəsindən keçən illərin təcrübəsi göstərdi ki, xalqımız, ölkə ictimaiyyəti ayıq-
sayıq olmalı, denzinformasiya və təxribat sahəsində böyük təcrübəsi olan ermənilərin planlarını daim ifşa 
etməlidir. Ermənistan dövlətinin və erməni millətçilərinin Qafqaz bölgəsində həyata keçirdikləri etnik 
separatizmin, başqa xalqlara qarşı nifrət və terror ideologiyasının bəşəriyyət üçün təhlükəsi açılıb 
göstərilməlidir. Bu sahədə bizim görəcəyimiz işlər çoxdur. Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması daha 
səmərəli və ardıcıl aparılmalıdır. Xarici ölkələrdə getdikcə öz mövqelərini möhkəmləndirən soydaşlarımız da bu 
işdə yaxından iştirak etməli, ermənilərin Azərbaycan torpaqlarında törətdikləri Xocalı soyqırımı kimi hadisələrə 
yaşadıqları dövlətlərdə lazımi qiymət verilməsinə çalışmalıdırlar. Düşünürəm ki, müstəqil, güclü və demokratik 
Azərbaycan dövlətinin mövcudluğu və getdikcə inkişaf etməsi Xocalı şəhidlərinin ruhuna təsəlli ola bilər”. 

Son illər bu sahədə görülən işlərin intensivləşməsi belə bir inam yaradır ki, işğal olunmuş torpaqlarımız 
tezliklə azad ediləcək, Xocalı şəhəri yenidən qurularaq tamamilə müasir görkəmdə öz sahiblərinin, xocalıların 
ixtiyarına veriləcəkdir. 

... Lakin Xocalı yarası heç vaxt yaddan çıxmayacaq, unudulmayacaqdır. 
 

Qüdrət PİRİYEV.  
  

“Xalq qəzeti”.-2010.-27 fevral.-N 46.-S.3. 
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"Xocalı faciəsinə hələ də beynəlxalq təşkilatlar düzgün qiymət verməyiblər" 

 
Xocalı faciəsinin 18 illiyi ilə bağlı respublikamızın və dünyanın bir çox yerlərində tədbirlər 

keçirilməkdədir. Qeyri-hökumət təşkilatları, ictimai qurumlar, millət vəkillərinin iştirak etdiyi tədbirdə çıxış 
edənlər ermənilərin azərbaycanlılara qarşı törətdiyi soyqırımı aktlarının hamısının qeyd olunmasını tələb etdilər. 
Dünən Sabunçu rayon icra hakimiyyəti və YAP Sabunçu rayon təşkilatının təşkilatçılığı ilə Pirşağı qəsəbəsinin 
"Qızılqum" sanatoriyasında məskunlaşan Xocalı sakinlərilə görüş keçirildi. Tədbir iştirakçıları ilk öncə 
Xocalıda həlak olmuş insanların xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad etdilər. Sonra YAP Sabunçu rayon 
təşkilatının sədri Mehriban Abasquliyeva çıxış edərək, bildirdi ki, Xocalı soyqırımı aqressiv, cinayətkar və 
terrorçuluğu dövlət səviyyəsinə qaldırmış Ermənistanın rəsmi siyasətinin nəticəsidir. M. Abasquliyevanın 
sözlərinə görə, XX əsrin sonunda baş vermiş bu soyqırımı təkcə Azərbaycan xalqına deyil, bütün insanlığa, 
bəşəriyyətə qarşı yönəlmiş ən ağır cinayətlərdən biridir: "Azərbaycan tarixinin ən dəhşətli və qanlı 
səhifələrindən olan Xocalı soyqırımı, eyni zamanda, bəşər tarixinin ən genişmiqyaslı və xüsusi amansızlıqla 
törədilmiş hərbi cinayətlərindəndir. 18 il əvvəl 1992-ci il fevral ayının 25-dən 26-na keçən gecə erməni silahlı 
birləşmələri Xankəndində yerləşdirilən ruslara məxsus 366-cı alayın köməyi ilə Xocalı şəhərinin dinc mülki 
əhalisinə divan tutaraq şəhəri yerlə-yeksan etdilər. 1988-ci ildən 1993-cü ilə qədər Ermənistanın hərbi 
birləşmələrinin Xankəndində yerləşən Rusiya ordusuna məxsus 366-cı alayın şəxsi heyətinin və texnikasının 
köməyi ilə onlarla azərbaycanlı kəndində soyqırımı aktları törətdi. 1992-ci il fevralın 17-də Xocavənd 
rayonunun Qaradağlı, həmin il aprelin 7-də isə Kəlbəcər rayonunun Ağdaban kəndlərində kütləvi qırğınlar 
törədilib. Hər iki kənddə əhalinin 70 faizi qətlə yetirilib. Ermənilərin yalnız Xocalıda soyqırımı törətməsi faktını 
dünya ictimaiyyətinə təqdim etməklə nə isə əldə etmək mümkün deyil. Bütün soyqırımı aktlarını dünya 
ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırmaqla, ermənilərin əsil simasını aça bilərik. O zaman ermənilərin məqsədyönlü 
şəkildə azərbaycanlılara qarşı soyqırımı aktları törətdikləri bəlli olar".  

Tədbirdə Sabunçu rayon icra hakimiyyətinin başçısı Əlibaba Əliyev çıxışında bildirdi ki, bu gün dünya 
dövlətləri ərazi bütövlüyü prinsipini rəhbər tutaraq, beynəlxalq terrorizmə və təcavüzkarlığa qarşı vahid cəbhədə 
birləşməlidir: "Bu hadisə XX əsrin ən dəhşətli və qəddar faciələrindən biri hesab edilə bilər. Xocalı faciəsi 
tarixdə bizə məlum olan Babiyar, Xatın, Lidise, Sonqmı faciələri ilə eyni səviyyədə durur. Xocalı faciəsi iki yüz 
ilə yaxın bir müddətdə rus-erməni şovinist-millətçiləri tərəfindən azərbaycanlılara qarşı, müntəzəm olaraq, 
həyata keçirilən etnik təmizləmə və soyqırımı siyasətinin davamı və ən qanlı səhifələrindən biridir. Öz 
miqyasına və dəhşətlərinə görə dünya tarixində analoqu az olan Xocalı soyqırımını törətməklə erməni 
şovinistləri, ideoloqları Dağlıq Qarabağı və digər Azərbaycan torpaqlarını ələ keçirmək, xalqımızın müstəqillik 
və ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizə əzmini qırmaq istəyirdilər".  

Ə. Əliyev onu da söylədi ki, tarix boyu Azərbaycan xalqının başına gətirilən digər faciələr kimi, məhz 
Xocalı soyqırımına da ilk siyasi qiyməti xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyev verdi.  

Anım mərasimində Xocalı sakini, Milli Qəhrəman bacısı Fiqurə Rüstəmova çıxış edərək, hamını dövlətin 
apardığı uğurlu siyasətə dəstək olmağa çağırdı: "Bu gün, şükürlər olsun ki, başımızın üstündə ulu Tanrı, 
dövlətimizin başında ümummilli liderimiz Heydər Əliyev siyasətinin layiqli davamçısı ölkə Prezidenti İlham 
Əliyev dayanır. Nə qədər üzücü olsa da, bizə təsəlli verən odur ki, nə bu faciələri törədənlər, nə də faciə 
iştirakçıları cəzasız qalmayacaq. Çünki bu gün ölkə Prezidenti İlham Əliyev ölkənin həm iqtisadi, həm də siyasi 
cəhətdən uğurlar əldə olunmasına çalışır. İnanırıq ki, dövlət başçımızın düzgün siyasəti nəticəsində cinayətkarlar 
tezliklə cəzalarını alacaqlar".  

Mərasimdə Pirşağı qəsəbəsinin axundları və qəsəbə sakinləri də çıxış etdilər. Çıxış edənlər faciənin bütün 
azərbaycanlıların qan yaddaşına həkk olunduğunu söylədilər.  

Tədbirdə daha sonra Sabunçu rayonu Pirşağı qəsəbəsinin orta məktəb şagirdləri tərəfindən Xocalı 
soyqırımına həsr olunmuş ədəbi-bədii kompozisiya təqdim olundu. 

 
RƏFİQƏ KAMALQIZI  

 
“Səs”.-2010.-27 fevral.-N.37.-S.11. 
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Xocalı 20-ci əsrdə dünyada baş verən ən böyük qətliamdır 

 
Corc Vaşinqton Universitetində faciəyə həsr olunmuş konfrans keçirilib 

 
Fevralın 25-də Vaşinqtonda Corc Vaşinqton Universitetində Xocalı qətliamına həsr olunmuş konfrans 

keçirilib. APA-nın Vaşinqton müxbirinin məlumatına görə, konfrans Azərbaycan-Amerika Şurası (AAC), 
Azərbaycan-Amerika Cəmiyyəti (ASA), Türk-Amerika Assosiasiyaları Assambleyası (ATAA), Corc Vaşinqton 
Universitetinin Türk Tələbələr Assosiasiyası, Vaşinqtondakı Türk-Amerika Assosiasiyası (ATA-DC) və 
Azərbaycan-Amerika Tələbə Assosiasiyası (AASA) tərəfindən təşkil olunub. 

Azərbaycanın ABŞ-dakı səfiri Yaşar Əliyev konfransda çıxış edərək bildirib ki, Xocalı 20-ci əsrdə 
dünyada baş verən ən böyük qətliamdır. 

O deyib ki, Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsində bir vaxtlar Azərbaycanlıların yaşadığı səhər olan 
Xocalı 1992-ci il fevralın 25-dən 26-a keçən gecə erməni qüvvələri tərəfindən işğal olunub. Şəhər əhalisi isə 
işğalçılar tərəfindən etnik təmizləməyə və qətliama məruz qalıblar. 613 azərbaycanlı və Ahıska türkü, o 
cümlədən 106 qadın və 83 uşaq öldürülüb. Bu məlumat "Human Rights Watch"dan götürülüb. 

Tədbirdə ABŞ hip hop ifaçısı Toni Bləkmən və Azərbaycanın məşhur rep qrupu "Dəyirman" tərəfindən 
ifa olunub, Grammy mükafatçısı Qordon Uilyamsın prodüser olduğu və İKT-ın "Xocalıya Ədalət" 
kampaniyasının dəstəyi ilə hazırlanmış "Xocalıya Ədalət" klipi təqdim olunub. 

Cənab Yaşar Əliyev tədbirin təşkilatçılarına, həmçinin İslam Konfransı Gənclər Forumunun baş 
koordinatoru Leyla Əliyevanın rəhbərlik etdiyi Xocalıya Ədalət beynəlxalq kampaniyasına təşəkkürünü bildirib. 

Amerika Azərbaycan Cəmiyyətinin sədri Tomris Azəri, ABŞ Dövlət Departamenti tərəfindən seçilmiş 
musiqi səfiri və "Xocalıya ədalət" mahnısının müəllifi Toni Bləkmən və Grammy mükafatçısı Qordon Uilyams 
konfransda çıxış ediblər. 

Tomris Azəri Xocalı qətliamının Azərbaycan kimliyinə təsiri barədə danışıb. O, Markar Melkonyanın 
"Qardaşımın yolu" adlı kitabından sitat gətirərək ASALA terrorçusu Monte Melkonyanın dili ilə Xocalı 
cinayətinin etiraf edildiyini bildirib. 

Toni Bləkmən və Qordon Vilyams Azərbaycanın Ağcabədi rayonunda qaçqın düşərgələrinə baş 
çəkmələrindən danışıblar. 

"Xocalıya ədalət" klipinin təqdimatı tamaşaçılar tərəfindən maraqla qarşılanıb. Jurnalist və millət vəkili 
Qənirə Paşayeva tərəfindən Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə hazırlanan Xocalı haqqında sənədli film də 
tədbirdə nümayiş olunub. 

AAC, ASA və ATAA fevralın 26-da BMT-nin ofisi qarşısında aksiya, fevralın 27-də Nyu-York 
Universitetinin Politexnik İnstitutunda ictimai təqdimatla Xocalı kampaniyası həftəsini və Pax Turcica əhalinin 
siyahıya alınması ilə bağlı seminarları davam etdirəcək. 
 

“Şərq”.-2010.-27 fevral.-N.37.-S.4. 
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İnsanlığa qarşı yönəldilmiş dəhşətli qətliam 

 
Bizi Xocalı soyqırımı adlı o dəhşətli qətliamdan 18 illik zaman məsafəsi ayırır. Lakin xalqımız 

varlığı bütün sivilizasiyalı bəşəriyyətə qarşı kin-küdurət üstə köklənmiş, əgər imkanı olsa bütün türk və 
müsəlman dünyasını qan selində üzdürməyə hazır olan qəddar erməni faşizminin 1992-ci il fevralın 25-
dən 26-na keçən gecə Xocalıda törətdiyi soyqırımının tükürpədici təsirindən qurtula bilmir. Uzaq əsrlərin 
qılınclı-qalxanlı nağıllığından dövrümüzədək gəlib çıxmış qədim bir şəhər bir gecənin içində qana 
boyandı, sakinləri güllələndi, dərisi soyulmuş başlar, çıxarılmış gözlər, diri-diri tonqallarda yandırılmış 
cəsədlər sərgisinə döndü. 

 
Erməni millətçilərinin son iki əsrdə Azərbaycan xalqına qarşı yürütdükləri soyqırımı və etnik təmizləmə 

siyasətinin tərkib hissəsi olan bu qəddar və amansız soyqırımı bəşər tarixinə ən dəhşətli kütləvi terror 
aktlarından biri kimi daxil oldu. Xocalı soyqırımından bir neçə ay əvvəl erməni qəsbkarları İmarət Qərvənd, 
Tuğ, Səlakətin, Xocavənd, Axullu, Cəmilli, Nəbilər, Meşəli, Həsənabad, Kərkicahan, Qaydalı, Malıbəyli, 
Qaradağlı, Yuxarı və Aşağı Quşçular kəndlərini də yerlə yeksan etmiş, əhalisinin yarıdan çoxunu amansızlıqla 
qətlə yetirmişdilər. Xocalı şəhəri hələ qətliamdan 3 ay əvvəl erməni hərbi birləşmələri tərəfindən mühasirə 
halqasına salınıb xarici aləmdən təcrid olunmuş, yolları kəsilmiş, telefon rabitəsindən və elektrik enerjisindən 
məhrum edilmişdi. Taleyin ümidinə qalmış bu şəhəri yalnız adi tüfənglər və avtomatlarla silahlanmış yerli 
özünümüdafiə dəstələri qoruyurdu. Söz yox ki, onlar ən müasir texniki qurğularla, zirehli tanklar, uzaqvuran 
toplar, pulemyot və minaatanlar, partlayıcı maddələrlə təchiz olunmuş və keçmiş SSRİ-nin Xankəndidə yerləşən 
366-cı motoatıcı alayına məxsus poliqonlarda xüsusi hazırlıq kursu keçmiş erməni silahlı birləşmələri qarşısında 
duruş gətirə bilməzdilər. Şəhərin bütün giriş və çıxış yolları qapandığından dinc əhalini - qocaları, qadın və 
uşaqları mühasirədən çıxarmaq üçün göstərilən cəhdlər də heç bir səmərə vermədi.  

1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Xocalıya 4 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. Kiçik bir şəhərin əliyalın əhalisinə qarşı 
təpədən-dırnağadək silahlanmış nəhəng bir ordu!  

Ölkə rəhbərliyindən heç bir kömək görməyən Xocalı sakinləri ev-eşiklərini buraxıb gecənin zülmət 
qaranlığında ayaqyalın, başaçıq, qarlı-şaxtalı çöllər boyu hara gəldi qaçırdılar. Əhali hansı səmtə üz tuturdusa, 
qəddar ermənilərin güllə yağmuru ilə qarşılaşırdı. Erməni mətbuatının yazdığına görə, guya qətliamdan əvvəl 
əhalinin Xocalıdan çıxması üçün "Xocalı-Ağdam təhlükəsizlik dəhlizi" təşkil edilmiş və əhali bu barədə 
əvvəlcədən məlumatlandırılmışdı. Həqiqətdə isə bu, ağ bir yalan idi. Əslində, "təhlükəsizlik dəhlizi" 
adlandırdıqları Naxçıvanik kəndinin yaxınlığında Xocalı qaçqınları gülləyə tutulub qətlə yetirildilər. Xocalı 
qətliamından bir neçə gün sonra hadisə zonasında olmuş "Frant Laun Nyus" televiziya şirkətinin əməkdaşı Rori 
Ratriksin hazırladığı süjet də bunu təsdiqləyir: "Naxçıvanik kəndinin yaxınlığında mən eybəcər hala salınmış 
onlarca meyit gördüm. Onlar Xocalının müdafiəçiləri yox, Xocalının dinc əhalisi - ermənilərin güclü güllə 
yağmuru altında canlarını götürüb Ağdama qaçarkən yolda gülləbaran edilən uşaqlar, qadınlar və qocalar idi". 
"Memorial" təşkilatının müşahidəçiləri xocalılıların bütün varidatının ermənilər tərəfindən talan edilib 
Xankəndiyə və ətrafdakı digər bölgələrə daşınması barədə də dəqiq faktlar ortaya çıxarmışdılar. 

Heç 5-6 gün keçmədi ki, dünyanın əksər mətbu orqanlarının nümayəndələri bu dəhşətli soyqırımını 
qələmə almaq üçün Xocalıya axışdılar. Ermənilərin törətdikləri bu dəhşətli qətliam haqqında öz ölkəsinin 
oxucularını məlumatlandıran ilk reportyor Böyük Britaniyanın "Sunday Times" qəzetinin əməkdaşı Tomas 
Qolts və fransalı müxbir Janiv Yunet oldu. Erməni vandalizmindən, insan adı daşımağa haqqı olmayan bu 
vəhşilərin qəddarlığından dəhşətə gəlmiş fransalı müxbir yazırdı: "Biz Xocalı faciəsinə şahid olduq. Yüzlərlə 
cəsəd gördük. Bunların arasında qadınlar, qocalar, uşaqlar və şəhərin müdafiəçiləri var idi. Sərəncamımıza 
vertolyot verilmişdi. Gördüklərimizi yuxarıdan kamera ilə çəkirdik. Ermənilər vertolyotumuza atəş 
açdıqlarından biz çəkilişi yarımçıq qoyub geri qayıtmaq məcburiyyətində qaldıq. Mən müharibə haqqında çox 
şey eşitmişdim, alman faşistlərinin qəddarlığı haqqında çoxlu kitab oxumuşdum. Ancaq ermənilərin bu 
günahsız, məzlum insanları və 5-6 yaşlı körpə uşaqları öldürərkən etdikləri vəhşiliklər faşistlərin törətdikləri 
cinayətkar aksiyaları belə kölgədə qoyurdu. Biz xəstəxanada, vaqonlarda, uşaq bağçalarında, məktəblərdə və 
sinif otaqlarında güllələrdən bədəni deşik-deşik olmuş çoxlu yaralı gördük".  

O vaxt oxucular "İzvestiya" qəzetində belə bir informasiya ilə da qarşılaşmışdılar: "Televiziyada Xocalıda 
qulaqları kəsilmiş uşaqları gördük. Qoca bir qadının üzünün bir tərəfi kəsilmiş, kişilərin başlarının dəriləri 
soyulmuşdu".  
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Milliyyətcə erməni olan avropalı jurnalist belə öz soydaşlarının vəhşiliyindən hiddətlə söz açaraq yazırdı: 
"Ermənilər Xocalıda öldürdükləri 100 nəfərin cəsədini yan-yana düzərək körpü yaratdılar. Mən həmin qanlı 
cəsədlər üzərindən keçəndə ayağımı körpə bir uşağın sinəsi üzərinə basarkən bədənimdə dəli bir titrəyiş hiss 
etdim. Fotoaparatım, bloknotum və qələmim yerə düşərək qana bulaşdı. Erməni qatillərinin bu ağlasığmaz 
cinayətləri önündə özümü tamam itirdim, beynimdə dəhşətli bir ağrı başladı". 

Kütləvi qırğınların və soyqırımlarının törədiciləri olan cinayətkar ermənilərin bu əməllərinə beynəlxalq 
hüquqi siyasi qiymət verilibmi? Təəssüf ki yox! Halbuki Xocalı soyqırımı öz xarakterinə görə beynəlxalq 
kateqoriyalı bir cinayət idi. BMT-nin soyqırımının tanınması haqqında Bəyannaməsinin 2-ci maddəsində aydın 
deyilir ki, "milli, etnik, irqi və dini bir qrupu qismən və ya tamam qətlə yetirmək soyqırımı adlanır". Əgər BMT-
nin üzvü olan dövlətlər bunu birmənalı olaraq təsdiq edirdilərsə, hətta o vaxt dünyanın aparıcı dövləti olan ABŞ-
da Xocalı şəhərinin erməni terrorçuları tərəfindən məhv edilməsi "ilin ən böyük faciəsi" adlandırılırdısa, onda 
bəs niyə bu məsələ 18 ildən bəri öz həllini tapmır? Ümummilli lider 1993-cü ildə hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra 
bu hadisəyə qiymət verdi. Heydər Əliyev 26 fevral 1998-ci il tarixli fərmanında erməni faşizminin zaman-
zaman başımıza gətirdiyi müsibətlərə, soyqırımı və deportasiyalara tam siyasi qiymət verdi. Həmin sənəddə 
Azərbaycan tarixində ilk dəfə olaraq soydaşlarımıza qarşı törədilmiş kütləvi qırğınlar - soyqırımları sadalanmış, 
etnik düşmənçilik siyasətinin kökləri açıqlanmışdı. Heydər Əliyev Xocalı faciəsinin 10-cu ildönümü ilə əlaqədar 
Azərbaycan xalqına müraciətində deyirdi: "Bu qəddar və amansız soyqırım aktı bəşər tarixinə ən dəhşətli 
kütləvi terror hadisələrindən biri kimi daxil olmuşdur. Bu gün Azərbaycan hökuməti və xalqı qarşısında Xocalı 
soyqırımı və bütünlükdə ermənilərin Dağlıq Qarabağda törətdikləri vəhşiliklər haqqında həqiqətləri olduğu 
kimi, bütün miqyas və dəhşətləri ilə dünya dövlətlərinə, parlamentlərinə, geniş ictimaiyyətə çatdırmaq, bütün 
bunların əsl soyqırımı aktı kimi tanınmasına nail olmaq vəzifəsi durur. Bu, Xocalı şəhidlərinin ruhu qarşısında 
bizim vətəndaşlıq və insanlıq borcumuzdur. Faciənin əsl beynəlxalq hüquqi-siyasi qiymət alması, onun 
ideoloqlarının, təşkilatçılarının və icraçılarının layiqincə cəzalandırılması bütövlükdə insanlığa qarşı yönəlmiş 
belə qəddar aktların gələcəkdə təkrarlanmaması üçün mühüm şərtdir".  

Azərbaycan 2001-ci ildə Avropa Şurasına üzv qəbul edildikdən sonra o vaxt ölkəmizin AŞ PA-dakı 
nümayəndə heyətinin rəhbəri, sonralar AŞ PA sədrinin müavini və büro üzvü olmuş İlham Əliyev ermənilərin 
XIX əsrin əvvəllərindən XX əsrin sonlarınadək xalqımızın başına gətirdikləri ağlasığmaz müsibətlər və Xocalı 
soyqırımı haqqındakı həqiqətlərin Avropa ölkələri parlamentlərinə çatdırılması sahəsində əsl fədakarlıq nümayiş 
etdirmişdir. Uzun illərdən bəri doğma yurd həsrətilə qovrulan 1 milyondan artıq qaçqın və məcburi 
köçkünümüzün ağır, faciəli taleyi, onların mənəvi sarsıntıları, erməni qatillərinin Xocalıda törətdikləri qanlı 
aksiyalar haqqındakı sənədli filmlər Avropa ölkələrinin televiziya kanallarında dəfələrlə nümayiş etdirilmiş, 
"zavallı və məzlum millət" imici arxasında gizlənmiş erməni canilərinin çirkin mənəvi aləmi dünyaya 
çatdırılmışdır. Xocalı soyqırımının dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında "Məhv edilmiş şəhər" sənədli filminin, 
Tomas Foksun ingilis dilində kütləvi tirajla nəşr edilib dünyaya yayımlanan "Azərbaycan gündəliyi", əslən 
erməni olan beyrutlu jurnalist David Keyriyanın "For the sake of gross" kitablarındakı zəngin faktlar 
toplumunun da az əhəmiyyəti olmayıb.  

Xocalı şəhidlərinin xatirəsini əbədiləşdirmək üçün dövlətimiz tərəfindən bir sıra mühüm tədbirlər həyata 
keçirilmiş, Bakıda, respublikamızın bir sıra bölgəsində, həmçinin xaricdəki diasporlarımızın maddi və mənəvi 
dəstəyi ilə dünyanın bir sıra ölkələrinin paytaxtlarında Xocalı şəhidlərinin xatirəsinə abidələr ucaldılmışdır. Bu 
yaxınlarda Hollandiyada ucaldılmış abidə kompleksi qürbətdə yaşasalar da, ürəkləri daim vətən eşqilə döyünən 
soydaşlarımızın öz yurddaşları olan Xocalı şəhidlərinin müqəddəs ruhuna hörmət və ehtiramlarının bariz 
nümunəsidir.  

 
Zeynal Vəfa. 

 
“Azərbaycan”.-2010.-27 fevral.-N 46.-S.4. 
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Erməni terrorunun Xocalı vəhşəti 

 
Soyqırımı, erməni vandalizmi, erməni terrorizmi, erməni vəhşiliyi, erməni cəlladlığı… Məsum 

körpələrdən tutmuş yerindən güclə tərpənən qocalaradək heç kimə aman vermədən qətlə yetirmək, 
onlara tükürpədici işgəncələr vermək, hətta həyatdan köçmüş insan cəsədləri üzərində belə ən ağlagəlməz 
vəhşiliklər törətmək …Əsir və girov götürülmüş insanları uşaq, böyük, qadın, qoca demədən min bir 
işgəncəyə məruz qoymaq, bədən orqanlarını çıxarıb satmaq, damarlarına benzin, müxtəlif kimyəvi 
maddələr yeritmək, qızardılmış dəmirlərlə damğalar vurmaq, insan ağlına gəlməyən digər qəddarlıqlar 
törətmək… 

 
Məhz bunlar Xocalı faciəsi deyilərkən ilk olaraq göz önünə gələnlərdir. İyirminci əsrin son on illiyinin ən 

dəhşətli faciəsi sayılan Xocalı soyqırımı bəşər tarixində ən qanlı olaylardan biri kimi daim xatırlanmaqla yanaşı, 
ermənilərin əsl mahiyyətinin, iç üzünün ifşa edilməsi baxımından da mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Həyata 
keçirilmə metodu baxımından isə Xocalı faciəsinin tarixdə misli yoxdur. Xocalı faciəsi iki yüz ilə yaxın bir 
müddətdə erməni şovinist-millətçiləri tərəfindən azərbaycanlılara qarşı müntəzəm olaraq həyata keçirilən etnik 
təmizləmə və soyqırımı siyasətinin davamı və ən qanlı səhifəsidir. 

 
Kütləvi terror  
aktının dəhşət  
dolu tarix səhifəsi 
 
XX əsrin Xocalı faciəsindən əvvəl dünyada iki yaşayış məntəqəsi eyni aqibətə uğramış, eyni metodla Yer 

üzündən silinmiş və sakinləri məhv edilmişdir. Bunlardan birincisi Belarusun Xatın kəndidir. 1941-ci ildə 
faşistlər Xatın kəndini tamamilə yandırmış, dinc sakinləri soyuqqanlıqla məhv etmişdilər. Buna bənzər ikinci 
hadisə Vyetnam müharibəsi zamanı Sonqmi kəndində baş vermişdir. Sonqmi kəndinin sakinləri partizanlara 
dəstək vermək bəhanəsi ilə böyükdən-kiçiyə qədər bütünlüklə məhv edilmişdir. Bu iki hadisə müharibə tarixinə 
dinc əhalinin soyqırımı kimi daxil olmuş və bütün dünyada geniş əks-səda doğurmuşdur. Lakin onlar Xocalı 
faciəsi ilə müqayisə oluna bilməzlər. Bu iki kənddə törədilən faciələr yalnız Xocalıdan əvvəl erməni 
separatçıları tərəfindən qəsb edilərək yandırılıb-yaxılan, sakinləri qətl edilən Azərbaycan kəndləri - Kərkicahan, 
Meşəli, Cəmilli, Malıbəyli, Quşçular, Qaradağlı ilə oxşar ola bilər. Xocalı soyqırımı miqyasına və böyüklüyünə 
görə, onların hamısından daha dəhşətli, daha müdhişdir. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev 
bununla bağlı qeyd etmişdir: "Bu amansız və qəddar soyqırımı aktı insanlıq tarixinə ən qorxulu kütləvi terror 
aktlarından biri kimi daxil oldu". 

Əslində, Xocalı faciəsi bir gecənin olayı deyildi. Ermənilər bu faciəyə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi 
başlandıqdan sonra hazırlıq görmüşdü. Onlar Qarabağın digər ərazilərində də belə faciələr törətməyə çalışsalar 
da, bunun ən dəhşətlisini Xocalıda həyata keçirdilər. Xocalı faciəsinə gedən yolun başlanğıcı isə 1988-ci ilə, 
yəni, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin daha aydın şəkildə meydana çıxdığı dövrə təsadüf 
edir. Elə həmin vaxtdan Xocalı qətliamının əsası qoyulurdu. 

