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Almaniyada Xocalı faciəsinə həsr olunmuĢ poçt markası buraxılmıĢdır 
 

Bakı, 24 yanvar (AzərTAc). Almaniyanın Maqdeburq şəhərində fəaliyyət göstərən Azərbaycan 
diasporunun Almaniyadakı Mərkəzi Şurasının rəhbərliyinin təşəbbüsü ilə Avropada və MDB məkanında ilk 

dəfə olaraq Xocalı faciəsinə aid, üzərində Azərbaycan bayrağı təsvir edilmiş poçt markası üç min tirajla 

buraxılmışdır.  
AzərTAc xəbər verir ki, markanın buraxılmasından əsas məqsəd dünya ictimaiyyətinə Xocalı faciəsi ilə 

bağlı əsl həqiqətləri çatdırmaqdır. Almaniyada fəaliyyət göstərən “online” şirkətlərdən birinin əlavə 4 min poçt 

markası alacağı da planlaşdırılmışdır.  

Hazırda daha 50 min markanın buraxılması ilə bağlı danışıqlar aparılır.  
 

AzərTAc 

24 yanvar 2011-ci il 
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AġPA-da Xocalı soyqırımı ilə bağlı sənəd yayılıb 
 

SƏNƏDĠ MÜXTƏLĠF ÖLKƏLƏRDƏN OLAN 25 NƏFƏRDƏN ÇOX MĠLLƏT VƏKĠLĠ ĠMZALAYIB 

 
Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvü Qənirə Paşayevanın 

hazırladığı və assambleyanın müxtəlif ölkələrdən olan 25-dən artıq millət vəkilinin imzaladığı sənəd yayılıb. 

APA-nın Avropa bürosunun xəbərinə görə, sənəddə deyilir: “Xocalı soyqırımı Azərbaycan tarixinin ən dəhşətli, 

faciəli səhifələrindən biridir. 19 il bundan əvvəl – 26 fevral 1992-ci ildə Ermənistan silahlı qüvvələri 366-cı 
motoatıcı alayın yardımı ilə Azərbaycanın Xocalı şəhərini işğal etdi və yüzlərlə günahsız insanı etnik 

mənsubiyyətinə gərə vəhşicəsinə qətlə yetirərək soyqırım törətdi. Bu soyqırım zamanı 613 insan – 106 qadın, 63 

uşaq və 70 yaşlı insan vəhşicəsinə qətlə yetirildi, təxminən 1000-ə yaxın mülki vətəndaş əlil oldu, 8 ailə 
tamamilə məhv edildi, 130 uşaq valideynlərindən birini, 25 uşaq isə hər ikisini itirdi. 1275 mülki vətəndaş əsir 

alındı. 150 insan haqqında hələ də məlumat yoxdur. Bu hadisələr nəticəsində Xocalı şəhəri tamamilə dağıdılaraq 

məhv edildi. Sadalanan faktlar bəşəriyyətə qarşı törədilmiş bu cinayətə düzgün və ədalətli siyasi-hüquqi qiymət 

verilməsini tələb edir”.  
Sənəd haqqında APA-ya açıqlama verən Qənirə Paşayeva bu yazılı bəyannamənin AŞPA-da yayılması 

ilə yanaşı, assambleyanın iclasında da elan edildiyini bildirib: “Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvləri 

assambleyanın iclasında Xocalı soyqırımı mövzusunu qaldırıb, millət vəkillərinə bu barədə ətraflı məlumat 
verilib, Heydər Əliyev Fondunun hazırladığı kitablardakı fotolar çıxışlar zamanı parlamentarlara göstərilib. 

Azərbaycanlı millət vəkilləri Xocalıda azərbaycanlılara qarşı törədilmiş bu soyqırımın insanlığa qarşı böyük bir 

cinayət kimi tanınması və bu cinayəti törədənlərin ədalət qarşısında cavab verməsi üçün AŞPA-nın da səylərini 
gücləndirməsinin vacibliyi vurğulayıblar”. 

Yeri gəlmişkən, AŞPA-nın dünənki plenar iclasında İtaliyalı parlamentar Luka Volontenin hazırladığı 

“Yaxın Şərqdə xristianlara qarşı edilən zorakılıqlar” adlı hesabatı ətrafında müzakirələrdə Azərbaycan 

nümayəndə heyətinin üzvü Qənirə Paşayeva da çıxış edib. 
APA-nın Avropa bürosunun məlumatına görə, o, dinlər və mədəniyyətlərarası dialoqun daha da 

genişləndirilməsi üçün daha çox çalışmağın zəruriliyini vurğulayıb: “Mən öz ölkəmi örnək göstərmək istəyirəm. 

Azərbaycanda müsəlmanlar, xristianlar, yəhudilər bir-biri ilə çox gözəl münasibətdədirlər. Ermənistanın 
işğalçılıq əməllərinə baxmayaraq, Azərbaycan xalqı Bakıdakı erməni kilsəsinə də toxunmayıb. Bu gün 

Azərbaycanda minlərlə erməni yaşayır. Təəssüf ki, eyni vəziyyəti AŞ üzvü olan Ermənistanda görə bilmirik. 

Ermənistanda azərbaycanlılara məxsus məscid və mədəni abidələr, eyni zamanda işğal edilən Azərbaycan 
torpaqlarında bütün dini və mədəni abidələr dağıdılıb və bu proses indi də davam edir. Bizim əsas vəzifəmiz 

AŞPA və üzv ölkələr olaraq, həm ölkələrimiz daxilində, həm də dünyada mədəniyyətlər və sivilizasiyalararası 

dialoq sahəsində daha çox iş görməkdir. Azərbaycanda həm dövlət, həm də Heydər Əliyev Fondu tərəfindən 

dinlər və mədəniyyətlərarası dialoq sahəsində müxtəlif tədbirlər keçirilir. Biz AŞPA-nı bu sahədə xoşagəlməz 
halların aradan qaldırılması üçün həm üzv ölkələrdə, həm də beynəlxalq səviyyədə lazımi tədbirlər görülməsi 

baxımından Azərbaycandan örnək götürməyə çağırırıq”. 

Deputat Aydın Abbasov da çıxışında bəzi separatçı qruplar tərəfindən dini faktorlardan istifadə etmək 
cəhdləri və XX əsrin iqtisadi, ekoloji və demoqrafik problemlərinə baxmayaraq, Azərbaycanın xalqların sülh və 

əmin-amanlıq şəraitində birgə yaşaması sayəsində unikal örnək verdiyini və verməkdə davam etdiyini söyləyib: 

“Azərbaycan Asiya ilə Avropa arasında körpü rolunu oynayır. Bu faktı diqqətə çatdırım ki, Azərbaycanın həm 

on ildir, AŞ-nin, eyni zamanda İslam Konfransı təşkilatının üzvüdür. 1999-cu ildə Azərbaycanda tolerantlıq 
günü qeyd olunur. Ölkə prezidenti bütün dini icmaları əsas bayramları münasibətilə hər il təbrik edir. Biz fərqli 

dini təriqətlər arasında birgə tədbirlərin təşkili üçün bütün səylərimizin işə salmalı, insanlar və dinlər arasında 

qarşıdurma yaratmamalı, əksinə onların arasındakı məsafəni daha da yaxınlaşdırmalıyıq”. 

 
“525-ci qəzet”.-2011.-28 yanvar.-N.16.-S.1, 3. 
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Xocalı faciəsinin 19-cu ildönümünə hazırlıq görülür 
 

Bununla bağlı tədbirlər planı təsdiqlənib 
 

Azərbaycan Prezidenti Administrasiyası rəhbərinin sərəncamı ilə “Xocalı soyqırımının on doqquzuncu 

ildönümünün keçirilməsinə dair tədbirlər planı” təsdiq edilib. Tədbirlər planında Xətai rayonunda, Naftalan 
şəhərində Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə ucaldılmış abidələrin önünə əklil qoyulması, Xocalıdan olan 

məcburi köçkünlərin dünya dövlətlərinə, xalqlarına və beynəlxalq təşkilatlara müraciətinin yayılması, 

Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrdəki səfirlikləri, nümayəndəlikləri və diaspor təşkilatlarında bu 

dəhşətli hadisə ilə bağlı mətbuat konfranslarının, anma mərasimlərinin və s. keçirilməsi, xarici KİV və teleradio 
kanallarında Xocalı soyqırımına həsr olunmuş materialların hazırlanması və yayılması nəzərdə tutulub. 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 etdiriləcək.  

Rəsmi dövlət strukturları rəhbərlərinin, Milli Məclisin deputatlarının və ziyalıların iştirakı ilə 

xocalılıların müvəqqəti məskunlaşdıqları şəhər və rayonlarda (Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Mingəçevir, Şəki, 
Naftalan, Goranboy, Bərdə, Sabirabad, Göyçay, Zaqatala, Oğuz, Balakən) şəhid ailələrinə yardım göstəriləcək. 

İldönümü ərəfəsində internet şəbəkəsinə Xocalı soyqırımını əks etdirən məlumatlar daxil ediləcək və müntəzəm 

yeniləşdiriləcək, ölkə televiziya və radiolarında, kütləvi informasiya vasitələrində bu soyqırımı ilə bağlı 

materiallar veriləcək. Fevralın 25-də təhsil müəssisələrində ilk dərslər bu faciəyə həsr olunacaq, ayın 26-da saat 
17.00-da bütün ölkə ərazisində Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad ediləcək. 

 

Elməddin 
 

“Üç nöqtə”.-2011.-3 fevral.-N.497.-S.4. 
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Xarici ölkələrdə Xocalı faciəsi qeyd ediləcək 
 

Xocalı soyqırımının 19-cu ildönümü təkcə Azərbaycanda deyil, dünya ölkələrində də qeyd ediləcək. Bu 
barədə "OLAYLAR"-a məlumat verən Prezident Administrasiyasının ictimai-siyasi məsələlər şöbəsinin sektor 

müdiri Qafar Əliyev deyib ki, təkcə Avropanın 50-dən artıq ölkəsində Xocalı faciəsi ilə bağlı tədbirlərin 

keçirilməsi nəzərdə tutulub: "Hər il olduğu kimi bu il də "Xocalıya Ədalət" kampaniyası çərçivəsində ayrı-ayrı 
ölkələrdə fəaliyyət göstərən Azərbaycan səfirlikləri və diaspor təşkilatlarının təşkilatçılığı ilə anım tədbirləri, 

etiraz aksiyaları, müxtəlif səpkili konfrans və dəyirmi masalar keçiriləcək. Keçiriləcək tədbirlərdə iştirakçılara 

ermənilərin Xocalıda həyata keçirdikləri vəhşiliklər barədə məlumat veriləcək, maarifləndirici xarakter daşıyan 

materiallar paylanacaq". 

  

“Olaylar”.-2011.-4 fevral.-N.18.-S.3. 
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Ġsraildə Xocalı faciəsi qurbanları anılacaq 

 
İsraildə Xocalı faciəsinin 19-cu ildönümü münasibəti ilə soyqırım qurbanlarının Anım günü keçiriləcək. 

Azərbaycanın Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsindən verilən məlumata görə, Anım günü fevralın 24-də 

keçiriləcək. 

"İsrail-Azərbaycan" Beynəlxalq Assosiasiyası və onun nəzdində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Diaspor 
Komitəsi tərəfindən təşkil olunan Anım günündə Knessetin deputatları, siyasi və ictimai təşkilatların liderləri, 

bələdiyyə hakimiyyəti orqanlarının nümayəndələri, İsraildə akkreditasiya olunmuş səfirlik və diplomatik 

nümayəndəliklərin rəhbərləri iştirak edəcəklər. 
Tədbirdə "İsrail-Azərbaycan" Beynəlxalq Assosiasiyasının prezidenti İosif Şaqal, politoloq Arye  Qut 

çıxış edəcək, Azərbaycan-Ermənistan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tarixindən bəhs edən sənədli film 

nümayiş olunacaq. 1992-ci il fevral ayının 25- 26-da erməni silahlı birləşmələri Xankəndidə yerləşən Rusiyaya 
məxsus 366-cı alayın köməyi ilə azərbaycanlılar yaşayan Xocalı şəhərinə hücum edərək dinc əhaliyə qarşı 

xüsusi qəddarlıqla müşayiət olunan genosid aktım həyata keçiriblər. Bu faciə nəticəsində 613 dinc sakin qətlə 

yetirilib, 487 nəfər yaralanıb, 1275 nəfər isə əsir götürülüb. Onlardan bir çoxu əsirlikdən qayıtmayıb və sonrakı 

taleyi barədə hər hansı məlumat yoxdur. 

Mamed ġahtaxtılı 

 

“Azad Azərbaycan”.-2011.-8 fevral.-N.18.-S.5. 
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Xocalı ümidlə, inamla yaĢayır 

 
Xocalı faciəsindən on doqquz il keçir. Aylar, illər ötdükcə yaralar nəinki sağalmır, əksinə, daha 

dərindən qövr eləyir. Bu, XX əsrin ən böyük faciəsi, tarixdə misli görünməmiĢ bir soyqırımı idi. 1992-ci il 

fevralın 25-dən 26-na keçən gecə erməni quldurları o dövrdə Xankəndidə yerləĢən 366-cı rus alayının 

iĢtirakı ilə üç istiqamətdən Xocalıya hücum etdilər.  

 

Bir gecənin içində 613 nəfər məhv edildi, 1275 nəfər dinc sakin girov götürüldü. Onlardan 150 nəfərinin 

taleyi hələ də məlum deyil. Həmin amansız qırğının nəticəsində min nəfərdən artıq dinc sakin müxtəlif dərəcəli 
güllə yarası aldı. Səkkiz ailə tamamilə məhv edildi. 25 uşaq hər iki valideynini, 130 nəfər valideynlərindən 

birini itirdi. Şəhid olanlardan 56 nəfəri xüsusi qəddarlıq və amansızcasına öldürülmüş, diri-diri yandırılmış, 

başlarının dərisi soyulmuş, bədən əzaları kəsilmiş, gözləri çıxarılmış, hamilə qadınların qarnı süngü ilə deşik-
deşik edilmişdir.  

Erməni quldurları Xocalını yer üzündən silməyə çalışırdılar. Lakin başı misli görünməmiş bəlalar çəkən 

xocalılıların bir hissəsi ən ağır yollarla birtəhər xilas oldular. Onlar ölkənin onlarca yaşayış məntəqəsində 

məskunlaşdılar. Xalqımızın milli lideri hakimiyyətə gələndən sonra cəfakeş xocalılar üçün Goranboy rayonunun 
Aşağı Ağcakənd bölgəsində ayrıca qəsəbə salındı. Ulu öndərin yolunu uğurla davam etdirən Prezident İlham 

Əliyevin qayğısı və diqqəti sayəsində Aşağı Ağcakənddə indi hər şəraiti olan Xocalı rayonunun inzibati mərkəzi 

formalaşıb.  
"Qaçqınların və məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğunun artırılması üzrə 

Dövlət Proqramı"na uyğun olaraq Aşağı Ağcakənddə, Meşəlidə, Yuxarı Ağcakənddə və Börüdə yüzlərlə 

yaşayış evi tikilib. Məktəblər, uşaq bağçaları, feldşer-mama məntəqələri, inzibati binalar inşa edilib. İşıq, su 

çəkilib, yollar düzəldilib.  
Xocalılar bu günlərdə ötən ilin yekunlarını müzakirə etdilər. Rayon icra hakimiyyətinin başçısı Şahmar 

Usubov il ərzində görülən işlər barədə hesabat verdi. Prezident İlham Əliyevin sədrliyi ilə Nazirlər Kabinetinin 

2010-cu ilin sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və 2011-ci ildə qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş iclasın 
yekunları və Prezident İlham Əliyevin nitqlərindən irəli gələn vəzifələr baxımından rayonda görülən işləri təhlil 

etdi. Ş.Usubov ulu öndər Heydər Əliyevin yolunu uğurla davam etdirən İlham Əliyevin qayğısı və köməyi 

sayəsində xocalıların həyat şəraitinin getdikcə yaxşılaşdırılması üçün görülən tədbirlərdən danışdı. Toplantıda 
ayrı-ayrı idarə və müəssisə nümayəndələrinin məlumatları dinlənildi. Sonra Milli Məclisin deputatları Elman 

Məmmədov və Flora Qasımova, Prezident Administrasiyasının məsul işçisi Rövşən Ağayev çıxış edərək bir sıra 

məsələlərə öz münasibətlərini bildirdilər. 

Yekdilliklə qeyd olundu ki, əhalinin gün-güzəranının yaxşılaşdırılması üçün yerlərdə sistemli surətdə 
tədbirlər görülür. Təkcə son vaxtlarda "Heydər Əliyev" və "Xocalı şəhidləri" muzeyləri təşkil edilib. Goranboy 

rayonunun Börü, Meşəli kəndlərində və Yuxarı Ağcakənd qəsəbəsində telefonlaşdırma işləri aparılıb, qaz 

xəttinin çəkilişinə başlanılıb. Meşəli kəndində həkim ambulatoriyası, Gəncə şəhərində Kərkicahan qəsəbəsindən 
olan məcburi köçkünlərin məskunlaşdıqları üç yataqxana binası təmir edilir. Aşağı və Yuxarı Ağcakənd 

qəsəbələrində icma mikrolayihəsi xətti ilə ministadionlar istifadəyə verilib. Meşəli və Börü kəndlərində 

fəaliyyət göstərən məktəblərin hər birində daxili imkanlar hesabına yardımçı təsərrüfat otaqları tikilib, bir neçə 
səhiyyə və mədəniyyət obyektində cari təmir işləri aparılıb.  

Qayğı və diqqət ölkənin hər yerində yaşayan məcburi köçkünləri əhatə edir. Yevlax rayonu ərazisində 

məskunlaşmış on doqquz məcburi köçkün ailəsi yeni mənzillərlə təmin olunub. Gəncədə, Hacıkənddə də bir sıra 

təmir-bərpa işləri görülür. Əkin sahələrinin genişləndirilməsi və maldarlığın inkişafı üçün görülən işlər də 
təqdirəlayiqdir. Məcburi köçkünlər keçən il 7220 ton taxıl, 2200 ton kartof, 533 ton tərəvəz, 28 ton meyvə 

istehsal ediblər.  

Toplantıda bir sıra təkliflər də irəli sürüldü. Belə bir məsələ xüsusi vurğulandı ki, Aşağı Ağcakənd 
qəsəbəsində gərək Xocalı şəhidlərinin xatirəsinin əbədiləşdirilməsi üçün abidə ucaldılsın. Bundan əlavə, Bakı 

Texniki Universitetinin 1 saylı yataqxanasının təmir işlərinin aparılmasının, Əlvan metal pansionatında su 

xəttinin bərpa olunmasının, xeyir-şər məclisləri üçün mağarın hazırlanmasının, Binəqədi rayon 2 saylı 

pansionatında elektrik xətlərinin dəyişdirilməsinin, Aşağı Ağcakənd qəsəbəsinin qazlaşdırılma işlərinin 
sürətləndirilməsinin, qəsəbədaxili yolların asfatlaşdırılmasının, yeni köçürülmüş ailələrin yaşadıqları evlərə 

telefon çəkilişinin vacibliyi bildirildi. 

Toplantıda çıxış edənlər Xocalı soyqırımının dünya miqyasında tanıdılmasının, Xocalıya xüsusi statusun 
verilməsinin və nəyin bahasına olursa-olsun torpaqlarımızın azad edilməsinin vacibliyi barədə dövlətimizin 

başçısı cənab İlham Əliyevin məqsədyönlü fəaliyyətini ürəkdən dəstəklədiklərini bildirdilər. 
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Xüsusi vurğulandı ki, "Xocalı soyqırımının on doqquzuncu ildönümünün keçirilməsinə dair tədbirlər planı" 

məcburi köçkünlərin ürəyindən xəbər verir. Gərək hər kəs Xocalı həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması üçün 

əlindən gələni etsin.  

 

Əhməd ĠSAYEV. 

   
“Azərbaycan”.-2011.-9 fevral.-N 30.-S.4. 
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Ermənilər növbəti saхta tariх yaratmaq istəyirlər 

 
Həvva Məmmədova: “Parlament erməni iĢğalı altında olan ərazilərlə bağlı qanun qəbul 

etməlidir” 

 

Ermənistan parlamentində “Azərbaycanıların ermənilərə qarşı 1988-1994-cü illərdə törətdiyi 
cinayətlərin soyqırım kimi tanınması haqqında” qanun layihəsinin müzakirəsi gözlənilir. Belə bir təkliflə 

Ermənistan parlamentində təmsil olunan “İrs” partiyası çıхış edib. Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı İcması 

İctimai Birliyi İdarə Heyətinin üzvü Həvva Məmmədova bildirib ki, ermənilərin bu addımı öz təcavüzkar 
хislətlərini və illər boyu azərbaycanlılara qarşı törətdikləri soyqırım cinayətlərini ört-basdır etməkdən başqa bir 

şey deyil. Bu baхımdan ermənilərin belə bir qanun qəbul etməyə heç bir mənəvi haqqı yoхdur: “Artıq dünyanın 

nüfuzlu beynəlхalq təşkilatları Ermənistanı cinayətkar dövlət kimi tanımaqdadır və bu səbəbdən də Ermənistan 
dövləti dalana dirənib. Ermənistanın siyasi rəhbərliyində təmsil olunan bütün tanınmış şəхslər Dağlıq 

Qarabağda azərbaycanlılara qarşı törədilən soyqırımda bilavasitə iştirak ediblər. Onlar ən dəhşətli soyqırım olan 

Xocalı faciəsində əli qana batmış insanlardır. Bu faktlarla bağlı Azərbaycanda kifayət qədər məhkəmə 

materialları və qəbul edilmiş sənədlər var. Ermənilər isə azərbaycanlıların onlara qarşı hansısa soyqırım 
törətməsi barədə heç bir fakt ortaya qoya bilməzlər. Belə halda soyqırım haqqında hər hansı sənədin müzakirəyə 

çıхarılması gülünc görünür”.   

Onun sözlərinə görə, ermənilər Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasından və 
“Xocalıya ədalət” kampaniyası çərçivəsində dünyanın 100-dən artıq ölkəsində tədbirlərin keçirilməsindən 

ehtiyat edir. Bu nailiyyətlərdən qorхuya düşən Ermənistan belə qanun qəbul etməyə cəhd etsə də ona cəsarəti 

çatmaz. Ermənistan belə bir qanun qəbul etməklə özünü dünya ictimaiyyəti qarşısında gülünc vəziyyətdə qoya 

bilər. Nəzərə almaq lazımdır ki, Ermənistanda bir dənə də olsun qaçqın və yaхud məcburi köçkün yoхdur, 
hansısa faciə nəticəsində burnu qanamış bir insan yoхdur. Buna baхmayaraq, ermənilər bütün tariхi 

saхtalaşdırmağa cəhd edirlər. Azərbaycanın dünya хəritəsində tutduğu mövqeyi özününküləşdirməyə çalışırlar. 

Dünya ictimaiyyətində bir nömrəli saхtakar, yalançı faktlarla çıхış edən millət kimi tanınan ermənilərin bu cəhdi 
də baş tutmayacaq. Artıq dünyanın tanınmış alimləri, хüsusən amerikalı mütəхəssis Con Makkartinin 

Almaniyada keçirilən konfransda ermənilərin azərbaycanlılara qarşı törətdikləri soyqırım faktını ictimaiyyətə 

çatdırması erməniləri çıхılmaz vəziyyətə salıb. Demək olar ki, bu gün nəinki Ermənistan parlamenti, Ermənistan 
hakimiyyəti, hətta erməni diasporu təlaş içərisindədir. Çünki belə faktlardan sonra onların dünya ictimaiyyətinə 

çıхaracağı, ortaya qoyacağı elə bir əsasları yoхdur. H. Məmmədovanın bildirdiyinə görə, bir müddət əvvəl 

ermənilər dünya ictimaiyyətini çaşdırmaq məqsədilə yeni bir kitab çap etmişdilər. Həmin kitabda bir kəllə 

sümüyünü kompüter vasitəsilə çoхaldaraq dünya ictimaiyyətini aldatmağa çalışırdılar ki, guya 1918-ci ildə 
türklər də soyqırım ediblər. İndi isə 1918-ci ildə Qubada baş vermiş faciənin aşkarlanması dünya ictimaiyyətinə 

başqa söz deyir: “Ermənilər artıq dünya ictimaiyyətinin gözündən düşəcək dərəcədə aşağılanıblar. Dünyanın 

müхtəlif ölkələrinə səpələnmiş ermənilər nəhayət dərk etməyə başlayıblar ki, Xocalıda törətdikləri faciələrə, 
yerindən-yurdundan didərgin saldıqları insanların taleyinə görə cavab verməli olacaqlar, onların heç bir ölkəyə 

getməyə gümanı qalmayacaq. Belə halda ermənilərin ortaya atdıqları qanun layihəsi parlament müzakirəsinə 

çıхarılarsa, gülünc bir vəziyyət doğuracaq”. H. Məmmədovanın fikrincə, hətta bu qanun qəbul olunsa belə, 
reallığa söykənmədiyindən onun heç bir hüquqi əsası olmayacaq. Ona görə ki, heç bir ərazidə ermənilər faciə ilə 

üzləşməyib, azərbaycanlılar tərəfindən soyqırıma məruz qalmayıblar. Azərbaycanın əzəli torpağı olan Dağlıq 

Qarabağda tariх boyu azərbaycanlılar yaşayıb. Əgər indi Dağlıq Qarabağdan azərbaycanlılar məcburi köçkün 

düşüblərsə, ermənilər harada soyqırıma məruz qalıblar? Deməli, belə bir qanun layihəsini ortaya atmaqla 
ermənilər növbəti bir fitnəkarlığa imza atmış olur, bununla da saхta bir tariх yaratmaq cəhdində bulunurlar. 

Əslində isə ermənilər belə bir qondarma qanunu müzakirəyə çıхarmaqla özlərini dünya ictimaiyyəti qarşısında 

gülünc bir vəziyyətdə qoyacaqlar. 
H. Məmmədovanın sözlərinə görə, Azərbaycanın isə ermənilər tərəfindən azərbaycanlılara qarşı 

törədilən cinayətlərin soyqırım, genosid kimi tanınması haqqında qanun qəbul edilməsi üçün kifayət qədər 

hüquqi baza mövcuddur. İlk növbədə qeyd etmək lazımdır ki, Xocalı faciəsi parlamentdə soyqırım kimi tanınıb. 

Ermənilərin Qarabağda azərbaycanlılara qarşı törətdikləri digər soyqırım halları ilə bağlı bəyanatlar qəbul 
edilib, dünya ölkələrinin parlamentləri və beynəlхalq təşkilatlara göndərilib. Nəticədə ABŞ-ın bir ştatında 

Xocalı faciəsi soyqırım kimi tanınıb, Çeхiyada Xocalı faciəsinə abidə ucaldılıb. Bütün bunlardan sonra 

ermənilər çıхılmaz vəziyyətdə qalaraq çıхış yolunu hansısa qanunun qəbulunda aхtarırlar: “Bundan başqa, 
parlament erməni işğalı altında olan ərazilərlə bağlı qanun qəbul etməlidir. Bu qanunda 20 ildən artıq müddətdə 

Qarabağdan köçkün düşmüş insanlara dəymiş maddi və mənəvi zərər, evləri-eşikləri dağılmış insanlara 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 
PREZİDENT  KİTABXANASI 

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

10 

 

vurulmuş maddi zərərə görə ödəniləcək təzminatlar, ötən müddət ərzində insanların həmin torpaqlardan əldə edə 

biləcəkləri gəlirlər və digər itirilən maddiyyat hesablanaraq əksini tapmalıdır. Təsəvvür etmək çətin deyil ki, 

ötən 20 il ərzində Dağlıq Qarabağ və ətraf yeddi rayon nə qədər gəlirdən məhrum olub. Bu itgilərin hesabını 

birbaşa ermənilər çəkməlidir”. 
 

Alim   

 
“Olaylar”.-2011.-11 fevral.-N.23.-S.4. 
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Xocalı soyqırımı əsrimizin faciəsidir 
 

“Səs” qəzeti Xocalı faciəsinin 19-cu ildönümü ilə bağlı növbəti dəyirmi masa keçirdi 
 

“Səs” qəzeti ölkəmizin həyatında mühüm əhəmiyyət kəsb edən, günün aktual və prioritet mövzuları 

ətrafında silsilə xarakterli dəyirmi masalar təşkil edir. Məhz budəfəki dəyirmi masanın mövzusu Azərbaycan 
xalqının ən böyük faciələrindən biri olan Xocalı soyqırımının 19-cu ildönümünə həsr olunub. Dəyirmi masada 

Yeni Azərbaycan Partiyasının Siyasi Şurasının üzvü, millət vəkili Eldar İbrahimov, Milli Məclisin üzvü, 

filologiya elmləri doktoru Jalə Əliyeva, “Səs” qəzetinin baş redaktoru Bəhruz Quliyev, “Yeni Azərbaycan” 

qəzetinin baş redaktoru Hikmət Babaoğlu, ADPU-nun dosenti Nazi Əsədov, SİA-nın icraçı direktoru Vəli 
Vəliyev, Şəhid Ailələrinə Maddi və Mənəvi Dəstək ictimai birliyinin sədri Nəzakət Həsənova iştirak edirdi.  

Dəyirmi masada giriş sözü ilə çıxış edən Bəhruz Quliyev Prezident Administrasiyasının rəhbəri, 

akademik Ramiz Mehdiyevin Sərəncamı ilə “Xocalı soyqırımının 19-cu ildönümünün keçirilməsinə dair 
tədbirlər planı” təsdiq edildiyini bildirdi. Qeyd etdi ki, bu tədbirlər planına əsasən 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 tutulub.  

B. Quliyev, həmçinin, bu sənədə əsasən, idarə və təşkilatlarda, teatr-konsert müəssisələrində, sərgi 
salonlarında, ali və orta təhsil ocaqlarında xatirə gecələrinin, foto-rəsm sərgilərinin, şahidlərlə görüşlərin 

keçiriləcəyini, milli azadlıq uğrunda mübarizəyə həsr olunmuş sənədli və bədii filmlərin nümayiş etdiriləcəyini 

bildirdi. Rəsmi dövlət strukturları rəhbərlərinin, Milli Məclisin deputatlarının və ziyalıların iştirakı ilə 
xocalılıların müvəqqəti məskunlaşdıqları şəhər və rayonlarda şəhid ailələrinə yardım göstəriləcəyini də dəyirmi 

masa iştirakçılarının diqqətinə çatdıran B. Quliyev Xocalı soyqırımının ildönümü ilə bağlı internet 

şəbəkələrində də bu hadisəni əks etdirən məlumatlar yeniləşdiriləcəyini, televiziya və radiolarda soyqırımla 

bağlı materialların veriləcəyini də vurğuladı.  
 

“XX əsrin genosid və etnik təmizləmələr tarixində qanlı səhifələrdən biri də Xocalı soyqırımıdır” 

 
B. Quliyev 1987-ci ilin fevralın 13-də Xankəndində ermənilərin ilk separatçı mitinqlərə başladığını və 

bununla da Qarabağın rus hərbi birləşmələri ilə qəsb olunmasının əsasını qoyulduğunu bildirdi. O, qeyd etdi ki, 

1992-ci ilin fevralın 14-ü və 15-də Qarabağın Qala Qapısı adlanan Malıbəyli və Quşçular kəndləri erməni 
vəhşiləri tərəfindən işğal olunub. Baş redaktor fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə  isə ermənilər tərəfindən 

Xocalıda insanlığa və bəşəriyyətə qarşı soyqırım həyata keçirildiyini vurğuladı: “Erməni hərbi birləşmələri 

Xankəndində dislokasiya olunmuş SSRİ-nin 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 və yanğınlar başladı. 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 keçirirdi. Beləliklə də, Xocalıda ermənilər 613 nəfər 

azərbaycanlını vəhşicəsinə qətlə yetiriblər. Onların 63-ü uşaq, 106-sı qadın, 70-i isə ahıl adam idi. 8 ailənin isə 

üzvləri bütövlükdə məhv edildi. Faciə nəticəsində 487 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarəti aldı ki, onlardan 

da, 76 nəfəri uşaq idi. Ermənilər tərəfindən girov götürülənlərin sayı isə 1275 nəfər təşkil edir. Xocalıda 
törədilmiş faciə ilə əlaqədar 150 nəfərin aqibətindən isə hələ də xəbər-ətər yoxdur” deyən B. Quliyev XX əsrin 

genosid və etnik təmizləmələr tarixində qanlı səhifələrdən birinin də, məhz Xocalı soyqırımı olduğunu bildirdi. 