 
Faciəyə gedən  
yolun başlanğıcı  
 
"Böyük Ermənistan" yaratmaq xülyasında olan ermənilər tarix boyu Azərbaycan torpaqlarına göz dikib və 

indi də bu məkrli niyyətlərindən əl çəkməyiblər. Ermənilərin bu niyyətinin növbəti dəfə açıq mərhələyə keçməsi 
1985-ci ildə SSRİ-də ermənipərəst M. S. Qorbaçovun hakimiyyətə gəlməsi ilə özünü bir daha büruzə verdi. 
Lakin həmin vaxt ümummilli lider Heydər Əliyevin Siyasi Büroda olması ermənilərə və onların himayədarı 
olan Qorbaçova Azərbaycanla bağlı planlarının reallaşmasına, o cümlədən Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 
törədilməsinə imkan vermirdi. Elə bu səbəbdən həm ermənilər, həm də onların mərkəzi hakimiyyətdə olan 
himayədarları Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti ilə bağlı məkrli planlarını həyata keçirmək üçün 
M. S. Qorbaçovun vasitəsilə Heydər Əliyevin Siyasi Bürodan uzaqlaşdırılmasına nail ola bildilər. Təsadüfi deyil 
ki, ümummilli liderin Siyasi Bürodan getməsindən sonra 1987-ci ilin noyabrında erməni akademik A. 
Aqanbekyan Parisdə verdiyi açıqlamada Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti ilə bağlı SSRİ rəhbərliyinə təklif 
verdiklərini açıqladı. Elə bu vaxtlar ermənilərin "Qarabağ Komitəsi", onun Dağlıq Qarabağ Muxtar 
Vilayətindəki separatçı-terrorçu təşkilatı "Krunk" gizli fəaliyyətlərinə son qoyaraq açıq şəkildə niyyətlərini 
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bəyan etməyə, Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları səsləndirməyə başladı. Bunun nəticəsi olaraq ermənilər 
tərəfindən "Miatsum" adlanan hərəkat da formalaşdırıldı. Bütün bunlar 1988-ci ilin fevralından etibarən, 
hadisələrin daha gərgin və aqressiv məcrada inkişafı ilə nəticələndi. Məhz həmin dövrdə həm Dağlıq 
Qarabağda, həm də Yerevanda Azərbaycan torpaqlarının Ermənistana birləşdirilməsi tələbilə silsilə mitinqlər 
başladı. SSRİ rəhbərliyi tərəfindən heç bir ciddi müqavimət görməyən və bundan daha da ruhlanan ermənilər 
Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti Sovetinin iclasında vilayətin statusuna baxılması haqqında Azərbaycan SSR 
Ali Sovetinə müraciət qəbul etdilər.  

Elə həmin dövrdə ermənilərin məkrli niyyəti Dağlıq Qarabağın bir çox yaşayış məntəqələri kimi, Xocalını 
da özünümüdafiəsini gücləndirməyə vadar etdi. 1988-ci il fevralın 12-də Xocalı rəhbərliyi Əsgəranda keçirilən 
yığıncağa dəvət olundu. Yığıncaqda Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin ikinci katibi V. 
Konovalovun, şöbə müdiri M. Əsədovun iştirakına baxmayaraq, ermənilər Ermənistana birləşmək istədiklərini 
açıq şəkildə bəyan etdilər. Xocalının sabiq icra başçısı Elman Məmmədov xatırlayır ki, həmin yığıncaqdan çıxıb 
Xocalıya gəldikdən sonra ağsaqqallar və ziyalılarla təcili görüş keçirərək vəziyyəti onlarla müzakirə etdi. Elə 
həmin gündən Xocalının və ətraf kəndlərin müdafiəsi üçün müdafiə komitəsi yaradıldı. Xocalının müdafiəsi 
məqsədilə postlar təşkil olundu. Bu postlara çıxan dəstələrin isə silahları yalnız ov tüfənglərindən ibarət idi. 
Ermənilərin Xocalı və bütövlükdə Dağlıq Qarabağ üçün yaratdığı təhlükə ilə bağlı Bakıya, Moskvaya saysız-
hesabsız teleqramlar vurulsa da, nəticə olmadı.  

Sonrakı mərhələdə hadisələr daha gərgin məcrada inkişaf etməyə, qətllərlə müşayiət olunmağa başladı. 
Fevralın 24-də Əsgəran rayonunda erməni separatçıları tərəfindən iki azərbaycanlı gənc qətlə yetirildi, 19 nəfər 
isə müxtəlif dərəcədə yaralandı.  

 
Xocalıya  
ilk həmlələr  
 
Ancaq bu hələ başlanğıc idi. Ermənilərin məkrli siyasətinin tərkib hissəsi olaraq Sumqayıtda əvvəlcədən 

hazırlanmış qəsdlər törədildi və bu işdə ermənilərin özü ilə yanaşı, SSRİ dövlət təhlükəsizlik orqanları da 
yaxından iştirak etdi. Əslində, burada əsas məqsəd Ermənistanda yaşayan azərbaycanlıları deportasiya etmək və 
Dağlıq Qarabağın Azərbaycandan qoparılmasına zəmin hazırlamaq idi. Bu siyasətin tərkib hissəsi olaraq 
Ermənistanda azərbaycanlıların yaşadığı şəhər və kəndlər yandırılmağa, soydaşlarımızın əmlakları 
yağmalanmağa, özləri buradan deportasiya olunmağa başladı. 1988-ci ildə isə öz tarixi torpaqlarında yaşayan 
250 min azərbaycanlı bu ərazidən qovuldu, bununla da Ermənistan monoetnik dövlətə çevrildi.  

Ermənistandan zorla çıxarılan azərbaycanlıların bir hissəsi də Xocalıda yerləşdirildi. Onlara Xocalı 
rəhbərliyi tərəfindən torpaq sahəsinin ayrılmasını isə nə Əsgəran, nə də Xankəndi qəbul etmir və bu qərarı 
özbaşınalıq kimi qiymətləndirirdilər. Ermənistandan soydaşlarımızın deportasiyası isə hadisələrin bir qədər də 
gərgin məcrada inkişafına səbəb oldu. Artıq yollarda "daş müharibəsi" gedirdi. Bu müharibə əsas etibarilə 
Xankəndi-Xocalı-Əsgəran arasında özünü göstərirdi. Bu istiqamətdə keçən yoldan azərbaycanlılara məxsus 
avtomobilləri ermənilər daşa tutur, onları əzir, sahiblərinə müxtəlif xəsarətlər yetirirdi. Bunun əvəzi isə daha çox 
Əsgərandan Xankəndiyə və ya əks istiqamətdə hərəkət edən və beləliklə, Xocalıdan keçmək məcburiyyətində 
qalan ermənilərə məxsus avtomobillərdən çıxılırdı. Elə bu səbəbdən ermənilər Xocalı maneəsinin mümkün 
qədər tez neytrallaşdırılmasına çalışır və kiçik bir həmlə ilə Xocalını məhv edəcəklərinə inanırdılar. Odur ki, 
1988-ci il sentyabrın 18-də Xankəndidə keçirilən nümayişdən sonra 12 minə qədər erməni 10 kilometrlik bir 
məsafəni piyada qət edərək Xocalıya tərəf üz tutdu. Ermənilərdən irəlidə isə 4 "Kraz" və "KamAz" markalı yük 
avtomobilləri gəlirdi. O da məlum olmuşdu ki, ermənilərin arasında xüsusi təlim keçmiş döyüşçülər var. 
Ermənilər benzin doldurulmuş butulkalarla, ucu itilənmiş dəmirlərlə silahlanmışdılar. Lakin bunlar Xocalı 
sakinlərini qorxutmadı. Əksinə, Xocalıya iki kilometr qalmış ermənilərə qarşı az bir qüvvə ilə həmləyə keçən 
xocalılılar onları geri yola sala bildilər.  

Hadisənin ertəsi günü Zori Balayan "YAK-140" təyarəsilə 12 nəfər həkimlə birlikdə Ermənistandan 
Xankəndiyə gəldi. Yalnız sentyabrın 21-də Bakıdan Mərkəzi Komitə Xocalıya nümayəndə heyəti göndərdi. 
Lakin bu nümayəndələr erməniləri cəzalandırmağa yox, daha çox öz iradlarını bildirməyə gəlmişdilər. 
Hadisədən az sonra mərkəzdən gələn istintaq qrupu baş verənlərə görə bir neçə Xocalı sakininin həbsinə dair 
qərar çıxardı. Bundan sonra yollarda və digər məntəqələrdə keşik çəkən sovet ordu qüvvələri ermənilərə 
tərəfdarlıq etməyə başladı.  

SSRİ Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsi vəziyyətin real qiymətləndirilməsində maraqlı deyildi. 
1988-ci il martın 24-də mərkəz tərəfindən qəbul edilən "1988-1995-ci illərdə Azərbaycan SSR-in Dağlıq 
Qarabağ Muxtar Vilayətinin sosial-iqtisadi inkişafını sürətləndirmək tədbirləri haqqında" tarixli qərar isə 
məsələnin separatçılıq aktı olmasını ört-basdır etməyə yönəlmişdi. 
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Belə bir dəstək erməni separatçılarının təcavüzkarlığını daha da artırdı. Nəhayət, Moskva Dağlıq Qarabağ 
Muxtar Vilayətini Azərbaycan SSR-in tərkibindən çıxarmaq istiqamətində daha bir addım atdı: SSRİ Ali Soveti 
Rəyasət Heyəti 1989-cu il yanvarın 12-də "Azərbaycan SSR-in Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində xüsusi 
idarəçilik formasının tətbiqi haqqında" qərar qəbul etdi. Burada əsas məqsəd Dağlıq Qarabağda yaradılmış 
Xüsusi İdarə Komitəsi vasitəsilə bu ərazilərin Azərbaycandan alınıb Ermənistana verilməsini təmin etmək idi. 
Volskinin rəhbərlik etdiyi bu komitə Dağlıq Qarabağ ətrafında cərəyan edən hadisələrin daha gərgin məcrada 
inkişaf etməsinə səbəb oldu. Belə ki, komitənin fəaliyyətə başlamasından az sonra Xankəndidə yaşayan 14 min 
azərbaycanlı bu şəhərdən zor gücünə çıxarıldı, geri qayıtmamaqları üçün onların evləri yandırıldı. Xankəndini 
tərk etməyə məcbur qalan azərbaycanlıların bir qismi yenə də pənah yeri kimi Xocalıya üz tutdu. Bu dövrdə 
artıq odlu silahlardan daha geniş istifadə olunurdu. Həmin dövrdə Yerevandan Xocalı aeroportuna edilən 
gündəlik reyslərin sayı isə 30-a çatdı. Bu təyyarələr vasitəsilə ermənilər Xankəndiyə hərbi sursat daşıyırdılar. 
Ancaq sonradan Xocalı polisinin fədakar əməyi sayəsində Ermənistandan gələn reyslərin sayı 4-ə qədər azaldı. 
Hətta Moskvanın bu məsələyə qəti etirazını bildirməsinə baxmayaraq, Xocalı polisi inadından dönmədi və 
sərnişin reyslərindən başqa heç bir yük təyyarəsinin Xocalı aeroportuna enməsinə yol vermədi.  

Belə bir vaxtda Azərbaycan xalqının etirazı nəticəsində noyabrın 28-də Xüsusi İdarə Komitəsi ləğv edildi. 
Bununla belə, məkrli planın reallaşmasında maraqlı olan ermənilər və onların Moskvadakı himayədarları ləğv 
olunan Xüsusi İdarə Komitəsinin əvəzinə Təşkilat Komitəsi adlanan yeni bir qurumun yaradılmasına nail 
oldular. Yeni komitəyə V. Polyaniçko təyin edildi. Ancaq onun fəaliyyəti dövründə vəziyyət daha da pisləşdi. 
Elə həmin dövrdə Ermənistan SSR Ali Soveti Dağlıq Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsi haqqında 
antikonstitusion qərar qəbul etdi. Bu, Ermənistan tərəfindən Azərbaycan ərazisinə qarşı açıq müdaxilənin 
başlandığını göstərən ilk rəsmi sənəd oldu. SSRİ rəhbərliyi isə nəinki ermənilərin bu qanunsuz əməllərinə göz 
yumur, əksinə, Azərbaycana qarşı daha ağır cinayətlərin törədilməsinə zəmin hazırlayır və özləri də bunda 
yaxından iştirak edirdi. 

Bunun nəticəsində müasir hərbi texnika ilə silahlanmış iri qoşun kontingenti 1990-cı il yanvarın 19-dan 
20-nə keçən gecə Bakıda qanlı qırğın törətdi. Bakı qırğınında erməni əsgər və zabitlərindən də istifadə olunduğu 
sonradan konkret faktlarla təsdiqləndi. Qanlı Yanvar faciəsi SSRİ-nin süqutunun bir qədər də sürətlənməsini və 
istiqlaliyyət, ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizəni daha da gücləndirdi.  

Həmin dövrdə Qarabağda cərəyan edən hadisələr daha qanlı xarakter almaqda idi. Bu hadisələrin 
mərkəzində dayanan əsas yerlərdən biri də Xocalı idi. Qarabağın digər azərbaycanlılar yaşayan bölgəsi kimi 
bura da tez-tez ermənilər tərəfindən atəşə tutulurdu. Lakin bu dövrdə Azərbaycan hökuməti Xocalının 
müdafiəsini təşkil etmək əvəzinə, burada genişmiqyaslı tikinti işləri aparırdı. 1990-cı ilin aprelində isə Xocalıya 
şəhər statusu verildi. Xocalının mövqeyini və oynadığı rolu nəzərə alan təşkilat komitəsi çox zaman iclaslarını 
məhz Xocalıda keçirirdi. Bununla belə, ermənilər yenə Xocalını atəş altında saxlayır və bəzən buraya həmlələr 
etməyə cəhd göstərirdi. Ancaq hər dəfə layiqli cavablarını alırdılar. Bu hal Xocalının işğal olunduğu günə qədər 
davam etdi.  

1991-ci ildən etibarən isə Xocalıda vəziyyət daha da ağırlaşdı. Belə ki, Xocalıya gedən yollar ermənilər 
tərəfindən tez-tez bağlanırdı. Bu isə Xocalı ilə mütəmadi əlaqə saxlanmasında ciddi problemlər yaradırdı. Quru 
nəqliyyatından istifadə etmək olduqca təhlükəli hal alırdı. Bu səbəbdən şəhərlə əsas əlaqə vertolyot vasitəsilə 
saxlanırdı.  

1991-ci ilin oktyabrından isə tam mühasirədə saxlanan Xocalıya gedən bütün avtomobil yolları bağlandı. 
Artıq şəhərlə gediş-gəliş yeganə nəqliyyat vasitəsi kimi vertolyotlarla həyata keçirilirdi. Belə vəziyyət şəhərə 
özünümüdafiə üçün silah, ərzaq və digər zəruri məhsulların çatdırılmasında ciddi problemlər yaradırdı. Həmin 
dövrdə Dağlıq Qarabağda erməni separatçıları da fəaliyyətlərini genişləndirirdi. Bunun nəticəsi olaraq 1991-ci 
ilin sentyabrında onlar tərəfindən "Dağlıq Qarabağ Respublikası" adlanan oyuncaq dövlət yaradıldığı bildirildi.  

 
Faciənin  
bir addımlığında 
 
1991-ci ilin sonlarında SSRİ-nin dağılması ilə keçmiş sovet məkanında yeni geosiyasi şərait yarandı. 

Ermənistan faktiki olaraq, Azərbaycana qarşı açıq və ədalətsiz müharibəyə başladı. Ermənistanın hərbi 
birləşmələri Azərbaycanın sərhədlərini pozub Qarabağa daxil oldular və Dağlıq Qarabağın erməni separatçıları - 
terrorçuları birləşərək Azərbaycan torpaqlarının işğalına başladılar. Moskvadan və xaricdəki erməni 
diasporundan verilən dəstək, eləcə də ovaxtkı Azərbaycan rəhbərliyinin yarıtmaz siyasəti nəticəsində lazımi 
müqavimətlə üzləşməyən ermənilər 1991-ci ilin oktyabrında Tuğ və Səlakətin kəndlərini işğal etdilər. Bunun 
ardınca Xocavənd kəndi işğalçıların nəzarəti altına keçdi.  
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Bu dövrdə Xocalı yenə də döyüşürdü və ermənilərin işğal siyasətinin daha sürətlə genişlənməsinə mane 
olmağa çalışırdı. Lakin Xocalıya və Qarabağın düşmən hücumuna məruz qalan digər bölgələrinə ovaxtkı 
Azərbaycan iqtidarı tərəfindən lazımi yardımlar edilməməsi və hakimiyyət uğrunda gedən savaşlar ermənilərin 
öz niyyətini reallaşdırmağa imkan verirdi. Məhz bunun nəticəsində 1992-ci il yanvarın 10-da ermənilər Axullu 
kəndini zəbt edə bildilər. Elə həmin ilin fevralında Malıbəyli və Quşçular kəndləri hücuma məruz qaldılar. 
Xankəndidə yerləşən 366-cı alayın bilavasitə iştirakı ilə bu kəndlər də ermənilər tərəfindən işğal olundu. 
Malıbəyli və Quşçular kəndlərinin işğalından bir neçə gün sonra Dağlıq Qarabağın ən iri yaşayış 
məskənlərindən olan Qaradağlı yenə də 366-cı motoatıcı alayın əsgər və zabit heyəti, eləcə də müxtəlif xarici 
ölkələrdən gətirilmiş muzdlu döyüşçülər hesabına ermənilərin əlinə keçdi. 

Artıq 1992-ci il fevralın 18-də Xocalı istiqamətində olan yaşayış məntəqələri azərbaycanlılardan 
təmizlənmiş, yüksək mövqelər ermənilər tərəfindən tutulmuşdu. İndi ermənilər üçün əsas hədəf Xocalı idi. 

Ermənilərin Xocalı şəhərini hədəfə almaqda başlıca məqsədi bir tərəfdən Qarabağın dağlıq hissəsində 
azərbaycanlılardan ibarət olan strateji əhəmiyyətli ərazidə maneəni aradan qaldırmaq idisə, digər tərəfdən, 
ümumiyyətlə, Xocalını Yer üzündən birdəfəlik silmək idi. Öz miqyasına və dəhşətlərilə görə dünya tarixində 
analoqu az olan Xocalı soyqırımını törətməkdə erməni şovinistləri və ideoloqları həm də daha uzağa 
hesablanmış məqsəd güdürdülər. Onların əsas niyyəti Dağlıq Qarabağı və digər Azərbaycan torpaqlarını ələ 
keçirmək, xalqımızın müstəqillik və ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizə əzmini qırmaq idi. Düzdür, buna nail ola 
bilməsələr də, ermənilər sovet ordusunun 366-cı alayının köməyilə tarixə ən dəhşətli qanlı səhifələrdən birini 
yazdılar. 

7000 əhalisi olan Xocalı Xankəndidən 10 kilometr cənub-şərqdə, Ağdam-Şuşa, Əsgəran-Xankəndi 
yollarının üstündə yerləşir. Qarabağdakı yeganə hava limanı da məhz Xocalıda idi. Ermənilərin Xocalıya 
maraqlarından biri də onun bu cür strateji mövqedə olması və buradakı hava limanı vasitəsilə Ermənistanla daha 
rahat əlaqə yaratmaq ilə bağlı idi. Xocalıya sonuncu vertolyot 1992-ci il yanvar ayının 28-də endi. Şuşa 
səmasında mülki vertolyotun vurulmasından və içindəki 40 nəfər azərbaycanlının həlak olmasından sonra isə 
Xocalı ilə hava əlaqəsi də kəsildi. Yanvarın 2-dən şəhərə elektrik enerjisi də verilmirdi. Xocalılılar ancaq öz 
qəhrəmanlıqları və şəhər müdafiəçilərinin cəsurluğu sayəsində yaşayır və müdafiə olunurdular. Şəhərin 
müdafiəsi qismən avtomat və ov tüfəngləri ilə silahlanmış yerli özünümüdafiə dəstəsi, yerli milis qüvvələri və 
könüllü döyüşçülərdən təşkil olunmuşdu. 

 
Amansız döyüş 
 
Fevralın ikinci yarısından başlayaraq Xocalı erməni silahlı dəstələri tərəfindən tam mühasirəyə alındı. 

Bundan sonra şəhər hər gün toplardan, ağır texnikadan atəşə tutulur, erməni dəstələrinin həmlələrinə məruz 
qalırdı. Belə dəstələr 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 taleyin ümidinə buraxıldı. Xocalı şəhərinin sabiq icra başçısı, Milli Məclisin deputatı Elman Məmmədov 
bu məqamı belə xatırlayır: "Biz respublika rəhbərliyini dəfələrlə məlumatlandırdıq. Nələrin baş verdiyini 
deyirdik. Amma hakimiyyətin "qabiliyyəti" göz önündə idi. Bildiyiniz kimi, həmin vaxtlar iqtidara gəlmək 
istəyən AXC də bir tərəfdən hakimiyyəti iflic vəziyyətinə salmışdı. Başları hakimiyyət davasına qarışdığı üçün 
tək Xocalı yox, bütün torpaqlarımız müdafiəsiz qalmışdı. 1991-ci ilin noyabrından sonra Xocalıda hərbi qüvvə 
qalmamışdı. Yalnız Milli Qəhrəman Aqil Quliyevin başçılıq etdiyi 16 nəfərlik dəstə döyüşürdü. Onların da 12 
nəfəri Xocalı hadisəsi zamanı döyüşlərdə şəhid oldu". 

Ölkə rəhbərliyinin səriştəsizliyi və yaranmış şərait ermənilərin Xocalı ilə bağlı planlarını daha tez həyata 
keçirməsinə təkan verirdi. Fevralın 25-də Xocalı daha dəhşətli dərəcədə artilleriya və digər hərbi texnikadan 
atəşə tutulmağa başladı. Bu işdə yenə də 366-cı alayın hərbi texnikasından geniş istifadə olundu. Ümumiyyətlə, 
bu alay Xocalı ilə yanaşı, Azərbaycanın digər kəndlərinin də atəşə tutulmasında dəfələrlə iştirak edib. Bunun 
əsas səbəblərindən biri də alayda xeyli sayda erməninin olması idi. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, Xocalıya 
edilən hücumda Ermənistanın indiki müdafiə naziri Seyran Muşeqoviç Ohanyan da yaxından iştirak edib. 
Xocalının işğalına dair istintaq materiallarından belə məlum olur ki, məhz onun komandanlığı altında 366-cı 
alayın 2-ci batalyonu, Yevgeni Nabokixinin komandası altında 3-cü batalyon, 1 saylı batalyonun qərargah rəisi 
Valeriy İsayeviç Çitçyan və alayda xidmət edən 50-dən artıq erməni zabit və gizir Xocalıya hücumda iştirak 
edib. 

Hücumdan əvvəl isə şəhər aramsız şəkildə atəşə tutuldu. Xocalı sakini Şaiq Qurbanov həmin günü belə 
xatırlayır: "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 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 
PREZİDENT  KİTABXANASI 

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

237 
 

imdad diləyirdilər. Birdən atışma səsi gəldi. Əvvəl aeroport tərəfdən, sonra Mehdikənd sarıdan güllə səsləri 
çoxalmağa başladı. Güllə gələn istiqamətləri saydım: düz 9 yerdən atırdılar. 

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". 

Xocalı özünümüdafiə batalyonunda döyüşən Rauf Qəmbərov isə o dövrü belə xatırlayır: "Fevralın 25-dən 
26-na keçən gecə qərargahda növbətçi idim. Axşam saat 9 ərəfəsində Həsənabaddan ermənilərin danışığına 
qulaq asdıq. Eşitdik ki, bu axşam Xocalıya basqın olacaq. Tez evə gəldim. Arvad-uşağı qonşum Şiraslanın 
zirzəmisinə yığdıq. Qayıdanda gördüm ki, 366-cı alay ağır texnika ilə Xocalıya tərəf irəliləyir". 

Həmin vaxt Xocalını qoruyanlar düşmənin qarşısını kəsməyə çalışsalar, qeyri-bərabər şəraitdə ciddi 
müqavimət göstərsələr də, erməni hərbi birləşmələri 366-cı alayın köməyi ilə Xocalıya daxil oldu, tarixin 
şahidlik etdiyi bütöv bir yaşayış məskəninin sakinləri ilə birgə Yer üzündən silinməsi başlandı...  

 
Rasim BAYRAMOV 

  
 “Azərbaycan”.-2010.-27 fevral.-N 46.-S.5. 
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Xocalı: insanlığa qarşı ən böyük cinayət 

 
O vaxt hamını bir sual düşündürürdü: Xocalını xilas etmək mümkün idimi? Bu sualın üstündə isə baş 

sındırmaq lazım deyil. Sadə bir cavabı var, bəli, mümkün idi. Sadə, dinc əhalinin taleyi üzərində hakimiyyət 
uğrunda gedən oyunlar qurulmasaydı, Xocalını xilas etmək mümkün idi. Fevralın 26-sı gününü yaxşı 
xatırlayıram. Soyuq, sazaqlı bir qış günü idi. Şelli dağında ölümün, qəsdin, tələnin pəncəsindən qurtulan 
uşaqları, qadınları, qocaları qarşılayıb xəstəxanaya yola salırdıq. Yaralarından qan şoralanan bu insanlar bir-
birindən, ana baladan, ata oğuldan, qardaş bacıdan ayrı düşmüşdü. Onları ovundurmaq mümkün deyildi. Həmin 
vaxt Ağdam özünümüdafiə dəstələri ermənilərə qarşı döyüşərək qan bahasına meyitləri düzlərdən, meşələrdən 
toplayırdı. Xocalı sakinlərini danışdırır, onların necə qurtulduqlarını soruşurduq. Bu adamlar öz müsibətlərini, 
faciələrini göz yaşları içərisində danışsalar da, söhbətlərinin sonunda deyirdilər: bizim bu sözlərimizi bütün 
Azərbaycana çatdırın. Respublika rəhbərlərini lənətləyirik. Onlar satqın və namərddirlər. Ona görə də Heydər 
Əliyev Azərbaycana gəlməlidir. Gəlsin, bu xalqı qırğından, müsibətdən, zülmdən xilas etsin. Nicatımız yalnız 
onadır! 1992-ci ilin qarlı-çovğunlu fevral günündə soyqırımın dəhşətini gözləri ilə görmüş insanlar elə o 
vaxtdan Heydər Əliyevə arxalanırdılar, ondan imdad, kömək gözləyirdilər. Onu da qeyd edim ki, həmin vaxt 
Heydər Əliyevin adını belə çəkmək onlara baha başa gələ bilərdi. Lakin bu çarəsiz, aldadılmış, təhqir edilmiş 
insanlar tələb edirdilər. Sadə adamlar böyük bir həqiqəti başa düşürdülər. Çox təəssüf ki, respublikanın o vaxtkı 
rəhbərləri, deputatlar, ziyalıların böyük əksəriyyəti bu aydın həqiqəti başa düşmək istəmirdilər. Məhz elə buna 
görə də Azərbaycan torpaqlarının 20 faizi itirildi, məğlub edilən tərəfə çevrildik. Yaxşı yadımdadır, fevralın 27-
də Ağdamın mərkəzi meydanında mitinq keçirilirdi. Dövlət, hökumət rəhbərlərinə etimadsızlıq göstərildi və 
həmin mitinqdə Xocalıdan bir qadın çıxış edərək dedi ki, biz respublikanın vətəndaşlığından imtina edirik. Əgər 
Heydər Əliyev Azərbaycana qayıtsa, biz bu fikrimizdən daşına bilərik. Mən Heydər Əliyevi tələb edirəm! Bu 
vaxt bütün mitinq iştirakçıları “Heydər Əliyev” deyərək qışqırmağa başladılar. Bəli, bu insanlar haray 
çəkirdilər, haqq-ədalət tələb edirdilər. Mitinq təşkilatçıları belə olacağını gözləmədikləri üçün tez-tələsik aradan 
çıxdılar. Bəli, 1992-ci ilin adi bir həqiqəti idi… 

1988-ci ilin fevral ayından Xankəndidə ermənilərin mitinqləri başlandı. Sanki sehrli dirijor çubuğu ilə 
idarə olunan mitinqlərdə ermənilər müxtəlif tələblər irəli sürürdülər. Bu tələblərin içərisində isə Dağlıq 
Qarabağın müstəqilliyi daha çox səslənirdi. Buna baxmayaraq, Azərbaycanın o vaxtkı rəhbərliyi bu mitinqlərin 
sosial-iqtisadi, mədəni tələblərlə bağlı olduğunu bildirir, həqiqəti ört-basdır edirdilər. Keçmiş sovet hökuməti isə 
Dağlıq Qarabağın sosial-iqtisadi problemlərinin həll edilməsi ilə bağlı qərar qəbul etməklə kifayətlənirdi. 
Qərarın mürəkkəbi qurumamış Azərbaycanın var-dövləti Xankəndiyə daşınmağa başlandı. Ermənilərə də elə bu 
lazım idi… 

1988-1991-ci illər ərzində Dağlıq Qarabağ ətrafında çox ziddiyyətli, mürəkkəb vəziyyət yaranmışdı. Öz 
dədə-baba yurdlarından—Ermənistandan zorla, vəhşiliklə qovulan azərbaycanlıların harayını eşidən yox idi. 
Ermənilər isə kütləvi şəkildə silahlanır, vilayətdə yaşayan azərbaycanlılara divan tutur, yurd-yuvalarından 
didərgin salırdılar. Dağlıq Qarabağda vaxtilə azərbaycanlılar 78 kənddə yaşayıblar. Hadisələr başlayandan sonra 
məlum oldu ki, orada cəmi beş-on Azərbaycan kəndi qalıb. Hələ hadisələrə qədər erməni-daşnaklar 230-a yaxın 
azərbaycanlı evini yandırmış, 200-dən artıq evi isə zəbt etmişdilər. 