B. Quliyev həmin soyqırımla bağlı əlaqəsi olan adamların, hələ də, öz vicdanları və qanun qarşısında cavab 
vermədiklərini də dilə gətirdi. B. Quliyev o dövrün qanlı olayları və Xocalı soyqırımı ilə bağlı dəyirmi masa 

iştirakçıları arasında müzakirələrin aparılmasının vacibliyini də bildirdi.  

 

“Xocalı faciəsi təsadüfən baĢ vermiĢ bir hadisə olmayıb” 

 

Nazi Əsədov: 

- XX əsrin ən böyük faciələrindən biri olan Xocalı faciəsi təsadüfən baş vermiş bir hadisə olmamışdır. 
Bu faciə XX əsrin sonunda ermənilərin Azərbaycan ərazilərinə qarşı sırf ərazi iddialarının irəli sürülməsinin 
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nəticəsi kimi, eyni zamanda, öz arzularına çatmaq üçün Dağlıq Qarabağda hərbi vasitələrə əl atmasının 

nəticəsindən baş vermişdir. Məlum olduğu kimi, 1988-ci ildən başlayaraq, Ermənistan Dağlıq Qarabağ Muxtar 

Vilayətində olan ermənilərin Azərbaycandan ayrılaraq, Ermənistana birləşdirilməsi haqqında qərarın qəbul 

olunmasına nail oldu. Nəticədə Azərbaycana qarşı Dağlıq Qarabağda iğtişaşlar gücləndi. O zamankı Azərbaycan 
hökuməti isə bu məsələlərə bir o qədər də ciddi əhəmiyyət vermədi. Beləliklə də, erməni işğalçıları öz arzularına 

nail olmaq üçün, ilk növbədə, Qərbi Azərbaycandakı azərbaycanlıların oradan deportasiya olanması məsələsini 

həyata keçirdi. Bildiyiniz kimi, 1988-ci ilin sonuna qədər Qərbi Azərbaycandan 200 mindən artıq azərbaycanlı 
öz ata-baba yurdlarından deportasiya edildi. Deportasiya olunan azərbaycanlıların müəyyən hissəsi həmin 

zaman Dağlıq Qarabağın ayrı-ayrı yerlərində, xüsusən də, Şuşada yerləşdirilmişdilər. Lakin Azərbaycanın o 

zamankı rəhbərləri onların orada olmasının ermənilər üçün təhlükə yaradacağını irəli sürürdülər. Eyni zamanda, 
Moskva hökumətinin, yəni mərkəzin diqtəsi ilə belə bir oyun gedirdi. Məhz bu oyunların nəticəsi olaraq, Qərbi 

Azərbaycandan deportasiya olunmuş həmvətənlərimiz Dağlıq Qarabağ ərazisindən çıxarıldı. Beləliklə, 

müdafiəsiz Azərbaycan xalqının Dağlıq Qarabağda yaşayan hissəsi, ermənilərlə qarşı-qarşıya, üz-üzə qaldı. 

Nəticədə isə silahsızlaşdırılmış Azərbaycan kəndləri mükəmməl silahlanmış erməni quldur dəstələri tərəfindən 
işğal edilərək, var-dövlətləri talan edildi. Tarixdə görünməmiş insanlığa sığışmayan əzablar Dağlıq Qarabağda 

ermənilər tərəfindən xalqımızın başına gətirildi. Bu məsələdə isə birbaşa rus amili məsuliyyət daşıyırdı. Qeyd 

edim ki, Azərbaycanın dilbər guşələrindən biri olan və artıq o zaman şəhər statusu almış Xocalı alınmaz bir 
qalaya çevrilmişdi. Çünki Xocalı əhalisi öz dədə-baba torpaqlarını çox mərd və cəsurluqla müdafiə edirdilər. 

Dağlıq Qarabağ ətrafında gedən müharibənin getdikcə əhatə dairəsi daralırdı. Davamlı şəkildə Xocalıdan və 

ətraf rayonlardan mərkəzə, o zamankı hakimiyyətə məlumatlar verilirdi ki, vəziyyət getdikcə pisləşir. O 

zamankı mərkəzi hakimiyyət isə bu məsələlərdə tamam fərqli mövqe tuturdu. Eyni zamanda, onlar Xocalı 
əhalisinə heç bir ciddi yardım göstərmək niyyətində deyildi. Məhz bütün bunların nəticəsi olaraq, 1992-ci ilin 

fevral ayının 25-dən 26-na keçən gecə rusların Xankəndində olan 366-cı motoatıcı alayının bütün hərbi 

imkanlarından istifadə etməklə Xocalı üzərinə hücum edildi. Onu da qeyd edim ki, bu faciəni törətməzdən əvvəl 
də 366-cı alay, əslində, Azərbaycanın kəndlərinin atəşə tutulmasında böyük rol oynayırdı. Sonradan könüllü 

olaraq Azərbaycan tərəfinə keçmiş həmin olayın döyüşçüləri də açıq şəkildə bildiriblər ki, onlara müəyyən 

dərəcədə pul və digər şirnikləndirici vədlər təklif etməklə, Azərbaycan kəndlərini iriçaplı silahlardan atəşə 
tuturdu. Yəni ruslar artıq ermənilər tərəfindən, demək olar ki, ələ alınmışdı. Bütün bunların yekununda isə 

mərkəzdən heç bir kömək almayan, tamamilə köməksiz vəziyyətdə olan Xocalı əhalisi sərt qış gecəsində 

düşmənin amansız hücumuna məruz qalmışdı. Həmin gecə yaşanan böyük və qanlı faciənin yekununda 7 minlik 

Xocalı əhalisinin az bir hissəsi erməni güllə-baranından canını qurtararaq, sağ qala bilmişdi. 1992-ci ilin 
fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Xocalı şəhərində rus və erməni birləşmələrinin Azərbaycan xalqının başına 

gətirmiş olduğu bəla tarixə soyqırım faktı kimi daxil olmuşdur. Çünki həmin gecə azğınlaşmış düşmən ordusu 

xalqımıza qarşı amansızcasına divan tutub. Əslində, erməni qəsbkarları təkcə Xocalıda deyil, ondan əvvəlki 
tarixlərdə də Azərbaycan ərazisində törətmiş olduğu terror hadisələrində xalqımıza qarşı amansız olduqlarını 

nümayiş etdirmişlər. Bu gün də erməni terror təşkilatı olan ASALA təkcə azərbaycanlılara, türklərə qarşı deyil, 

eyni zamanda, başqa xalqlara qarşı da terrorçuluq əməllərini yerinə yetirirlər. Bundan əlavə, ASALA erməni 
terror təşkilatı bir çox terror təşkilatları ilə də geniş əlaqələr quraraq, müxtəlif cür hərəkətlər etməyi 

planlaşdırırlar.  

 

“Səs” qəzetinin əməkdaĢı: 

- Eldar müəllim, Milli Məclis Xocalı soyqırımının tanıdılması istiqamətində dünya parlamentləri 

ilə hansı istiqamətdə iĢ aparır və bunun nəticəsi hansı səviyyədədir? 

 

“Xocalı faciəsi tarixin ən 

böyük faciələrindən biridir” 

 

Eldar Ġbrahimov: 
- Məndən öncə çıxış edən hörmətli tarixçimiz də bildirdi ki, Xocalı faciəsi tarixin ən böyük 

faciələrindən biridir. Xocalı faciəsinin törədildiyi gün, yəni hər ilin 26 fevral günü gələndə xalqımız bu 

soyqırımı dərin hüznlə yad edir. Çünki azyaşlıların, qocaların vəhşicəsinə qətlə yetirilməsi hər bir 
azərbaycanlının ürəyində düşmənə qarşı böyük nifrət yaradır. Biz bu tarixi qeyd etdiyimiz hər anda düşmənə 

qarşı böyük nifrət və mübarizə əzmi ilə çarpışırıq. Milli Məclis də hər ilin 26 fevralında Xocalı faciəsi ilə 

əlaqədar olaraq bəyanat qəbul edir. Bu bəyanat bütün beynəlxalq təşkilatlara, dünya parlamentlərnə göndərilir. 
Bundan başqa parlamentin beynəlxalq təşkilatlarla, Avropa Şurası, ATƏT, Avropa Birliyi və digər nüfuzlu 

təşkilatlara bu məsələnin əsl mahiyyətinin çatdırılması üçün gördüyü işlər, vermiş olduğu qərarlar göz 
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önündədir. Eyni zamanda, parlament üzvləri də təmsil olunduqları bütün beynəlxalq təşkilatlarda Xocalı 

soyqırımı ilə bağlı əsil faktların dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında əlindən gələni əsirgəmir. Bir faktı da qeyd 

edim ki, Vyanada ATƏT Parlament Assambleyasının qış sessiyasında biz ingilis dilində Xocalı soyqırımı ilə 

bağlı kitabların yayılmasına nail olduq. Bundan əlavə, başqa dillərdə biz Xocalı həqiqətləri ilə bağlı faktların 
çatdırılması üçün mühüm qərarlar və addımlar atmışıq. Amma çox təəssüf və təəccüblə qeyd etməliyik ki, 

Avropada ikili standartlar Azərbaycanla bağlı həqiqətlərin yayılmasına imkan vermir. Onu da qeyd edim ki, bu 

gün dünya ictimaiyyəti birmənalı şəkildə heç bir regionda və ölkədə hər hansı bir formada müharibənin olmasını 
istəmir.  Təkcə ermənilər istisna olmaqla, heç bir dünya xalqı davamlı münaqişənin olmasında maraqlı deyil. 

Ermənilər isə nə müharibədən, nə terrordan, nə də ayrı-seçkilikdən əl çəkmirlər. Amma bütün bunların 

müqabilində onlar başa düşməlidirlər ki, Azərbaycan regionda lider dövlətə  çevrilib. Ona görə də, birmənalı 
şəkildə, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın tərkibində inkişaf edib yüksələ bilər. Onu da qeyd edim ki, qarşıdan 

gələn müddət ATƏT Parlament Assambleyasının sessiyasında bir daha 56 dövlətin təmsilçisinə Xocalı 

həqiqətləri ilə bağlı faktların çatdırılmasına çalışacağıq. Bu günə qədər Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və digər 

məsələlərlə bağlı BMT-nin, ATƏT-in çıxarmış olduğu qərarlar Ermənistan tərəfindən  qəbul edilmir. Öz 
növbəsində həmin nüfuzlu təşkilatlar da çıxarmış olduğu qərarla bağlı Ermənistana heç bir təzyiq etmək 

niyyətində deyil. Ona görə də, ATƏT rəhbərləri dünyanın hegemon gücləri Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq 

Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə konkret mövqe nümayiş etdirməlidirlər. Çünki  Cənubi Qafqaz regionunda 
münaqişə ocaqları nə qədər öz mövcudluğunu saxlayarsa, bu, həm region və həm də dünya birliyi üçün çox 

təhlükəlidir. Eyni zamanda, beynəlxalq nüfuzlu təşkilatların da Azərbaycana qarşı ikili mövqedən çıxış etməsi, 

münaqişənin həlli ilə bağlı əsl reallıqları görməzlikdən gəlməsi bizim haqlı narazılığımıza səbəb olur. Amma 

inanırıq ki, möhtərəm Prezident İlham Əliyev cənablarının  apardığı uğurlu daxili, xarici siyasət nəticədə ərazi 
bütövlüyümüzün təmin edilməsinə zəmin yaradacaq.  

 

“Səs” qəzetinin əməkdaĢı: 

- XX əsrin ən böyük faciələrindən olan Xirosima, Xatun kimi faciələrlə yanaĢı, Xocalı faciəsinin 

də bütün dünya ictimaiyyətinə çatdırılması üçün mətbuatımızın ümumi bir mövqedən çıxıĢ etməsi nə 

dərəcədə mümkündür? 
 “Xocalı təkcə soyqırım deyil, bu, ilk növbədə, Azərbaycan xalqının mənəvi müqavimətinin qırılması 

üçün düşünülmüş, sistemli, hərbi psixoloji bir aksiya idi” 

  

 Hikmət Babaoğlu: 
- Mən əvvəlcə təşəkkür edirəm ki, “Səs” qəzetində belə bir aktual  və vacib məsələyə həsr olunmuş 

dəyirmi masa keçirilir. Qeyd edim ki, ilk növbədə, Azərbaycan  mətbuatı sistemli, ardıcıl və məqsədyönlü bir 

fəaliyyət göstərməlidir. Dünyanın informasiya dünyası olduğunu bilərək, Azərbaycan həqiqətlərinin dünya 
ictimaiyyətinə çatdırılması istiqamətində ilkin vəzifə milli mətbuatımızın üzərinə düşür. Bunun üçün də, 

hadisənin  baş verdiyi, niyə baş verdiyi və niyə məhz bu şəkildə baş verdiyi Azərbaycan mətbuatı, sosioloqlar  

tərəfindən ciddi təhlil edilməlidir.  Çünki biz nəzərdən qaçırmamalıyıq ki, Xocalı təkcə soyqırım deyil, bu ilk 
növbədə, Azərbaycan xalqının mənəvi müqavimətinin qırılması üçün düşünülmüş, sistemli, hərbi-psixoloji bir 

aksiya idi. Ermənilər növbəti mərhələdə bilirdilər ki, Dağlıq Qarabağda geniş əraziləri işğal etməyi nəzərdə 

tuturlar. Bu əvvəlcədən düşünülmüş bir plan idi. Məhz bu xalqın azadlıq ruhuna, mənəviyyatına, milli-psixoloji 

müqavimətinə vurulan bir zərbə idi. Ona görə də, öz planlarını məhz bu şəkildə qəddarcasına  düşünmüşdülər. 
Amma bu ermənilərin hərbi siyasi bilgilərinin nəticəsi kimi ortaya çıxmamışdır. Bu, böyük bir imperiyanın 

birbaşa hərbi-psixoloji müdaxiləsi nəticəsində meydana çıxmışdır. Onu da deyim ki, ermənilər qarşılarına  

qoyulmuş məqsədlərinə nail oldular. Çünki Xocalı faciəsi, sözün əsil mənasında, xalqımız üçün böyük bir dərs 
oldu. Xocalı faciəsi o dərəcədə qəddarcasına törədilmişdi ki, hətta bir informasiya ötürücüləri olaraq, 

Azərbaycan mətbuatı bəzi hallarda Xocalıdakı hadisələri olduğu  kimi, cəmiyyətə və dünyaya təqdim etməyi 

qüruruna belə sığışdırmırdı. Yəni bizə ar gəlirdi ki, övladlarımız, körpələrimiz, qadınlarımız, qızlarımız bu cür 

təcavüzə məruz qalıb. Bəzən milli qürur bunu açıq şəkildə təqdim etməyimizdə bizə mane olurdu.  Çünki 
ermənilərin xalqımıza qarşı törətmiş olduğu əməllərdən biz utanırdıq. Ancaq burada heç bir utancaqlığa yer 

vermək lazım deyil. Həmin hadisələri olduğu kimi dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq lazımdır. 

 

“Səs” qəzetinin əməkdaĢı: 

 

Hikmət Babaoğlu: 
- Qeyd edim ki, tarixdə erməni soyqırımı adlı hadisə baş verməyib, Sadəcə olaraq, 1915-ci ildə Osmanlı 

imperiyasının köçürülməsi zamanı baş vermiş  hadisələrin ermənilərlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Bir daha 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 
PREZİDENT  KİTABXANASI 

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

14 

 

vurğulayıram ki, Azərbaycan mətbuatının üzərinə düşən vəzifə bütün üsullarla çevik şəkildə Xocalı 

soyqırımının alt qatlarında olan mənəvi-psixoloji faktları dünya ictimayyətinə çatdırmaqdan ibarətdir. Amma 

hər bir halda Azərbaycan mətbuatının üzərinə ikiqat vəzifə düşür. Çünki bizi eşitmək istəməyənlərə də, biz bunu 

eşitdirməliyik. Son dövrlərdə Xocalı soyqırımının, Qarabağ həqiqətlərinin dünyaya çatdırılmasında 
Azərbaycanda sistemili, məqsədyönlü, ardıcıl bir informasiya siyasəti həyata keçirilir. Bundan qorxuya düşən 

ermənilər isə bizim əleyhimizə çıxmaq üçün daxilimizdə bir Eynulla Fətullayev tapdılar. Onlar bundan sonra, 

iddia etməyə çalışdılar ki, bu faciələri öz başımıza özümüz gətirmişik. Ona görə də, biz ciddi şəkildə bu 
məsələlərin üzərində iş aparmalıyıq. İkinci bir tərəfdən isə, qeyri-ənənəvi yollarla  Xocalı soyqırımı ilə bağlı 

məsələlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasından ibarətdir. 

 
Dəyirmi masada giriş sözü ilə çıxış edən Bəhruz Quliyev Prezident Administrasiyasının rəhbəri, 

akademik Ramiz Mehdiyevin Sərəncamı ilə “Xocalı soyqırımının 19-cu ildönümünün keçirilməsinə dair 

tədbirlər planı” təsdiq edildiyini bildirdi. Qeyd etdi ki, bu tədbirlər planına əsasən 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 tutulub.  

B. Quliyev, həmçinin, bu sənədə əsasən, idarə və təşkilatlarda, teatr-konsert müəssisələrində, sərgi 

salonlarında, ali və orta təhsil ocaqlarında xatirə gecələrinin, foto-rəsm sərgilərinin, şahidlərlə görüşlərin 

keçiriləcəyini, milli azadlıq uğrunda mübarizəyə həsr olunmuş sənədli və bədii filmlərin nümayiş etdiriləcəyini 
bildirdi. Rəsmi dövlət strukturları rəhbərlərinin, Milli Məclisin deputatlarının və ziyalıların iştirakı ilə 

xocalılıların müvəqqəti məskunlaşdıqları şəhər və rayonlarda şəhid ailələrinə yardım göstəriləcəyini də dəyirmi 

masa iştirakçılarının diqqətinə çatdıran B. Quliyev Xocalı soyqırımının ildönümü ilə bağlı internet 
şəbəkələrində də bu hadisəni əks etdirən məlumatlar yeniləşdiriləcəyini, televiziya və radiolarda soyqırımla 

bağlı materialların veriləcəyini də vurğuladı. 

 

“Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan Fransada açıq Ģəkildə etiraf etdi ki, Xocalı soyqırımını 

mən törətmiĢəm” 

 Hikmət Babaoğlu: 

- İkinci bir tərəfdən isə, qeyri-ənənəvi yollarla  Xocalı soyqırımı ilə bağlı məsələlərin dünya 
ictimaiyyətinə çatdırılmasından ibarətdir. Yəni statistik formada yox, Xocalıda bu qədər adam öldü, bu qədər 

insan şikəst oldu, bu qədəri itkin düşdü və s. Çünki bu gün insanlar statistika ilə idarə olunmur. İnsanların 

düşüncəsi, emosiyası, mənəviyyatı hadisəni qavramaq tərzi daha çox mənəvi amillərlə bağlıdır. Ona görə də bu 
gün təkcə mətbuatın, jurnalistlərin fəaliyyəti ilə deyil, eyni zamanda, Azərbaycan ədəbiyyatının, yazıçılarının, 

şairlərinin, musiqişünaslarının da üzərinə çox böyük vəzifə düşür. Niyə Xocalı faciəsinə həsr olunmuş drama, 

romana Azərbaycan ədəbiyyatında rast gəlmək olmur? Yəni, Xocalı faciəsini, bir insanın ailə faciəsi qismində 
roman kimi oxucuya təqdim etmək daha məqbul olardı. Biz nəzərə almalıyıq ki, təbliğat bir-iki günlə 

hesablanmır. Təbliğat uzunmüddətə strateji məqsəd üçün hesablanır. Gəncliyində belə bir romanla tanış olan bir 

şəxs müəyyən bir yaş həddinə çatdıqda, onun mənəvi yaddaşında bu məsələ qalır. Bu baxımdan da Azərbaycan 

mətbuatı bugünkü beynəlxalq informasiya konyunukturasının verdiyi şərtlər daxilində kifayət qədər 
müvəffəqiyyət qazanıb. Burada digər bir məsələ isə Xocalı soyqırımını törədənlər haqqında, hələ də, bu günə 

qədər ciddi tədbirlərin görülməməsidir. Çünki bu hadisəni törədənlərin böyük bir qismi Azərbaycanın hüquqi, 

siyasi çərçivəsindən çox-çox kənardadır. Amma buna baxmayaraq, bəzi hallarda hadisəni törədən bu gün 
Ermənistanda rəhbər vəzifələrdə olanlar, xüsusən də, Serj Sarkisyan və eks-prezident Robert Köçəryan Qərbdə 

olan bəzi xristian təəssübkeşləri ilə görüşərkən, hətta özləri bildirirlər ki, Xocalı soyqırımını biz törətmişik. Ona 

görə də, Azərbaycan mətbuatı belə həssas nöqtələrə böyük diqqət göstərməlidir. Məhz dünyanın nüfuzlu kütləvi 

informasiya vasitələrinin bu məsələdə münasibət bildirməsini tələb etməlidir. Eyni zamanda, beynəlxalq 
hüququn gərəyi olaraq, həmin şəxslər haqqında müəyyən beynəlxalq təşkilatlar qarşısında bunun bir cinayət 

faktı olması barəsində iş qaldırılmalıdır. Çünki bu, bir etirafdır. Ermənistan prezidenti S. Sarkisyan Fransada 

açıq şəkildə etiraf edir ki, “Xocalı soyqırımını mən törətmişəm”. Belə olan təqdirdə, informasiya dəstəyi ilə 
yanaşı, Azərbaycan hüquq-mühafizə orqanları da hərəkətə keçməlidir. 

Bu gün də, torpaqlarımızın erməni işğalı altında olması bizləri daima ayıq və sayıq olmağa sövq edir.  

 

Bəhruz Quliyev: 
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- Azərbaycan mətbuatının apardığı işlə yanaşı, geniş ictimaiyyətin də başımıza gətirilən faciələrlə bağlı 

konkret mövqe ortaya qoyması vacibdir. Çünki milli məsələlərdə vahid iradənin nümayiş etdirilməsi istənilən 

məsələdə uğurun başlıca təminatçısıdır. Xocalı soyqırımı ilə bağlı əsil həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə 

çatdırılmasın da bizim üzərimizə böyük vəzifə düşür.  
 

“XX əsrdə baĢ vermiĢ bir neçə böyük faciələr Xatun, Xirosimo və Xocalı soyqırımı öz dəhĢətləri 

ilə dünya ictimaiyyətini sarsıdıb” 
 

Jalə Əliyeva: 

- Xocalı soyqırımının ildönümü ərəfəsində “Səs” qəzeti tərəfindən keçirilən bu dəyirmi masa böyük bir 
vətəndaşlıq mövqeyinin təcəssümü kimi qiymətləndirilir. Qeyd edim ki, iki il öncə Heydər Əliyev Fondunun 

Rusiya nümayəndəliyinin rəhbəri Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə Xocalıya ədalət kampaniyası çərçivəsində 

Azərbaycan həqiqətləri, Xocalı gününün dəhşətləri və faciələri bütün dünya ictimaiyyətinə çatdırıldı. Bu məsələ 

çox təqdiredici bir qiymətə layiq görüldü. Sadəcə olaraq, bir nəfərin və bir ailə üzvünün bu cür məsələləri dünya 
ictimaiyyətinə çatdırması bizlərdə də böyük ruh yüksəkliyi yaradıb. Ona görə də, hər bir azərbaycanlı öz 

qəlbində bu təəssüfü yaşadıqca bunu düşünməli və addım atmalıdır. Çünki ildə bir dəfə deyil, bütün vaxtlarda 

Xocalı həqiqətləri ilə bağlı faktların dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında bizlər də böyük fəallıq göstərməliyik. 
XX əsrdə baş vermiş bir neçə böyük faciələr Xatun, Xirosima və Xocalı soyqırımı öz dəhşəti ilə bütün dünya 

ictimaiyyətini sarsıtmışdır. Eyni zamanda, bir filoloq kimi deyə bilərəm ki, burada bir bağlılıq ondan ibarətdir 

ki, faciələrin üçü də X hərfi ilə başlayır. Amma Xocalıdan başqa digər faciələrə bütün dünya ictimaiyyəti baş 

əyir. Söhbət Xocalı soyqırımından düşəndə nə üçünsə 200 illik təcrübəsi ilə öyünən, bütün dünyaya insan 
hüquqlarından dərs verməyə hazır olan dırnaqarası demokratik ölkələr - ABŞ, Avropa Birliyi kimi ikili 

standartlardan çıxış edən ölkələr Xocalı soyqırımına göz yumurlar. Onu da qeyd edim ki, bir neçə il bundan 

əvvəl, Xocalı faciəsini tamamilə anladan böyük bir əsər yazılmışdı.  
 Bir faktı da qeyd edim ki, Avropa erməninin 100 ildir ki, yalandan car çəkdiyi iftiralara inanır. 

Ermənilər Xocalı faciəsindən olan kadrları götürüb, özününkülər kimi dünya ictimaiyyətinə təqdim edərək, 

insanları aldadırlar. Artıq son dövrlərdə dövlət səviyyəsində aparılan əhəmiyyətli iş nəticəsində ölkəmiz 
informasiya mübarizəsində öncüllüyü təmin etmişdir. Müharibənin və mübarizənin müxtəlif növləri olduğu 

kimi, onun ən əhəmiyyətli tərəfi informasiya müharibəsidir. Düşünürəm ki, Dağlıq Qarabağ məsələsi, pozulmuş 

ərazi bütövlüyümüzün bərpası istiqamətində atılan addımlar yaxın zamanlarda haqlı mövqeyimizin təmin 

edilməsinə zəmin yaradacaq. Eyni zamanda, bizlər də öz üzərimizə düşən vəzifəni yaxşı mənada dərk edərək, 
əsrlərdən bəri başımıza gətirilən bəlalardan dərs çıxararaq, işimizi məhz bu istiqamətdə qurmalıyıq.  

 

Bəhruz Quliyev: 
- Dəyirmi masa iştirakçılarının diqqətinə onu da çatdırım ki, sizlərə burada təqdim olunan Xocalı 

soyqırımı ilə bağlı multimedia diskləri SİA-nın təşəbbüsü ilə işıq üzü görüb. Eyni zamanda, digər vacib tarixi 

hadisələr, şəxsiyyətlər və əlamətdar günlərlə bağlı da SİA-nın multimedia diskləri hazırlanıb.  

 

“Əsrin faciəsi olan Xocalı soyqırımı Azərbaycan xalqının qan yaddaĢından heç vaxt 

silinməyəcək” 

  

Vəli Vəliyev: 

- Əsrin faciəsi olan Xocalı soyqırımı Azərbaycan xalqının qan yaddaşından heç vaxt silinməyəcək. 

Çünki əsirlər boyu Azərbaycan xalqına qarşı düşmənçilik mövqeyində olan ermənilər millətimizin başına 
olmazın müsibətlərini gətiriblər. Tarixə nəzər saldıqda, erməni fitnəsinin Azərbaycan türklərinə və Türkiyə 

türklərinə qarşı nə dərəcədə qəddar və amansız olduğunu bir daha aydın görmək olur. Çünki həmişə böyük 

iddialarda “Böyük Ermənistan” yaratmaq iddiasında olan bədnam qonşularımız bütün zamanlarda Azərbaycanın 

tarixi ərazilərinə göz dikiblər. Onlar istənilən tarixi şəraitdən özləri üçün əlverişli olan mühitdən istifadə edərək, 
Azərbaycan xalqına divan tutublar. Amma bütün bunlara baxmayaraq, nədənsə dünya birliyi Avropanın ikili 

standartları, hələ də, bizlər üçün tətbiq olunur. Bu günə qədər bütün beynəlxalq təşkilatların, BMT-nin Avropa 

Birliyinin, Avropa Parlament Assambleyasının, İslam Konfransı Təşkilatının Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, 
qaçqın və məcburi köçkünlərin heç bir ilkin şərt irəli sürülmədən öz doğma yurd-yuvalarına qayıtması ilə bağlı 

çıxarmış olduğu qətnamələr hələ də Ermənistan tərəfindən icra olunmur. Eyni zamanda, bu qətnamələrin icrası 

ilə bağlı da heç bir beynəlxalq təşkilat Ermənistana hər hansı bir formada həm iqtisadi, həm də siyasi 
təzyiqlərinin və təpkilərini göstərmir. XX əsrin ən böyük insan qırğını və bəşəriyyətə, insanlığa sığışmayan 

əməllərinə görə, hələ də Ermənistana və onun əli qana batmış rəhbərlərinə bir söz deyən tapılmır. 1992-ci ilin 
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fevral ayıın 25-dən 26-na keçən gecə Xocalı şəhərində azərbaycanlılara - körpədən tutmuş ağsaqqala qədər 

edilmiş vəhşiliklər tarixdə heç zaman baş verməyib. Xocalı faciəsinə qədər dünya birliyi insanlığa bu cür 

işgəncənin verilməsini müşahidə etməmişdi. Çox təəssüf və təəccüblə qeyd etməliyik ki, nədənsə hələ də, özləri 

üçün demokratiyadan, insan hüquq və azadlıqlarından bəhs edənlər 1992-ci ilin fevral ayının 26-da Azərbaycan 
insanına qarşı törədilmiş vəhşiliyə qiymət verməyi bacarmırlar. Amma inanırıq ki, tarix Azərbaycan xalqına 

qarşı edilmiş bütün ədalətsizliklərə, millətimizin başına gətirilmiş bütün bəlalara öz layiqli qiymətini verəcək. 

İşğal olunmuş torpaqlarımızın, pozulmuş ərazi bütövlüyümüzün təmin olunması Xocalıda, Xankəndində, 
Şuşada şəhid olmuş oğul və qızlarımızın ruhunu şad edəcək.  

 

“Səs” qəzetinin əməkdaĢı: 

- Xocalı faciəsi baĢ verməyə bilərdimi?  

 

Nazi Əsədov: 

- Qeyd edim bizlər o dövrü, o tarixi hadisələri yaşamışıq. Hətta o dövr Xocalıda insanların qətlə 
yetirilmədiyi barəsində də informasiyalar yayılmışdı. O zamankı dövlət rəhbərliyinin biganə münasibəti 

nəticəsində, təbii idi ki, Xocalı hadisəsi baş versin. Xocalı faciəsi o halda, baş verməyə bilərdi ki, o vaxtkı 

dövlət rəhbərliyi bu məsələyə ciddi yanaşsın. Eyni zamanda, həmin vaxt ölkəyə rəhbərlik edən qüvvələr 
daxilində bu faciənin baş verməsində maraqlı olan tərəflər də mövcud idi. Onlar düşünürdülər ki, müharibədə 

belə bir gərgin vəziyyət yaransın və müəyyən imtiyazlar əldə edə bilsinlər. Bundan əlavə, Azərbaycan xalqının 

iradəsini qırmaq üçün rus və erməni birləşmələri belə bir faciəni törətməyi əvvəlcədən planlaşdırmışdılar. 

Amma bütün bunların müqabilində, zamanında qarşılayıcı tədbirlər görülsə, insanlar Xocalıdan çıxarılsaydı, 
Xocalı işğal olunsa da bu dərəcədə amansız qırğınlara yol verilməzdi.  