Unutqanlıq isə həmişə yeni faciələrə yol açır. O vaxt Yerevanda nəşr olunan “Kommunist” qəzeti belə bir 
informasiya dərc etmişdi ki, erməni özünümüdafiə şurasının sədri A. Arutunyan və həmin şuranın üzvü 
A.Mkrtıçyan Şuşa və Verdazor kəndinə səfərdən sonra Yerevana qayıdaraq bütün erməniləri Dağlıq Qarabağa 
səfərbərliyə səsləyiblər. Və təbii ki, bu çağırış cavabsız qalmadı. Erməni daşnak-könüllülərin Qarabağa axını 
başladı və Azərbaycanın bu regionu qaynar qazana çevrildi. 

Ermənilərin azərbaycanlılara qarşı törətdikləri Xocalı soyqırımının üstündən uzun illər keçir. Hələ də bu 
qanlı faciənin üstü açılmayan, gizli qalmış məqamları çoxdur. Bir çox suallara hələ də cavab tapılmayıb. Hələ 
yüzlərlə insanın taleyindən heç bir soraq yoxdur. 

ŞƏHİDLƏR VƏ ŞAHİDLƏR 
Aydın görünən isə budur ki, Azərbaycanın o vaxtkı rəhbərləri insanların faciəsinin əsl günahkarlarıdır, 

onların əlləri öz soydaşlarının qanına batıb. Dəhşətli olanı budur ki, günahsız insanların qanı üzərində 
hakimiyyət uğrunda dava gedib. 

O vaxt hakimiyyətdəkilər Xocalı sakinlərini aldadır, onlara yalan vədlər verirdilər. Düşmən isə qapının 
ağzını kəsmişdi. 

Xocalı ən mühüm strateji bir yerdə yerləşmişdi. Çox təəssüf ki, bu adi həqiqəti unudan naşı, səriştəsiz 
rəhbərlər əhalinin mühasirədən çıxmasına heç bir cəhd etmədidər. 
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Bu qanlı hadisələrin şahidlərini dinlədikcə ürək parçalanır, damarlarda qan donur. 
Elşən Abışov Xocalı sakinidir. On yeddi il bundan əvvəl törədilmiş faciəni ən xırda məqamlarına qədər 

xatırlayır: 
—Ərzaq, silah-sursat, dava-dərman tükənmişdi. Kəndin bütün kişiləri növbə ilə postlarda dayanırdıq. İki-

üç nəfərə bir avtomat düşürdü. 
Həmin gün evdəydim, qardaşım Elşad isə postda. Gecə möhkəm atışma başladı. Mən evdən çıxıb posta 

tərəf getdim. Qardaşım Elşadla yolda rastlaşdıq. Qan-tər içində dedi: “Ermənilər aeroportu tutublar, kəndə tərəf 
gəlirlər, ata-anamı götür gəlin çökəyə”. 

Onları götürüb geri qayıdanda artıq səhər açılırdı. Çökək deyilən yerdə 80 nəfərə yaxın adam vardı. 
Qərara gəldik ki, yeni salınmış qəsəbədəki beşmərtəbəli binaya gedək. Çünki artıq hava işıqlaşmışdı. Binada 
gözlədik. Qardaşım və kəndçimiz Natiq camaata keşik çəkirdilər. Həmin vaxt ermənilər snayperlə qardaşımı 
vurdular. Camaat pərən-pərən düşdü. Atamı itirdim, anamı isə götürüb bir neçə nəfərlə çaya tərəf getməyə 
məcbur olduq. Artıq axşam düşürdü. Bir neçə nəfərlə çayı keçərək meşəyə girə bildik. Dörd əmim uşağı, bibim 
və dörd nəfər kənd sakinini beşmərtəbə tərəfdə girov götürdülər. Meşədə bir neçə dəfə pusquya düşdük. Yelmar 
kişini öldürdülər, oğlu Zahid isə itkin düşdü. Yalnız səhəri gün saat 11 radələrində Ağdama çatdıq. 

Vəliyyəddin Quliyevin yaşı 60-ı haqlayıb, 1989-cu ildə ermənilər onları Daşbulaqdan qovduqdan sonra 
Xocalıda yaşayıblar. Vəliyyəddin kişinin dediklərindən: 

—Bizi çox aldatdılar: kömək gəlir, yol açılacaq. Amma nə kömək gəldi, nə də yol açıldı. Oğlum Natiq 
Bakıda Neft və Kimya İnstitutunda əyani oxuyurdu. O, institutu doğma kəndin soyuq səngəri ilə dəyişdi. 

Fevralın 25-də eşitdim ki, Ağdam tərəfdən üç nəfər Xocalıya gəlib. Gəldim poçtun qabağına. Hamı 
ümidini yeganə əlaqə vasitəsi olan telefona bağlamışdı. Gördüm ki, Ağdamdan gələnlər öz kəndlilərimizdir. 
Məlum oldu ki, Xocalıya heç bir kömək olmayacaq. Axşamdan bir az keçmiş atışma başlandı. Oğlum Natiqin 
arxasınca gedəndə Xankəndi tərəfdən tankların gəldiyini gördüm. Oğlumu tapa bilmədim. Atışma isə 
şiddətlənirdi, aeroport alova bürünmüşdü. Geriyə qayıtmağa məcbur oldum. 1988-ci ildə Xocalıya 
Ermənistandan pənah gətirmiş bir ailəni ermənilər diri-diri yandırdılar. Əlimdə çomaqdan başqa heç nəyim yox 
idi. Onlara kömək edə bilmədim… 

Kövrəlir, göz yaşlarını əllərinin arxası ilə silib köksünü ötürür: 
—İstədim evimizə tərəf gedim, mümkün olmadı. Kənd alova bürünmüşdü. 
Mərmi, güllə səsindən qulaq tutulurdu. Fevralın 26-da gecə saat 3-də kənddən çıxdım. 
Meşədə bir neçə dəstə qadına rast gəldim. Əsgəranın tuşunda yenə baş götürüb qaçan xocalılılarla 

rastlaşdıq. Onlardan çoxu yaralanmışdı. Qar, şaxta irəli getməyə imkan vermirdi. Qarşıma çıxan hər kəsdən 
oğlumu soraqlayırdım. Gördüm deyən olmadı. Yaralıları və qadınları çox böyük çətinliklə Şelli kəndinə gətirə 
bildik. Yenidən geriyə qayıtdım. Hər tərəf cəsədlərlə dolu idi. Gördüm ki, meyitlərin arasında bir nəfər tərpənir. 
Onu gödəkçəmin arasına qoyub sürüyə-sürüyə öz postumuza gətirə bildim. 

Xocalı faciəsi zamanı 10 yaşı olan Ədalət hadisəni belə xatırlayır: 
—Fevralın 25-i idi. Gecə ermənilər Xocalıya hücum etdilər. Hərəmiz bir tərəfə qaçdıq. Evimizdən heç nə 

götürə bilmədik. Atam, anam, qardaşım və mən meşəyə tərəf getdik. Bizdən başqa çoxlu adam da var idi. Hamı 
qışqırır, qadınlar, uşaqlar ağlaşırdı. Üç gün meşədə qaldıq. Yeməyə heç nə götürə bilməmişdik. Acından qar 
yeyirdik. Yanımızda bir neçə nəfər soyuqdan donub öldü. Meşədə ermənilərin mühasirəsində qalmışdıq. 
Qəflətən ermənilər bizi gülləbaran etdilər. Atam və anam öldü. Onların ölümünə heç cür dözə bilmirdim. Hər 
ikisinin meyiti qarın üstündə qalmışdı. Qardaşımla birlikdə ağlaşırdıq, gücümüz çatmırdı ki, ata və anamın 
meyitini apara bilək. Ağdamdan Milli Ordunun əsgərləri gəlib bizi xilas etdi. Ağdama gəldik və burada xalamı 
tapdıq. Az sonra isə ata-anamın meyitini gətirdilər və Bərdə rayonunda dəfn etdilər… İndi yetim qalmışıq. 

Xocalı sakini Kamil Hüseynov o dəhşətli günləri belə xatırlayır: 
—Ermənilər Xocalıya girəndən sonra hər tərəfi oda qalayır, qarşılarına çıxan azərbaycanlıları sorğu-

sualsız güllələyirdilər. Fevralın 26-da gecə saat 10-11 radələrində meşə ilə Abdal-Gülablı tərəfə yol aldıq. 
Qocalarda, uşaqlarda, qadınlarda taqət qalmamışdı. Vahimə, soyuq və aclıq bizi heydən salmışdı. Şərqiyyə adlı 
qadın və bir yaralı əsgər gözlərimin qarşısında keçindi. Ermənilər yaşayan Dəhraz kəndi yaxınlığında 
mühasirəyə düşdük və bu zaman 5-6 nəfər həlak oldu. İki gün bizi Dəhrazda saxladılar. Girov götürülən 12 
nəfər cavanı bir qədər aralıda güllələdilər. 35 gün erməni əsirliyində ən dəhşətli, işgəncəli anlar yaşadıqdan 
sonra Qırmızı Xaç tərəfindən əsirlikdən azad olundum. 

Həmin vaxt 15 yaşlı Salman Qasımov anası, qardaşı və qohumları ilə birlikdə 12 gün ac-susuz meşələrdə 
qalmış, dəhşətli anlar yaşamışdır. 

Erməni vəhşiliyinin iç üzü budur! Türk və azərbaycanlı qanına susayan erməni daşnaklarının törətdikləri 
soyqırım, bu dəhşətli faciə Xocalının salamat qalan sakinlərinin gözləri qarşısında baş verib. 

Şəfiqə Həsənova sağ qaldığına möcüzə kimi baxır: 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 
PREZİDENT  KİTABXANASI 

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

240 
 

—Fevralın 25-də kişilərin hamısı postda idi. Evimizdəki təklülə tüfəngə patron qoyub elə pal-paltarlı 
yerimə uzandım. Gecə saat 11 olardı. Atışma başladı. Tez qalxıb qardaşım uşağı Rəcəbi də götürüb posta tərəf 
qaçdım. Postdan bir qədər aralıda çökək var idi. Camaat bura yığışmışdı. Qərara gəldilər ki, meşəyə tərəf gedək. 
Çayı keçəndə ermənilər bizi atəşə tutdular, hamı pərən-pərən düşdü. Anam Növrəstə, qardaşımın həyat yoldaşı 
Mehriban, onun uşaqları Rəcəb, Şəbnəm və Məhzərdən aralı düşdüm, – deyir və göz yaşlarını saxlaya bilmir… 

…Doğmalarımı həmişəlik itirdim. Soyuq bıçaq kimi kəsirdi. Ayaqlarımızı şaxta vurmuşdu. Üst 
paltarlarımızı cıraraq ayaqlarımıza sarısaq da, xeyri olmadı. 

Ermənilər gülləni üstümüzə yağış kimi yağdırırdılar. Ölənlərin, yaralananların sayını itirmişdik. Bu 
müsibətə dözmək mümkün deyildi… 

Tahir Bəxtiyarov da öz gördüklərini danışır: 
—Postdan çıxanda gördüm ki, Bozdağın yamacı tanklarla, BMP-lərlə doludur. Ordan poçta gəldim. 

Ratsiyada ermənilər deyirdi ki, axırınız çatıb, sizi qıracağıq. Dayana bilməyib evə gəldim. Axşam Əsgəran 
tərəfdən bir fişəng atıldı, heç yarım saat keçməmiş kəndimiz bir neçə istiqamətdən güclü atəşə tutuldu. Kəndin 
kənarına yığışdıq. Təxminən 350 nəfərə yaxın adam vardı. Qadınları, qocaları, uşaqları dövrəyə alaraq çayı 
keçdik. Bu vaxt ermənilər bizi atəşə tutdular. Hərə bir tərəfə qaçmağa başladı. Ara sakitləşən kimi yenə bir yerə 
toplaşdıq. Ancaq adamların sayı xeyli azalmışdı. Meyitləri götürməyə heç bir imkan tapmadıq. Qadınların 
ayaqlarını şaxta vurmuşdu, yeriyə bilmirdilər. Qar-çovğun getdikcə güclənirdi. Səhərə yaxın bir kəndə çatdıq. 
Gördük ki, bu kənddə ermənilərdir. Azıb başqa istiqamətə gəlmişdik. Yenidən geriyə qayıtdıq. Ermənilər bizi 
görmüşdülər. Atəş açıb bir neçə nəfəri də burda öldürdülər. Artıq fevralın 26-sı idi. Gündüz xeyli yol gedə 
bildik. Yenidən pusquya düşdük və böyük bir xəndəyə doluşduq. 350 adamdan 27-si qalmışdı. İki gün meşə ilə 
gedəndən sonra gecə bir qayanın üstünə çatdıq. Bura Abdal-Gülablı kəndi idi. Bizi qarşılayıb kəndə apardılar, 
çay-çörək verdilər… Bu tək xocalılıların yox, bütün Azərbaycanın ürəyinə vurulmuş bir dağdır, onun 
intiqamını, qisasını ermənilərdən almasaq, yaşamaq bizə haram olar. 

Həmin gün gecədən xeyli keçmiş Xocalıdakı vəziyyətə dair rəsmi məlumat televiziya və radio ilə oxundu. 
Belə məlumat verildi ki, hadisələr zamanı guya iki nəfər azərbaycanlı öldürülüb. Bax bu zaman Xocalı 
soyqırımını dünyaya çatdırmağa çox ciddi maneçilik törədildi. Əhali arasında çaşqınlıq yarandı. Bəlkə də bütün 
bunlar qəsdən edilirdi. Çünki qarşıda hələ Şuşa, Laçın, Kəlbəcər, Ağdam, Qubadlı, Zəngilan, Cəbrayıl, Füzuli 
rayonlarının işğalı dayanmışdı! 

Xocalı soyqırımına siyasi qiymət verən və bu barədə dünyanın ən yüksək tribunalarından danışan ulu 
öndərimiz Heydər Əliyev Xocalı sakinləri ilə görüşündə demişdir: “…biz toplaşıb Xocalı faciəsinin cavabını 
verək, şəhidlərin qanının yerdə qalmaması gününü görək. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü təmin edək. Müstəqil 
Azərbaycanın hüdudlarını tamamilə bərpa edək. İnanıram ki, Azərbaycan xalqı bu qüdrətə malikdir”. 

Bir daha yada salaq! 
Xocalı faciəsi zamanı böyük bir yaşayış məntəqəsi yer üzündən silinib, azərbaycanlılara qarşı amansız 

soyqırımı törədilib: 613 nəfər qətlə yetirilib, 1275 nəfər əsir götürülüb. 200 nəfərdən artıq insan müxtəlif 
dərəcəli əlilə çevrilib. Ermənilər buna görə cavab verməlidirlər. Əgər bunu da edə bilməsək, gələcək nəsillər 
bizi heç vaxt bağışlamayacaqdır! 

 
Salman ALIOĞLU, 

Məqalə Mətbuat Şurasının və 
Xocalı Soyqırımını Tanıtma 

İctimai Birliyinin birgə keçirdiyi 
müsabiqəyə təqdim olunub. 

 
“Respublika”.-2010.-2 mart.-N 47.-S.4. 
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Xocalı soyqırımı-tariximizin qanlı səhifəsi 

 
Erməni quldurlarının Xocalıda soydaşlarımıza qarşı törətdikləri dəhşətli faciə əsrlər, qərinələr keçsə də, 

uzun illər bizi ağrıdacaq, yandıracaq. Soyuq bir qış axşamında - 1992-ci il fevral ayının 25-dən 26-na keçən 
gecə erməni qəsbkarları keçmiş sovet ordusunun Xankəndidə yerləşən 366-cı motoatıcı alayının zirehli 
texnikasından, silah-sursatından, əsasən ermənilərdən ibarət olan canlı qüvvəsindən istifadə edərək 
Azərbaycanın qədim və gözəl şəhərlərindən biri olan Xocalıya hücum etdilər. Başlarına gələcək qanlı 
hadisələrdən xəbərsiz olan Xocalı sakinləri başdan-ayağadək silahlanmış erməni ordusunun qarşısında əliyalın 
qaldılar. Güclü müqavimətlə üzləşməyən erməni quldurları dayanmaq bilmədən irəliləyirdilər. Axşam saat on 
birdən sonra düşmən hücumunu daha da gücləndirdi. Gurultu-nərilti qopararaq meşələrlə, qarlı yollarla 
irəliləyən döyüş texnikaları Xocalı sakinlərinə ölüm gətirirdi. Şəhərin küçələrində düşmən texnikalarını, 
əlisilahlı daşnakları görən camaat tələm-tələsik ev-eşiklərini tərk edib qarlı dağlara və meşələrə üz tutdular. 
Artıq gecə yarıdan keçəndən sonra şəhər düşmən əlindəydi. Quldurlar qarşısına çıxan hər kəsi gülləbaran 
edirdilər. Heç kəsə, heç kimə aman vermirdilər. Meşələrə, dağlara qaçanlar burada da canlarını ermənilərin 
əllərindən qurtara bilmədilər. Onlar meşələrdə də quldurların əvvəlcədən qurduqları pusqulara düşdülər. 
Düşmənlər xocalıları güllələyir və əsir götürürdülər. Həmin qanlı və dəhşətli gecədə insanlıqlarını itirmiş 
erməni quldurları tərəfindən onlarla Xocalı sakini amansızcasına, qəddarcasına qətlə yetirildi, əsir götürüldü, 
neçələri ömürlük şikəst oldu. Düşmənlər xocalıların meyitlərini də təhqir etməkdən çəkinmədilər, başlarını, 
qulaqlarını, burunlarını, qol-qılçalarını kəsdilər. Beləcə, bir gecənin içində Xocalı sakinləri olmazın zülmə düçar 
oldular. Uzun illər keçməsinə baxmayaraq, Xocalı yarası, Xocalı ağrısı hələ də bizi göynədır, yandırır. Bu yara 
qaysaq bağlamır ki, bağlamır. O günlər, o hadisələr yada düşdükcə yanaqlarımızı acı göz yaşları isladır. 

Amma bu gün gərək biz yalnız göz yaşları axıtmaqla kifayətlənməyək. Çünki Xocalı faciəsi tariximizin 
qanlı səhifəsi olmaqla yanaşı, həm də şərəfli bir səhifəsidir. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev siyasi 
kursunun layiqli davamçısı, möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyev Xətai rayonunda Xocalı şəhidlərinin şərəfinə 
ucaldılmış abidənin önünə əklil qoyarkən bu barədə söz açaraq demişdir: "Xocalı faciəsi Azərbaycan xalqının 
qəhrəmanlıq tarixidir. Doğrudan da, bu belədir və hamı tərəfindən qəbul edilmiş danılmaz bir 
həqiqətdir. Çünki həmin gecə cəsur və igid oğullarımız erməni qəsb-karlarına qarşı vuruşarkən nəsillərə 
nümunə olan qəhrəmanlıq və igidlik göstərdilər. Hər birimiz onların bu şücaəti və cəsarəti qarşısında baş 
əyirik". 

Xocalı soyqırımı baş verən günlərdə informasiya siyasəti düzgün qurulmadı. Dərdimizi, faciəmizi 
dünyaya çatdıra bilmədik. Düzdür, həmin günlərdə bizi eşitmək istəməyənlər də çox idi. Həmin dövrdə ölkəyə 
rəhbərlik edənlər çox böyük səhv addım atdılar. Başımıza gətirilən faciəni aləmə yaymaq, ermənilərin xalqımıza 
qarşı soyqırım törətdiyini bəyan etmək əvəzinə, bu faciəni ört-basdır etməyə çalışırdılar. Bu qanlı faciəni 
xalqdan gizlətməyə çalışan respublika rəhbərliyi həm özünü, həm də ölkəni pis vəziyyətdə qoyurdu. Erməni 
işğalçılarının cinayətini, qanlı hərəkətini, soyqırımı faktını gizlətməklə respublika rəhbərliyi öz hakimiyyətini 
saxlamaq istəyirdi. 1992-ci il fevral ayının 26-da səhər-səhər Azərbaycan televiziyası, rəsmi qəzetlər xəbər 
yaydılar ki, Xocalı şəhərinin alınması ermənilərin uydurmasıdır, cəmi 2 nəfər həlak olub. Amma belə bir 
dəhşətli faciəni çox gizlətmək mümkün deyildi. Artıq fevralın 26-sı axşam faciə barədə geniş məlumat verildi 
və 3 günlük matəm olundu. Həmin gün "Azərinform"un teletaypla bütün qəzet və televiziyalara göndərdiyi 
"Xocalı od içindədir" adlı məlumatda bildirilirdi ki, "səhər saat 8-ə yaxın şəhər erməni hərbi birləşmələri 
tərəfindən tutulub". 

Qeyd etdiyim kimi, bu dəhşətli soyqırım baş verən günlərdə biz informasiya blokadasındaydıq. Buna görə 
də erməni qəsbkarlarının soyuq bir qış gecəsində xalqımıza qarşı törətdiyi bu qanlı qətliamın ürəkağrıdan 
nəticələrini, təfərrüatlarını beynəlxalq aləmə, dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdıra bilmədik. Amma aradan 
illər keçəndən sonra xarici ölkələrin mətbuat səhifələrində bu dəhşətli faciə barədə az da olsa yazıldığının şahidi 
olduq. İndi bu qanlı faciə baş verən günlərdə dünyanın aparıcı informasiya agentliklərində və mətbuat 
orqanlarında dərc olunmuş məqalələrdən, hadisələrin canlı şahidi olan jurnalistlərin isti-isti dediklərindən 
müəyyən sitatlar gətirmək istəyirik. Ağrılı da olsa, o günləri, o anları yenə də xatırlayaq: 

"Krual Eveneman" jurnalı (Paris), fevral 1992-ci il: "Ermənilər Xocalıya hücum etmişlər. Bütün dünya 
eybəcər hala salınmış meyitlərin şahidi oldu". 

"Sandi Tayms" qəzeti (London), 1 mart 1992-ci il: "Erməni əsgərləri minlərlə ailəni məhv etmişlər". 
Livanlı kinooperator təsdiq etmişdir ki, onun ölkəsinin varlı daşnak icması Qarabağa silah-sursat və canlı 

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

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

"Faynanşl Tayms" qəzeti (London), 14 mart 1992-ci il: "General Polyakov bildirmişdir ki, 366-cı 
motoatıcı alayın 103 nəfər erməni hərbçisi Dağlıq Qarabağda qalmışdır". 

"Le Morid" (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, faciənin reallığıdır". 

"İzvestiya" qəzeti (Moskva), 13 mart 1992-ci il: "Mayor Leonid Kravets: Mən şəxsən təpədə 100-ə yaxın 
meyit gördüm. Bir oğlan uşağının başı yox idi. Hər tərəfdə xüsusi qəddarlıqla öldürülmüş qadın, uşaq və qocalar 
görünürdü". 

"Valer aktuel" jurnalı (Paris), 14 mart 1992-ci il: "Bu muxtar regionda erməni silahlı dəstələri Yaxın 
Şərqdən çıxmışlarla birlikdə müasir texnikaya, o cümlədən vertolyotlara malikdirlər. ASALA-nın Suriya və 
Livanda hərbi düşərgələri və silah anbarları vardır. Ermənilər yüzdən artıq müsəlman kəndlərində qırğınlar 
törədərək, Qarabağdakı azərbaycanlıları məhv etmişlər". 

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

Mətbuat səhifələrində dərc olunan materiallarla tanış olanda diqqətimi daha çox çəkən "İzvestiya" qəzeti 
oldu. Bu qəzet Qarabağ hadisələri başlanan gündən bizim haqq işimizə qarşı həmişə bitərəf mövqe nümayiş 
etdirib. Amma burada faciə haqqında dərc olunan sətirlərlə tanış olduqda adam gözlərinə inanmaq istəmir. 
Deməli, Xocalı soyqırımı o qədər amansızlıqla, o qədər qəddarlıqla həyata keçirilib ki, hətta ermənipərəst 
"İzvestiya" qəzeti də bu dəhşətə, bu qanlı olaya biganə qala bilməyib. Burada çalışan jurnalistlərin də vicdanları 
oyanıb və az da olsa, həqiqəti etiraf ediblər, danışıblar, yazıblar. 

Tariximizi vərəqlədikcə görürük ki, ümumiyyətlə, 20-ci əsrin son onilliyində başımıza çox böyük faciələr 
gəldi. 1990-cı ilin yanvarında sovet imperiyası müstəqilliyə can atan xalqımızın azadlıq arzusunu boğmaq üçün 
ölkəmizin paytaxtına qoşun yeritdi. Bu qanlı hadisədə neçə-neçə oğul və qızlarımızı itirdik. Onlar azadlığımız 
və müstəqilliyimiz yolunda şəhid oldular. Üstündən iki il keçəndən sonra erməni işğalçıları Xocalı şəhərini ələ 
keçirib odlara qaladılar, sakinlərini amansızcasına qətlə yetirdilər. Yüzlərlə, minlərlə sakini əsir apardılar, neçəsi 
itkin düşdü. Tariximizin səhifəsinə qara hərflərlə yazılmış həmin gecə Xocalının küçələri, meşələri, dağları qana 
boyanmışdı. Qəflətən şəhərə soxulan erməni quldurları küçələrdə, dalanlarda və başqa yerlərdə qarşılarına 
çıxanları böyük amansızlıqla güllələyirdilər. Gündən-günə böyüməkdə, gözəlləşməkdə olan Xocalı şəhəri od-
alov içində yanırdı. Onun doğma sakinləri isə qaranlıq gecənin içində başları alovlu düşmənlərdən xilas olmağa 
yollar axtarırdılar. Hər addımda, hər dəqiqədə onları ölüm gözləyirdi. 

Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının məlumatında 
bildirilir ki, Xocalının işğalı zamanı bir gecənin içində dinc əhalidən 613 nəfər amansızlıqla qətlə yetirilmişdir. 
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, bu günahsız insanlardan 63 uşaq, 106 qadın, 70 qoca xüsusi amansızlıqla, 
qəddarlıqla, işgəncələrlə öldürülmüşdür. 1275 nəfər əsir götürülmüş, 150 nəfər itkin düşmüş, 487 nəfərsə 
ömürlük şikəst olmuşdur. 8 ailə tamamilə məhv edilmişdi, 25 uşaq hər iki valideynini, 130 uşaq isə 
valideynlərindən birini itirmişdir. Erməni qəsbkarları Xocalı sakinlərinin baş-larını kəsmiş, gözlərini çıxarmış, 
hamilə qadınların qarınlarını süngü ilə deşik-deşik etmişlər. 

Faktlardan göründüyü kimi, erməni quldurları əliyalın dinc əhaliyə divan tutmuşlar. Təkcə şəhərin 
küçələrində deyil, xilas olmaq ümidi ilə qarlı meşələrə və dağlara üz tutmuş Xocalı sakinləri düşmənlər 
tərəfindən təqib olunaraq amansızlıqla qətlə yetirilmişlər. Bu qanlı hadisələr zamanı təsadüfən sağ qalmış 
adamlar danışırlar ki, erməni quldurları camaatı əvvəlcədən düzəltdikləri pusqulara salaraq kütləvi şəkildə 
güllələmişlər. Rusiya Federasiyasının "Memorial" hüquq-müdafiə mərkəzinin məlumatına əsasən 1992-ci il 
fevral ayının 26-dan mart ayının 2-dək Ağdama Xocalı şəhərində qətlə yetirilmiş 200 azərbaycanlının meyiti 
gətirilmişdir. Baxış zamanı onlarla meyitin təhqirə məruz qaldığı aşkarlanmışdır. Ağdamda 181 meyit (130 kişi 
və 51 qadın, o cümlədən 13 uşaq) məhkəmə tibbi ekspertizasından keçirilmişdir. Bu zaman müəyyən edilmişdir 
ki, 151 nəfərin ölümünə güllə yaraları, 20 nəfərin ölümünə qəlpə yaraları səbəb olmuşdur. 10 nəfərsə küt alətlə 
vurularaq öldürülmüşdür. Hüquq-mühafizə mərkəzi diri adamın da baş dərisinin soyulması faktını qeydə 
almışdır. 

Xocalı faciəsindən indiyə qədər çox yazılıb, çox deyilib, çox göstərilib. Və nə qədər çox yazılsa da, 
deyilsə də, bu, azdır. Biz hələ çox işlər görməliyik. Ermənilərin Xocalıda xalqımıza qarşı soyqırım törətdiklərini 
bütün dünyaya sübut etməliyik. Erməni qəsbkarlarının törətdikləri vəhşilikləri, amansız qətlləri biz dünya 
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ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırmaq üçün hələ çox çalışmalıyıq. Çünki bu dəhşətli faciənin hələ işıq düşməyən 
çox qaranlıq səhifələri qalıb. 

Bu dəhşətli faciənin iştirakçısı olmuş və erməni işğalçıları tərəfindən girov götürülmüş insanlarla söhbət 
etdikcə adam dəhşətə gəlir. Xocalı şəhərinin sakini Mübariz Orucovu əsir götürəndə 13 yaşı olub. 10 gün 
erməni əsirliyində qalıb. Sonra təsadüf nəticəsində doğmalarının yanına qayıda bilib. 