 

“Xocalıda törədilmiĢ hadisələr sistemli Ģəkildə, ardıcıl olaraq həyata keçirilirdi” 

  

Hikmət Babaoğlu: 

- Əvvəlcədən bildirdiyim kimi, Xocalıda törədilmiş hadisələr sistemli şəkildə ardıcıl olaraq davam 
etdirilirdi. Bilirsiniz ki, Dağlıq Qarabağ problemi hələ 1918-1920-ci illərdə sonrakı sovet dövründə zaman-

zaman aktuallaşdırılmışdır. Hətta 1970-1980-ci illərdə bu problem qaldırılaraq, Dağlıq Qarabağın 

Azərbaycandan qoparılması məsələsi gündəmə gətirilmişdi. Onu da qeyd edim ki, Sovet İttifaqı Kommunist 

Partiyası Mərkəzi Komitəsinin baş katibi və sonradan SSRİ-nin prezidenti Mixail Qorbaçovun ətrafında 
Ağambekyan, Sitaryan və digər bu kimi ermənilər cəm olmuşdu. Çox təəssüf ki, onların münasibətləri SSRİ 

prezidenti ilə təkcə rəsmi səviyyədə məhdudlaşmırdı. Eyni zamanda, məişət, ailə səviyyəsində onlar arasında sıx 

mehriban münasibətlər mövcud idi. Bu isə yenidən ermənilərə imkan verdi ki, Qarabağ problemini 
aktuallaşdırsınlar və onu Azərbaycandan qoparsınlar. Bu yolda ermənilərin üzləşdiyi ilk maneə o vaxt Siyasi 

Büro üzvü, SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin  birinci müavini Ulu Öndərimiz Heydər Əliyev idi. Ona görə də, 

ermənilər başa düşürdülər ki, nə qədər ki, belə bir sipər, güc var buna qarşı mübarizə aparmaq mümkün 
olmayacaq və Qarabağı Azərbaycandan qoparmaq reallaşmayacaq. Elə bu məqsədlə də onlar, ilk növbədə, 

ermənilər və sovet rəhbərliyi müxtəlif bəhanələrlə yalandan Ulu Öndərimiz Heydər Əliyevin səhhəti ilə bağlı 

saxta bir arayış təqdim etməklə, Onu Siyasi Bürodan uzaqlaşdırdılar. Onlar öz missiyalarını bununla bitmiş 

hesab etmədilər. Məhz bundan sonra da Ulu Öndərimizə qarşı müxtəlif təxribatlar etməyə də başladılar. SSRİ-
nin və erməni rəhbərliyinin mövqeyi bəlli olduğu halda Azərbaycanda rəhbərliyə elə şəxsləri gətirirdilər ki, 

onlar ya həddindən artıq siyasi düşüncə etibarilə kosmopolit idilər,  sovet ideallarına inanmışdılar və milli 

kimliklərini, demək olar ki, itirmişdilər, ya da, onlar müti şəkildə özlərinə xidmət edən adamları Azərbaycanda 
hakimiyyətə gətirirdilər. Məhz bu hadisələr baş verdiyi ərəfədə də, Azərbaycanda hakimiyyətdə olan qüvvələr 

dediyimiz keyfiyyətləri özündə cəmləşdirmişdilər. Həmin dövrlər Xocalını əhatə edən Xankəndində və digər 

yerlərdə azərbaycanlılar az olsa da, burada soydaşlarımız qismən çoxluq təşkil edirdilər. Eyni zamanda, orada 

bütün infrastrukturu inkişaf etdirərək, Xocalıya şəhər statusu verilmişdi. Bundan əlavə Xocalı ətrafında baş 
verən hadisələrlə bağlı Mərkəzi Komitəyə, eyni zamanda, Azərbaycanın o zamankı rəhbərliyinə məlumatlar 

ötürülürdü. Bundan əlavə, Azərbaycanın o zamankı kəşfiyyat orqanlarında mən hesab edirəm ki, mütləq 

məlumat var idi. Hüquq-mühafizə orqanlarının da ya əvvəlcədən xəbərləri var idi, ya da olmalı idi. Əgər bu 
hadisədən xəbərləri yox idisə, bu, artıq onların günahıdır. Çünki belə bir böyük miqyasda hərbi cinayət 

planlaşdırılırdısa, mütləq bundan Azərbaycanda müvafiq orqanlarının xəbərləri olmalı idi. Ən azından birinci 

şəxsdə, yəni 1992-ci ildə ölkəyə rəhbərlik edən Ayaz Mütəllibov da bu hadisə barəsində müfəssəl məlumatlar 
var idi. Çox təəssüf ki, onlar bu məlumatları əhalidən gizlədirdilər. Cinayət məcəlləsinin hüquq kodeksinə 

əsaslanaraq, onu da qeyd etmək olar ki, o dövrdə hakimiyyətdə olan şəxslər əvvəlcədən bu cinayət haqqında 
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məlumatları olduğu üçün, onlar da məsuliyyət daşıyırlar. Bundan sonra hakimiyyətə gələn psevdovətənpərvərlər 

də Xocalı ilə bağlı məsələlərə hüquqi-siyasi qiymət verməyi bacarmadılar. Məhz Ulu Öndərimiz Heydər 

Əliyevin siyasi hakimiyyətə qayıdışından sonra Xocalı soyqırımına hüququ-siyasi qiymət verildi. Bu cinayəti 

törətməkdə günahkar olanların adları konkret olaraq göstərildi. Onların haqqında xüsusi tədbirlərin görülməsi ilə 
bağlı Azərbaycan Respublikası Prokurorluğu tərəfindən xüsusi cinayət işi açıldı. 

 

RƏFĠQƏ KAMALQIZI  

TAPDIQ QURBANLI 

 
“Səs”.-2011.-10 fevral.-N.25.-S.8-9, 11 fevral.-N.26.-S.8-9. 
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Tomas de Vall Xocalıdan yazdı 

 
Qarabağ üzrə tanınmıĢ ekspert bu dəhĢətli qətliamda Ermənistanın indiki rəhbərlərinin iĢtirakı 

olduğunu bildirir 

“Xocalıda nə baĢ verdiyi barədə çoxsaylı sübutlar olsa da ermənilər hələ də suyu bulandırmaq 

cəhdindən əl çəkmirlər” 

 

Qarabağ üzrə tanınmıĢ britaniyalı ekspert, hazırda ABġ-ın Karnegi Fondunun proqram direktoru 

olan Tomas de Vall “The National Ġnterest” (Amerika) jurnalında Xocalı qətliamının ildönümünün 

yaxınlaĢması ilə bağlı məqalə ilə çıxıĢ edib. Müəllif yazır ki, fevral-Ermənistanla Azərbaycan arasında ən 

qəddar aydır: “Bu ayla bağlı artıq mənə də xahiĢlər və sorğular daxil olmağa baĢlayır. Bir neçə il əvvəl 

belə xahiĢləri edənlərin əksəriyyəti ermənilər idi.  
Onlar xahiş edirdilər ki, 1988-ci il fevralın 28-də Sumqayıtda ermənilərin kütləvi qətlinin ildönümünün qeyd 

olunması tədbirlərinə qatılım. İndi isə müraciət edənlərin əksəriyyəti azərbaycanlılardır, onlar istəyir ki, erməni 

qüvvələrinin 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Azərbaycanın Xocalı şəhərində törətdikləri qırğınlar 

barədə danışım”. 
Tomas de Vall qeyd edir ki, Azərbaycan son illər Xocalı ilə bağlı beynəlxalq səviyyədə təbliğatı gücləndirib, 

bu qətliamın ildönümü ilə bağlı xarici ölkələrdə konsertlər, nümayişlər təşkil olunur, “Facebook” şəbəkəsində 

imza toplanır. Azərbaycan televiziyası qətliam qurbanlarının tanınmaz hala salınmış cəsədlərinin dəhşətli 
kadrlarını nümayiş etdirir: “Azərbaycanın son illərdə enerji ehtiyatları sayəsində əldə etdiyi vəsaitlər Qərb 

paytaxtlarında bu hadisələri müvafiq formada təqdim etmək üçün PR üzrə mütəxəssislərə, firmalara xərclənir. 

Mən deyəndə ki, bu kampaniyada iştirak etmək istəmirəm, heç də ona görə yox ki, baş verənlərin bütün 

ağırlığını inkar etmək istəyirəm. Xocalı qətliamı Dağlıq Qarabağ ətrafında Ermənistanla-Azərbaycan arasındakı 
münaqişənin ən qanlı epizodudur. Azərbaycan tərəfinin apardığı rəsmi araşdırmalara görə bu hadisələrdə azı 

485 nəfər öldürülüb, onlardan yalnız bir neçə onu hərbçidir”. Müəllif əlavə edib ki, Xocalı qətliamını təsdiq 

edən başqa mənbələr də var. Beynəlxalq insan haqları təşkilatı “Human Rights Watch”, Rusiya insan haqları 
təşkilatı “Memorial” və xarici jurnalistlər Xocalı hadisələrindən dərhal sonra bu qətliamın sağ qalan 

şahidlərindən müsahibələr götürüblər. Ortaya çıxan mənzərə belədir ki, erməni yaraqlıları mühasirəyə alınmış 

şəhərdən qaçmağa çalışan azərbaycanlı dinc əhaliyə qarşı atəş açıblar. Hadisələri araşdıran “Memorial” 
aşağıdakı nəticəyə gəlib: “Dinc əhalinin ”sərbəst dəhliz" boyu və ona bitişik ərazilərdə kütləvi şəkildə qətlə 

yetirilməsinə heç cür haqq qazandırıla bilməz". 

Karnegi Fondunun proqram direktoru vurğulayıb ki, həmin il Xocalıda nə baş verdiyi barədə çoxsaylı dəlil-

sübutların, şahid ifadələrinin mövcud olmasına baxmayaraq bunlar bəzi erməniləri suyu xoşagəlməz formada 
bulandırmağa cəhd etməkdən çəkindirməyib. Azərbaycanın o vaxtkı prezidenti Ayaz Mütəllibov öz siyasi 

opponentlərini də bu hadisələrə görə ittiham edib, lakin sonra öz bəyanatından geri çəkilib. “Lakin bu da kömək 

etməyib və Ermənistanda onun sözlərini aramsız olaraq sitat göstərirlər. Bundan daha da betəri, xoşagəlməyəni 
və həyəcan doğuranı odur ki, ötən il Ermənistanda ötəri görüşdüyüm çex jurnalisti Dana Mazalovanın iddiasına 

görə, Xocalı qətliamının azərbaycanlı operator Çingiz Mustafayev tərəfindən çəkilmiş kadrlarının orijinalını 

görüb. Onun iddiasına görə həmin kadrlarda cəsədlərin tanınmaz hala salındığı görünmürdü və buradan belə 
nəticəyə gəlir ki, kimlərsə sonradan cəsədləri tanınmaz hala salıb” deyə Tomas de Vall bildirir. Müəllif yazır ki, 

əgər kimsə azərbaycanlı mülki əhalinin ermənilər tərəfindən kütləvi şəkildə qətlə yetirildiyinə dair 

təkzibolunmaz mənbə axtarmaq istəyirsə o zaman uzağa getməyə dəyməz. Qarabağ müharibəsinin tanınmış 

iştirakçılarından biri Monte Melkonyanın (Məşhur “Asala” terrorçusu, Xocalı qətliamını törədənlərdən biri) 
qardaşı öz xatirələrində bu barədə geniş yazır. O, xatırlayır ki, Melkonyan hadisə yerinə gələndə gördüklərindən 

iyrəndiyini deyib və qətliama görə günahı “nizamsız” erməni hərbi birləşmələrinin-"Arabo" və “Aramo” 

batalyonlarının üzərinə qoyub. 
Tomas de Vall yazır ki, Ermənistanın indiki prezidenti Serj Sərkisyan da 2000-ci ildə onunla söhbətində 

erməni yaraqlılarının azərbaycanlı mülki şəxsləri öldürdüyünü təsdiqləyib: “Mən onun müsahibəsindən sitatları 

"Qara Bağ" kitabımda göstərmişəm və nəticədə hər il Azərbaycanda Xocalı hadisələrinin ildönümü qeyd 

olunanda mənim də adımı çəkirlər. Baxmayaraq ki, kitabımda oxuculardan oradakı informasiyaları kontekstdən 
çıxarmamağı və öz siyasi baxışlarına uyğun şərh etməməyi xahiş etmişdim". Müəllif daha sonra vurğulayır ki, 

Xocalı qurbanlarının yad olunmaq və ədalətə nail olmaq haqları var. Lakin Tomas de Vall məqalənin bu yerində 

neytral görünməyə çalışaraq Qarabağdakı müharibə dövründə erməni mülki əhalisinin də “qurbanlar verdiyini” 
xatırlamağı lazım bilir. O yazır ki, Azərbaycanda Xocalı hadisələri son illər geniş qeyd olunur, müəllif azyaşlı 

uşaqlara qətliam qurbanlarının cəsədlərinin göstərilməsini “yolverilməz” sayır. Ekspert hesab edir ki, 2011-ci 
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ildə Xocalı qətliamının ermənilərin nə dərəcədə faşist və qəddar olması barədə təbliğat üçün istifadə edilməsi 

təhlükəli ola bilər. Çünki 16 illik atəşkəs indi ən kövrək vaxtlarını yaşayır və yeni müharibənin başlanması riski 

yüksəkdir. Ona görə də günahsız insanların qanının axıdılmasından yeni müharibəyə çağırmaq üçün istifadə 

etmək olmaz. “Burada iki aydın məqamı qeyd etmək lazımdır. Birincisi, Xocalıda dəhşətli qətliam törədilib, 
lakin bu, dünyada yeganə belə qətliam deyil. Ruandadan tutmuş Bosniyaya qədər hər yerdə bu cür kütləvi 

qətliamlar törədilib. Ona görə də Xocalı qətliamının qurbanları yad edilərkən digər belə kütləvi qırğınlar da yada 

salınmalıdır. İkincisi, ermənilər və azərbaycanlılar münaqişəni sülh yolu ilə həll etmək istəyirlərsə və yeni 
müharibə başlamaq istəmirlərsə bu cür hadisələrə daha ağıllı yanaşma nümayiş etdirməlidir” deyə müəllif yazır.  

 

“Yeni Müsavat”.-2001.-12 fevral.-N 38.-S.11. 
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Xocalıya qədər... 
 

Ġlk hədəf ġuĢanın qədim kəndləri Malıbəyli-QuĢçular idi 
 

Ermənistan 22 il öncə - 1988-ci ilin fevralından Qarabağ iddiası ilə Azərbaycana qarşı növbəti 

təcavüzkar siyasətə başladı. Azərbaycan XX əsrin əvvəllərindən bəri bir neçə dəfə bu cür təcavüzə, qırğına, 
soyqırımına, ərazi işğalına məruz qalsa da, başlanan növbəti dalğaya hazır deyildi. Odur ki, qəfil gələn qara 

buluda Azərbaycan cəmiyyətinin həm siyasi-psixoloji cəhətdən, həm də insanlarda müharibə şüurunun 

formalaşması baxımından baş verənlərə adaptasiyası xeyli vaxt apardı. 

"Şirin" yuxulardan bizi Qarabağda Bəxtiyarla Əlinin ölümü oyatdı. Bu hadisədən - ermənilər tərəfindən 
onların öldürülməsindən dərhal sonra kommunizmə doğru irəliləyən Kommunist Partiyası Qarabağda yaşayan 

azərbaycanlılardan ov tüfənglərini, təsərrüfatda işlətdikləri beli, yabanı da yığışdırdı. Qarşı tərəfi isə təpədən-

dırnağadək silahlandırıldı. 1988-ci ilin fevralından başlayan ermənilərin separatçılıq hərəkətləri, torpaq iddiaları 
insan ölümləri, yanğınlar, tez-tez törədilən terror hadisələri ilə müşayiət olundu. Beləliklə, 1991-ci il oktyabrın 

30-da Tuğ və Səlakətin kəndləri işğal edildi. Qəsbkarlar noyabrın 19-da Xocavənd kəndini də zəbt etdilər. 1992-

ci il yanvarın 10-da Axullu kəndi də düşmən tapdağına çevrildi. 
Qarabağın ən iri yaşayış məskənlərindən olan Malıbəyli, Aşağı və Yuxarı Quşçular kəndləri Şuşa 

rayonunda, Qarabağ silsiləsinin dağətəyi ərazisində, rayon mərkəzindən 14 kilometr şimal-şərqdə, Xankəndi 

şəhərinin 2,5 kilometrliyində, Ağdam-Şuşa avtomobil yolundan 2 km aralıda yerləşirdi. Əsrlər öncə bu 

kəndlərdə karvansaralar, əttar, əllaf, baqqal dükanları, aşxanalar, çayxanalar, hamam, məscid, qala divarları, 
hətta kanalizasiya xətti də varmış. Bu qədim kəndlər Qarabağın ən ağır-batman, qayım- qədim obalarından idi. 

İşğal ərəfəsində kəndin 4 min nəfərə yaxın əhalisi var idi. Əhalinin əsas məşğuliyyəti əkinçilik və tərəvəzçilik 

olub. Kənddə 2 orta məktəb, kitabxana, mədəniyyət evi, klub, kinoqurğu, məişət evi, poçt-rabitə şöbəsi, 
ambulatoriya, minarəli məscid, çay daşlarından tikilmiş hamam kompleksi, tunc dövrünə aid kurqanlar var idi. 

XX əsrin əvvəllərində -1909- cu ildə dövrünün ziyalısı Məmməd Qarayev Malıbəyli kəndində qızlar üçün 

əyalətdə ilk rus- tatar məktəbini açdırıb. Kəndin şimal-şərqində yaşı 300 ili çoxdan adlamış Səfəvi dövrünün 

yadigarı olan səkkizguşəli, çatma tağlı, iki günbəzdən və su hovuzundan ibarət olan hamam tikilisi də var idi. 
Quşçular kəndi isə Şuşa rayonundan 16 kilometr şimal-şərqdə, Qarabağ silsiləsində, dağətəyi ərazidə, 

Quşçular çayı sahilində yerləşir. Quşçular oykonimi Qarabağda yaşamış türkdil1i quşçu tayfalarının adı ilə 

bağlıdır. Veri gəlmişkən qeyd edək ki, Aşağı və Yuxarı Quşçular yaşayış məntəqələri Malıbəyli kəndi ilə 
birlikdə xəritədə Xocalı rayonu ərazisində bir adanı xatırladır. Odur ki, erməni terrorçuları Xocalını işğal etmək 

üçün ilk növbədə Malıbəyli və Quşçular kəndlərini zəbt etdilər. Xalqımızın uzaq tarixində ağrılı-acılı səhifələr 

çoxdur. Yaxın keçmişimizin Malıbəyli və Quşçular faciəsi də bu qəbildəndir. 
1992-ci il fevralın 10-da erməni birləşmiş hərbi hissələri Malıbəyli kəndinə üç tərəfdən hücuma 

keçdilər. Həmin vaxtadək ara-sıra hücumlar, həmlələr olsa da, vəziyyət budəfəki qədər gərgin olmamışdı. 

Düşmənin bu hücumu əvvəlkilərə bənzəmirdi. Səhər tezdən kənd artilleriya qurğularından və iriçaplı 

pulemyotlardan atəşə tutuldu. Malıbəyli və Quşçular kəndlərinin kişiləri mərdliklə müdafiə olunaraq düşməni 
kəndə girməyə, camaatdan girov götürməyə imkan vermirdilər. Vəziyyət hər an gərginləşirdi, qadınların, 

qocaların, uşaqların kənddə qalması böyük faciələrə səbəb ola bilərdi. Gecə ikən Malıbəylinin dinc əhalisi 

qonşu Quşçular kəndinə gətirilir. Ancaq kəndin kişilərinin silah- sursatı, ov tüfəngi belə olmadığından düşmənin 
mühasirə dalğası daralır, saatlar ötdükcə Quşçular kəndini də ağuşuna alırdı. Malıbəyli və Quşçular kəndlərinin 

3 minədək əhalisi düşmən əlinə keçməmək üçün ya Xocalıya, ya da Ağdama doğru hərəkət etməli idi. Düşmən 

Xocalı istiqamətində əhalini qırmaq və girov götürmək üçün güclü hazırlıq işləri görmüşdü. Odur ki, Malıbəyli 

əhalisi soyuq fevral gecəsində Abdal və Gülablı kəndləri istiqamətində 16 km yolu keçib Ağdama tərəf gəlməyə 
qərar verdi. 

1992-ci il fevralın 11-də Malıbəyli, Aşağı və Yuxarı Quşçular kəndlərinin camaatı dağları, meşələri aşıb 

keçərək çətin bir yol qət etdi. Ağbulaq və Pircamal kəndləri yaxınlığındakı zirvələrdə mövqe tutan ermənilər 
əhalinin keçə biləcəyi yolu nəzarətə götürmüşdülər. Üç minlik əhalinin salamat çıxarılmasını cəmi 60 nəfər 

müdafiəçi öz üzərinə götürmüşdü. Təpələrin başında yüksək mövqe tutmalarına baxmayaraq, ermənilərin 

hücumunun qarşısı alındı. Həmin gün Malıbəyli və Quşçular əhalisindən 8 nəfər şəhid oldu, 3 nəfər girov 
götürüldü, 20 nəfər ağır yaralanaraq bədən xəsarətləri aldı. Fevralın 11-də 18.00-da Malıbəyli-Quşçular camaatı 

min bir müsibətlə Ağdamın Abdal və Gülablı kəndlərinə yetişdi. Hər iki qədim kənd fevralın 11-dən 12-nə 

keçən gecə işğal olundu. 
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ĠKĠNCĠ HƏDƏF QARADAĞLI ĠDĠ 

 

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

Dağlıq Qarabağın en qədim və iri yaşayış məskənlərindən olan Qaradağlını mühasirəyə aldılar. Xatırladaq ki, 
Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin statusu Azərbaycan Respublikasının 26 noyabr 1991-ci il tarixli 279-XII 

nömrəli Qanununa əsasən ləğv olunmuşdu. Həmin qanunla Martuni və Hadrut rayonlarının əsasında Xocavənd 

rayonu yaradılmış və Qaradağlı kəndi də bu rayonun inzibati ərazisinə daxil edilmişdi. Qaradağlı kəndi 
ermənilər yaşayan Ağkənd, Aşan, Baravatun, Qovaxan, Dağdağan, Kəndxord, Mirikend, Mısmına, Muşqabad, 

Ningi, Harov kəndləri ilə əhatələnmişdi. Kəndin əhalisi əsasən heyvandarlıq, taxılçılıq və tərəvəzçiliklə məşğul 

olurdu. Dağlıq Qarabağda münaqişə başlayan zamandan Qaradağlı kəndinin camaatı dəfələrlə ermənilərin 

dəhşətli hücumlarına sinə gərmişdi. işğal gününə qədər onlarca kənd sakini erməni hücumları zamanı canlarını 
qurban vermiş, şəhid olmuşdular. Qaradağlılar da işğala məruz qalmış digər kəndlərin sakinləri kimi, illərlə 

ermənilərin törətdikləri qanlı terror aktlarının qurbanı olmuşlar. Verilən qurbanların çoxluğuna baxmayaraq, 

qaradağlılar bütün erməni hücumlarının qarşısını çətinliklə də olsa ala bilirdilər. Lakin bu müdafiə kənd 
camaatının, xüsusən cavanların özünümüdafiə postu kimi kolxoz və ya başqa inzibati binalarda yaratdıqları 

istehkamlardan o tərəfə keçə bilmirdi. Onların da əlindəki gizləyib saxladıqları üç-beş ədəd ov tüfəngindən 

ibarət idi. Ermənilərin Yuxarı Qarabağda törətdikləri cinayət əməllərinə qarşı dövlət səviyyəsində, demək olar 

ki, heç bir tədbir görülmürdü. Ermənilər azərbaycanlıların əlində silah olmadığını bilib asanlıqla yaşayış 
məntəqələrini işğal edirdilər. Qaradağlı da belə bir cinayətkar hərəkətin, ölkə rəhbərliyinin laqeyd münasibətinin 

qur- banı oldu. 

1992-ci il fevralın 15-də təpədən-dırnağadək silahlanmış ermənilər Qaradağlıya güclü basqın edirlər. 
Həmin gün qurbanlar bahasına olsa da, qaradağlılar düşməni kəndə girməyə qoymadılar. Lakin fevralın 16-da 

səhər tezdən erməni terrorçuları daha böyük qüvvə ilə Qaradağlı kəndinə güclü hücuma keçdilər. Fevralın 17-nə 

keçən gecə səhərə qədər döyüş getdi, yenə də camaat necə olursa-olsun kəndi qorudular. Bundan sonra erməni 
hərbi birləşmələri 23-cü diviziyanın 366-cı motoatıcı alayının əsgər və zabit heyəti və xarici ölkələrdən 

gətirilmiş muzdlu qatillərlə birlikdə müxtəlif istiqamətlərdən Qaradağlı kəndinə güclü hücuma keçdilər. 

Fevralın 17-də axşama yaxın müdafiəçilərin istehkam kimi seçdikləri kənd sovetinin binası da ermənilər 

tərəfindən tutuldu. Sursatları tükənən kənd müdafiəçiləri çoxlu şəhid verdi. Dörd ilə yaxın düşmənlə üz-üzə 
əliyalın mübarizə aparan Qaradağlı kəndi ermənilər tərəfindən zəbt olundu. 

 
XOCALI YOLU AÇILMIġDI 

 

Xocalı ilə avtomobil əlaqəsi kəsilmiş və yeganə vasitə yalnız vertolyotlar qalmışdı. Şəhərə sonuncu 
mülki vertolyot yanvarın 29-da gəlir. Şuşa üzərində mülki vertolyotun vurulmasından və nəticədə 10 nəfər 

insanın həlak olmasından sonra nəqliyyatın bu növü də fəaliyyətini dayandırır. 

1992-ci il fevralın 18-də Xocalı istiqamətin- də olan yaşayış məntəqələri azərbaycanlılardan təmizlənir, 
yüksək mövqelər ermənilər tərəfindən tutulur. Onlar güclü silah-sursat və texnika ilə təchiz olunmuşdular. 

Xocalı əhalisinin gözlənilən təhlükədən xəbəri olsa və ölkə rəhbərliyi bu barədə məlumatlandırılsa da, yenə də 

heç bir tədbir görülmədi, camaat silahsız-sursatsız, müdafiəsiz şəkildə taleyin ümidinə buraxıldı. 
Ermənilər isə irəliyə doğru addımlayırdılar. Maneə hesab etdikləri Malıbəyli, Quşçular və Qaradağlı 

kəndlərini artıq işğal etmişdilər. 

1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə erməni silahlı birləşmələri Xankəndidəki 366 saylı qvardiya 

motoatıcı alayının tankları, PDM- ləri, ZTR-ləri və şəxsi heyətin iştirakı ilə Xocalı şəhərinə daxil oldular. 
Modifikasiya edilmiş “Alazan” tipli qurğular şəhəri yandırıb külə döndərdi. Dinc əhaliyə şəhərdən çıxmaq üçün 

dəhliz belə verməyən cinayətkarlar Ağdama tərəf qaçan qadını, qocanı, uşağı amansızlıqla qətlə yetirdilər. 366-

cı motoatıcı alayın əsgəri Viktoriya İvleva deyib ki, şəhərin topa tutulmasını gözüylə görüb: \"...Gördüm ki, 
qarşı tərəfdən buluda oxşar nəsə gəlir, yaxınlaşanda aydın oldu ki, yarıçılpaq insan kütləsidir. Türklərdən 

(azərbaycanlılar - R.R) ən axırda qarın için- də ayaqyalın üç uşağı ilə birgə gedən qadın tez- tez yıxılır, onu 

qaldırırdılar. Adamları təpənin maili döşündə güllələyirdilər. Həmin qadını və körpələrini də güllələdilər".  
Leonid Kravtsev - hərbi təyyarəçi, mayor: \"Fevralın 26-da mən Stepanakertdən yaralıları çıxartdım. 

Əsgəran darvazasından geri qayıdanda aşağıda gözümə ləkələr göründü, bir az aşağı endim. Bortmexanikim 

qışqırdı ki, bax, oradakı qadınlar və uşaqlardır. Bir az yoxuşda yerə səpələnmiş yüzlərlə insan cəsədi var idi. Biz 

ora uçduq, yerli milis kapitanı da bizimlə idi, başı əzilmiş dörd yaşlı oğlanı görən kimi bir andaca dəli olduq. 
Hələ də peşmanam, kaş ki onu özümüzlə aparmayaydıq, çox çəkmədi öldü. İnanılacaq deyildi, hər yan eybəcər 

hala salınmış insan cəsədləri ilə doluydu. Biz onları yığıb Ağdama daşıyırdıq/'. 
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Xocalı faciəsinin iştirakçısı, erməni yazıçısı Daud Xeyriyanın kitabından: /Martın 2-dən meyitlərin 

yandırılması ilə məşğul olan erməni /”Qaflan”/' qrupu yüzdən artıq azərbaycanlı meyiti yığdı və Xocalıdan 

təxminən bir kilometr qərbdə yandırdı. Axırıncı maşında mən alnından və əllərindən yaralanmış on yaşlı qız 

gördüm. Aclığa, soyuğa və aldığı yaralara baxmayaraq hələ də keçinməmişdi. Uşaq yavaş-yavaş nəfəs alırdı. 
Tiqranyan adlı əsgər tezliklə bu hərəkətsiz qızı götürüb meyitlərin üstünə tulladı və od vurdu/'. 

Bu kütləvi və amansız insan qırğını erməni qəsbkarlarının Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini, ərazi 

bütövlüyünü hədəfə almış məqsədyönlü irticaçı siyasətinin yeni bir mərhələsi ol- maqla ağlasığmaz qəddarlığı 
və qeyri-insani cəza üsulları ilə bəşər tarixində oxşarı olmayan vəhşilik kimi yadda qalacaqdır. Xocalı soyqırımı 

bəşəriyyətin, XX əsrin ən böyük və dəhşətli faciəsidir. 

Xocalı faciəsi zamanı dinc azərbaycanlı sakinlərə qarşı vəhşilik törədənlər Cenevrə Konvensiyasının 
/”insan hüquqları haqqında/ Ümumi Deklarasiyasının (BMT Baş Məclisi tərəfindən 10.02 1948-ci ildə qəbul 

olunmuşdur) 2,3,5,9 və 17-ci maddələrinin /”Hərbi münaqişələr və fövqəladə hallar zamanı qadın və uşaqların 

müdafiəsi haqqında/' Deklarasiyanın (BMT Baş Məclisi tərəfindən 14.12.1974-cü ildə qəbul olunmuşdur), 

/Soyqırımı cinayətlərinin qarşısının alınması və cəzalandırılması haqqında\" Konvensiyanın (9.12.1948-ci ildə 
BMT Baş Məclisi tərəfindən qəbul olunmuşdur) tələblərini kobud surətdə pozmuş və indiyədək heç kim 

cəzalandırılmamışdır. Cəzasızlıq isə yeni cinayətlər üçün münbit şərait yaradır. Soyqırımı ifadəsinin hüquqi 

mənası BMT-nin Baş Assambleyasının 9 dekabr 1948-ci il tarixli qətnaməsində qəbul edilmiş /Soyqırımı 
cinayətinin qarşı- sının alınması və ona görə cəza haqqında/ Konvensiya ilə müəyyənləşib. Orada bildirilir ki, 

hər hansı milli, etnik, irqi və ya dini qrupun tam və ya qismən məhv edilməsi, kütləvi şəkildə insanlara bədən 

xəsarəti yetirilməsi, uşaq doğuşunun qarşısının alınması və uşaqların zorla bir insan qrupundan digərinə 

verilməsi soyqırımı hesab olunur. Bu hüquqi şərti Xocalı hadisələrini beynəlxalq hüquq əsasında soyqırımı 
cinayət aktı kimi qiymətləndirməyə əsas verir. Nürnberq Hərbi Tribunalının Nizamnaməsi, Yuqoslaviya üzrə 

Beynəlxalq Cinayət Tribunalının Nizamnaməsi, Ruanda üzrə Beynəlxalq Cinayət Tribunalının Nizamnaməsi, 

Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin Statusu və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin /Azərbaycanlıların 
soyqırımı haqqında/ 26 mart 1998-ci il tarixli fərmanı da bu cinayətin dünya dövlətləri tərəfindən soyqırımı kimi 

tanınmasına hüquqi əsas verir. 

Ərtoğrul 

Material KĠVDF-nin dəstəklədiyi layihə çərçivəsində hazırlanıb 

 

“Kaspi”.-2011.-11 fevral.-N.26.-S.13. 
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Türkiyədə Xocalı soyqırımının ildönümü ilə bağlı silsilə tədbirlər keçiriləcəkdir 
 

Ankara, 14 fevral (AzərTAc). Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyi Xocalı faciəsinin 19-cu ildönümü ilə 
əlaqədar bir sıra xatirə və təbliğat xarakterli tədbirlərin keçirilməsini planlaşdırır.  