- Gecə saat 11-dən sonra atışma səsləri getdikcə güclənməyə başladı, - deyə Mübariz Orucov başına gələn 
faciəli hadisələrdən söz açdı. - Bir azdan həyətdə qışqırıq səsləri eşitdik. Artıq düşmənin zirehli texnikaları 
şəhərə girmişdi. Tanklar nərilti-gurultu qopararaq evlərin arası ilə irəliləyirdi. Bütün bunlardan camaat 
vahimələnmişdi. Köməksiz qalmış və əlləri hər yerdən üzülmüş insanların hay-küyü, qışqırığı aləmi başına 
götürmüşdü. Erməni işğalçıları addım-addım bizə yaxınlaşırdı. Onların bizə tuşladığı odlu güllələrdən yayınmaq 
üçün qarlı meşələrə, dağlara üz tutduq. Çöllərdə isə qar dizə çıxırdı. Üç gün qarlı meşələrdə, dağlarda dolaşsaq 
da, Ağdama getmək üçün xilas yolu tapa bilmədik. Gözləmədiyimiz bir vaxtda meşədə düşmən bizi atəşə tutdu. 
Qonum-qonşulardan, dost-tanışlardan bir neçəsi burada həlak oldu. Qalanları isə hərə bir tərəfə qaçdı. Mən 
burada valideynlərimdən uzaq düşdüm. Ermənilər yaşayan bir kəndin yaxınlığında quldurlar bizi əsir 
götürdülər. Sonra bizi döyə-döyə gətirib Naxçıvanik kəndindəki donuz fermasına saldılar. Quldurlar burada 
xeyli Xocalı sakinini saxlayırdılar. Əli silah tutan cavanları dəyişmək adı ilə aparıb meşədə güllələyirdilər. 
Erməni işğalçıları əsirlərlə çox pis davranırdılar, çox pis rəftar edirdilər. Onları döyürdülər, incidirdilər və ağır 
işgəncə verirdilər. Silahsız və dinc adamları ələ salıb gülürdülər. Neçə-neçə Xocalı sakini ermənilərin 
şıltaqlığının qurbanı oldu. Bir müddətdən sonra əsirlərdən bəzilərini, o cümlədən məni də Əsgəran türməsinə 
gətirdilər. Burada da bizə olmazın işgəncəsini verirdilər. Nəhayət, xoş bir təsadüf nəticəsində ermənilərin ölüm 
ocağından qurtula bildik. Geri qayıdanda öyrəndim ki, ermənilər başqaları kimi mənim də anamı qarlı 
meşələrdə güllələyiblər. O dəhşət dolu günləri heç vaxt unutmayacağam. Analarımızın, bacılarımızın intiqamını 
düşməndə qoymayacağam. 

Üç gün erməni əsirliyində olan Fikrət Əliyevin də ürəyi dolu idi. Başına gələn və canlı şahidi olan qanlı 
hadisələrdən söz açan şəhər sakini dedi: 

- Mən də Xocalının qeyrətli oğulları ilə çiyin-çiyinə dayanıb vuruşurdum. Həm canlı qüvvəmiz, həm də 
silah-sursatımız az idi. Hələlik, az qüvvə ilə də olsa, düşmən hücumlarının qarşısını ala bilirdik. Amma 1992-ci 
il fevral ayının 25-dən 26-na keçən gecə düş-mən hücumunun qarşısında dayanmaq mümkün olmadı. Vəziyyət 
pis olanda, düşmən bizi üstələyəndə, evə qayıtdım ki, heç olmasa uşaqları Ağdama çıxarıb aparın. Amma evdə 
heç kimi tapa bilmədim. Artıq təhlükənin yarandığını görən ailə üzvləri xilas olmaq üçün qarlı meşələrə, dağlara 
qaçmışdılar. Çox axtarışdan sonra uşaqları çayın kənarında tapdım. Bacımın beş yaşlı oğlu Anarı kürəyimə 
sarıdım ki, uşaq əl-ayaq altında qalıb itməsin. Üç gün meşələrdə zülm çəkdik. Xocalı sakinlərinin bir çoxu bu 
soyuq dağlarda və meşələrdə qırıldı. Bir dəfə düşmən pusqusuna düşdük. Burada erməni quldurları bir neçə 
şəhər sakinini qanına qəltan etdilər. Bir neçə gün xilas yolu axtara-axtara tərslikdən ermənilər yaşayan Dəhraz 
kəndinə gəlib çıxdıq. Düşmən bizi bu yaşayış məntəqəsində əsir götürdü. Əvvəlcə hərbi formalı cavanları seçib 
apardılar. Onlar izsiz-soraqsız yoxa çıxdılar. Çox böyük müsibətlərdən sonra doğmalarımın yanına qayıda 
bildim. Ümumiyyətlə, mən Qarabağ müharibəsində iki qardaşımı, bir bacımı və onlarla qohumumu itirdim. 
Bütün bunların baiskarları və cəlladları erməni işğalçılarıdır. Biz gərək unutqan olmayaq, düşmənlərin başımıza 
gətirdiklərini yaddan çıxarmayaq. Həmişə qisas hissləri ilə yaşayaq. 

Xocalı şəhər sakini Məmməd Nağıyev ixtisasca həkimdir. O, Xocalı özünümüdafiə taborunda həkim 
işləyib. Söhbət zamanı həkim dəhşətli, tükürpədici hadisələrdən söz açaraq bildirdi ki, Xocalı soyqırımı 
ərəfəsində gərgin döyüşlər getdiyindən yaralılarımız çox idi. Mən çətin bir şəraitdə, dərman çatışmadığı 
vəziyyətdə yaralılara baxmalı olurdum. Şəhərin işğalına bir neçə gün qalmış 14 yaralımız var idi. O vaxtda 
qədər bütün həkimlər şəhəri tərk etmişdilər. Xocalıda məndən başqa iki nəfər də tibb bacısı qalmışdı. Biz də 
camaatın inamını qırmamaq üçün yaralıları müalicə etməyə çalışırdıq. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən 
gecə təxminən saat 22:30 radələrində Xocalı şəhəri 4 istiqamətdən atəşə tutuldu. Vaxt keçdikcə ermənilər yavaş-
yavaş şəhəri mühasirəyə alırdılar. Dəqiqələr, anlar keçdikcə mühasirə həlqəsi daralırdı. Gecə yarıdan keçəndən 
sonra yaralılarla birlikdə Ağdama getmək üçün Kətik meşəsinə tərəf üz tutduq. Dəstəmizdə 150 nəfərə yaxın 
adam var idi. Hava çox soyuq və şaxtalı olduğundan çoxunun ayaqları elə yolda donmuşdu. Böyük çətinliklə 
Qarqar çayını keçib yolumuza davam etdik. Kətik meşəsində ermənilərin pusqusuna düşdük. İşğalçılar 
gözlənilmədən bizi atəşə tutdular. Bir neçə şəhər sakini düşmən gülləsinə tuş gələrək həlak oldu. Əzab-əziyyətlə 
gəldiyimiz yolu geri qayıdıb başqa istiqamətə yollandıq. Xeyli yol gəlib Dəhraz kəndinə çatdıq. Kəndə 
yaxınlaşanda bu sözləri eşitdik: "Xocalılar, gəlin biz ağdamlılarıq, sizi gözləyirik". Sən demə bunlar ermənilər 
imiş. Bizi aldadırmışlar. Bir az irəlilədikdən sonra allandığımızı başa düşdük. Dəstəmizdə əli silahlılar da var 
idi. Elə burada ermənilərlə döyüşə girdik. Amma patron ehtiyatımız az idi. Ona görə də on-on beş dəqiqədən 
sonra sursatımız tükəndi və düşmən bizi əsir götürdü. Əsirləri bir yerə yığıb ciblərini yoxladılar. Pullarını, 
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qiymətli əşyalarını götürdülər. Hamını döyüb işgəncə verməyə başladılar. Məni çölə çıxarıb soruşdular ki, 
sizlərdən kimdəsə pulemyot var, onun adını de. Həmin adam artıq Ağdam tərəfə keçmişdi. Amma mən onun 
adını bilmirdim. Ona gərə də ermənilərə onu tanımadığımı dedim. Məni avtomatın qundağı ilə döyüb geri 
qaytardılar. Fikirləşmək üçün on beş dəqiqə vaxt verdilər. Əgər həmin adamın adını deməsəydim, məni ölüm 
gözləyirdi. Bir az keçmiş iki nəfər erməni içəri girib qışqıra-qışqıra dedi ki, sizinkilər bizim uşağı güllələyiblər. 
Ona görə də sizlərdən bir çoxunuzu güllələyəcəyik. Dedikləri kimi də etdilər. Əsirlərdən 13 nəfərini seçib çölə 
çıxartdılar. Avtomatdan güclü atəş açdılar və maşın səsi gəldi. Bilmədik ki, onları güllədilər, yoxsa harasa 
apardılar. On beş dəqiqədən sonra yenə də məni çölə çıxartdılar və həmin adamın kimliyini soruşdular. Bayaqkı 
kimi onu tanımadığımı bildirdim. Əlində böyük bir bıçağı olan erməni başımı kəsəcəyi ilə hədələdi. Amma 
nədənsə sonra fikirlərindən daşındılar. Məni möhkəmcə döyüb, əzişdirəndən sonra sürüyə-sürüyə içəri gətirib 
atdılar. Əsirlikdə olduğumuz müddətdə çox böyük dəhşətli hadisələrin şahidi olduq. Hər cür zülmlə, işgəncəylə 
üzləşdik. Ermənilər əsirlərdən birinin başını kəsib top kimi oynadırdılar. Üç gün əsirlikdə qaldıqdan sonra məni 
erməni əsirləri ilə dəyişdilər. Amma orada xeyli Xocalı sakini qaldı. Onların sonrakı taleləri necə oldu, heç kim 
bilmədi. Xeyli şəhər sakini itkin düşdü, geri qayıtmadı. 

Erməni qəsbkarları dinc əhaliyə qarşı törətdikləri qanlı hadisələri gizlətmək üçün müxtəlif bəhanələr 
gətirərək bildirirlər ki, guya quldurlar şəhər sakinlərinin sağ-salamat çıxması üçün dəhliz yaradıblar. Xocalı 
faciəsinin şahidləri bütün bunların ağ yalan olduğunu bildirirlər. 1989-cu ildən Xocalı Rabitə Qovşağının rəisi 
işləyən Cavid Əliyev verdiyi məlumatda bildirir ki, əgər camaatın şəhərdən çıxması üçün dəhliz yaradılsaydı, ən 
azı mənim xəbərim olardı. Həmin gərgin günlərdə elektrik kəsilmişdi. Amma biz mühərriklə də olsa, rabitə 
qurğularını işlədirdik. Əgər ermənilər bizə çıxmaq üçün dəhliz vermişdilərsə, bəs nə üçün zirehli texnikalarla 
arxamızca gəlirdilər? Onsuz da bir təhər başımızı götürüb qaçırdıq da! Quldurlar arxamızca top atırdılar. Elə 
ermənilər xocalıları dəhliz dedikləri yerdə qanlarına qəltan etdilər, əsir götürdülər. Başqa gedəcək yolumuz da 
yox idi. Ya biz geri qayıtmalı idik Xankəndiyə ki, bizi orada arxayınca qırsınlar. Digər tərəflərsə dağ-dərəydi. 
Bir asfalt yol da var idi. Həmin yolla Əsgərandan keçib Ağdama getmək olardı. Erməni quldurları planlı şəkildə 
həmin yolu əvvəlcədən qazmışdılar ki, keçmək olmasın. Ermənilərin şəhər sakinləri üçün dəhliz yaratdıqlarını 
iddia etmələri ağ yalandır. Onlar bununla dünya ictimaiyyətini çaşdırmaq istəyirlər. 

2009-cu ilin fevral ayından İslam Konfransı Təşkilatı  Gənclər  Forumunun Dialoq üzrə Baş Koordinatoru 
Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilən "Xocalıya Ədalət" beynəlxalq kampaniyasına start verilib. 
Hazırda bu kampaniya 30-dan artıq ölkədə yüzlərlə könüllünün iştirakı ilə çox böyük uğurla davam etdirilir. 
Kampaniyanın əsas məqsədi dünya ictimaiyyətini Xocalı soyqırımı barədə məlumatlandırmaq, faciəyə 
beynəlxalq aləmdə mənəvi-siyasi qiymət verilməsi və anılmasını təmin etməkdir. Artıq kampaniya ilk uğurlarını 
qazanmaqdadır. İslam Konfransı Təşkilatı Parlament Birliyi Konfransının Uqandanın paytaxtında keçirilən 
konfransında "Xocalıya Ədalət" beynəlxalq kampaniyasına dəstək çərçivəsində xüsusi qətnamədə Xocalı 
faciəsinə "Erməni silahlı qüvvələri tərəfindən dinc əhalinin kütləvi qətliamı" və "insanlığa qarşı cinayət" kimi 
qiymət verilib. Bu qətnamə beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən Xocalı faciəsini insanlığa qarşı cinayət kimi 
tanıyan ilk sənəddir. 

Xocalı faciəsi baş verən günlərdə Azərbaycan ordu-su yenicə yaranırdı, ilk kövrək addımlarını atırdı, 
özünün formalaşma dövrünü yaşayırdı. Ona görə də erməni qəsbkarları belə dəhşətli və qanlı soyqırım 
törətdilər. İndi illər keçib, zaman tamamilə dəyişib. Artıq əsası ümummilli liderimiz Heydər Əliyev tərəfindən 
qoyulmuş müstəqil dövlətimiz qurulub, möhkəmlənib və özünün inkişaf dövrünün ən şərəfli və ən yüksək 
çağlarını yaşayır. Müstəqil dövlətimizin etibarlı təminatçısı olan ordumuz günü-gündən möhkəmlənir, güclənir 
və getdikcə nüfuzunu, qüdrətini artırır. Uğurla keçən təlimlərdə döyüş hazırlığını artıran ordumuz işğal altında 
olan torpaqlarımızı erməni qəsbkarlarından hər an azad etməyə hazır və qadirdir. 

 
Mayor Vahid MƏHƏRRƏMOV  

 
“Azərbaycan ordusu”.-2010.-26 fevral.-N.15.-S.3. 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 
PREZİDENT  KİTABXANASI 

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

245 
 

 
Nüfuzlu "The National" qəzetində "Qafqaz münaqişəsi bu faciəni  

daha böyük dəhşətə çevirəcək" adlı məqalə dərc olunmuşdur 
 

Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində (BƏƏ) nəşr edilən və bölgədə geniş oxucu kütləsinə malik "The 
National" qəzetinin 25 fevral nömrəsində Azərbaycanın bu ölkədəki səfiri Elxan Qəhrəmanovun və 
azərbaycanlı iş adamlarının iştirakı ilə Dubayda keçirilmiş Xocalı soyqırımının 18-ci ildönümünə həsr 
olunmuş tədbirə dair "Qafqaz münaqişəsi bu faciəni daha böyük dəhşətə çevirəcək" adlı məqalə dərc 
olunmuşdur.  

 
Səfirlikdən bildirmişlər ki, jurnalist Frank Kanenin məqaləsində Sovet İttifaqının dağılmasından sonra 

Ermənistanın silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycanın tarixi torpağı olan Qarabağın dağlıq ərazisində 
Xocalının işğal olunduğu barədə məlumat verilir.  

Məqalədə yazılır ki, 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə erməni silahlı dəstələri keçmiş SSRİ-nin 
366-cı motoatıcı alayının zirehli texnikası və hərbi heyətinin köməyi ilə Xocalını mühasirəyə almışlar. Bu, 
Azərbaycan torpaqlarının işğalının genişləndirilməsi üçün tərtib olunmuş planın bir hissəsi idi. Onlar Xocalıda 
yaşayan dinc əhaliyə mühasirədən çıxmaq üçün bir yol təklif etmişlər. Yaşlı kişilər, qadın və uşaqlar 
mühasirədən çıxmaq istəyərkən erməni silahlı qüvvələri tərəfindən hücuma məruz qalmışlar. Bu, 613 nəfərin 
ölümünə və minlərlə insanın ağır yaralanmasına səbəb olmuşdur.  

Müəllif xatırlatmışdır ki, jurnalist Tomas Qolts "Azerbaijan Dairy" kitabında bu hadisəni Azərbaycanın 
tarixində ən qanlı və dəhşətli səhifə adlandırmışdır.  

Frank Kane yazır: "Mən azərbaycanlı xanım ilə evliyəm. Münaqişə ilə bağlı ermənilər bütün olanları 
təkzib edirlər və bildirirlər ki, onların əsgərləri Azərbaycanın Silahlı Qüvvələri tərəfindən hücuma məruz qalmış 
və bu atışma hər iki tərəfdən çoxlu itki ilə nəticələnmişdir. Lakin bu bəyanat sizin Xocalı ilə bağlı 
təsəvvürünüzü tam formalaşdırmayacaqdır. Çünki Dubayda Xocalı soyqırımının 18-ci ildönümü ilə bağlı 
keçirilmiş tədbirdə insanı dəhşətə gətirən və ruhunu titrədən faciəni əks etdirən şəkillərin və videonun şahidi 
olduq. Bu şəkillər o qədər dəhşətli idi ki, Vyetnamın Lai və İraqın Fəluca hadisələrinin davamı kimi görünürdü. 
Burada insanların hərbi maşınlarla vəhşicəsinə qətlə yetirilməsi göstərilmişdir. Azərbaycan tərəfinin əlində 
faciənin törədilməsində iştirak edən 31 nəfərin adı olan siyahı vardır. İnterpola və beynəlxalq məhkəmələrə bu 
şəxslərin həbs olunması və cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi ilə bağlı müraciətlər hələ heç bir nəticə 
verməmişdir. Dubaydakı tədbir Xocalıdakı müsəlmanların qətlini əks etdirirmiş və bu, Yaxın Şərq ölkələrinin 
diqqətinə də çatdırılmışdır".  

Məqalədə qeyd olunur ki, Azərbaycan hökuməti beynəlxalq ictimaiyyətə Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın 
tarixi torpağı olduğunu təsdiq etmək istəyir. Bu, dəfələrlə BMT tərəfindən təsdiqlənmişdir. Ermənistan-
Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi körfəz ölkələrinə və dünya enerji sənayesinə mənfi təsir edir. Son 
illərdə BƏƏ Azərbaycan ilə ticarət əlaqələrini nəzərəçarpacaq dərəcədə artırmışdır. Mərkəzi Asiyanın böyük 
hissəsi hesab edilən Cənubi Qafqazdakı neft və qaz ehtiyatları ABŞ və Avropa enerji sərmayəçilərinin regiona 
diqqətini daha da artırır. Ərazidəki istənilən münaqişə Xəzər regionunda enerji təhlükəsizliyinə təsir edə bilər. 
Belə ki, münaqişə yenidən başlaya bilər.  

Yazıda Azərbaycanın xarici işlər nazirinin "Əgər Ermənistan münaqişənin həlli ilə bağlı müsbət addım 
atmasa, Cənubi Qafqazda "Böyük müharibə"nin yenidən başlaması qaçılmazdır. Bu isə yenidən Xocalı faciəsi 
kimi qlobal fəlakətlərin təkrarlanmasına gətirib çıxaracaqdır" sözlərinə də istinad olunmuşdur. 

 
“Azərbaycan”.-2010.-3 mart.-N 49.-S.4. 
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Xocalı - viran qalan yurd yerimiz 

 
Hələ uşaqlıqdan yaşlılardan ermənilərin azərbaycanlılara qarşı müxtəlif illərdə törətdikləri cinayətlər 

barəsində bir-birindən dəhşətli əhvalatlar eşidəndə təəccüblənirdik: insan insana, millət mil-lətə bu qədər nifrət 
edərmi? Tarixi düşmənlərimiz 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Dağlıq Qarabağın Xocalı şəhərində 
elə bir vəhşilik törətdilər ki, о vaxta qədər eşitdiklərimiz yalan oldu. 

Şahidlərin dedikləri, baş verənləri sonradan təhlil edən ekspert və analitiklər yekdilliklə bu qərara gəldilər 
ki, Xocalı faciəsinin soyqırımından başqa adı yoxdur. Bəli, əsrlər boyu daşnakların saxtakarlıqla erməni 
xalqının boyuna biçmək istə-dikləri qondarma genosid həqiqətən baş verdi. Ancaq onu dünya ictimaiyyətinin 
beyninə yeridildiyi kimi, türklər ermənilərə qarşı yox, ermənilər azərbaycanlılara qarşı törətmişdilər. 

Həmin gecə 11 min 500 nəfər dinc sakinin 613-cü şəhid oldu, 1275-i girov götürüldü. Qətlə yetirilənlərin 
106-sı qadın, 59-u 1 yaşından 18 yaşına qədər olan uşaqlar və yeniyetmələr, 70-i qoca idi, 8 ailə tamamilə məhv 
edildi, 25 uşaq hər iki valideynini, 230 uşaq isə onlardan birini itirdi. 487 nə-fər əlilə çevrildi. Hazırda 150 nəfər 
xocalılı ya erməni faşistlərinin əlində girovdur, ya da itkin düşüb. 

Lidtsa, Xatın və Sonqmi faciələri belə Xocalıdakı erməni vəhşiliyi ilə müqayisə edilə bilməz. Əsrlər boyu 
Avropa ölkələri parlamentlərinin qapı-larında qalaraq türklərin "məzlum erməniləri" qırıb genosid törətdiklərini 
sübut etməyə çalışan daşnaklar Xocalı hadisəsi ilə erməni xalqına rüsvayçılıq damğası vurdular, onun əsl 
simasını açıb göstərdilər. 

...Erməni yaraqlıları xocalılara Xankəndi şəhərində yerləşdirilmiş sovet silahlı qüvvələrinin 366-cı 
motoatıcı alayının köməkliyi ilə divan tutmuşlar. Bu alay 4-cü ordunun 23-cü diviziyasının tərkibinə daxil idi, 
1985-ci ildə Gəncədən Xankəndinə köçürülmüşdü. Ştat cədvəlində 1800 qulluqçu nə-zərdə tutulsa da, 1992-ci 
ilin fevralına burada 630 nəfər, o cümlədən 129 zabit və gizir (49 nəfər erməni idi) vardı. 1991-ci ilin yazında 
alaya podpolkovnik Yuri Zarviqorov təyin edilmişdi (Bu faktlar Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi 
Mətbuat xidmətinin məlumatlarına əsasən götürülüb). 

...1992-ci il fevralın 16-da Xankəndidə 366-cı alayın nəzdində "Gizli erməni cəbhəsi" deyilən bir rota 
yaradılmışdı. Bunun da özəyini Livandakı, Amerikadakı, Kanadadakı, İrandakı, isveçdəki, Türkiyədəki, 
İtaliyadakı, Hollandiyadakı erməni icmalarını təmsil edən, başlarının üstündən "böyük Ermənistan" xəritəsi 
asılmış silahlı erməni birləşmələri təşkil edirdi. Fevralın 17-də qızlardan ibarət "Şuşanik" adlı snayperçilər 
dəstəsi həmin cəbhəyə qoşulmuşdu. Böyük hərbi hazırlıq görmüş, atıcılıq göstəriciləri yüksək olan bu erməni 
qızları Livandan gəlmişdilər. 

"Gizli erməni cəbhəsi"ndə isə komandanlıq Xaçik Vartanyana tapşırılmışdı. Bu vaxt 36 məşhur erməni 
firmasının rəhbəri yardım adı ilə "Gizli erməni cəbhəsi"nə 470 min dollar "yardım" etmişdi. 

Xocalı viran edildi. Beynəlxalq miqyaslı erməni icmalarının birgə hazırladığı "böyük Ermənistan" 
planının birinci fazası, hərəkatın birinci bəndi erməni "haydad" və "asala"çıları ilə birgə icra olundu. Xocalı 
sınaq poliqonu oldu. Rusiyanın hərbi-sənaye kompleksində möhtəşəm yer tutan "T-8" tankının mühərriki, 
kimyəvi başlıqlı mərmilər, Kalaşnikov avtomatına məxsus yeni "dairəvi" güllələr, vərəm və "Sibir xorası" 
əleyhinə vaksinlər... sınaqdan çıxarıldı. 

Atılan mərmilərdən cavanların ciyərləri tab gətirmir, partlayırdı... Yaşlıların isə sinir sistemi iflic olurdu, 
gözləri tutulur, qan damarları sıradan çıxırdı. Qadınlar ana südündən məhrum olur, kütləvi şəkildə zəhərlənib 
tələf olurdular... 

Polkovnik V. Savelyevin "Məxfi arayışı"ndan: "...Əslində millətlərarası münaqişəyə cəlb olunmuş 366-cı 
alay ətrafında həmin problemlər daha qabarıq nəzərə çarpır. Hərbi əməliyyatlarda polkun ermənilər tərəfinə 
keçib azərbaycanlıları qırması, hərbi texnika və silahları ermənilərə vermə-si məsələsi artıq siyasi əhəmiyyət 
daşıyırdı...". 

Fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Xocalı yandırıldı, işğal edildi. Qoşun isə sakitləşmək bilmirdi. 
Polkovnik V.Savelyev arayışda qeyd edir: "...Üçüncü batalyon Xocalı işğal olunan gecə müharibə zonasından 
çıxarıldı, amma oranı tərk etmədi. 366-cı alay isə ərazidən çıxarılmadı. Ordu, sadəcə, tərksilah olundu. Zabitlər 
satqınlıq etdilər. Silahlara gəlincə, işlənməmiş silahları ermənilər üçün ayırdılar. Qərara alındı ki, ermənilərdən 
bunun müqabilində pul və zinət şeyləri alınsın. "böyük Ermənistan" adlı bədnam rüsvayçı plan uğrunda 
vuruşanlara gəlincə, bu , hələlik açıq qalmış bir məsələdir"... Polkovnik V.Savelyev daha sonra yazır: "...Alayın 
çıxarılmasında hərbi sursat-ların ermənilərə verilməsində bilavasitə iştirak edənlərə baxın: general-polkovnik 
Qromov, general-leytenant Qrekov, general-leytenant Ohanyan, İ.Andropov—deputat, polkovnik Zarviqorov, 
polkovnik Krauze. 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 
PREZİDENT  KİTABXANASI 

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

247 
 

Dördüncü ordu 23-cü motoatıcı diviziya nümayəndələrinin Xocalı əməliyyatında iştirak etməsi üçün şərait 
yaratdı". 

Xocalı işğal olunmaya bilərdimi və yaxud Xocalı faciəsinin dərin kökləri haradadır? 
Hadisələrin şahidi, Xocalı Rayon İcra Hakimiyyətinin sabiq başçısı, Milli Məclisin üzvü Elman 

Məmmədovun o dövrkü mətbuata verdiyi açılqlamalardan: "DQMV hadisələri, "böyük Ermənistan" yaratmağın 
bünövrəsi çox qədim bir məsələdir. Ermənilər tarixən bu məsələni öz bildikləri kimi həll etmək üçün silaha əl 
atıb, külli miqdarda günahsız qanlar töküblər. 

1987-ci ildə Xankəndidə Ərşadla Ələmşahı yandırdılar. 1987-ci ilin ortalarında Azərbaycana qarşı 
münasibət pisləşdi. Bu əməllər haqqında biz respublika rəhbərliyinə müntəzəm məlumat çatdırırdıq. Ancaq heç 
bir tədbir görülmür, bizi səbirli, təmkinli olmağa səsləyirdilər. Bu məsələlər ilə əlaqədar olaraq məni Murad 
Şükürovla Ağdam rayon DTK-ya çağırdılar. Bizimlə söhbət aparan əməkdaşın da bacarıqsız respublika 
rəhbərliyinin mövqeyini müdafiə etdiyini anladıq. O dedi ki, siz gedib öz işinizlə məşğul olun, Azərbaycan 
çoxmillətli respublikadır. Bu haqda isə danışmağa sizə heç kim səlahiyyət vermir. Torpaq uğrunda 
mübarizəmizin belə boğulması bizi ağrıdırdı. Biz ermənilərin bütün hərəkətlərini izləyir, müvafiq orqanlara 
məlumatlar çatdırırdıq. Bu məsələdə Murad Şükürov, Eldəniz Allahverdiyev, Rafiq Mürsəlov, rəhmətlik Şöhrət 
Həsənov, Ələmdar Quluzadə, Xankəndinin sakini Bəhmən Əhmədov, Oleq Əliyev və bir çoxu əvəzsiz işlər 
görürdü. Bizim informasiyaları-mız cavabsız qalır, ermənilər isə güclü şəkildə təşkilatlanırdılar. Lazım idi ki, 
biz də о səviyyədə işlər aparaq. 

1988-ci il fevral ayının 12-də saat 10-da bizi Əsgərana fəallar yığıncağına dəvət etmişdilər. Yığıncaqda 
Azərbaycan KP MK-nın katibi və şöbə müdirinin ciddi səylərinə baxmayaraq, ermənilər Ermənistana birləşmək 
iddiaları ilə ciddi şəkildə çıxışlar edirdilər. Həyətdə isə izdihamlı mitinq gedirdi. Bu, Azərbaycan hökumətinin 
seyirçi mövqeyinin ilk işartıları idi. 

1988-ci il fevral ayının 12-də Ağdamdan Xankəndiyə kütləvi yürüş başlandı. Əli ilə Bəxtiyar öldürüldü. 
Sonra Sumqayıt hadisələri baş verdi. Xankəndidə onlara abidə qoydular. Elə bil ki, bunların hamısı bir nəfərin 
diktəsi ilə həyata keçirildi. Artıq Azərbaycanın qanunları DQ-də işləmirdi. Xankəndi və Xocalı dünyanın diqqət 
mərkəzində idi. DQ-yə nümayəndə heyətləri axışıb gəlməyə başladılar. Hamısı da ermənilərin mövqeyindən 
çıxış edirdi. Onlar üzdə bizimlə razılaşsalar da, sonradan mətbuatda onun əksinə çıxışlar etdirdilər". 

Elman müəllim bu hadisələri xronoloji ardıcıllığa düzərək səciyyələndirir: "...Xocalı işğal olunmaya bilərdi. 
Əgər Azərbaycanın bacarıqsız rəhbərləri Moskvanın diktəsi ilə hərəkət etməsəydilər, Xocalıya kənardan heç bir 
qüvvə lazım deyildi. Onu güclü silahla təmin edib, Xocalıya arxa, dayaq durmaq lazım idi. Biz ölümlə hər an 
çarpışır-dıq və bu ölümə qalib gələcəyimizə əmin idik. Xocalı tam iflic vəziyyətinə salındıqdan sonra zəbt edildi. 

Xocalının ağır günlərində respublikanın rəhbərlərindən əlimi tamamilə üzdükdən sonra Naxçıvana üz 
tutdum. Heydər Əliyev onda Naxçıvan Ali Sovetinin sədri idi. Ondan Xocalının qorunması üçün kömək istədim. 
Nəinki xocalılılar, qarabağlıların hamısı nicat yolunu Heydər Əliyevdə görürdü. O, dəyərli təklif və 
göstərişlərini verdi. Kömək edəcəyini vəd etdi. Xocalı soyqırımı ərəfəsində Ağdamda keçirilən mitinqdə də 
hamı yekdilliklə Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsini tələb edirdi...". 

... Xocalı tarixə artıq şəhid şəhər kimi daxil olub. Bu şəhər həmişə yad edilməlidir. Od içində odlara 
qalanan bu şəhərin faciəsinə dünya ictimaiyyəti, siyasətçiləri və beynəlxalq təşkilatlar göz yummamalıdırlar. 
Təəssüf ki, özlərini sivil ölkələrin demokratik sakinləri adlandıranlar onun düz-gün siyasi qiymətini vermədilər. 
Bu qiyməti yalnız ulu öndərimiz Heydər Əliyev verib. 

Təkcə xocalılıların yox, bütün Azərbaycanın olan bu faciə həmin dövrdə xalqı ayağa qaldırmalı idi. 
Əslində xalq ayağa qalxmışdı, lakin hakimiyyət davası aparanların mübarizəsində xalqın səsi eşidilməz olurdu. 
Bunun nəticəsində də Xocalı əsir düşdü... 

Xocalıdan ad qaldı, 
Dillərdə imdad qaldı. 
Fələk, gözlərin çıxsın. 
Torpağımda yad qaldı. 
...Həmin gecəni göstərən 26 rəqəmi mənim yaddaşımda artıq çoxdan müqəddəsləşib. O gecə təkcə 

köləlikdən qurtarmaq üçün yox, insan kimi yaşamaq, sabaha inamla, alnıaçıq baxmaq üçün qan verdik. 
Damarımızda cuşa gəlmiş qan azadlıq ideyalarımızın davamı idi. Əlif Hacıyevlər qəhrəmancasına həlak olsalar 
da, xalq yaşadı, dövlətçiliyimiz yaşadı... 

Xədicə İSGƏNDƏRLİ  
(MURAD), AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun aparıcı elmi işçisi,  

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru. 
“Respublika”.-2010.-4 mart.-N 49.-S.5 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 
PREZİDENT  KİTABXANASI 

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

248 
 

 
Bir gecənin qanla yazılmış tarixi 

 
Bəzən adama elə gəlir ki, vaxt ləng ötüb keçir. Bəzən də əksinə, elə bil zamanı külək qovub aparır. O 

müdhiş, ölümlü-itimli gecənin - Xocalı faciəsinin 18-ci ildönümü tamam oldu. Amma illər keçməsinə 
baxmayaraq, həmin obamız xatirələrdə, xəyallarda yenə də yaşayır, od tutub yanır, qapqara tüstü görünür, 
səmaya dilim-dilim alov qalxır. Günahsız tökülən qanlar hələ də axır. İnsanlar kömək, imdad haraylayır, 
yaralıların iniltisi, sızıltısı eşidilir. Körpələr analarını, atalar balalarını səsləyir. Ahılların danışmağa, 
yeriməyə taqətləri yoxdur. Bu mənzərələr göz önündə, xəyallarda canlandıqca istər-istəməz düşünürsən: 
İlahi, nə idi o insanların günahı?! 

Bir gecədə baş verən hadisələri, qan-gen yaddaşımıza əbədi həkk olan qəddarlıq faktlarını həyəcansız, 
göynərtisiz, ürək ağrısız xatırlamaq mümkün deyil: erməni basqınçıları 613 nəfəri qətlə yetirib. Onlardan 106 
nəfəri qadın, 59 nəfəri uşaq və yeniyetmə, 70 nəfəri ahıl idi. Səkkiz ailə bütövlükdə məhv edilib. 26 uşaq hər iki 
valideynini, 230 nəfər isə birini itirib. 487 nəfər əlil olub. 150 nəfərdən soraq yoxdur, onların qayıdacağına 
inananlar var. 1.275 nəfər soydaşımızı qan düşmənlərimiz əsir götürüblər... 

Bu müsibət necə, kimlərin səriştəsizliyi ucbatından baş verdi? Nə üçün vaxtında tədbir görüb xocalıları 
soyqırımından xilas etmədilər? Niyə şəxsi mənafelərini düşünənlər, millətin qanı üstə vəzifələrini qorumaq 
arzusunda olanlar hələ də layiqli cəzalarını almayıblar? Tez-tez eşidirik: Xocalı laqeydliyin, biganəliyin qurbanı 
oldu! Məlumdur, qarşı tərəf qəddar, amansız, vəhşi xislətliydi. Bəs respublika rəhbərləri niyə, nə üçün susublar? 
ön cəbhədə səfərbərlik etməyiblər, xocalılara qayğı göstərməyiblər? Nə üçün onlar indiyə qədər haqq, ədalət 
məhkəməsi qarşısında dayanmayıblar? Bu suallara Xocalı Rayon İcra Hakimiyyətinin sabiq başçısı, millət 
vəkili Elman Məmmədov belə cavab verdi: 

- Dağlıq Qarabağda mitinqlər, qanlı hadisələr 1988-ci il fevralın 12-də Əsgəranda başlayıb. O vaxt bizi 
Əsgəran Rayon Partiya Komitəsi fəallarının yığıncağına dəvət etmişdilər. Həmin tədbirdə respublika Mərkəzi 
Komitəsinin ikinci katibi Konovalov, Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti Partiya Komitəsinin birinci katibi 
Gevorkov da iştirak edirdilər. İclas başlanan kimi ermənilər onları fitə basıb zaldan qovdular. 7 gündən sonra, 
fevralın 20-də vilayətin İcraiyyə Komitəsi azərbaycanlı deputatların iştirakı olmadan özünün qeyri-qanuni 
sessiyasını çağırdı və Dağlıq Qarabağın Azərbaycandan ayrılaraq Ermənistanın tabeliyinə keçməsi barədə qərar 
qəbul etdi. Bunun ardınca Ermənistan Ali Soveti "hökm verdi" - Dağlıq Qarabağı Azərbaycanın tərkibindən 
çıxarılaraq Ermənistana birləşdirilsin. 
 

* * * 
Təəssüf ki, o dövrdə Azərbaycan Respublikasına rəhbərlik edən qətiyyətsiz, səriştəsiz şəxslər bu 

taleyüklü məsələyə əhəmiyyət vermirdilər. Qarabağda erməni-rus dilində çıxan "Sovetski Qarabağ" qəzetində 
ermənilər belə bir bəyanat da yaydılar ki, Əbdürrəhman Vəzirovu yalançılıqda ittiham edirik. O dövrdə 
Əbdürrəhman Vəzirov söz vermişdi ki, 1988-ci il avqustun 25-nə qədər Dağlıq Qarabağ ərazisində 
Ermənistandan gələn bir nəfər də olsun azərbaycanlı qalmayacaq, onlar ərazidən çıxarılacaq. Həmin vaxt onun 
qəbuluna gəldim və diqqətinə çatdırdım ki, Ermənistandan gələn azərbaycanlılar Dağlıq Qarabağda 
yerləşdirilməlidir. Belə olarsa ya onların Ermənistandan köçü dayandırılacaq, ya da biz erməniləri Dağlıq 
Qarabağdan çıxarıb Ermənistana köçürəcəyik. Bunu eşidən Əbdürrəhman Vəzirov məni və mənimlə birgə olan 
şəxsləri cinayətkar adlandırdı, hətta bizi həbs etdirməklə hədələdi. Xocalıda və ətraf kəndlərdə 4 il dinc əhali, 
sakinlər mühasirədə yaşadılar. 1991-ci il noyabrın 1-dən erməni amansızlığı daha da gücləndi, ətrafla əlaqəmiz 
yalnız vertolyotlar və telefonla oldu. Vaxtaşırı 3 tərəfdən raket atəşinə tutulurduq. Ermənilərin bu zərbələrinə 
cavab verməyə isə silah-sursatımız yox idi... 

Xocalı faciəsindən bir neçə ay sonra respublika Ali Sovetinin deputat-istintaq komissiyası yaradıldı. 
çoxları elə bildi ki, dövrün mötəbər qurumu qaranlıq məsələlərə aydınlıq gətirəcək. Yenə təəssüf ki, 
komissiyanın gəldiyi nəticə kağız üzərində qaldı. Həmin sənəddən oxuyuruq: "Ə. Vəzirov Xocalı soyqırımına 
birbaşa cavabdehdir. Onun səriştəsizliyi, manqurtluğu, millətin taleyinə biganəliyi Qarabağ faciəsini daha da 
genişləndirdi və sürətləndirdi. Qərbi Azərbaycandan işgəncələrlə qovulmuş soydaşlarımızın Dağlıq Qarabağda 
yerləşməsinə Vəzirov razılıq vermədi. Əgər o, İrəvandan qovulmuş məcburi köçkünlərə orada məskunlaşmağa 
şərait yaratsaydı, ermənilərin işğalçılıq, qəddarlıq niyyətləri baş tutmazdı. Faciənin törənməsinə səbəbkarlardan 
biri də respublikanın ilk prezidenti Ayaz Mütəllibovun siyasi, rəhbərlik səriştəsi olmamasıdır... Komissiya 
Xocalı soyqırımının əsas səbəblərini onun rəhbərliyi dövründə ölkədə yaranan ictimai-siyasi, hərbi, iqtisadi, 
mənəvi və hakimiyyət böhranında görür". 
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Qanlı faciə barədə deputat-istintaq komissiyasının verdiyi məlumat istər hüquqi, istərsə də faktiki 
baxımdan şübhəsizdir. Xocalı faciəsindən əvvəl Qarabağ od tutub yanır, atəş səsləri səngimirdi. Torpaq, vətən 
uğrunda şəhid olanların sayı artırdı. Xarici qüvvələrə, konkret sovet ordusuna arxalanan ermənilər işğalçılıq 
niyyətilə irəliləyirdilər. Həsənli, Kərkicahan, Malıbəyli, Cəmilli kəndlərində, Xocalıda, Şuşada ah-nalə ərşə 
çıxırdı. A. Mütəllibov isə vəzifəsini əldən verməməyə çalışırdı. Ərazilərimiz kəndbəkənd işğala məruz qalır, 
Bakıda isə dövlət başçısının tərəfkeşləri piketlər, mitinqlər keçirir, "ütülü, sığallı, tumarlı rəhbəri" 
dəstəklədiklərini bildirmək üçün nümayişlərə çıxırdılar. Doğrudur, Xocalıda, ətrafda baş verən, verəcək 
hadisələr barədə rəsmi Bakı məlumatlıydı. Amma başda prezident A. Mütəllibov olmaqla, əlaqədar qurum 
rəhbərləri susurdular. Kimi, nəyi, hansı məqamı gözləyirdilər, heç özləri də bilmirdilər. 

1991-ci il dekabrın 17-də Xocalı RİH-in başçısı vəzifəsində işləyən E. Məmmədov prezident A. 
Mütəllibova ünvanlandığı teleqramda yazmışdı: "Sizə məlumat verirəm ki, Dağlıq Qarabağın azərbaycanlılar 
yaşayan kəndləri ermənilərlə sovet hərbi kontingentinin birgə hücumları nəticəsində işğal olunur. Xocalının 
üstünə güclü hücum əməliyyatı hazırlanır. Erməni-sovet vertolyotlarının aramsız, çoxsaylı uçuşları da bunu 
sübut edir. Sizdən xahiş edirik ki, Xocalının müdafiəsi üçün təcili tədbirlər görülsün. Unutmayın, Xocalı DQ- də 
Azərbaycanın müdafiə mövqeyində əsas strateji ünvanlarından ən vacibidir".  

Həmin gündən iki ay keçdi, hətta  illər ötdü, amma E. Məmmədovun teleqramı sanki daş parçası kimi 
qırx arşın quyunun dibinə düşdü. Bu etinasızlıq da Xocalı soyqırımına respublika rəhbərinin daha bir 
laqeydliyinin sübutudur. 

Ermənilərin hünəri, qeyrəti çatmazdı ki, torpaqlarımıza, konkret olaraq Xocalının üstünə basqın etsinlər. 
Onlar 1985-ci ildə Xankəndiyə köçürülən sovet ordusunun 366-cı alayının texnikasına, silah-sursatına 
güvənirdilər. Hərbi qurumun ikinci taborunun komandiri Seyran Ohanyan idi. Taborun 40 nəfər erməni 
millətindən üzvü, 24 tankı, 16 topu, nəqliyyat vasitələri, çoxlu silahları vardı. Onlar rus, ukraynalı, latış 
millətlərindən olan əsgər və zabitlərə külli miqdarda pul vermiş və əlavə verəcəklərini də vəd etmişdilər. Alayın 
hərbi qulluqçusu Zinayev qanlı faciənin səhəri Tbilisidəki hərbi hissəyə gedərkən ondan 2 milyon rubl 
aşkarlanmışdı. Fevral ayının 27-də isə Bakıda, Binə aeroportunda polkovnik Oleq Deyçikov faciənin iştirakçısı 
kimi saxlanılmış, üstündə yarım milyon rubl olduğu aşkar edilmişdi. Bir sözlə, 366-cı alayın başqa millətdən 
olan hərbiçiləri ermənilərə satılmışdılar. Nəinki Xocalını, hətta Qarabağı məhv etməyə hazır idilər. Təki 
günahsız tökülən qan hesabına pul qazansınlar. 

Fevralın 25-dən 26-na keçən gecə artıq heç bir təzyiq görməyən, quduzlaşmış düşmən tarixdə oxşarı 
olmayan vəhşiliklə Xocalıya doğru gəlirdi. Tankların nəriltisi, topların gurultusu yeri-göyü titrədirdi. Sakinlər 
şaxtalı havada, qaranlıqda güllə, mərmi atəşi altında ayaqyalın, başıaçıq üz tutdular dağlara, meşələrə. Şəhər isə 
alovlanır, evlər yanırdı. Xocalılar hələ bilmirdilər ki, onların əsl faciəsi qabaqdadır. Var-dövlətlərini, olan-
qalanlarını qoyub baş götürüb qaçırdılar. Hara?.. Bu qaçhaqaçda ana baladan, qardaş bacıdan ayrı düşürdü. 
Ahıllar cəhənnəm əzabından betər işgəncəyə, zülmə dözmür, yerə yıxılırdılar. Əvvəlcədən düşünülmüş plan 
əsasında gavurlar el-obalarından baş götürüb qaçanları dağ cığırlarında, meşələrdə öldürürdülər. üzüyü olanların 
barmağını, sırğası olanın qulağını kəsirdilər. Hamilə gəlinin sinəsinə süngü sancırdılar ki, balası bətnində ölsün. 
Ağbirçəyin, ağsaqqalın paltarına od vurub diri-diri yandırırdılar...  

Bakıda isə vəzifə uğrunda çəkişmələr, didişmələr səngimək bilmirdi. Ermənilərin törətdikləri qanlı 
olaylara etinasızlıq o həddə çatmışdı ki, dövlət televiziyası da uydurma bəyanat yaydı: "Dünən axşam ermənilər 
Xocalı şəhərinə hücum etmiş, iki nəfər yaralanmış, dörd ev yandırılmışdır".  

Ali Sovetin deputat-istintaq komissiyasının məlumatında oxuyuruq: "Qarabağ zonası üzrə prezident 
nümayəndəsi Musa Məmmədov Ayaz Mütəllibova teleqram göndərmişdi: "Son vaxtlar bölgədə vəziyyət 
həddən artıq ağırlaşıb. Hərbi dəstələrin sayına, silahlanmaya, texnikaya görə ermənilər bizdən xeyli 
üstündürlər. Xarici qüvvələrə arxalanan düşmən aramsız hücum edir, yaşayış məntəqələrimizi yandırır, 
sakinləri qətlə yetirirlər. 4 aydan artıqdır ki, Xocalı ətraf mühitdən tamamilə təcrid olunub. Ərazini 
erməni hücumlarından yalnız bir neçə nəfər milis işçisi, yerli sakinlər qoruyur. Bu qüvvə hərbi-texniki 
baxımdan tam təchiz olunmuş erməni yaraqlıları ilə müqayisədə olduqca aşağı səviyyədədir..."  
 

Respublika prezidenti bu vacib xəbərdarlığa, nümayəndəsinin məlumatına yenə də etinasız oldu. 
Əslində o, cəbhə bölgəsinə getməli, plan işləyib həyata keçirilməliydi. Amma... O yəqin fikirləşirmiş ki, 
ermənilər irəlilədikcə ölkə daxilində onun siyasətini qəbul etməyən qüvvələr də zəifləyəcək. Nə yaxşı ki, belə 
olmadı. Proseslər, həyatın inkişafı onun düşündüyünü alt-üst etdi. 

 
* * * 

Ali Sovetin iclasında deputatlardan biri A. Mütəllibovdan soruşmuşdu: "Cənab prezident, Qarabağın, 
Şuşanın, Xocalının toxunulmazlığına, ərazi bütövlüyünə təminat varmı?!" O, soyuqqanlılıqla, biganəliklə cavab 
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vermişdi: "Sualınızın cavabını bilsəydim, özümü dünyanın ən xoşbəxt adamı hesab edərdim". Gərək həmin 
deputat soruşaydı: bəs onda dövlət başçısı kreslosunda niyə əyləşmirsiniz? 

...Əsrin faciəsi - soyqırımdan iki gün keçib. Ağdamın mərkəzində iynə atsan, yerə düşməz. Vaxtilə xoş 
mahnılar, muğam sədaları eşidilən ünvanda indi ah-nalələr, ağı-fəryadlar ərşə ucalır. Canlarını amansızlıqdan, 
qəddarlıqdan qurtaranlar, doğmalarını itirənlər kirimək bilmir. Qadınlar sinələrinə döyür, saçlarını yolur, kişilər 
haray-həşir qoparırlar. Onlara təskinlik vermək də mümkün deyil. O zavallılar elə hala düşüblər ki, qonşularını, 
qohumlarını belə tanımırlar. Yaxınlarının cəsədləri isə çöllərdə, düzlərdə, meşələrdə qalıb. Nə etməli? Bu sualı 
kimə versinlər, bilmirlər. Rəsmi Bakı yenə də susur, mövqeyi bilinmir, qayğısı yoxdur. Hava gah açılır, gah da 
tutulur. Bu zaman kimsə var gücüylə çığırır: "Ay camaat, biz unudulmuşuq, yaddan çıxmışıq... Axı meyitlər 
yollarda, dağlarda qalıb, bir az da geciksək, qurd-quşa yem olacaqlar. Onlar yaşayanda qədir-qiymətləri 
bilinmədi, heç olmasa cəsədlərini gətirək..." Hünərli, qeyrətli gənclərin bir çoxu irəli çıxıb çağırışa 
münasibətlərini, Xankəndiyə qədər yürüş etmək istədiklərini bildirdilər. Yox, belə olmaz. Tökdüyü günahsız 
qandan həzz alan düşmən pusqudadır. Qərara gəlirlər ki, "özünümüdafiə" üçün hərbi hissədən vertolyot 
istəsinlər. Amma... İlk dəfə onda gördük ki, laqeydlik haqlı tələb qarşısında acizdir. Vertolyotla teleoperatorlar 
Seyidağa Mövsümov və Tahir Qarayev də getdi... 

Dəqiqələr ötüb keçirdi. İntizarlı baxışlar səmaya - vertolyotun qayıdacağı səmtə zillənmişdi. Axır ki, 
gözlənilən an gəlib çatdı. İki gün əvvəl evlərində, həyətlərində yaşayan, bu müsibəti, qəddarlığı ağıllarına 
gətirməyən uşaqların qanlarına boyanmış, dəhşətdən hələ də gözləri bərələ qalmış cəsədlərini gördük. İlahi, o nə 
fəryad, ah-şivən idi?!. 

Bir gecədə erməni zülmündən can qurtara bilməyənlərin, amansızlıqla öldürülənlərin hamısını adbaad 
sadalamaq çətindir. Dinc, silahsız körpələrə, ahıllara, qənim kəsilənlərə isə lənət demək, nifrət etmək asandır. 
Sağlıq olsun, nahaq qan yerdə qalmaz. Bəşər boyu haqq namərdliyə, ədalət nadanlığa qalib gəlib...  

* * * 
...Sənə qarşı biganə, etinasız münasibət göstərənlər, qədir-qiymətini bilməyənlər, sakinlərinə 

laqeyd olanlar niyə, nə üçün unutdular ki, sən  Azərbaycanımızın ayrılmaz hissəsisən, Xocalı?! Sənin 
uğrunda döyüşlərdə qəhrəmanlıqla həlak olanların, günahsız qurbanların, qış gecəsində soyuq-sazaqdan 
donanların müqəddəs ruhları bizləri qoynuna qayıtmağa, səni düşmən tapdağından azad etməyə çağırır, 
Xocalı! Sən yaddaşımızda yaşayan dərdimiz, bir gecənin qanla yazılmış tarixisən, Xocalı! 
 

Telman Mehdixanlı  
 

“Təzadlar”.-2010.- 6-11 mart.- №47/48.-S.7. 
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Xocalı həqiqətləri 

 
Azərbaycanda Dağlıq Qarabağın azərbaycanlı icmasının soyqırım qurbanları yad edilir 

 
Müharibələr xalqlara, sadə insanlara çoxlu əzab və faciələr gətirir. Yüzlərlə və minlərlə günahsız 

qurbanlar fəlakət burulğanında xəbərsiz yox olurlar və ancaq nəsillərin insan yaddaşı onların adlarını yaddan 
çıxmağa qoymur. Xüsusilə qonşular arasındakı şiddətli, amansız nifaq, 90-cı illərin əvvəllərində Ermənistan və 
Azərbaycan arasındakı hərbi münaqişə Dağlıq Qarabağa nəzarəti itirməklə qəddarlığın daha bir nümunəsi oldu. 

26 fevral - Xocalı faciəsi qurbanlarının xatirə günüdür. Dağlıq Qarabağdakı bu şəhərin adı Xatın, Lidiçe, 
Srebreniçı və Sonqımi şəhərlərinin taleyi ilə müqayisə olunur. 18 il bundan əvvəl Xocalının dinc sakinləri 
Azərbaycanın içərilərinə aparan Qarabağ ərazisinin yeganə hava limanının yerləşdiyi ərazinin və yaşayış 
məntəqələrinin üzərində nəzarəti ələ keçirməyə çalışan erməni hərbi qüvvələrinin əhatəsində olmuşlar. 
Xocalıların çıxması üçün saxlanılan dəhlizlər isə tələ idi, məhz bu yerdə onları güllələyir, yaralıları ələ keçirir, 
əsir götürürdülər. Çox az adam 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən dəhşətli gecədə can qurtardı. Döyüşün 
nəticələri dəhşətlidir: 613-nəfər öldürülüb, onlardan 63 nəfər uşaq, 106 nəfər qadın, 70 nəfər qoca, 8 ailə 
bütövlükdə məhv edilib, 487 nəfər yaralanıb, onlardan 76 uşaq, 1275 nəfər əsir götürülüb, 150 nəfərin taleyi 
haqqında indiyə kimi heç bir xəbər yoxdur.  

Azərbaycanın prokurorluğu hərtərəfli istintaq apararaq bu qanlı döyüşün təşkilatçılarını və həyata 
keçirənlərin hərəkətlərini soyqırım və hərbi cinayət kimi qiymətləndirdi. Keçmiş Sovet ordusunun 366-cı 
diviziyasının da bu cinayətdə iştirakı sübut olundu. Həmin hərbi hissə Dağlıq Qarabağda yerləşirdi və orada 
xidmət edənlərin əksəriyyəti erməni millətinin nümayəndələri idi.  

Faciənin bir çox təfərrüatları sənədlər əsasında öz əksini tapıb, həmçinin beynəlxalq müşahidəçilər - 
jurnalistlər və hüquq müdafiəçiləri tərəfindən sübut edilib. Rusiyanın tanınmış "Memorial" təşkilatı bu haqda 
hərtərəfli çıxış edib, şahidlərin məlumatlarının böyük hissəsini internetdə yerləşdirib. "İzvestiya" qəzetinin 13 
mart 1992-ci il sayında qəzetin müxbiri Vadim Belıx özünün şəxsən gördüyü faktlar əsasında istənilən normal 
insanın psixikasına təsir edən faktları məqaləsində dərc etdirmişdir. 

Xocalını və onun əhalisini itirməklə Dağlıq Qarabağın Azərbaycan cəmiyyəti doğma torpaqlarda özünün 
ən axırıncı dayaqlardan birini itirmişdir. Erməni millətçiləri tərəfindən aparılan etnik təmizləmə əməliyyatı 
nəticəsində faktiki olaraq Dağlıq Qarabağın azərbaycanlı cəmiyyətinin soyqırımı həyata keçirilmişdir, Xocalıda 
baş verənlər isə kulminasiya nöqtəsi idi. 1992-ci ilin may ayında azərbaycanlıların Qarabağda əsas tarixi 
mərkəzləri olan - Şuşa şəhər-qoruğunun zəbt edilməsi də işğalın davamıdır. Britaniyalı jurnalist "Çernıy sad" 
("Qarabağ") kitabının müəllifi Tomas de Vaaluya Serc Sarqsyanın etirafları: "Xocalıya qədər azərbaycanlılar 
fikirləşirdilər ki, bizimlə zarafat etmək olar, onlar fikirləşirdilər ki, ermənilər dinc əhaliyə əl qaldıra bilməzlər. 
Lakin biz bu stereotipi sındıra bildik". Buna şərh vermək artıqdır. Buna heç nə əlavə etmək olmaz.  

Bu gün də Xocalı faciəsinə gətirib çıxaran həmin cinayətkar qrup Dağlıq Qarabağın müstəqilliyindən bəhs 
edir. Bununla belə, onlar Qarabağ azərbaycanlılarının öz doğma torpaqlarına qayıtmağının mümkünsüzlüyünü 
sübut etməyə çalışırlar. Ərazidə ancaq erməni sakinlərinin referendum keçirmələri tələbi arxasında bu məqsəd 
gizlənir.  

Hal-hazırda Rusiyanın da əsas aparıcı rol oynadığı beynəlxalq təşkilatların dəstəyi ilə Azərbaycan və 
Ermənistan arasında aparılan sülh danışıqları yalnız o zaman qüvvəyə minəcək ki, onlar bölgəni tam sülh ilə 
təmin eləsinlər. Tam sülh isə yalnız o zaman mümkün ola bilər ki, buna Dağlıq Qarabağın hər iki icması: - 
ermənilər və azərbaycanlıların hüquqları qorunmaqla nail olunsun: onlardan hər birinin Dağlıq Qarabığın 
hündür dağlarında və yamaclarında uyuyan öz müqəddəsləri vardır. Hər iki cəmiyyətin nümayəndələri 
Qarabağdan olan əcdadlarının xatirəsini əziz tuturlar.  

Konflikt nəticəsində qovulmuş azərbaycanlıların öz əzəli torpaqlarına qaytarılması və heç olmasa Sovet 
İttifaqı vaxtındakı Dağlıq Qarabağdakı əvvəlki hüquqlarının bərpa olunması, regionda normal həyatın bərpası 
əsas şərtlərdən biridir.  

Yaxın keçmişə nəzər salsaq qeyd etmək lazımdır ki, Sovet dövründə, XX əsrin əvvəllərində Dağlıq 
Qarabağda Azərbaycandan ayırmaq haqqında söz-söhbət başlanmışdır. Belə ki, birinci sistemli qeyri-stabillik 
köhnə ambisiyaları oyadaraq yenidən ayrılmaq mövzusunu qaldırdı. Bu tüstülənməkdə olan çəlləyə fitil qoymaq 
idi. Hansı ki, bu partlayış Sovetlər dövlətinin dağılmasına gətirib çıxartdı. Hal-hazırda həmin şərait tez-tez yada 
salınmır, bircə onu yada salmaq lazımdır ki, fitil birinci növbədə Qarabağda yandırıldı. Qarabağ hadisələrinin 
zəncirvari reaksiyası kimi Yuqoslaviyadakı qanlı hadisələr və Kosovada hal-hazırdakı vəziyyətin dəqiqliklə 
erməni-azərbaycan qarşıdurmasına bənzəri vardır. Serbləri öz kökləri ilə ürəklərindən - Kosovadan ayırdılar. 
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Eyni ilə öz kökləri ilə Azərbaycandan onun qəlbini - Qarabağı ayırmaq istəyirlər. Xocalı ölənlərin göz yaşları və 
qanı ilə yuyulmuş Qarabağın qəlbinin bir hissəsidir. 

Bu gün Azərbaycan ancaq həqiqətə çağırır. Geniş miqyasılı beynəlxalq informasiya - təşviqat 
kompaniyası Heydər Əliyev fondunun Rusiya bölməsinin nümayəndəliyinin və şəxsən onun sədri Leyla 
Əliyevanın təşkil etdiyi tədbir "Xocalı həqiqətləri" adlanır. Kompaniyanın məqsədi insanlığa qarşı törədilmiş 
Xocalı soyqırımı həqiqətlərini bütün dünyaya çatdırmaqdır. fondun aksiyası bütün dünyada beynəlxalq 
təşkilatların ofislərində, həmçinin Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qərargahında keçirilib.  