Səfirlik Qazi Universitetində Azərbaycan Tibb Universiteti, həmçinin Ankaranın Etimesqut Bələdiyyəsi 

ilə birlikdə Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə həsr olunmuş telekonfrans təşkil edəcəkdir.  
Bundan əlavə, Keçiörən Bələdiyyəsində Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə ucaldılmış abidənin 

önünə əklil qoyulması, Türkiyə Strateji Araşdırmalar Mərkəzi ilə müştərək konfransın keçirilməsi nəzərdə 

tutulur. Mətbuatda silsilə məqalələrin dərc olunması, Türkiyənin nüfuzlu “beyin mərkəzləri”ndən olan USAK 

(Beynəlxalq Strateji Araşdırmalar Mərkəzi) ilə birgə elmi konfransın təşkil olunması da planlaşdırılır.  
Türkiyənin Samsun, Adana və Kayseri şəhərlərində də səfirliyin dəstəyi və diaspor nümayəndələrimizin 

təşkilatçılığı ilə Xocalı soyqırımının 19-cu ildönümü ilə bağlı tədbirlərin keçirilməsi gözlənilir.  

Yerli KİV-lər tərəfindən işıqlandırılacaq bütün tədbirlərdə Ankarada təhsil alan tələbələrinin və diaspor 
nümayəndələrinin iştirakının təmin olunması, “Xocalıya ədalət” kampaniyası çərçivəsində Xocalı faciəsinin 

insanlığa qarşı cinayət kimi tanınması məqsədi ilə imza toplanması da nəzərdə tutulur.  

Səfirlik tərəfindən Xocalı soyqırımı ilə bağlı ətraflı məlumat hazırlanaraq Ankaradakı diplomatik 
korpusa, beynəlxalq təşkilatlarının nümayəndəliklərinə, dövlət qurumlarına, “beyin mərkəzləri”nə, KİV və 

siyasi icmalçıların elektron ünvanlarına göndəriləcəkdir.  

 

Oqtay Bayramov  
AzərTAc-ın xüsusi müxbiri  

Ankara 

 

14 fevral 2011-ci il 
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Xocalı olayları dünya mətbuatında 
 

Sovet ordusunun yaranma günü tarixə düşən fevral bizim üçün uzun illər bayram ayı kimi anılsa da artıq 
20 ildir biz belə bir gün tanımırıq. Amma fevral ayı bizim üçün yenə də tarixi bir günün yaşandığı təqvim olaraq 

qalır. Heç şübhəsiz bu millət və dövlət var olduqca da bu ay və onun 26-cı günü xatırlanacaq. Çünki tayfa 

statusunu hələ də özündə saxlamaqda olan və ərazimizdə məskunlaşdırılan ermənilərin torpaq iddiaları ilə 
başlanan prosesin davamı olaraq 1992-ci il fevralın 26-da Azərbaycanın Xocalı şəhəri yerlə-yeksan olundu. Bu 

şəhərin insanlarının başına ağlasığmaz olaylar gətirildi. Sözün həqiqi mənasında soyqırım törədildi. Artıq 

tariximizə "Xocalı soyqırımı günü" kimi düşən həmin olaylardan 19 il ötüb və ildönümünə sayılı günlər qalıb.  

Dünyanın hələ də etiraf etmədiyi bu hadisəni-ermənilərin özlərinin törətdiyi bu vəhşiliyin təbliğatını da 
ermənilər aparır. Törətdiklərini deyil, belə bir faciəni yaşadıqlarını həmin olayların təbliğatı ilə öz adlarına 

çıxırlar. Azərbaycan tərəfi tarixin ən amansız faciələrindən olan Xocalını dünya ictimaiyyətinin diqqətinə 

çatdırmaq üçün əlindən gələni etsə də ermənilərin yanında dayananlardan çox azı həqiqəti görməyə maraq 
göstərir. Amma atalar "Haqq nazilər, üzülməz"-deyiblər. Artıq erməni vandalizminin bariz nümunəsi olan bu 

soyqırıma dünya dövlətləri də yavaş-yavaş reaksiya verməyə başlayıblar. Belə ki, tanınmış qafqazşünas Tomas 

de Vaal ABŞ-nın "The National İnterest" qəzetində "Qafqazda daha böyük müharibə" adlı yazısında Xocalı 
soyqırımına geniş yer ayırıb.  

Yazıya girişdə o, azərbaycanlılarla bərabər, ermənilərin də çoxsaylı müraciətlərinin olduğunu qeyd edib. 

Belə ki, ermənilər 1988-ci ilin fevral ayında Sumqayıtda qətl olunduqlarını iddia ediblər. Və baş verən 

hadisələrə obyektiv qiymət verilməsini xahiş ediblər. Jurnalistin sözlərinə görə, onun Sumqayıt hadisələri ilə 
bağlı geniş bilgisi olmasa da, Xocalıda baş verənləri çox yaxşı bilir. Hətta doğrudan da azərbaycanlılar 

soyqırımdan əvvəl erməniləri öldürübsə də, bu, Xocalıda baş verən vəhşiliklərə haqq qazandıra bilməz.  

Qeyd edək ki, əvvəlki illərdən fərqli olaraq dünyanın bir çox yerində Azərbaycanın Xocalı qurbanlarının 
xatirəsini daha geniş qeyd etməyə hazırlaşması da, onların haqlı olduğunu təsdiqləyir. Etiraf edilir ki, Xocalı 

Qarabağ müharibəsi gedişində baş verən ən dəhşətli hadisə idi. Belə bir olayın baş vermədiyini inkar etmək 

faktiki olaraq mümkünsüzdür. Çünki əldə həm foto, həm video, həm də canlı şahidlər var. Bundan başqa rus 

insan hüquqları qrupu, "Human Rights Watch" təşkilatı, çoxsaylı xarici jurnalistlər həmin ərəfədə hadisə 
yerində olub, baş verənləri bütün dünyaya çatdırıblar. İndi bütün bunları necə inkar etmək olar?  

Xarici jurnalistlərin yazılarında əksini tapan məqamlara diqqət yetirəndə məlum olur ki, erməni silahlı 

qruplaşmaları əvvəlcədən elan etdikləri "dəhlizdən" qaçıb canını qurtarmaq istəyən dinc insanları dəstə-dəstə 
məhv ediblər. Və burada insanlığa zidd hadisələr baş verib.  

İrəvan isə hazırda belə bir şeyin olduğunu inkar edir. Ermənilər əsasən Azərbaycanın sabiq prezidenti 

Ayaz Mütəllibova aid olunan açıqlamaya istinad edirlər. Ona görə ki, o zaman hakimiyyətdə olanlar nəinki 
Xocalı, hətta bütün baş verənləri ört-basdır etməyə çalışır, bütün nitqlərini inkar üzərində qururdular. Necə ki, 

Xocalıda baş verənlərin səhəri günü dövlət başçısı belə bir şeyin olmadığını demişdi. Amma birinci şəxsin 

hadisələrdən informasiyasız olması və ya xalqın qəzəbindən qorxaraq faciəni gizlətməsinin indi heç bir 

əhəmiyyəti olmadığı kimi faciənin təşkilatçısı və törədicisi olan ermənilərin də buna əsaslanması gülünc 
görünür. Çünki ortada danılmaz faktlar var.  

Dünya mətbuatında dərc olunan materiallarda o da vurğulanır ki, ilk növbədə burada günahkarlar 

Ermənistanı hazırda idarə edən şəxslərdir. Ermənistan Silahlı Qüvvələrində yüksək vəzifə tutan Monte 
Melikonyan həmin hadisədə şəxsən iştirak edib. Video kadrlarda da bu açıq-aşkar sübut olunur. Hazırda dövlət 

başçısı olan Serj Sərkisyan planı cızan əsas simalardan biri olub. O, xarici mətbuata verdiyi müsahibələrdə bunu 

şəxsən təsdiq edib. Həmin müsahibə də Vaalın "Qara Bağ" (Black Garden) kitabına də salınıb.  

Əlbəttə ki, bu gün Azərbaycan dövlətinin və xalqının Xocalı olaylarını dünya miqyasında təbliğ etməsi 
tam ədalətlidir. Amma jurnalistin fikrincə, bu kimi hadisələr artıq bir neçə dəfə baş verdiyindən onun 

tanıdılması məqsədəuyğun sayılmır. Odur ki, Xocalı hadisələrini də digər soyqırımlarla birlikdə qeyd etmək 

lazımdır. Tomas de Vaal hesab edir ki, əgər belə olarsa, onda yaxşı nəticə əldə olunar. Yox əgər hər şey olduğu 
kimi davam edərsə, bu nifrət hissinin gələcək nəsillərə də yol tapmasına yol açar. 

 

“Ədalət”.-2011.-15 fevral.-N.28.-S.4. 
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Xocalı soyqırımı Türkiyədə anılacaq 
 

Azərbaycanın Ankaradakı səfirliyi tərəfindən Xocalı faciəsinin 19-cu ildönümü münasibətilə bir sıra 
xatirə və təbliğat xarakterli silsilə tədbirlərin keçirilməsi planlaşdırılıb. Qeyd olunan silsilə tədbirlər arasında: 

1 - Qazi Universitetində Xocalı Soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə həsr olunmuş telekonfrans vasitəsilə 

canlı olaraq Azərbaycan Tibb Universiteti ilə birgə tədbir keçirilməsi, 
2 - Ankara şəhərinin Etimesqut Bələdiyyəsi ilə birgə Xocalı Soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə həsr 

olunmuş xatirə tədbirinin təşkil edilməsi,  

3 - Ankara şəhərinin Keçiörən Bələdiyyəsində Xocalı Soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə ucaldılmış 

abidənin önünə əklil qoyulması və geniş tərkibli xatirə tədbirinin keçirilməsi, 
4 - TÜRKSAM (Türkiyə Strateji Araşdırmalar Mərkəzi) ilə müştərək olaraq konfrans təşkil olunması, 

5 - Xocalı faciəsi ilə bağlı yüksək tirajlı mətbuatda müxtəlif məqalələrin dərc olunması 

6 - Türkiyənin nüfuzlu fikir quruluşlarından biri olan USAK (Beynəlxalq Strateji Araşdırmalar 
Mərkəzi) ilə müştərək olaraq geniş tərkibli elmi konfransın təşkil olunması mövcuddur. 

Bütün bunlarla yanaşı Türkiyənin Samsun, Adana və Kayseri şəhərlərində də Azərbaycan səfirliyin 

dəstəyi və diaspor nümayəndələrinin təşkilatçılığı ilə Xocalı Soyqırımının 19-cu ildönümü münasibətilə 
tədbirlərin keçirilməsi planlaşdırılır. 

Xocalı Soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə həsr olunmuş tədbirlərə yerli KİV-in cəlb olunması və qeyd 

olunan tədbirlərin yerli KİV-də işıqlandırılmasının təmin olunması da nəzərdə tutulur. Yuxarıda qeyd olunan 

bütün tədbirlərdə, Ankarada təhsil alan universitet tələbələrinin, polis akademiyası tələbələrinin, ali hərbi 
məktəb tələbələrinin və diaspor nümayəndələrinin iştirakının təmin olunması, eləcə də "Xocalıya Ədalət" 

kampaniyası çərçivəsində Xocalı Faciəsinin "insanlığa qarşı cinayət" kimi tanınması məqsədilə tədbirlərdə 

iştirak edənlərin imzalarının toplanması qarşıya qoyulmuş məqsədlərdəndir. 
Səfirlik tərəfindən həmçinin, Xocalı Soyqırımı ilə bağlı pres-reliz hazırlanaraq Ankaradakı diplomatik 

nümayəndəliklərə, beynəlxalq təşkilatların təmsilçiliklərinə, müvafiq dövlət qurumlarına, fikir quruluşlarına, 

KİV orqanlarına və siyasi icmalçıların internet adreslərinə göndərilməsi də planlaşdırılır. 

1992-ci il fevral ayının 25-26-da erməni silahlı birləşmələri Xankəndidə yerləşən Rusiyaya məxsus 366-
cı alayın köməyi ilə azərbaycanlılar yaşayan Xocalı şəhərinə hücum edərək dinc əhaliyə qarşı xüsusi qəddarlıqla 

müşaiyət olunan genosid aktını həyata keçiriblər. Bu faciə nəticəsində 613 dinc sakin qətlə yetirilib, 487 nəfər 

yaralanıb, 1275 nəfər isə əsir götürülüb. Onlardan bir çoxu əsirlikdən qayıtmayıb və sonrakı taleyi barədə hər 
hansı məlumat yoxdur. 

 

“Palitra”.-2011.-15 fevral.-N.16.-S.4. 
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Ukraynada müxtəlif xalqların nümayəndələri  

Xocalıdakı vəhĢiliklərdən dəhĢətə gəliblər 
 

İslam Konfransı Gənclər Forumunun və Ukrayna Azərbaycanlı Gənclər Birliyinin birgə təşəbbüsü  ilə 

Ukraynada elan olunmuş "Xocalı ayı" çərçivəsində keçirilən tədbirlərə Nikolayev şəhərində start verilib. Bu 

barədə çərşənbə axşamı Trend-ə Ukrayna Azərbaycanlı Gənclər Birliyindən məlumat veriblər. 
Nikolayev şəhərinin mərkəzi küçə və meydanlarında  Xocalı soyqrımını özündə əks etdirən foto 

informasiya bukletlərini paylayan Ukrayna Azərbaycanlı Gənclər Birliyinin fəalları yerli əhaliyə Xocalı faciəsi 

ilə bağlı ətraflı məlumat verməklə gün ərzində ictimaiyyətin diqqətini erməni vəhşiliyinə yönləndiriblər. Şəhərin 
Aleksandrovsk media mərkəzində Xocalı qurbanlarının xatirəsini yad edən Nikolayev dövlət 

administrasiyasının rəsmiləri, Azərbaycan və bir sıra xalqların diaspor fəalları, televiziya və KİV nümayəndələri 

Azərbaycan və Ukrayna dövlət televiziyalarının birgə hazırladığı "Qarabağ tarixin burulğanında" sənədli filminə 
baxmaqla  ermənilərin son iki əsrdə Azərbaycan xalqına qarşı həyata keçirdikləri soyqırım və işğalçılıq siyasəti 

ilə tanış olublar. 

İslam Konfransı Gənclər Forumunun və Ukrayna Azərbaycanlı Gənclər Birliyinin təşəbbüsü ilə Xocalıya 

ədalət kompaniyası çərçivəsində keçirilən silsilə tədbirlər fevralın sonunadək Ukraynanın bir çox şəhərlərində 
davam edəcək. 

1992-ci il fevral ayının 25-26-da erməni silahlı birləşmələri Xankəndidə yerləşən Rusiyaya məxsus 366-

cı alayın köməyi ilə azərbaycanlılar yaşayan Xocalı şəhərinə hücum edərək dinc əhaliyə qarşı xüsusi qəddarlıqla 
müşayiət olunan genosid aktını həyata keçiriblər. Bu faciə nəticəsində 613 dinc sakin qətlə yetirilib, 487 nəfər 

yaralanıb, 1275 nəfər isə əsir götürülüb. Onlardan bir çoxu əsirlikdən qayıtmayıb və sonrakı taleyi barədə hər 

hansı məlumat yoxdur. 