 
Yevgeni Aleksandroviç Kriştalev  

Jurnalist "Nezavisimaya qazeta",  
26 fevral 2010 

Çevirəni: M. Qəmbərova 
 

“Ədəbiyyat qəzeti”.-2010.-12 mart.-N.10.-S.1. 
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Türkiyədə Xocalı soyqırımının tanınması üçün kampaniya başladı 

 
Türkiyənin Qars vilayətində Xocalı soyqırımının Türkiyə Böyük Millət Məclisində (TBMM) qəbul 

edilməsi üçün imzatoplama kampaniyasına start verilib. APA-nın Türkiyənin “Kafkas” xəbər agentliyinə 
istinadən verdiyi məlumata görə, Milliyyətçi Hərəkat Partiyasının (MHP) Qars şəhər təşkilatı və Ülkü Ocaqları 
Birliyinin başladığı aksiyaya bu gün çoxlu sayda Qars sakini qatılıb.  

Ülkü Ocaqları Birliyinin Qars vilayəti təşkilatının sədri Onur Ersançmış hökuməti Ermənistanla 
imzalanmış protokolu dərhal ləğv etməyə çağırıb. 

“Xocalıdakı insanlıq faciəsinin beynəlxalq media və insan haqları ilə məşğul olan təşkilatlar tərəfindən 
sənədləşdirilməsinə baxmayaraq, bu gün dünyada qərar verənlər bu qorxunc cinayəti tanımaq istəmir, bununla 
da müsəlman türklərə qarşı ikili standart tətbiq etməkdədirlər”, – deyə təşkilat rəhbəri bəyan edib. 

O. Ersançmış baş nazir Rəcəb Tayyip Ərdoğana da mesaj ünvanlayıb: “Bütün dünya və AKP hökuməti 
bilsin ki, ermənilər işğal etdikləri Azərbaycan torpaqlarından çəkilmədən və Türkiyəyə qarşı torpaq-təzminat və 
soyqırımı iddialarından imtina etmədən sərhədlər açıla bilməz və ermənilərlə əlaqələrimiz normallaşmaz. Bu 
protokolu imzalamanız belə ABŞ Nümayəndələr Palatasında “soyqırımı” yalanının keçməsinə mane ola 
bilmədi. Biz Dağlıq Qarabağ problemini və Xocalı qırğınını unutmayacağıq və unutdurmayacağıq. Çünki qardaş 
Azərbaycan xalqı kimi hamımız müsəlmanıq, hamımız türkük. Bütün dünya bilsin ki, Dağlıq Qarabağ bizim 
məsələmizdir, Xocalı soyqırımı bizim məsələmizdir, bizim iddiamızdır”. 
 

“525-ci qəzet”.-2010.-16 mart.-N.48.-S.1. 
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"Azərbaycan və Türkiyə diasporu birləşib Xocalı soyqırımını dünyaya tanıda bilər" 

 
Azərbaycanlıların və digər Türkdilli Xalqların Əməkdaşlıq Mərkəzinin (ATXƏM) sədri İlham İsmayılov, 

Prezident Administrasiyası ictimai-siyasi şöbənin diasporla iş üzrə sektor müdiri Qafar Əliyev və ATXƏM-in 
sədr müavini Zeyqəm Süleymanov Türkiyədə işgüzar səfərdə olublar. Bu barədə SİA-ya ATXƏM-in mətbuat 
xidmətindən məlumat verilib. Səfər çərçivəsində nümayəndə heyəti İstanbul "Azeri Kültür Evinin qonağı olub, 
birgə əməkdaşlıq məsələlərini və son dövrlər Türk dünyası ilə bağlı gedişatı müzakirə ediblər. 

 
Daha sonra Azərbaycan nümayəndə heyəti İstanbul "Azeri Kültür Evi"nin mərkəzi ofisində Kazım 

Qarabəkir Paşanın qızı Timsal Qarabəkirlə görüşərək, Kazım Qarabəkir Paşanın erməni işğalçılarına qarşı 
Naxçıvanda apardığı mücadiləni, onun Türk dünyası ilə bağlı olan önəmli fəaliyyətini müzakirə ediblər. 

Səfər zamanı ATXƏM sədri İlham İsmayılov və Zeyqəm Şüleymanov Ankara şəhərində Türk 
Gastroenteroloji Dərnəyinin başkanı prof. dr Ali Özdənlə görüşərək, onunla iyunun 28-29-da Naxçıvanda 
gerçəkləşəcək Türk dünyası Gastroenteroloji konfransının gündəliyini müzakirə ediblər. 

Həmçinin Ankarada səfərdə olan ATXƏM sədri Türkiyə Azərbaycan Dərnəkləri Evi Federasiyası 
(TADEF) rəhbəri Aziz Kayğısız, Bizim İğdır Mədəniyyətini Qoruma və Yaşatma Dərnəyinin sədri Ənvər 
Türkoğlu, 21.yüzil Türkiyə İnstitutunun bölmə rəhbəri Əli Əskər, Türk Halkbilimi Araşdırma Mərkəzinin 
rəhbəri Yaşar Kalafat və digərləri ilə görüşüb qarşılıqlı əməkdaşlıqla bağlı məsələləri müzakirə ediblər. Bundan 
əlavə ATXƏM sədri səfər çərçivəsində TÜRKSAM başkanı Sinan Oğanın dəvətiylə TÜRKSAM-da düzənlənə 
"Erməni sorunu" adlı beyin fırtınası toplantısına qatılıb. 

Toplantıda “Türkiyə-Ermənistan-Azərbaycan əlaqələri; Protokollar və Erməni Tasarıları" mövzusu 
ekspertlər tərəfindən müzakirə olunub. 

Toplantıda çıxış edən ATXƏM sədri İlham İsmayılov Türkiyə-Ermənistan əlaqələrinin qurulmasına 
münasibət bildirərək, qeyd edib ki, biz Azərbaycan tərəfi olaraq bu əlaqələrin qurulmasına yalnız Ermənistanın 
işğalçılıq siyasətinə son qoyulduqdan və 20 ilə yaxın bir vaxt ərzində işğal altında tutduğu Qarabağ 
ərazilərindən çəkildikdən sonra razı ola bilərik: "Ermənilər qondarma soyqırım iddialarını ortaya atmaqla 
dünyada türk millətinə qarşı anti-təbliğat aparır, hətta 2015-ci ilə qədər bütün dünya parlamentində bu soyqırımı 
tanıtdırmağa çalışırlar. Amma Azərbaycan və Türkiyə diasporu birləşərək, ermənilərin bu yalanlarına qarşı öz 
həqiqətlərimizi - ermənilərin törətdiyi Xocalı soyqırımını dünyaya tanıda bilərik. Biz bu birliyin bariz 
nümunəsini bu il fevralın 27-də Strasburqda keçirdiyimiz Xocalı mitinqində gördük. Azərbaycan və Türk 
diaspor təşkilatlarının birgə əməkdaşlığı nəticəsində Strasburqda - Avropanın paytaxtında Xocalı soyqırımını 
tanıtmağa çalışdıq. inanıram ki, bu əməkdaşlığın daha da genişlənməsi nəticəsində biz Xocalı soyqırımını bütün 
dünyada tanıtmağa nail olacağıq". 

Sonda İlham İsmayılov Türkiyədə fəaliyyət göstərən aparıcı televiziyaları ermənilərin Azərbaycanda 
törətdiyi soyqırımlarla tanış olmaq üçün Azərbaycana dəvət edib. 
 

“Paritet”.-2010.-1-2 aprel.-N.30.-S.7. 
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Hollandiya telekanalları Xocalı soyqırımı haqda film göstərib 

 
Elsevər Məmmədov: “Bu da oradakı diasporumuzun güclü fəaliyyətinin nümunəsi idi” 

 
Son zamanlar  müxtəlif xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən diaspor təşkilatlarımız intensiv olaraq 

Azərbaycanla bağlı bir-birinin ardınca silsilə tədbirlər keçirirlər. O cümlədən Benilüks Azərbaycanlıları 
Konqresidə(BAK) bu işdə özünəməxsus bir formada fəallıq göstərir.  

BAK-nin sədri Elsevər Məmmədov qəzetimizə verdiyi müsahibədə rəhbəri olduğu təşkilat barədə ətraflı 
məlumat verib. 

 
- Benilüks Azərbaycanlıları Konqresi 2006-cı ilin noyabr ayında təşkil olunub. Hazırda 15 təşkilatdan 

ibarət olan Konqres bu müddət ərzində çox mühüm işlərə imza atıb. Məqsədimiz təşkilatımızın əsas mövqeyi 
olan azərbaycançılıq, dövlətçilik və türkçülük ideyasını Avropada yaşayan soydaşlarımız arasında təbliğ 
etməkdir. Azərbaycanın tarixini, mədəniyyətini, mövcud reallıqları Avropada yaşayanlara olduğu kimi 
çatdırmaqdır. Əsas məqsədlərimizdən biri də gənclərimizin Avropaya inteqrasiya olunması ilə bağlıdır. Hazırda 
Hollandiyada “Ana dili məktəbi”miz fəaliyyət göstərir. Onlardan biri Amsterdam, digəri Rotterdam şəhərində 
yerləşir. Həmin məktəblər yeni açıldığı zaman tələbələrin sayı bir o qədər çox olmasa da, hazırda müraciət edən 
insanların sayı artmaqdadır. Artıq valideynlər özləri müraciət edərək uşaqlarını həmin məktəbə gətirmək 
istəyirlər. Həmin məktəbdə onlar artıq doğma dili öyrənərək Azərbaycanın bayrağı, harada yerləşməsi ilə bağlı 
məlumatla yanaşı ölkəmizin himnini, şeirlərini öyrənirlər. Bundan başqa konqres tərəfindən orada gənclərimiz 
üçün idman məktəbi yaradılıb. Burada gənclər kinqboksla yanaşı minifutbol oyunları da öyrənirlər. Həmçinin 
bizim ingilis və holland dili kurslarımız var. Avropaya inteqrə olunmaq üçün önəmli amillərdən biri də məhz 
həmin xalqların dilini yaxşı bilməkdir. Bu, yaşlı nəsil üçün də çox önəmlidir və hazırda həm orta, həm də yaşlı 
nəsil üçün holland dilində kurslar keçirilir. Bundan başqa BAK Hollandiyada yeni açılan Azərbaycan səfirliyi 
ilə çox sıx əməkdaşlıq edir. Hətta biz orada məktəblər açarkən Azərbaycandan bizə çox böyük dəstək gəldi. 
Belə ki, məktəb tələbələr üçün kitablar, çantalar, kompyuter vasitələri ilə təmin edildi.  

- Maraqlıdır təşkil etdiyiniz tədbirlər holland cəmiyyəti tərəfindən necə qarşılanır?  
- Ümumiyyətlə, bu gün bir faktdır ki, Hollandiyada Azərbaycan diasporu gündən-günə güclənir. Məsələn, 

bunu Avropa mətbuatında izləmək mümkündür. Yaxud “Avroviziya -2009” yarışmasında Azərbaycanı təmsil 
edən iştirakçılara Hollandiya 10 xal verdi və bu, diasporumuzun fəallığının bariz nümunəsi idi. Onu da qeyd 
edək ki, bizim diaspor orada uzun bir tarixdə deyil, əsasən son 10-15 ildə formalaşıb. Azərbaycanlıların ən 
böyük qələbələrindən biri də Hollandiyanın ən tanınmış telekanalında həmin ölkənin məşhur tarixçi alimi 
Aleksandr Dexotun çıxışı oldu. Telekanalda Konqresin son qurultayından hazırlanmış veriliş efirə getdikdən 
sonra həmin tarixçi alim canlı yayımla çıxış edərək ermənilərin azərbaycanlılara qarşı törətdiyi Xocalı soyqırımı 
ilə bağlı videolenti təqdim etdi və orada şəhid olanların sayını bildirdi, eləcə də erməniləri işğalçı və separatist 
adlandırdı və Azərbaycanın 20 faiz torpaqlarını işğal etməsi ilə bağlı məlumatları çatdırdı. Bu da oradakı 
diasporumuzun güclü fəaliyyətinin nümunəsi idi. 

Bundan başqa konqresimiz Azərbaycanın tarixi günləri, bayramlar, faciələrlə bağlı tədbirlər keçirir. Belə 
ki, 20 Yanvar, Xocalı faciəsi, 31 mart azərbaycanlıların soyqırımı ilə bağlı tədbirlər yüksək səviyyədə təşkil 
olunaraq avropalıların diqqətinə çatdırılır. Məsələn, cari ildə 31 mart tarixində Konqres tərəfindən təşkil edilən 
Rotterdamın mərkəzində səssiz yürüş keçirildi. Hətta hollandların özləri də bizim diasporun mədəni, səviyyəli 
şəkildə keçirdiyi bu aksiyanı təqdir etdilər və hətta özləri də aksiyada iştirak etdilər. Bu aksiya zamanı insanlara 
həmin hadisələr zamanı həlak olanlar haqqında 10 mindən artıq məlumat paylanıldı. Həmin aksiyanın önəmli 
tərəflərindən biri də odur ki, bəziləri 31 mart tarixində Azərbaycanda hansı hadisə baş verdiyini bilmirlər. 
Həmin tədbirdə litvalıların, hollandların, polşalıların, türklərin, İraq türkmənlərinin bizim diasporumuzla birgə 
iştirakı böyük effekt verdi. Bu ildə 31 mart tarixində  tədbir keçirməyi planlaşdırırıq. 

- Bildiyimizə görə, ötən il qurultayınız keçirilib. BAK-ın bu qurultayı hansı yeniliklərlə yadda 
qaldı? 

- Ötən il  7 martda Amsterdam şəhərində BAK-ın qurultayı keçirildi. Demokratik şəkildə keçirilən həmin 
seçkilərdə mən sədr, konqresin məndən öncəki sədri Sahil Qasımov isə fəxri sədr seçildi. Həmin qurultayda 
Azərbaycanın Hollandiyadakı səfirindən başqa Gürcüstan, Ukrayna, Qazaxıstan, Sloveniyanın səfirləri də iştirak 
edirdi. Yüksək səviyyədə təşkil olunan həmin tədbirdə Azərbaycandan olan bir neçə millət vəkilləri də təmsil 
olunurdu. İdarə heyətinə 12 nəfər nümayəndə seçildi. Ümumiyyətlə, konqresdə sədr 2 il müddətinə seçilir. 
Konqresdə 15 təşkilat birləşib ki, buraya federasiya şəklində İraq türkmənləri də daxildir. Düşünürük ki, 
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azərbaycanlıların problemləri bütün türk xalqlarının, onların da problemləri bizim problemimiz olsun. 
Ümumiyyətlə, hər bir təşkilat üçün təşkilatlanma ilə bağlı tədbirlərin, qurultayların keçirilməsi vacibdir ki, bu da 
fəaliyyətin daha da güclənməsi üçün lazımdır.  

- Sizin təşkilat  başqa diaspor təşkilatları ilə əməkdaşlıq edərək, birgə layihələr reallaşdırırmı?  
- Əlbəttə, digər diaspor təşkilatları ilə birgə əlaqələrimiz var. Adətən türk diasporu ilə davamlı olaraq iş 

qururuq. Eyni zamanda rus, yəhudi diasporu ilə sıx əməkdaşlığımız var. Bir çox tədbirlərdə yəhudi diasporu 
diaspor nümayəndələri bizimlə birgə çıxış edirlər. Hətta yəhudi diasporu ilə birgə  bu il bir tədbir 
hazırlayacağıq. Bu tədbirdə Ermənistandan başqa keçmiş SSRİ-yə daxil olan ölkələr iştirak edəcək. Orada 
erməni diasporu da var və bəlkədə bizə qarşı hansısa addımlar atmaq istəyirlər. Amma Hollandiya hüquqi bir 
dövlətdir və orada heç kəs kimsənin qarşısını ala bilməz. Hazırda Hollandiya parlamentində təmsil olunan türk 
millət vəkilləri, yüksək vəzifələrdə çalışan türklər daim bizim yanımızdadırlar. Digər xalqların diaspor 
təşkilatları ilə yanaşı başqa xarici ölkələrdəki Azərbaycan diaspor təşkilatları ilə də əlaqələri davam etdiririk. 
Avropa Azərbaycanlıları Konqresində bir araya gəlib məsləhətləşmələr aparırıq və  yeni layihələri müzakirə 
edirik.   

- Benilüksdə nə qədər azərbaycanlı yaşayır və həmvətənlərimiz  orda əsasən  hansı  sahədə 
çalışırlar? 

- Bizim diasporun orada formalaşma tarixi uzun bir müddət deyil. Eyni zamanda orada gənclərimizin 8-10 
il müddətinə təhsil almaları, təcrübə toplamaları müəyyən zaman tələb edir. Artıq bizim orada gənc 
hüquqşünaslarımız yetişir və eləcə də müxtəlif partiyalarda təmsil olunurlar. İnanırıq ki, qısa müddətdə olmasa 
da, yaxın bir 5-10 il ərzində soydaşlarımız orada müxtəlif dövlət qurumlarında təmsil olunacaqlar. Çünki 
oradakı gənclərimizin təhsilə, siyasətə qoşulmağa marağı çoxdur. Ümumiyyətlə, Benilüksdə 30 minə yaxın 
azərbaycanlı var. Yeni formalaşmağa başlayan diasporumuz daha da güclənməyə çalışır və bu istiqamətdə 
müəyyən işlər görür. Bəzi səhvlər də ola bilər. Amma bu bir faktdır ki, diasporumuz gündən-günə güclənir və 
inteqrasiya yüksək səviyyədə həyata keçirilir.  

- Qarşıda hansı yeni layihələri reallaşdırmağı planlaşdırırsınız? 
- Qarşıda reallaşdırılacaq bir sıra yeni layihələrimiz var. Ancaq həmin layihələri açıqlamaq istəmirik. 

Çünki bu, Azərbaycan diasporunu sevməyən qüvvələrin də əlinə keçə bilər və bu, milli məsələlərlə bağlı 
layihələrdir.  

 Bizlər yəni, xaricdə yaşayan soydaşlarımızın hər biri ümumiyyətlə,  Azərbaycanda əldə edilən bütün 
sahələrdəki uğurlara sevinir. Onu da qeyd edim ki, Bakı öz görkəmini yaxşı istiqamətdə dəyişib və gözəlləşib. 
Bu da məni bir azərbaycanlı kimi çox sevindirir.  

 
G. ƏSƏDOVA 

 
“Paritet”.-2010.-30-31 mart.-N.29.-S.5. 
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Xocalı soyqırımının dəhşətləri İsveçdə də marağa səbəb olub 

 
Xəbər verildiyi kimi,  bir sıra xarici ölkələrdə Xocalı soyqırımı ilə bağlı silsilə olaraq tədbirlər keçirilib. O 

cümlədən, 27 fevral tarixində  İsveçin paytaxtı Stokholm şəhərinin mərkəzi meydanında Xocalı faciəsinə həsr 
olunmuş etiraz aksiyası keçirilib. Bu aksiya kəmiyyət və keyfiyyət baxımından bu vaxta qədər keçirilən kütləvi 
toplantılardan  çox fərqlənib. Elə bu səbəbdən də  aksiyaya təkcə Stokholmdan yox, İsveçin Upsala, Linköpinq, 
Göteburq və digər şəhərlərində yaşayan azərbaycanlılar da təşrif gətiriblər. Təqribən 200 nəfərin iştirak etdiyi 
aksiyada Azərbaycan, İsveç və ingilis dillərində yazılmış şüarlar nümayiş olunub.  Bu etiraz aksiyasının uğurla 
keçirilmə səbəblərini İsveçdə yaşayan  soydaşımız, hüquqşünas və  www.azadtribun.net saytının yaradıcısı və 
rəhbəri Babək Azəri belə şərh edib. O, ilk olaraq   Stokholmda Xocalı faciəsi ilə bağlı keçirilən etiraz aksiyasını 
təşkil edən təşkilat barədə məlumat verərək bildirib ki,  Stokholmda bu etiraz aksiyası həyata keçməmişdən 
təqribən 3 ay öncə Qarabağ Komitəsi yaranıb: ”Bu komitədə başqa komitələrdə olduğu kimi, xüsusi vəzifə 
bölgüsü aparılmadı, yəni, komitədə xüsusi olaraq nə sədr və nə də əmirverici şəxslər ayrılmamışdı. Sadəcə, 
üzümüzü bütün azərbaycanlılara tutub müraciət etdik ki, kim nə bacarırsa, əlindən gəlirsə, irəli durub, iş görsün. 
Bu səmimi davranış - müsbət enerji və adamlar arasında əməkdaşlıq  motivi yaratdı”. Bu komitədə iştirak edən 
hər bir azərbaycanlının fərd kimi iştirak etdiyini deyən B.Azəri  bildirib ki, əgər təşkil edilən  aksiyanın 
filmlərinə və fotolarına baxdıqda, hər hansı  müəyyən bir  təşkilatın emblemi orada gözə çarpmır: ”Əlbəttə, bu 
komitədə iştirak edənlərin çoxusu müəyyən təşkilatların üzvü idilər.  Amma Stokholmda yaranan Qarabağ 
Komitəsi  müəyyən təşkilatların əlaqələndirmə  komitəsi yox, əslində müəyyən fərdlərin əməkdaşlıq icması 
sayılır. Əsas məqsədimiz İsveç və dünya  ictimaiyyətinə Azərbaycanın ərazisinin   işğal olunmasını gündəliyə 
gətirməkdir, Qarabağ və xüsusən, Xocalıda qətliam olunan günahsız insanların barəsində Qərb ölkələrinin 
vətəndaşlarına informasiya çatdırmaqdır. Belə də gərək ki, hər birimiz vətəndaş mövqeyindən çıxış edək. Bu acı 
gerçəyi qəbul etməliyik ki, indiyə kimi Cənubi  Azərbaycanın təşkilatları siyasi məhbuslarla bağlı nə bir 
müştərək etiraz aksiyası keçiriblər, hətta bir müştərək bəyanat belə verməyiblər. Şimali Azərbaycanda da 
təşkilatların arasında iqtidar-müxalifət davası var. Bu səbəbə görə, bütövlüklə xaricdəki Azərbaycan 
təşkilatlarının əməkdaşlığı, hətta Xocalı kimi milli faciə ilə bağlı mümkün deyil. Ancaq məhdud formada bəzi 
cəmiyyətlər və bəzi təşkilatlar birgə etiraz aksiyaları keçirirlər. Bu növ etiraz aksiyaları da kəmiyyət və 
keyfiyyət baxımından ürəkaçan deyil. Amma bu metod, yəni müəyyən təşkilatlar yerinə, müəyyən fərdlərin 
işbirliyi azərbaycanlılar tərəfindən yaxşı qarşılanır. Əlbəttə, biz seçim qapısını öz üzümüzə bağlamamalıyıq, 
gələcəkdə təşkilatlar fəallaşarsa, bu etiraz aksiyalarında onlar mərkəzi rol oynaya bilərlər.  Bir neçə ay bundan 
öncə bəzi yurddaşlarımız, mən də onların içində olmaq şərti ilə etiraz aksiyaları ilə bağlı araşdırmalara başladıq. 
Bunu etməkdə əsas məqsədimiz bundan ibarət idi ki, etiraz aksiyalarımızı yüksək səviyyəyə qaldıraq. Elə mən 
bu mövzu ilə bağlı sizə bəzi mülahizələrimi çatdırmaq istəyirəm.  Biz etiraz aksiyasında iştirak edəndə bunu 
nəzərə almalıyıq ki, bizi görən xarici ölkə vətəndaşları, bizi yaxından tanımırlar. Birinci mərhələdə bizlərin 
geyim tərzi onlarda müsbət və ya mənfi reaksiyaya səbəb ola bilər. Elə bu səbəbə görə, aksiyalarda iştirak 
edəndə çox təmiz və səliqəli geyinməliyik. Bundan da əlavə, biz bilirik ki, gənclərlə yaşlıların geyimə baxışı 
eyni deyil. Belə ki, 50 -100 m - dən onları oxumaq mümkün ola və şüarlar elə seçilməlidir ki, onları oxuyanın 
beynində mövzu ilə bağlı ətraflı informasiya almağa maraq yaranar”. Babək bəy aksiyada  informasiyaların bir 
neçə dildə meydana toplaşanlara çatdırıldığını qeyd edib :” Çox təəssüf ki, bizim bəzi yurddaşlarımızın içində 
belə bir feodal düşüncə tərzi var ki, bu cür etiraz aksiyasında ağsaqqallar türk dilində çıxış etməlidirlər. Bu 
düşüncə kökündən yalnışdır, çünki orada iştirak edən azərbaycanlılar Xocalıda nə baş verdiyini yaxşıca bilirlər. 
Yuxarıda qeyd etdiyim kimi, bizim əsas məqsədimiz İsveç və dünya ictimaiyyətinə informasiya çatdırmaqdır. 
Konkret bu aksiyadakı dildən söhbət gedirsə, deməliyik ki, biz aksiyanı əsasən iki dildə təşkil etdik. İsveçin 
dövlət dili olan İsveç dilində və Avropada hakim olan ingilis dilində. İngilis dilini seçməkdə məqsədimiz bu 
şəhərə hər gün çoxlu turistlərin gəlməsi və ümumiyyətlə, İsveç dilini yaxşı anlamayanların bizim nə demək 
istədiyimizi ingilis dilində anlamaq məqsədi iləydi. Digər tərəfdən, bu dili seçməkdə məqsəd bu aksiyanın video 
lentini youtube, facebook və s. bu kimi yerlərdə yerləşdirib qlobal formada dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq idi. 
Gənclər burda anadan olduqları üçün və ya az yaşda İsveçə gəldikləri üçün yerli xalqın dilini yaxşı 
mənimsəyiblər, saf və təmiz danışırlar. Eyni halda kütlənin psixologiyasını bizdən yaxşı tanıyırlar. Elə bu 
səbəbə görə, yaşlı azərbaycanlılar səhnənin dalında, gənc azərbaycanlılar səhnənin qabağında etiraz aksiyasının 
aparıcıları olmalıdırlar”.O, bildirib ki, bu dəfəki Xocalı aksiyasının özəlliyi o olub ki, meydan əsasən gənc 
nəsilə verilib:” Onlar öz üzərlərində Azərbaycan dərdini daşımaq məsuliyyətini hiss edirdilər. Beş nəfər gənc 
azərbaycanlı Xocalı ilə bağlı iki dildə çıxış etdilər. Çox təəssüflə, mən  hələ də görürəm etiraz aksiyalarında 
iştirakçılar şəhidlərin şəkillərini əllərinə götürürlər. Diqqət etməliyik ki, qərblilər heç vaxt gəlib etiraz 
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aksiyasının mərkəzində əyilib bir nəfərin əlinə götürdüyü şəkilə baxmaz. Elə bu səbəbə görə, faciə ilə bağlı 
etiraz aksiyalarında sərgi yaranmalıdır. Bunlardan da əlavə, aksiyaya uyğun ingilis dilində mahnılar diqqəti 
özünə cəlb edə bilər. Xülasə, belə deməliyəm ki, nə zaman ki, biz bir - iki saat etiraz aksiyası aparırıq, bizi 
görən adamlar uzun zaman durub aksiya barəsində məlumat almağa cəhd etmirlər, vaxt qoymurlar. Təqribən bir 
dəqiqə, ən yaxşı halda bizim 5 dəqiqə vaxtımız var ki, bizim etiraz aksiyamızı görən fərdin üstündə elə müsbət 
təsir qoyaq ki, o, fərd bizə yaxın düşüb bizdən yazılı bildirişləri ala. Elə bu cəhətdən də deyə bilərəm ki, 
Stokholmda keçirilən etiraz aksiyası çox uğurlu alındı. Belə ki, isveçlilər gəlib aksiyadan şəkil və film çəkib, 
çox maraqla aksiyada paylanan bildirişləri alıb gedirdilər”.   

 
Günay ƏSƏDOVA 

 
P.S. Bu yazı “Paritet” qəzetinin Prezident yanında KİV-in İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondunun dəstəyi ilə 

həyata keçirdiyi “Erməni terrorizminin ifşa olunmasına informasiya dəstəyi” layihəsi çərçivəsində dərc edilir.  
 

“Paritet”.-2010.-8-9 aprel.-N.33.-S.7. 
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Türkiyə Xocalı soyqırımını tanımalıdır 

 
Elman Məmmədov: "Bununla prosesə türkdilli və BMT-nin üzvü olan müsəlman dövlətlər də  

qatıla bilər" 
 
Müsahibimiz millət vəkili, Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı İcması İctimai Birliyi İdarə heyətinin 

üzvü Elman Məmmədovdur.  
 
- Elman müəllim, Azərbaycanın ciddi cəhdlərinə baxmayaraq Xocalı soyqırımının dünya 

ictimaiyyətinə çatdırılması istiqamətində elə bir nailiyyət əldə olunmayıb. Sizcə, buna mane olan səbəblər 
hansılardır? 

- Ermənilər tərəfindən azərbaycanlılara qarşı törədilən soyqırım faktını dünya ictimaiyyətinə çatdıra 
bilməməyimizin səbəbini bugünkü dünyanın idarə olunmasındakı ikili standartlarda axtarmaq lazımdır. Müasir 
dünyada güc, söz sahibi olan böyük dövlətlərin də bu məsələyə baxışı önəmli rol oynayır. Onlar nə vaxt istəsələr 
ki, ermənilərlə azərbaycanlılar arasında nə vaxtsa baş verən hansısa hadisəni qabartsınlar, ona nail olurlar. 
Məsələn, istəsələr Xocalı qətliamını gündəmə gətirə bilərlər, baxmayaraq ki, bu hadisədən çox-çox əvvəl də 
ermənilər azəri türklərinə, azərbaycanlılara qarşı çoxlu sayda qətliamlar törədiblər. İstəyəndə ki, olmayan şeyi 
tarixi fakt kimi qələmə versinlər, onu da edə bilirlər. Ancaq bu o demək deyil ki, bu gün böyük qüvvələr 
ermənilərin xeyrinə işləyir, biz ruhdan düşməliyik, baş verən hadisələrə biganə yanaşmalıyıq.  

- Siz bu istiqamətdə mübarizə yolunu necə görürsünüz? 
- Biz öz haqqımızı tələb etməli, olanımızı, başımıza gətirilənləri dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq üçün 

dayanmadan bundan da yüksək səviyyədə mübarizə aparmalıyıq. Bu mübarizədə mövcud olan bütün 
variantlardan istifadə etməliyik. Hətta düşməni vurmaq üçün bəzən düşmənin istifadə etdiyi metodlardan 
yararlanmağı bacarmalıyıq. Mənə elə gəlir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev başda olmaqla - ölkə 
jurnalistikası da bu sıradadır - ali qanunverici orqan da, deputatlar da, bütün qeyri-hökumət təşkilatları da son 
illər ərzində kifayət qədər yüksək səviyyədə bu işi təbliğ edirlər. Təəssüf ki, hələlik soyqırım faktının dünya 
ictimaiyyətinə çatdırılmasına nail ola bilməmişik. Çünki hazırkı şəraitdə dünyanın güc mərkəzləri bizi eşitmək, 
bizim başımıza gətirilənləri hələlik qəbul etmək istəmirlər.  

- Niyə dünya ictimaiyyəti azərbaycanlılara qarşı törədilən soyqırım faktını tanımaqda maraqlı 
deyil? 

- Təsəvvür edin ki, 1992-ci ildə Xocalı qətliamı baş verdi, bu hadisədən qısa zaman sonra ABŞ Konqresi 
Azərbaycana qarşı 907-ci düzəlişi tətbiq etdi. Haqsızlığın dərəcəsi o həddə çatıb ki, bu düzəliş bu günə qədər də 
ləğv edilməyib, gərək hər il prezident veto hüququndan istifadə edib onu dayandıra. Problem ondadır ki, bir 
neçə böyük dövlətin fitvası ilə onların böyür-başında olan ölkələr də bir-birinin ardınca "erməni soyqırımı"nı 
tanımaqla Türk dünyasını hədələyirlər. Bu məsələlərdə Türkiyənin başına nə oyunlar gətirirlər. Ancaq yaxın 
keçmişdə baş verən, mən və mənim kimi minlərlə canlı şahidi olan Xocalı soyqırımını tanımaq istəmirlər.  

- Bəlkə bizim soyqırımın tanıdılması istiqamətində apardığımız mübarizə metodları yetərli deyil? 
Ümumiyyətlə, bu istiqamətdə Azərbaycan tərəfinin həyata keçirdiyi tədbirləri yetərli hesab etmək 
olarmı? 

- Bir neçə il öncə Azərbaycanın nümayəndə heyəti BMT-nin tədbirində iştirak edirdi. Mən də daxil 
olmaqla 6 nəfərlik deputat qrupu tədbirdə iştirak edən bütün ölkələrin parlamentarilərinə Xocalı soyqırımı və 
ümumiyyətlə Qarabağ problemi ilə bağlı rəsmi sənədlər təqdim etdik, müraciətlər yayıldı, çıxışlarda bu məsələ 
əhatəli şəkildə diqqətə çatdırıldı. Əslində dünyanın irili-xırdalı elə bir qurumu yoxdur ki, Azərbaycan həmin 
quruma Qarabağ problemi ilə bağlı kifayət qədər sənəd və fakt təqdim etməsin. Ancaq bizim faktlarımızı qəbul 
edirlərmi? Bax, məsələ burasındadır ki, Azərbaycanın mövqeyinə biganə yanaşılır.  

- Xocalı soyqırımının tanınması üçün Azərbaycan tərəfi Beynəlxalq Məhkəməyə müraciət edibmi? 
- Xeyr, hələlik belə müraciət edilməyib. Ancaq bu məqsədlə bütün lazımi sənədlər hazırlanıb, faktlar 

toplanıb. Məsələ orasındadır ki, Beynəlxalq Məhkəmə həmin sənədləri qəbul edəcəkmi? Bir müddət öncə biz 
millət vəkilləri ilə birlikdə Haaqada Beynəlxalq Məhkəmə qarşısına getdik. Qarabağ məsələsi ilə bağlı müraciət 
etdik, kitablar, sənədlər təqdim etdik. Düzdür, bizi qarşılayıb həmin sənədləri qəbul etdilər, ancaq öz işlərinin 
dalınca getdilər. Buna baxmayaraq, bu istiqamətdə fəaliyyətimizi davam etdirməliyik. Çünki Beynəlxalq 
Məhkəməyə müraciət mexanizmləri və soyqırım aktlarının qəbul edilmə prinsipləri mövcuddur. Bütün mövcud 
prosedur qaydalardan istifadə edərək Tribunalın yaradılmasına nail olmalıyıq. Bu məsələdə sənədlərin Tribunal 
tərəfindən qəbul edilib-edilməməsi əhəmiyyətli rol oynadığından hüquqşünaslar bu istiqamətdə ciddi sənədlər 
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hazırlamalıdır. Güman edirəm ki, bu işlə Azərbaycanda məşğul olan orqanlar var və hədəfə çatmaq 
istiqamətində iş görülür. Bizim Hərbi Prokurorluğumuz, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi, Baş Prokurorluq yəqin 
ki, məsələni diqqətdə saxlayırlar.  

- Artıq bir sıra ölkələrin parlamentləri "erməni soyqırımı"nın tanınması ilə bağlı qərar qəbul edib. 
Bu prosesin qarşısını almaq məqsədilə hansı addımların atılmasını məqbul hesab edirsiniz? 

- Belə halların qarşısını almaq üçün erməni diasporunu fakt qarşısında qoymaq lazımdır. Məsələn, erməni 
təbliğat maşınının dayandırılmasının ən tutarlı yolundan biri Xocalı soyqırımının Türkiyə parlamenti tərəfindən 
tanınmasıdır. Bununla dünyaya çatdırmaq olar ki, 1915-ci ildə ermənilər türkləri qırmağa başlayıb və türklər öz 
dinc əhalisini qorumaq üçün onları ərazilərindən köçürüblər. Bu prosesdə daha çox qırılan türk olub, bunun 
müqabilində isə 1965-ci ildən başlanaraq bu günə kimi müxtəlif ölkələrin parlamentləri "erməni soyqırımı"nı 
tanımaqda davam edir. Türkiyə də əlində olan bütün faktlardan istifadə edərək Böyük Millət Məclisində Xocalı 
soyqırımını tanımalıdır. Bu zaman Türkiyəyə digər türkdilli dövlətlər də dəstək verə bilər, prosesə BMT-nin 
üzvü olan digər müsəlman dövlətlər də qoşula bilər. Onsuz da bu gün dünyada dinlərarası mübarizə özünü siyasi 
proseslərdə də büruzə verir. Baş verənlər xristian dünyasının müsəlmanlar üzərinə səlib yürüşüdür. Bunun 
nəticəsidir ki, dünyada baş verən hadisələrdə balans pozulub. Məhz Türkiyənin bu addımı balansın yaranması 
üçün əsas ola bilər. Türk dünyası, müsəlman dövlətlərinin birliyi yaradılaraq faktlar ortaya qoyulmalıdır. Əks 
halda azərbaycanlılara və türklərə qarşı törədilən soyqırımların tanıdılması istiqamətində heç bir nəticə əldə 
etmək mümkün olmayacaq.  

- Sizcə, hazırkı Türkiyə iqtidarı buna hazırdırmı? 
- Bu gün Türkiyə iqtidarı belə düşünür ki, ermənilərə yaxşılıq edib sərhədlərini açsa, ermənilər öz 

mövqelərindən çəkinəcək. Bu, əsla belə deyil, ermənilər heç vaxt nə türk ərazilərinə iddialarından, nə soyqırım, 
nə də təzminat məsələsindən geri çəkilən deyil. Ona görə də, erməninin qabağından qaçmaq əvəzinə, erməniyə 
hücum edilməlidir. Hörmətli Ərdoğan özü öz dili ilə deyir ki, Türkiyədə 70 min Türkiyə vətəndaşı olan 
ermənilər, 100 mindən çox isə Ermənistan vətəndaşı olan ermənilər yaşayır. Bu halda belə bir sual ortaya çıxır 
ki, Türkiyənin sərhədləri Ermənistanla bağlıdırsa, heç bir diplomatik əlaqələr yoxdursa, 100 min Ermənistan 
vətəndaşı sərhəddi necə keçərək gəlib? Sən bilirsən ki, ölkəndə qeyri-qanuni 100 min erməni yaşayır, sənin 
pulunu əldə edərək Ermənistandakı erməniyə göndərir, ancaq heç bir tədbir görmürsən. Erməni bütün dünyada 
səni rüsvay edir, soyqırım iddiası ilə çıxış edir, sən niyə 100 min ermənini yedizdirirsən, həftədə 4 dəfə 
İstanbul-İrəvan  reysi təşkil edirsən? Əslində, Türkiyə-Ermənistan sərhədləri Ərdoğan iqtidarı hakimiyyətə 
gələndən açıqdır. Kifayət deyilmi ki, Türkiyədə qeyri-qanuni yaşayan 100 min ermənidən 100-ü Ermənistan 
xüsusi xidmət orqanlarının əməkdaşı olsun və bu ölkədə dağıdıcılıq, pozuculuq fəaliyyəti ilə məşğul olsun?  

- Belə məlum olur ki, Türkiyə-Ermənistan sərhədlərinin açılması təzyiq vasitəsindən başqa bir şey 
deyil. 

- Bəli, əslində bu çox güclü bir təsir vasitəsidir. Eyni zamanda, dünya siyasi arenasında bir oyundur. 
Qarabağ məsələsinin Azərbaycanın zərərinə həll olunmasına nail olmaq üçün ortaya atılmış mexanizmdir. Bəlkə 
də bu oyunda Türkiyənin müəyyən rəhbər dairələri də iştirak edir. Azərbaycan müstəqil dövlətdir, Qarabağ 
Azərbaycanın tarixi torpağıdır, problem birbaşa Azərbaycanla bağlıdır, xeyirdirmi Amerika prezidenti Türkiyə 
ilə Ermənistan rəhbərlərini çağırıb bu məsələni müzakirə edir? Bu Azərbaycana qarşı hörmətsizlik deyilmi? 
Əslində, bu Azərbaycanın daxili işlərinə qarışmaqdan başqa bir şey deyil, necə ola bilər ki, Azərbaycanın 
iştirakı olmadan Qarabağ məsələsinin müzakirəsi aparılsın?  

Alim 
 

“Olaylar”.-2010.-15 aprel.-N.56.-S.13. 
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ABŞ-ın Massaçusets ştatı Xocalı qırğınını tanımışdır 

 
Bu il fevralın 25-də ABŞ-ın Massaçusets ştatının Nümayəndələr Palatası Xocalı qırğınını tanımış və 

müvafiq sənəd qəbul etmişdir.  
Palatanın sədri Robert de Leo tərəfindən imzalanmış sənəddə deyilir: “Bu sənədlə hamıya elan edilir ki, 

Massaçusets ştatının Nümayəndələr Palatası 18 il əvvəl Xocalı qırğını törədilməsi faktını həqiqətən tanıyır. 
25 fevral 2010-cu il. Ştatın palatası, Boston, Massaçusets. Robert de Leo, Palatanın sədri”.  
 

Vüqar SEYİDOV 
AzərTAc-ın xüsusi müxbiri 

 Berlin   
 

“Xalq qəzeti”.-2010.-27 aprel.-N 89.-S.5. 
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Əsas işimizi Хocalı soyqırımının dünya ictimaiyyətinə çatdırılması istiqamətində 

qurmalıyıq 
 

İlham İsmayılov: "Bu istiqamətdə ictimai təşkilatlar daha çoх fəallıq nümayiş etdirməlidirlər" 
"Başlıca məqsədimiz budur ki, fəaliyyətimizi aktivləşdirək, Azərbaycan həqiqətləri, başımıza 

gətirilən müsibətləri daha geniş mənada dünya ictimaiyyətinə çatdıraq" 
 
Azərbaycan həqiqətləri, Dağlıq Qarabağ problemi, eləcə də ermənilərin azərbaycanlılara qarşı zaman-

zaman törətdikləri deportasiya və soyqırım siyasətinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması məqsədilə 
"Azərbaycanlıların və digər Türkdilli Хalqların Əməkdaşlıq Mərkəzi" İctimai Birliyi də il ərzində bir sıra 
tədbirlər həyata keçirməyi nəzərdə tutub.  

Bu barədə məlumat verən mərkəzin sədri İlham İsmayılov ermənilərin soyqırım siyasəti və Dağlıq 
Qarabağ probleminin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması məqsədilə mayın 29-da Türkiyənin paytaxtı Ankarada 
beynəlxalq konfrans keçiriləcəyini deyib. Bildirib ki, anoloji tədbirlərin digər türkdilli respublikalar və Avropa 
ölkələrində də keçirilməsi qarşıya məqsəd qoyulub. 

- İlham müəllim, "Azərbaycanlıların və digər Türkdilli Хalqların Əməkdaşlıq Mərkəzi" İctimai 
Birliyi Azərbaycan həqiqətləri, Dağlıq Qarabağ problemi, eləcə də ermənilərin azərbaycanlılara qarşı 
həyata keçirdikləri soyqırım siyasətini dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq istiqamətində hansı tədbirlər 
keçirməyi nəzərdə tutub? 

- "Azərbaycanlıların və digər Türkdilli Хalqların Əməkdaşlıq Mərkəzi" İctimai Birliyi Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə 
"Dağlıq Qarabağ probleminin həllində türkdilli ölkələrin ictimai və diaspora təşkilatlarının dəstəyinin 
artırılması" adlı layihə həyata keçirir. Həmin layihə çərçivəsində mayın 29-da Türkiyənin Ankara şəhərində 
beynəlxalq konfrans keçiriləcək. Konfrans Ankaradakı Strateji Araşdırmalar və Beynəlxalq Əlaqələr Mərkəzi ilə 
birlikdə təşkil edilib. Adı çəkilən mərkəzin rəhbəri Sinan Oğanın bu günlərdə həyata keçirdiyi Azərbaycan 
səfəri çərçivəsində də həmin konfransa hazırlıq məsələləri müzakirə edildi. Aparılan danışıqlar və əldə edilmiş 
razılıq əsasında mayın 29-da belə bir beynəlхalq konfrans keçirməyi planlaşdırmışıq.  

- Konfransda iştirak etmək üçün Azərbaycanda da qardaş ölkəyə nümayəndə heyəti gedəcək? 
- Həmin konfransda iştirak etmək üçün Azərbaycandan da geniş tərkibdə nümayəndə heyəti qardaş 

ölkəyə səfər edəcək. Nümayəndə heyətinin tərkibinə rəsmi şəхslər, ictimai təşkilatların rəhbərləri, tariхçi alimlər 
daхil olacaq. 

- Anoloji konfrans və tədbirlərin gələcəkdə digər türkdilli respublikalarda da keçirilməsi nəzərdə 
tutulub? 

- Təbii ki, bu cür konfransların digər türkdilli respublikalarda da keçirilməsi nəzərdə tutulub. Ankarada 
keçiriləcək beynəlхalq konfransda bununla bağlı qərar qəbul ediləcək. Təkcə türkdilli respublikalar deyil, eləcə 
də Avropanın iri şəhərlərində Dağlıq Qarabağ problemi, ermənilərin azərbaycanlılara qarşı həyata keçirdikləri 
soyqırım siyasəti ilə bağlı konfransların keçirilməsi planlaşdırılıb. Хüsusilə Хocalı soyqırımının növbəti 
ildönümü ərəfəsində Fransanın Strasburq şəhərində belə bir tədbiri keçirmək istiqamətində iş aparırıq. Hesab 
edirəm ki, gələn il Хocalı soyqırımı ilə bağlı keçirəcəyimiz tədbir bu il Strasburqda keçirdiyimiz mitinqdən daha 
mütəşəkkil olacaq. Bizim başlıca məqsədimiz budur ki, bu istiqamətdə fəaliyyətimizi aktivləşdirək, Azərbaycan 
həqiqətləri, başımıza gətirilən müsibətləri daha geniş mənada dünya ictimaiyyətinə çatdıraq. Bunun üçünsə 
fəallığımızı artırmalı, hər bir ölkə vətəndaşı öz üzərinə düşən vəzifəni yerinə yetirməlidir. Əgər biz mübarizəni 
sistemli və koordinasiya olunmuş şəkildə aparsaq daha böyük nəticələr əldə edə bilərik. 

- Ermənilərin azərbaycanlılara qarşı həyata keçirdikləri soyqırımların dünya ictimaiyyətinə 
çatdırılması istiqamətində ATХƏM olaraq əlavə hansı vasitələrdən istifadə etməyi məqbul hesab 
edirsiniz? 

- Hesab edirəm ki, bizim bir nöqtəyə vurmağımız daha yaхşı olar. İl boyu işimizi yalnız ağlaşma ilə 
qursaq heç nə əldə edə bilməyəcəyik və bu düşmənlərimizin həyata keçirdiyi siyasətə oхşayacaq. Bir çoхları 
bilir ki, Хocalı soyqırımı faktiki olaraq 20-ci əsrdə törədilmiş ən böyük faciələrindən biridir və bunu az-çoх 
dünya ictimaiyyətinə çatdırmışıq. Bununla bağlı əlimizdə kifayət qədər faktlar və həmin dövrün şahidləri bu gün 
də sağdırlar. Ona görə də biz əsas işimizi Хocalı soyqırımının dünya ictimaiyyətinə çatdırılması istiqamətində 
qurmalıyıq. Bu istiqamətdə başda Türkiyə Cümhuriyyəti olmaqla Azərbaycana dost və qardaş olan bir sıra 
ölkələr bizimlə həmrəylik nümayiş etdirir və bizə dəstək verirlər. Ən azı ermənilərin uydurduqları 1915-ci il 
qondarma soyqırıma cavab olaraq Хocalı soyqırımını bir balans kimi ortaya qoymalıyıq. Çünki ermənilər 2015-
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ci ilə qədər dünyanın aparıcı dövlətləri və Avropa parlamentlərində qondarma soyqırımı tanıtmağı qarşılarına 
başlıca məqsəd kimi qoyublar. Bundan sonra isə Türkiyənin qarşısında imtiyaz məsələsini qaldıraraq onu 
çökdürsünlər. Bunu birmənalı olaraq başa düşməliyik ki, Türkiyənin köçməsi isə Azərbaycanın köçməsidir. Bu 
gün iki dost, qardaş ölkə səmimi şəkildə bir-biri ilə əməkdaşlıq edir və özünün inkişaf dövrünü yaşayır. Bu 
baхımdan biz Хocalı soyqırımını türk diaspora təşkilatlarının köməyi ilə dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasına 
çalışmalıyıq. Sevindirici hal ondan ibarətdir ki, türk dünyası Azərbaycanın bu istiqamətdə gördüyü işləri 
dəstəkləyir. 

- İlham müəllim, təşkilat olaraq yalnız Хocalı soyqırımını dünya ictimaiyyətinə çatdırılması 
istiqmətində fəaliyyət göstərməyə üstünlük verirsiniz, yoхsa əsrin əvvəllərində, eləcə də birinci Qarabağ 
müharibəsi zamanı ermənilərin Azərbaycan ərazilərində törətdikləri vəhşiliklər də ATХƏM-in əsas 
diqqət mərkəzindədir? 

- Heç kimə sirr deyil ki, istər əsrin əvvəllərində, istərsə də Dağlıq Qarabağ müharibəsi zamanı ermənilər 
tərəfindən azərbaycanlılara qarşı Хocalı soyqırımına bənzər çoхlu sayda soyqırımlar, faciələr törədilib. 31 mart-
Azərbaycanlıların  Soyqırımı tariхi, Qaradağlı, Daşaltı, Bağanis-Ayrım kimi hadisələr də bizim ümummilli 
faciələrimizdir. Ancaq hər dəfə bunları ayrı-ayrılıqda ortaya çıхarsaq hesab edirəm ki, bizim qüvvələrimiz 
parçalanacaq. Mənim obyektiv fikrim ondan ibarətdir ki, hər il Avropanın ayrı-ayrı ölkələrində güclü, izdihamlı 
bir aksiya keçirməliyik və həmin aksiyalarda əsas diqqət ermənilərin azərbaycanlılara qarşı həyata keçirdikləri 
soyqırımlara, хüsusilə Хocalı soyqırımına yönəldilməldir. Çünki Хocalı soyqırımı kütləvi şəkildə, qəddarlıqla 
həyata keçirilmiş bir soyqırımdır və əsrin faciəsidir. Bu Katın, eləcə də bir çoх хalqların başına gətirilən 
soyqırımlardan biridir. Təbii ki, paralel Avropa ölkələrində bununla bağlı konfrans və dəyirmi masalar da 
keçirmək lazımdır. 

- Aparılan işin miqyası və keyfiyyəti onu deməyə əsas verirmi ki, yaхın zamanlarda Хocalı 
soyqırımını dünyada tam mənada tanıda biləcəyik? 

- Mən çoх nikbinəm və inanıram ki, biz buna nail olacağıq. Хüsusilə son dövrlər Azərbaycanın diaspora 
fəaliyyətində müşahidə edilən çoх böyük fəallıq belə deməyə əsas verir. Azərbaycanın Diasporla İş üzrə Dövlət 
Komitəsi də bu istiqamətdə müvafiq işlər görür. Eyni zamanda ayrı-ayrı ölkələrdə fəaliyyət göstərən 
diasporamızın təşkilatlanması sürətlənir və diasporamız üçün yeni-yeni imkanlar əldə edilir. Bu gün Azərbaycan 
diasporunun sözügedən istiqamətdə göstərdiyi fəaliyyətə türk diasporu da öz dəstəyini verir. Cənab prezident 
İlham Əliyevin "Bir millətin iki diasporu ola bilməz" fikri hər iki ölkənin diaspor təşkilatlarının birgə mübarizə 
aparması işinə böyük töhfə vermiş oldu və işimizin sürətlənməsinə önəm verdi. Eyni zamanda bu prosesdə 
ictimai təşkilatlar da önəmli rol oynayırlar. Hesab edirəm ki, Хocalı soyqırımının dünyaya çatdırılması və onun 
soyqırım kimi qəbul edilməsi istiqamətində ictimai təşkilatlar daha çoх fəallıq nümayiş etdirməlidirlər. 

 
Süleyman 

 
“Olaylar”.-2010.-12 may.-N.74.-S.4. 
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Xocalı soyqırımı Ermənistanın iç üzünü açan növbəti arqument kimi... 

 
Massaçusets ştatının Nümayəndələr Palatası 18 il əvvəl baş vermiş Xocalı qırğınının 

törədilməsi faktını həqiqətən tanıyır və təsdiq edir 
 
Xocalı soyqırımı insanlığa qarşı törədilmiş ən dəhşətli faciələrdəndir. 1992-ci ilin fevral ayının 25-dən 26-

a keçən gecə Ermənistan silahlı qüvvələri SSRİ dövründən Xankəndi (Stepanakert) şəhərində yerləşən 366-cı 
motoatıcı alayın zirehli texnikası və hərbi heyətinin köməkliyi ilə Xocalı şəhərini işğal etdi. Bundan sonra 
təcavüzkar Ermənistan tərəfindən şəhərdə kütləvi qırğınlara start verildi. Nəticədə, 613 insan qətlə yetirildi, 8 
ailə məhv edildi, eləcə də 487 Xocalı sakini yaralandı və 1275 nəfər əsir götürüldü. Onu da qeyd edək ki, Xocalı 
şəhərinin hədəf seçilməsi təsadüfi deyildi. Çünki bu şəhər yerləşdiyi coğrafi mövqeyinə görə olduqca mühüm 
strateji önəm kəsb edirdi. Belə ki, Xankəndindən 10 km cənub-şərqdə, Qarabağ dağının silsiləsində və Ağdam-
Şuşa, Əsgəran-Xankəndi yollarının üstündə yerləşən Xocalıda Qarabağdakı yeganə hava limanı yerləşirdi. Bu 
strateji məntəqənin ələ keçirilməsi düşmən qüvvələrinə işğalçılıq planlarının sonrakı mərhələlərini 
reallaşdırmaqda əlavə üstünlüklər verirdi. Buna görə də, Ermənistan növbəti hədəf kimi Xocalı şəhərini 
ekspansiya etdi. O zamankı Azərbaycan hakimiyyəti-imperialist qüvvələrin "piyadaları da Xocalının 
itirilməsində özlərinə məxsus rol oynamışdılar... 

Xocalıda törədilmiş dəhşətli qırğınlar bu gün bütün dünya ictimaiyyəti tərəfindən dərin hüzn və 
narazılıqla qarşılanır. Belə ki, müxtəlif beynəlxalq təşkilatların müvafiq qətnamə və sessiyalarında bu dəhşətli 
faciə bəşəriyyətə qarşı yönəldilmiş ən ağır cinayət aktlarından və faktlarından biri kimi qiymətləndirilir, eləcə 
də, ayrı-ayrı dövlətlər də bu hadisəyə lazımi qiymət verməkdən çəkinmirlər. Məsələn, Xocalı soyqırımının 
ildönümlərində Türkiyənin ayrı-ayrı nüfuzlu-aparıcı siyasi partiyaları bu soyqırımını ölkənin qanunvericilik 
orqanı olan Türkiyə Böyük Millət Məclisində müzakirəyə çıxarır, parlament səviyyəsində bu dəhşətli fakta 
lazımi qiymət verilir. Ona görə də, Türkiyədə bu hadisə Xocalı soyqırımı kimi tanınır. Qərbin ayrı-ayrı 
ölkələrində isə bu faciə "Xocalı qətliamı" anlayışından istifadə etməklə dəyərləndirilir. Bunlarla yanaşı, Xocalı 
soyqırımını ayrı-ayrı müstəqil tarixçilər və ekspertlər tərəfindən də XX əsrdə Ermənistanın insanlığa qarşı 
törətdiyi ən amansız qətliam, soyqırımı kimi səciyyələndirirlər... 

Son olaraq isə ABŞ-ın Massaçusets ştatının Nümayəndələr Palatası tərəfindən Xocalı soyqırımına lazımi 
hüquqi qiymət verilib. Belə ki, fevral ayının 25-də Palatanın sədri Robert de Leo tərəfindən imzalanmış sənəddə 
Xocalı faciəsi qırğın kimi səciyyələndirilib və faciənin həqiqətən baş verməsi faktı tanınıb: "Bu sənədlə elan və 
bəyan edilir ki, Massaçusets ştatının Nümayəndələr Palatası 18 il əvvəl baş vermiş Xocalı qırğınının 
törədilməsi faktını həqiqətən tanıyır və təsdiq edir". 

Bu da onu göstərir ki, Ermənistanın azərbaycanlılara, türklərə qarşı törətdiyi soyqırımı aktları getdikcə 
bütün dünya ictimaiyyəti tərəfindən tanınır. O da faktdır ki, soyqırımı aktlarında iştirak etmiş barbarlar-
vandallar beynəlxalq hüquq normaları əsasında qəbul edilmiş ayrı-ayrı konvensiya və bəyannamələrə görə, 
cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməlidirlər. Belə ki, Xocalıya hücum zamanı erməni silahlı dəstələrinin dinc 
əhaliyə qarşı hərəkətləri Cenevrə Konvensiyasına, həmçinin, Ümumdünya insan Haqları Bəyannaməsinin 
aşağıdakı maddələrinə kobud qaydada ziddir: 

Maddə 2. Hər bir şəxs dilindən, dinindən, milliyyətindən və digər səbəbdən, fərq qoyulmadan bu 
Bəyannamədə təsbit olunmuş bütün hüquq və azadlıqlara malik olmalıdır; 

Maddə 3. Hər kəsin yaşamaq, azadlıq və şəxsi toxunulmazlıq hüququ vardır; 
Maddə 5. İnsan ləyaqətini alçaldan, insanlıqdan kənar və qəddar hərəkətlər qanunla qadağandır; 
Maddə 9. Özbaşına həbslər, saxlanılmalar və deportasiyalar qanunla qadağandır; 
Maddə 17. Hər bir insanın əmlaka malikolma hüququ vardır və insanın əmlakdan özbaşına 

məhrum edilməsi qanunla qadağandır. 
Beləliklə, yuxarıda sadalanan hüquqi sənədlərdə də təsbit olunduğu kimi, bütün beynəlxalq konvensiyalar 

Ermənistan dövlətinin əməllərini pisləyir və demokratik qüvvələr işğalçı Ermənistana təzyiq etməlidir. 
 

Nurlan QƏLƏNDƏRLİ 
 

“Yeni Azərbaycan”.-2010.-13 may.-N.83.-S.6. 
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Gənclər Xocalı soyqırımının təbliğində daha fəal olmalıdırlar 

 
Dünən "Xocalı soyqırımı tanıtma" İctimai Birliyinin təşkilatçılığı ilə "Ermənistan - Azərbaycan, 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və onun ən dəhşətli təzahürü" mövzusunda konfrans keçirildi. Konfransı 
açıq elan edən aparıcı Bilal Dədəyev bildirdi ki, dünyada tarixən bir sıra münaqişələr, toqquşmalar baş 
vermişdir. Lakin bunlardan heç biri Xocalı faciəsi qədər dəhşətli nəticələr doğurmamışdır. 

 
Təəccüb doğuran isə odur ki, bu faciə insan hüquqlarının diqqət mərkəzində olduğu bir dövrdə - XX əsrin 

sonlarında beynəlxalq ictimaiyyətin gözləri qarşısında baş vermişdir. 
Tədbirin məqsədi barədə ətraflı söz açan "Xocalı soyqırımını tanıtma" İctimai Birliyinin təşkilati 

məsələlər üzrə sədr müavini Zümrüd Rzazadə qeyd etdi ki, faciə barədə təbliğat işləri daha çox gənclər arasında 
və xarici ölkələrdə aparılmalıdır. Bu baxımdan xüsusən, Azərbaycan gəncliyinin üzərinə mühüm vəzifələr 
düşür. Gənclər istər elektron informasiya vasitələri ilə, istərsə də təhsil aldıqları və ya işlədikləri ölkələrdə 
xalqımızın başına gətirilən müsibətlər barədə ictimaiyyəti məlumatlandırmalı, diaspora fəaliyyətində aktiv 
iştirak etməlidirlər. Z. Rzazadə çıxışını faktlarla davam etdirərək dedi ki, 1992-ci il fevralın 26-da ermənilər 
Xocalı şəhərinin 613 dinc sakinini vəhşicəsinə qətlə yetirdilər. Qətlə yetirilənlərin 63-ü uşaq, 106-sı qadınlar və 
qocalar idi. Həmin gün 150 nəfər itkin düşdü, 478 nəfər yaralandı, 1275-i əsir götürüldü. Əsir götürülən 68 
qadından və 26 uşaqdan bugünədək xəbər yoxdur. 

"Xocalı soyqırımını tanıtma" İctimai Birliyinin sədri Yaqub Hüseynov isə dedi ki, tədbir silsilə xarakteri 
daşıyır və bu ilin oktyabrınadək bu mövzuda müxtəlif vaxtlarda seminarlar keçiriləcək. Qarabağ uğrunda gedən 
döyüşlərin iştirakçısı olan polis mayoru Aidə Şirinova isə bildirdi ki, haqq işimizin müdafiəsi və Xocalı 
soyqırımının təbliği istiqamətində bütün cəmiyyətimiz səfərbər olmalı, dövlətimizin bu istiqamətdə yürütdüyü 
siyasətə fəal dəstək verməlidir. Çünki bu məsələ dövlətin deyil, bir millətin var olma, özünü təsdiq etmə 
məsələsidir. Digər çıxış edənlər Ermənistan - Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tarixindən və onun 
doğurduğu nəticələrdən ətraflı danışdılar. Qeyd olundu ki, bu gün Azərbaycan dövləti siyasi-diplomatik 
vasitələrlə beynəlxalq səviyyədə ermənilərin simasında faşizmlə mübarizə aparır. Mübarizənin hərbi yolları isə 
istisna edilmir. Azərbaycan Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyev torpaqlarımızın müharibə yolu ilə azad 
olunması barədə əmr verdiyi anda hamı bir nəfər kimi haqq işimizin müdafiəsinə qalxacaq. 

 
R. KƏNGƏRLİ. 

 
“Xalq qəzeti”.-2010.-19 may.-N 107.-S.6. 
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Ermənilər Xocalıda minə yaxın insanımızı vəhşicəsinə qətlə yetiriblər 

 
Mübariz Aşırlı: "Soyqırımı beynəlxalq aləmə tanıtmaq üçün yeni texnologiyalar tapılmalıdır" 

 
Mayın 19-da "Olaylar" qəzetinin Prezident yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinə Dövlət Dəstəyi 

Fondunun maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirdiyi "Erməni terroru və separatizmi bəşəriyyətə təhlükədir" layihəsi 
çərçivəsində "Olaylar" qəzetinin redaksiyasında "Xocalı soyqırımı XX əsrin ən dəhşətli cinayətdir" adlı dəyirmi 
masa keçirildi.  

Tədbiri açan "Olaylar" qəzetinin baş redaktor müavini Elman Cəfərli layihə çərçivəsində görülən işlər 
barədə məlumat verdi. E. Cəfərli bildirib ki, layihə çərçivəsində "Bitməyən düşmənçilik" adlı dəyirmi masa 
keçirilib, KİV təmsilçilərinin Quba soyqırım məzarlığına səfəri təşkil olunub, "Olaylar" qəzetində "Erməni 
terroru bəşəriyyətə təhlükədir" adlı daimi rubrika açılıb. Baş redaktor müavini layihə çərçivəsində KİV 
təmsilçiləri arasında yazı müsabiqəsinin elan olunduğunu da bildirdi. Qeyd etdi ki, müsabiqə üç ay davam 
edəcək və iyulun sonlarında qaliblərin adları elan ediləcək. "Xocalı Soyqırımını Tanıtma" İctimai Birliyinin 
təsisçisi Şamil Sabiroğlu Xocalıda gördüyü dəhşətlərdən, ermənilərin azərbaycanlılara qarşı həyata keçirdiyi 
müdhiş qırğınlardan danışıb. Onun sözlərinə görə, Xocalı faciəsinin baş verməsində Azərbaycanın o zamankı 
hökumətinin də günahları az deyildi. Belə ki, Xocalı faciəsi ərəfəsində ermənilər silahlandırıldığı halda hökumət 
tərəfindən azərbaycanlılardan ov tüfəngləri yığışdırılırdı.  

1990-cı ildə Xocalını Qarabağın paytaxtına çevirmək üçün ona rayon statusu verildi. Şəhərdə tikinti 
işlərinə üstünlük verildiyindən onun müdafiəsi arxa plana keçmişdi. Bu baxımdan Xocalı üçün təhlükə hər 
zaman var idi. Ş. Sabiroğlunun bildirdiyinə görə, ermənilərin Xocalını işğal etmələri təsadüfi seçilməyib: 
"Əslində Xocalının işğal olunacağı barədə kifayət qədər məlumatlar verilirdi. Hökumət özü bu barədə bütün 
lazımi məlumatlara malik idi. Sadəcə olaraq vəzifə səhlənkarlığı var idi ki, ermənilər də bizim zəif 
damarımızdan istifadə etməyi bacardılar". Erməni canilərinin Xocalıda minə yaxın insanımızı vəhşicəsinə qətlə 
yetirdiyini vurğulayan Ş. Sabiroğlu hesab edir ki, Xocalı qatilləri: Serj Sərkisyan, Robert Köçəryan və Seyran 
Ohanyan ədalət mühakiməsinə cəlb olunmalı, cəzalarını almalıdırlar. "Müasir İnkişaf" İctimai Birliyinin sədri, 
AMEA-nın İnsan Hüquqları İnstitutunun əməkdaşı Mübariz Aşırlı qeyd etdi ki, Xocalı soyqırımını beynəlxalq 
aləmdə tanıtmaq üçün yeni texnologiyalar axtarılmalıdır. Xocalı soyqırımını dünya ictimaiyyətinə tanıtmaqdan 
ötrü ən təsirli təbliğat vasitələrindən istifadə edilməlidir: "Hazırda ermənilər  "erməni soyqırım"ının tanıdılması 
ilə bağlı işləri daha çox diasporanın dəstəyi ilə həyata keçirirlər. Bunun nəticəsidir ki, bir sıra ölkələrdə bu 
istiqamətdə müsbət nailiyyətlər əldə edilib. Biz Azərbaycan həqiqətlərini, o cümlədən Xocalı soyqırımını daha 
çox Avropa, Amerika və Rusiya kimi aparıcı ölkələrdə təbliğ etməliyik. Belə ciddi məsələlərin dünya 
ictimaiyyətinə çatdırılması üçün həmin ölkələrin yerli şəraiti və vətəndaşların düşüncəsi nəzərə alınmalıdır. 
Təbliğat dünyada qəbul edilən ingilis, rus və fransız dillərində aparılmalıdır". Sonda çıxış edən layihənin rəhbəri 
Məlahət Xəlilova layihə çərçivəsində qarşıdakı aylarda görüləcək işlər barədə məlumat verib. Qeyd edib ki, 
layihənin davam edəcəyi iyun və iyul aylarında iki tədbir keçiriləcək, təbliğat xarakterli bukletlər və cib 
təqvimləri nəşr olunacaq. 
 

“Olaylar”.-2010.-20 may.-N.80.-S.8. 
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Xocalı faciəsinə hələ də hüquqi qiymət verilməyib 

 
Şamil Sabiroğlu: «Xocalı hadisəsinə hüquqi qiymət verilsəydi bizim beynəlxalq aləmə çıхmaq 

imkanlarımız daha da çoхalardı» 
 

Müsahibimiz «Xocalı soyqırımını tanıtım» ictimai birliyin sədri Şamil Sabiroğludur. 
 
- Şamil bəy, 1992-ci ildə  ermənilər niyə məhz Хocalının seçdilər və Хocalı faciəsinin miqyası niyə 

bu qədər böyük oldu? 
- Ermənilər dəfələrlə qeyd edirdilər ki, Sumqayıt hadisələrinin ildönümünü Хocalıda qeyd edəcəklər. 

Lakin Хocalının işğalı Sumqayıt hadisələrinin ildönümündən iki gün əvvəl - 26 fevrala təsadüf etdi. Хocalı 
soyqırımı zamanı rəsmi olaraq 613 nəfərin qətlə yetirildiyi bildirilir. Ancaq qətiyyətlə deyə bilərəm ki, Хocalı 
faciəsi zamanı ən azı min nəfər həlak olub. Hazırda 155 nəfərin taleyi barədə heç bir məlumat yoхdur. Əslində 
bu rəqəm üzərində mübahisələr aparmaq elə də düzgün olmazdı, çünki baş verən hadisələr birbaşa soyqırımdır. 
Bu baхımdan insanların başlarına gətirilən müsibətləri rəqəmlərlə müqayisə etmək yersiz olardı. Хocalıda baş 
verən dəhşətli  hadisələrin soyqırım olması beynəlхalq sənədlərlə təsdiqini tapır. Belə ki, 1948-ci il 9 dekabrda 
BMT-nin Baş Məclisi tərəfindən qəbul edilmiş «Soyqırım cinayətinin qarşısının alınması və cəzalandırılması 
haqqında» Konvensiya var ki, həmin beynəlхalq sənəddə birbaşa göstərilir ki, hansı əməllər soyqırım hesab 
olunur və onu törədənlər cəzalandırılmalıdır. Bunlar soyqırım, törətməyə yönəlmiş gizli sövdələşmə, soyqırımın 
törədilməsinə yönəlmiş birbaşa və açıq təhrik, soyqırımın törədilməsinə yönəlmiş qəsd və soyqırımda iştirakdan 
ibarətdir. Bu şərtlərin hamısında təkcə ermənilər deyil, həm də onları müdafiə edən 366-cı motoatıcı alay iştirak 
edib. O cümlədən Хocalı hadisələrinin birbaşa təşkilatçısı və iştirakçılarından olan Sery Sarkisyan indi 
Ermənistanın prezidentidir. Bu ölkənin keçmiş prezidenti Robert Köçəryan, müdafiə naziri Seyran Ohanyan 
birbaşa bu qətliamlarda iştirak ediblər.  

- Хocalı faciəsinin soyqırım kimi tanıdılması üçün hansı addımların atılmasına ehtiyac var? 
- Əslində Azərbaycanda Хocalı faciəsinə siyasi qiymət verilib. Amma Хocalı faciəsi soyqırım kimi 

hüquqi qiymətini almayıb. Bu hadisə hüquq mühafizə orqanları tərəfindən hüquqi qiymətini almalıdır ki, bu 
məsələni Beynəlxalq Məhkəməyə çıхarmaq mümkün olsun. Biz bu gün Türkiyədən Хocalı soyqırımının 
tanınmasını umuruq, ancaq Azərbaycanın özündə bu hadisəyə hüquqi qiymət verilməyib. Bizim hüquq 
mühafizə orqanlarından umduğumuz ondan ibarətdir ki, Хocalı faciəsini törədilməsində bilavasitə iştirak etmiş 
37 nəfərin adı bəlli olduğu halda hadisəyə hüquqi qiymət verilməyib. Düzdür, həmin şəхslər haqqında 
beynəlхalq aхtarış elan olunub, onların tutub gətirilə bilməməsi səbəblərini başa düşürük. Amma heç olmasa 
hadisəyə hüquqi qiymət verilməlidir ki, beynəlxalq aləmdə sözümüzü deyə bilək. Problem ondan ibarətdir ki, 
bizim əlimizdə lazımi sənədlər olmadığından beynəlхalq məhkəməyə çıхa bilmirik.  

- Sizcə Хocalı faciəsinin miqyasının bu dərəcədə böyük olması hansı amillərlə bağlı idi? 
- Ermənilər 1991-ci il noyabrın 1-dən Əsgəran qalasına elə beton dirəklər vurmuşdular ki, həmin dirəkləri 

yalnız topla vurub dağıtmaq mümkün idi. Bununla da Azərbaycan tərəfinin gediş-gəlişi tamamilə bağlanmışdı. 
O zaman Laçın işğal olunmadığından Хocalı və Şuşaya ya Laçın yolu ilə, ya da hava nəqliyyatı ilə  getmək 
mümkün idi. 1992-ci il yanvarın 28-də Ağdamdan Şuşa uçan Mi-8 vertolyotu vuruldu, onun içərisində olan 43 
sərnişinin hamısı həlak oldu. Bununla da Хocalı ilə hava nəqliyyatı da tamam bağlandı. Bundan başqa ermənilər 
Хocalıya gedən cığır yolları da bağlamışdılar ki, yerli sakinlər cığır yolla kənara çıхa bilmirdilər. Ayın 21-dən 
biz gözləyirdik ki, Хocalıya bu gün hücum olacaq, sabah hücum olacaq. Şəхsən Хocalının keçmiş icra başçısı 
Elman Məmmədov dəfələrlə yaranmış vəziyyət  barədə hökumət nümayəndələrinə müraciət etmişdi. Buna 
baхmayaraq əhalini Хocalıdan çıхarmaqdan ötrü hökumətin qərarı olmadı. Bunun nəticəsində insanlar 
ermənilərin qurduqları pusqulara düşərək məhv edilirdi. Ermənilərin içərisində təmiz Azərbaycan dilində 
danışan insanlar var idi ki, onlar Хocalı sakinlərini çağıraraq pusquya salırdılar. Ermənilər təkcə hərbi 
qulluqçuları deyil, eyni zamanda mülki vətəndaşları, dinc sakinləri də vəhşicəsinə qətlə yetirdilər. Körpə qız 
uşaqlarının, yaşlı qadınların əl-ayaqlarını bağlayıb başlarına müsibət gətiriblər. Düzdür, biz inanırıq ki, nə 
vaхtsa ədalət mühakiməsi qurulacaq, ermənilər və onların havadarları öz cəzalarını alacaqlar. Amma bu 
Azərbaycan хalqının alnında bir ləkədir və təəssüflər olsun ki, bu günə qədər o ləkəni silə bilməmişik, hələ də 
Хocalı faciəsinin qisası alınmayıb. Keçmiş SSRİ-nin müdafiə naziri general-marşal Şapoşnikov dəfələrlə 
хəbərdarlıq etmişdi ki, Şuşadan Хankəndinə atılan qradın qarşısı alınmasa Хocalı işğal olunacaq, ona görə 336-
cı alayı Хocalıdan çıхarmırdılar. Ancaq Хocalı sakinləri rayondan çıхarıldıqdan sonra alay Gürcüstana 
göndərdilər. O zaman 9 tank, 4 zirehli transpartiyor, 70 piyada döyüş maşını, 4 raket qurğusu, 56 minaatan, 8 
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top və digər silah-sursat ermənilərə təhvil verildi. Biz başa düşürük ki, Ermənistan Rusiyanı for-postudur, 
burada böyük dövlətlərin maraqları var, buna baхmayaraq biz bu böyük oyunun oyunçusu olmaq istəmirik. 
Qarabağ geri alındığı təqdirdə biz hamımız  öz doğma yurdumuza qayıdıb gedəcəyik. Ancaq nəzərə almaq 
lazımdır ki, erməni yatmayıb. Ona görə indi edilən səhvlər bir daha təkrar olunmamalıdır, hökumət öz 
vətəndaşlarına dəstək olmalıdır. Etiraf etmək lazımdır ki, o vaхt Хocalı sakinləri hakimiyyətə arхayın oldular. 
Onların özlərinə qalsaydı Хocalının müdafiəsini təşkil edə bilərdilər. Bir faktı deyim ki, hələ 1988-ci il 
sentyabrın 18-də Хankəndində ilk mitinqlər başlayan zaman 300 erməni Хocalıya hücum etmişdi. Bu zaman ana 
öz qızının saçını kəsərək oğlan paltarı geyindirir ki, girov düşdükdə ermənilər onu oğlan zənn etsinlər. Buna 
baхmayaraq, хocalılar həmin  ermənilərin qarşısını ala, onları geri qaytara bildilər.  

- Necə hesab edirsiniz, indiyə qədər  Хocalı faciəsinə hüquqi qiymətin verilməməsi nə ilə 
əlaqədardır? 

- Biz «Хocalı Soyqırımını Tanıtma» İctimai Birliyi olaraq fəaliyyət müddətində məsələ ilə bağlı dəfələrlə 
aidiyyatı qurumlara müraciət etmişik. Tələblərimizdən biri bu olub ki, Хocalı soyqırımına hüquqi qiymət 
verilsin. Digər tələbimiz isə хocalıların statusu ilə bağlı olub. Bu müraciət barədə Prezident 
Administrasiyasında, Milli Məclisdə və digər dövlət orqanlarında məlumat var. Məsələ orasındadır ki, Хocalı 
qətliamı zamanı sağ qalmış insanlar hələ də depressiyadadır, onların müalicəsi üçün mütəmadi vəsait tələb 
olunur. Təəssüf ki, onlara bütün problemlərində yardım edəcək kimsə tapılmır. Хocalı faciəsinin vurduğu 
yaranın sağalması üçün o torpaqlar mütləq qayıtmalı, dövlət səviyyəsində orada şəhid olan insanlara və onların 
ailələrinə qiymət verilməlidir. Ümummilli lider Heydər Əliyev zamanında Хocalı faciəsi öz siyasi qiymətini 
aldı. Milli Məclisdə qərar verildi ki, hər il fevralın 26-da saat 5 radələrində bir dəqiqəlik sükut olsun. Mənə görə 
həmin gün milli matəm günü elan olunmalıdır. Təəssüf ki, indiyə qədər parlamentdə Хocalı haqqında qanun 
layihəsi hazırlanmayıb. Əgər belə bir qanun qəbul edilsəydi, Хocalı faciəsinə hüquqi qiymət verilsəydi bizim 
beynəlхalq aləmə çıхmaq imkanlarımız daha da çoхalardı. 

- Sizə elə gəlmirmi ki, ermənilərin azərbaycanlılara qarşı törətdikləri soyqırım faktlarını kompleks 
şəkildə beynəlхalq aləmə çıхarmaqla daha uğurlu nəticə əldə etmək mümkün olar. 

- Bu məsələ gündəmə gələndə Krılovun balıq, ördək və хərçəng misalı yadıma düşür. Bu misal əslində 
bizə aiddir, çünki hamı iş görür, ancaq bu işlər pərakəndə aparılır. Yaхşı olardı ki, bir araya gəlib vahid 
mərkəzdən idarə olunmaqla bu iş aparılsın. Hazırda Leyla хanım Əliyevanın rəhbərliyi ilə Хocalıya ədalət 
kampaniyası bu gün çoх yüksək səviyyədə aparılır və beynəlхalq dəstək alır. Bu baхımdan tam razıyam ki, 
soyqırım faktının tanıdılması kompleks şəkildə həyata keçirilməlidir. Bizim bununla bağlı konsepsiyamız, 
fəaliyyət proqramımız, müxtəlif təkliflərimiz var. Əslində ermənilər tərəfindən törədilən soyqırımla bağlı 
əlimizdə kifayət qədər faktlar olduğu halda niyə tərəddüd etməliyik. Əlbəttə, tək Хocalı faciəsini 
qabartmaqdansa, nüvəsi Хocalı olmaqla bütün azərbaycanlıların başına gətirilən soyqırım hadisələrini dünya 
ictimaiyyətinə çatdırmaq daha məqbul variant hesab oluna bilər. Ermənilər «dənizdən dənizə böyük 
Ermənistan» kimi sərsəm ideyanı planlı şəkildə həyata keçirirlər. Bizdə isə təəssüflər olsun ki, vahid ideyanı 
ortaya qoyub iş aparmaq mümkün olmur. Biz QHT olaraq Norveçdə yaşayan Türklərin soyqırımının 
araşdırmasının rəhbəri Səfa Yurikənlə Ermənistan Qarabağ-Türk soyqırımı ilə bağlı anlaşma imzaladıq. 
Anlaşmada nəzərdə tutulur ki, Haaqada bununla bağlı ictimai məhkəmə təşkil edilsin,  ancaq bundan ötrü bizdən 
yüz min manat pul istədilər. Bununla bağlı rəsmi orqanlara müraciət edilsə də hələlik ortada bir nəticə yoхdur. 
Deməli QHT-lər ayrı-ayrılıqda bu istiqamətdə tədbir keçirsələr də nəticə etibarilə beynəlхalq aləmə Azərbaycan 
həqiqətlərini çatdırmaqdan ötrü kompleks tədbirlər həyata keçirilməlidir. Təəssüf ki, vaхtilə хalqın mübarizə 
əzmini sındırıblar. Bunun nəticəsidir ki, biz qəhrəmanlarımızı təbliğ edə, həqiqətlərimizi dünyaya çatdıra 
bilmirik.  Əgər biz öz qəhrəmanlarımızı heç olmasa daхili auditoriyada təbliğ edə bilsək, inanın ki, Azərbaycan 
хalqının qarşısında heç kim duruş gətirə bilməz.  

Alim 
 

“Olaylar”.-2010.-27 may.-N.85.-S.10. 
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Xocalı soyqırımı beynəlxalq cinayətdir 

 
Bunun üçün kifayət qədər hüquqi əsaslar mövcuddur 

 
Ermənilər tərəfindən azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə əməliyyatı 20-ci əsrin sonlarında 

Ermənistanda yaşayan azərbaycanlılara qarşı həyata keçirilərək sonrakı proseslərdə Azərbaycanın Dağlıq 
Qarabağ ərazisində yerli sakinlərə - azərbaycanlılara qarşı soyqırım cinayətləri ilə müşayiət olunub. Bu soyqırım 
cinayətlərinin tərkib hissələrindən biri də Xocalı faciəsidir ki, indiyə qədər bəşəriyyət əleyhinə olan bu cinayət 
beynəlxalq səviyyədə hüquqi qiymətini ala bilməyib.  

Çünki ermənilərin Azərbaycan torpaqlarına təcavüzü nəticəsində ərazimizin 20 faizinin itirilməsi, bir 
milyondan artıq azərbaycanlının doğma yurdlarından zorla çıxarılması, minlərlə  insanın öz həyatını itirməsi, 
uşaq, qoca və qadınların, ümumiyyətlə müharibəyə aidiyyatı olmayan dinc sakinlərin ən müxtəlif formalarda 
erməni terroru və zorakılığının qurbanına çevrilməsi faktını nə ermənilər, nə də beynəlxalq ictimaiyyət qəbul 
etmək istəmir. Ancaq danılmaz faktdır ki, Dağlıq Qarabağ müharibəsində ermənilər bütün beynəlxalq hüquq 
normalarının, eləcə də müharibə qanunlarının ziddinə olaraq insanlığa və bəşəriyyətə qarşı cinayətlərə əl atıblar. 
Bəşəriyyət əleyhinə olan bu cinayətlər həm Azərbaycan qanunvericiliyində, həm də beynəlxalq hüquqda 
soyqırımı hadisəsi kimi hüquqi şərhini tapıb. Belə ki, Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində 
soyqırım milli, etnik, irqi və ya dini qrupu bütövlükdə və ya qismən məhv etmək məqsədilə qrup üzvlərini 
öldürmə, onların sağlamlığına, əqli qabiliyyətinə ciddi zərər vurma, qrupun bütövlüklə və ya qismən fiziki 
məhvinə yönəlmiş yaşayış şəraiti yaratma, qrup daxilində doğumların qarşısını almağa yönəlmiş tədbirləri 
həyata keçirmə, bir qrupa mənsub olan uşaqları zorla  başqa qrupa keçirmə başa düşülür. Beləliklə, soyqırımın 
hüquqi aspektdə izahı bu kimi cinayətlərin ictimai təhlükəliliyi hər hansı milli, etnik, irqi və dini qrupun 
bütövlükdə və ya qismən məhv edilməsi təhlükəsinin yaranması, habelə həmin qrupların tarixi, mədəni, mənəvi 
dəyərlərinin yer üzündən silinib getməsi ilə xarakterizə olunur. İstər sülh, istərsə də müharibə şəraitində mülki 
əhaliyə qarşı geniş miqyaslı sistematik hücumların tərkib hissəsi olaraq qəsdən törədilmiş əməllər insanlıq, sülh 
və bəşəriyyət əleyhinə olan cinayət hesab olunur və bu cinayət “əhalini məhv etmə” adlanır.  Beynəlxalq hüquqa 
görə,  soyqırım əməli yalnız milli, etnik, irqi və dini qruplara qarşı yönəldilir və hər hansı konkret məkan və 
coğrafi ərazi ilə əlaqələndirilə bilməz. Ona görə, ermənilərin əsrlər boyu azərbaycanlılara qarşı törətdikləri 
qətliamlar bütövlükdə azərbaycanlılara qarşı soyqırım kimi qiymətləndirilməli, Xocalı da daxil olmaqla ayrı-
ayrı yaşayış məntəqələrində baş verən qətliamlar isə onun tərkib hissəsi kimi göstərilməlidir. Çünki, ermənilərin 
mülki əhaliyə qarşı yönəlmiş belə cinayətlərinin niyyəti azərbaycanlıları bir millət kimi məhv etmək olub. Bu 
bir faktdır ki, azərbaycanlılara qarşı törədilmiş soyqırım Ermənistan dövləti və hökuməti tərəfindən biləvasitə 
dəstəklənib və bu dövlətin müxtəlif strukturları tərəfindən təşkil edilib. Konkret olaraq, Qarabağın dağlıq və 
aran hissəsində dinc əhalini məhvə məruz qoyan silahlı qruplaşmaların əksəriyyəti məhz Ermənistan 
Respublikasının tabeçiliyində olub. Soyqırım əməllərinə bəraət qazandıranlar isə  Ermənistan hökumətində 
təmsil olunanlar, dövlət başçıları və parlamentdir. Deməli, ermənilər tərəfindən azərbaycanlıların soyqırımına 
yönəlmiş cinayət əməllərinin bilavasitə təşkilatçısı, təhrikçisi və iştirakçısı Ermənistanın dövlət strukturları olub. 
Qeyd edək ki, ermənilərin əlində konkret hüquqi faktlar olmadığından və iddia etdikləri “erməni soyqırımı” 
BMT Baş Məclisinin 9 dekabr 1948-ci il tarixli 260 saylı qətnaməsi ilə qəbul edilmiş Soyqırım Cinayətlərinin 
Qarşısının Alınması və Cəzalandırılması Haqqında Konvensiyaya uyğun gəlmədiyindən onlar soyqırım 
cinayətləri ilə bağlı Beynəlxalq Məhkəməyə müraciət etmək fikrindən vaz keçiblər. Ona görə də bütün güclərini 
yalançı “erməni soyqırımı”nın ayrı-ayrı dövlətlərin parlamentlərində tanınmasına yönəldiblər. Lakin 
parlamentlərdə soyqırımı faktının tanınması heç bir hüquqi nəticəyə malik deyil. Soyqırımın beynəlxalq cinayət 
kimi tanınması üçün xüsusi niyyətin olması zəruri faktor sayılır. Məhz soyqırımı cinayəti bu obyektiv cəhətinə 
görə, oxşar beynəlxalq cinayətlərdən fərqlənir. Soyqırımı cinayətini təşkil edən əməllərdən biri öz xarakterinə 
görə şüurlu, bilərəkdən və diktə edilən əməllərdir. Bu əməllər heç bir halda təsadüfən və ehtiyatsızlıq 
nəticəsində törədilə bilməz. Bu məsələdə cinayətkarın fikrinin xüsusi istiqaməti və ya əməlin neqativ nəticələri 
ilə bağlı əvvəlcədən mövcud olan konkret niyyətin olması sübut olunmalıdır. Qabaqcadan xüsusi olaraq 
düzəldilmiş pusqulardan qaçıb canını qurtarmaq istəyən azərbaycanlı mülki əhalinin odlu silahlarla gülləbaran 
edilməsi məhz soyqırımı niyyətini sübut edir.   

Digər bir məqam ondan ibarətdir ki, soyqırımı cinayəti azərbaycanlı milli qrupuna qarşı yönəlməsidir ki, 
bunun üçün də tutarlı hüquq əsaslar mövcuddur.  Belə ki, sözügedən Konvensiya uyğun olaraq demək 
mümkündür ki, baş verən cinayətlər  azərbaycanlı milli qrupa qarşı yönəlib, bu qrupun tamamilə və ya qismən 
məhv edilməsi niyyəti olub. Onu da qeyd edək ki, Xocalı soyqırımının beynəlxalq cinayət kimi tanınması üçün 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 
PREZİDENT  KİTABXANASI 

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

270 
 

kifayət qədər beynəlxalq hüquqi sənəd mövcuddur. Bunlar BMT Baş Məclisinin 9 dekabr 1948-ci il tarixli 260 
saylı qətnaməsi ilə qəbul edilmiş Soyqırım Cinayətlərinin Qarşısının Alınması və Cəzalandırılması Haqqında 
Konvensiya, Nürnberq Hərbi Tribunalının Nizamnaməsi, Yuqoslaviya Beynəlxalq Cinayət Tribunalının 
Nizamnaməsi, Ruanda Beynəlxalq Cinayət Tribunalının Nizamnaməsi və Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin 
Statutundan ibarətdir. Məhz bu sənədlərin müddəalarına əsasən ermənilər tərəfindən Xocalı əhalisi olan 
azərbaycanlılara qarşı törədilmiş bütün əməllər soyqırımı kimi qiymətləndirilə, beynəlxalq hüquq prinsiplərin 
əsasən bəşəriyyətə qarşı cinayət  hesab oluna bilər.  

 
Alim HÜSEYNLİ 

 
“Paritet”.-2010.-1-2 iyun.-N.54.-S.6. 
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