 

“Palitra”.-2011.-16 fevral.-N.17.-S.5. 
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Xocalıda bəĢəriyyət əleyhinə cinayət törədilib 
 

Əliməmməd Nuriyev: «ġübhəsiz ki, Xocalıda baĢ verən qətliam soyqırımdır» 
 

Xocalı faciəsindən 19 il keçməsinə baхmayaraq hələ də insanlıq əleyhinə olan bu cinayətin soyqırım 

kimi tanıdılmasına nail ola bilməmişik. Maraqlıdır, ortada kifayət qədər faktın olduğu halda hüquqi qüvvəyə 
malik qərarların qəbulunu hansı amillər əngəlləyir? Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun prezidenti, 

hüquqşünas Əliməmməd Nuriyevin sözlərinə görə, Xocalı faciəsinin soyqırım olması bir faktdır. Məlumdur ki, 

soyqırım cinayəti məhz hər hansı şəхslər qrupunun milli, dini, irqi baхışlarına, etnik mənsubiyyətinə görə 

qəsdən məhv edilməsidir. Bu baхımdan şübhəsiz ki, Xocalıda baş verən qətliam məhz soyqırımdır. Çünki 
Xocalı sakinləri məhz azərbaycanlı olduqları üçün məhv edilib, onlara qarşı qətliam törədilib. Göründüyü kimi 

fakt ortadadır, lakin onun dünyada soyqırım kimi tanıdılması elə də asan məsələ deyil. Nəzərə almaq lazımdır 

ki, belə hadisələrin hüquqi baхımdan soyqırım kimi tanıdılması praktik cəhətdən olduqca çətin məsələdir, bunun 
üçün çoхsaylı prosedurların keçilməsi tələb olunur. Soyqırım cinayətlərinə hüquqi qiymət verilməsi üçün 

müvafiq tribunalın yaradılmasına ehtiyac var: «Güman etmirəm ki, BMT Təhlükəsizlik Şurası Xocalı faciəsi 

üçün belə bir qərar qəbul etsin. Çünki orada bir çoх dövlətlər təmsil olunur ki, onlar Azərbaycan üçün хüsusi 
qanunun qəbul edilməsinə imkan verməzlər. Bu baхımdan demək olar ki, Xocalı faciəsinin beynəlхalq 

səviyyədə soyqırım kimi tanıdılmasından ötrü praktik və prosedur çətinliklər mövcuddur. İndi belə bir qərarın 

qəbul edilməsindən ötrü beynəlхalq güclərə qarşı döyüşmək lazım gəlir. Bu baхımdan, hazırki şəraitdə Xocalı 

faciəsinin beynəlхalq aləmdə soyqırım kimi tanıdılması mümkünsüz görünür». Ə. Nuriyevin fikrincə, bütün 
bunlara baхmayaraq, beynəlхalq konvensiyalarda əksini tapmış müddəalar açıq-aşkar Xocalıda Azərbaycan 

türklərinə qarşı soyqırım cinayətinin törədildiyini göstərir. Bunu nəzərə alaraq çoх əhəmiyyətli məsələlər var ki, 

onların mütəmadi həyata keçirilməsi tələb olunur: «Yəni bütün hallarda biz Xocalıda soyqırım törədilməsini 
dünya birliyinə çatdırmalıyıq. Söhbət ondan gedir ki, biz dünyaya sübut etməliyik ki, Xocalıda insanlıq, 

bəşəriyyət əleyhinə cinayət törədilib. Bu cinayət erməni millətçiləri və dövləti tərəfindən baş verib». Artıq neçə 

illərdir ki, Leyla хanım Əliyevanın rəhbərliyi ilə «Xocalıya ədalət kampaniyası» həyata keçirilir. Layihə 

çərçivəsində bütün dünya ölkələrində müхtəlif təbəqələrdə-dövlət orqanları, qeyri-hökumət təşkilatları ilə 
görüşlər keçirilərək Xocalı faciəsinin mahiyyəti çatdırılır. Azərbaycan parlamenti, Ombudsman beynəlхalq 

təşkilatlara və ayrı-ayrı dövlətlərin parlamentlərinə müraciətlər qəbul edir. Ölkənin qeyri-hökumət təşkilatları və 

diplomatik korpusları da bu prosesdən kənarda qalmayaraq öz üzərinə düşən vəzifələri icra edirlər: «Bütün 
bunlara baхmayaraq, hələ də qarşımıza qoyduğumuz məqsədə nail ola bilməmişik. Hələ də dünyada elə ölkələr, 

beynəlхalq təşkilatlar var ki, Xocalı faciəsi barədə bilgiləri olduqca kasaddır. Hətta qardaş Türkiyədə Xocalı 

soyqırımı ilə bağlı kifayət qədər məlumat yoхdur. Ötən il Parlament Jurnalistlər Birliyinin layihəsi çərçivəsində 
Qeyri-hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının sədri Azay Quliyevlə birgə Türkiyədə olduq. İzmirdə 

Xocalı soyqırımı ilə bağlı sərgilər təşkil edilmişdi və məlum oldu ki, hətta Türkiyədə Xocalı soyqırımı ilə bağlı 

kifayət qədər məlumat yoхdur. Bu hal nəzərə alınaraq Türkiyə universitetləri və digər elm ocaqlarında Xocalı 

soyqırımı ilə bağlı silsilə tədbirlər keçirildi». Ona görə ilk növbədə tələb olunur ki, cəmiyyətin 
məlumatlandırılması prosesi həyata keçirilsin ki, ictimai rəydə yeni düşüncə hakim olsun. İnsanlar dərk etsinlər 

ki, doğrudan da Xocalıda bir qrup insan məhz azərbaycanlı, azəri türkü olduğuna görə Ermənistan silahlı 

qüvvələri tərəfindən qətliama məruz qalıb. Əgər bu fakt dünya ölkələrinin ictimai rəyinə çatdırılsa, şübhəsiz ki, 
dövlətlərin də buna hazırlanması prosesi gedəcək. Yalnız bu zaman BMT-də sözügedən məsələ ilə bağlı 

istədiyimiz qərarın qəbul edilməsi imkanını əldə edə bilərik. Hüquqşünasın sözlərinə görə, Azərbaycan 

parlamenti Xocalı faciəsini soyqırım kimi tanıyıb. Milli Məclis hər il bununla bağlı dünya ölkələrinin 

parlamentlərinə müraciətlər edir ki, Xocalı faciəsi soyqırım kimi tanınsın. Lakin hələlik istənilən nailiyyət əldə 
edilməyib. Belə ki, Türkiyə parlamenti də hələlik bununla bağlı qanun qəbul etməyib. Fəaliyyətimizi artıraraq 

əvvəlcə müхtəlif ölkələrin parlamentlərində müvafiq qanunların qəbul edilməsinə nail olmalıyıq. Belə 

qanunların qəbul edilməsi ən təsiredici vasitələrdin biri ola bilər. Bu yol isə ayrı-ayrı şəhərlərin bələdiyyələr 
səviyyəsində qərarların qəbul edilməsindən keçir. Bələdiyyələrin böyük-kiçikliyindən asılı olmayaraq Xocalı 

soyqırımı ilə bağlı qərarların qəbuluna nail olmalıyıq ki, gələcəkdə bu məsələni həmin ölkələrin parlamentlərinə 

çıхarmaq üçün əsas olsun. Parlamentlərin qərar qəbul etməsi isə artıq hüquqi nəticələr yaradacaq. Bu 
istiqamətdə işlər daim aparılmalıdır, çünki soyqırım cinayəti davam edən cinayətdir, onun iddia müddəti 

yoхdur. Onun nə zaman baş verməsindən asılı olmayaraq hər zaman belə hərəkətlərə yol vermiş şəхslər 

məsuliyyətə cəlb edilə bilər.  

Alim 
“Olaylar”.-2011.-16 fevral.-N.26.-S.15.  
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“Xocalıların günahı nəydi?” 

Beynəlxalq ekspertlər Xocalı faciəsini kütləvi qırğın və hərbi cinayət hesab edirlər 

Bakıda keçirilən dəyirmi masada maraqlı faktlar açıqlandı 

Dünən ĠrĢad Hotelində Nəcəf Nəcəfov Fondunun təĢkilatçılığı ilə “MünaqiĢə zonalarında çalıĢan 

jurnalistlərin fəaliyyətlərinin etik və hüquqi aspektləri” mövzusunda dəyirmi masa keçirildi. Tədbirdə 

Rusiyada nəĢr olunan “Novaya Qazeta”nın əməkdaĢı Viktoriya Ġvleva, “Memorial” Hüquq Müdafiə 

TəĢkilatının nümayəndəsi Svetlana QannuĢkina, “Beynəlxalq Böhran Qrupu”nun üzvü Lorens ġits və 

Amerikanın Montana Universitetinin müəllimi Tomas Qolts iĢtirak edirdilər.  
Çıxışlardan əvvəl Tomas Qoltsun Çeçenistanda 1990-ci illərdə olduğu zaman çəkdiyi 10 dəqiqəlik film nümayiş 

etdirildi.  
 

Vəfa Quluzadə niyə ağlayıb? 
Daha sonra çıxış edən cənab Qolts jurnalistlər üçün ekstremal situasiyalarda çalışmağın problemli olduğunu 

dedi: “Bunun üçün əlbəttə ki, qələm, dəftər, pul və qeydiyyat sənədi gərəkdir. Amma sonuncu heç də həmişə 

gərək olmur, əgər sənin bacarığın və cəsarətin varsa. Mən Çeçenistanın Semaşka kəndində iki həftə oldum, 

sonra həyatıma təhlükə olduğumu deyib məni Dağıstana və oradan da Azərbaycana keçməyə kömək etdilər. 
Mən dindar olmasam da, Azərbaycana gələndə Beşbarmaq dağına gedib dua etdim”. Xocalı faciəsi baş verən 

gün Azərbaycanda gördüklərinə toxunan Tomas Qolts bildirdi ki, o, hadisə barədə eşidəndə ilk olaraq AXC-nin 

informasiya üzrə nümayəndəsi Niyazi İbrahimova zəng edib: “Niyazi İbrahimov mənə dedi ki, dəqiq heç bir 

məlumatları olmasa da, bir şey dəqiqdir ki, dəhşətli nəsə olub. Sonra mən dövlət rəsmisi Vəfa Quluzadə ilə 
əlaqə saxladım, o, ağlayırdı. Bundan sonra Ağdama getdim, Xocalıdan gələn yolun üstündə qaçqınları 

qarşıladım və onları məscidə apardılar. Qəribədir ki, nələrin baş verdiyinə heç kim inanmırdı. Çünki rəsmi Bakı 

baş verənləri təkzib edirdi. Eyni zamanda, ermənilərdə bizim suallarımıza cavablarında “heç nə baş verməyib” 
deyirdilər. 2 gün belə davam etdi. Ancaq mən bu 2 gündə Xocalıdan gələnlərlə söhbət edib material topladım. 

Daha sonra “Vaşinqton Post”un redaktoru ilə danışdım, ona dəhşətli hadisələrin baş verdiyini söyləyəndə, o, 

birinci səhifə sənin materialını gözləyir, tez çatdır. Beləliklə, mən informasiyanı hazırlayıb şəkillərlə birgə 

göndərdim, bu, o zamankı siyasi həyatda sunami təsiri bağışladı. Təsəvvür edin ki, Azərbaycan hökuməti 
informasiya yayma, sən o zaman nə edə bilərsən? Bu mənada jurnalistlər üçün çox çətindir”. 

“Rusiya” kanalı “Turan”a istinadən 366-cı polk haqqında məlumat yaydı  
“Turan İA”-in redaktoru Şahin Hacıyev də qarşılaşdığı hadisələri xatırlayaraq bildirdi ki, o, parlamentin 

fövqəladə yığıncağında idi və  informasiya qıtlığı hökm sürürdü. O zaman deputatlar özləri də heç nə bilmirdi, 

hamı qorxurdu və Müdafiə Nazirliyinə zəng edib informasiya almağa cəhd edirdilər: “Yalnız biz bölgədən 

informasiya alıb yaydıq ki, Xocalıya 366-cı polk da hücum edib. Bax, bizim informasiyaya elə həmin gün 
“Rusiya” kanalı iki dəfə istinad etdi. Baxmayaraq ki, rus hərbçiləri və ermənilər hər şeyi təkzib edirdi. Heç kimə 

sirr deyildi ki, 366-cı polkda proporşiklərin hamısı erməni idi. Ancaq ortalıqda fakt vardı. Bundan sonra 

Respublika Prokurorluğu cinayət işi açdı və axtarış elan etdi. İndiyə qədər bu axtarış davam edir. İnformasiya 

qıtlığını yaradan amil, yaxud hökumətin iş sistemi haqqında bir hadisəni qeyd etmək istərdim, mən hadisə baş 
verən gün Ağdama getdim. Elə oldu ki, iki helikopterlə qaçqınları Ağdama gətirdilər. Mən Bakıya məlumat 

çatdırmaq üçün rayon icra hakimiyyətinə gedib zəng etmək istəyəndə, dedilər ki, telefonlar işləmir, yaxınlıqda 

DTK-nın şöbəsinə gedin, orda telefonlar işləyir. Elə oldu ki, şöbənin rəisinin otağından zəng edib xəbəri verdim 
və məndən sonra rəis yenidən telefonla əlaqə saxlayıb mənim məlumatımı eyni ilə Bakıya çatdırdı. Demək 

istəyirəm ki, dövlət orqanları bu səviyyədə işləyirdi”.  

“Ermənilər ortalığa fakt qoya bilmədilər” 
Xocalı faciəsi ilə bağlı geniş hesabat hazırlayan “Memorial” Hüquq Müdafiə Təşkilatının nümayəndəsi 

Svetlana Qannuşkina çıxışını Çeçenistan hadisələrinin xronikasından başladı: “Xüsusi bir məqama toxunmaq 

istərdim, rus ordusu Qroznıya hücumu 31 dekabrda həyata keçirdi, təsəvvür edin ki, həmin günlər heç bir 

mətbuat işləmirdi, məqsəddə o idi ki, ictimaiyyət hadisələrdən xəbər tutmasın. Yəni yaxın bir həftəlik bayram 
tətilində hər şeyi həll etsinlər. Sonralar, ikinci Çeçen müharibəsində  NTV-də 4 çeçen uşağının meyitini 

göstərəndə jurnalist Sorokina haqlı olaraq “Putin buna cavab verməlidir” söyləmişdi. Amma tok-şou keçirilən 

zalda kimsə “yaxşı edib, çünki onlar böyüyüb canavar olacaqdı” cavabını verəndə, heç kim etiraz etmədi. İndi 
sual edirəm, axı uşaqların günahı nədir? Eləcədə Xocalıların günahı nəydi? Bizim təşkilatın hazırladığı 

hesabatla bağlı ermənilər deyirdi ki, 54 səhv var, amma sonra birgə oturub müzakirə edəndə, məlum oldu ki, 1-2 
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səhv var. Çünki faktları göstərdik. Ermənilər deyəndə ki, bəs onlar Xocalılara şəhəri tərk etmək üçün təyyarələr 

vasitəsilə “listovkalar” atmışdılar, biz onlardan “birini göstərin” soruşduqda, ortalığa fakt qoya bilmədilər. Mən 

Xocalı faciəsini kütləvi qırğın və hərbi cinayət hesab edirəm. Bu faciə Xorvatiyadakı Serebnisa ilə bir sıraya 

qoyula bilər. 366-cı polka gəlincə, bəli, burada üçüncü qüvvəni axtarmaq lazımdır. Bilirsiniz, məsələyə geniş 
yanaşmalıyıq, SSRİ dağılmışdı, Rusiyada hakimiyyətə yeni gələnlər köhnələrdən fərqli olaraq dağılmağa mane 

olmurdular, əksinə təkan verirdilər. Mən çar dövründən bir misalı xatırlamaq istərdim, o dövrdə əsgərlərə 

əsirlərlə necə davranmaq üçün xüsusi bir sənəd verirdilər, bu sənədin arxasında dua var idi. Amma Xocalıda baş 
verənlər göstərdi ki, sovet ordusunda bu məsələlərə diqqət yetirilməyib”. 

S.Qannuşkina hesab edir ki, növbəti müharibə başlasa, bu artıq cinayətdir: “Ona görə hər iki tərəf yol 

axtarmalıdır. Məni bir neçə il əvvəl ermənilər hansısa jurnallarının təqdimat mərasiminə dəvət etmişdilər. Orada 
bir erməninin türk diplomatını necə öldürməsi haqqında filmin nümayişi oldu, bunu da onunla əsaslandırırdılar 

ki, Türkiyə soyqırımı tanımır. Sonradan həmin erməni 20 il azadlıqdan məhrum edilsə də, şikəst olduğu üçün 

cəzasının yarısını çəkdi. Elə həmin erməni də tədbirdə iştirak edirdi, mən ondan hərəkətindən peşmançılıq 

çəkdiyini soruşanda, o, bundan məmnun olduğunu dedi. Bilirsiniz, bu kimi düşüncədən qurtulmaq lazımdır, 
şəxsən mənə böyük Rusiya yox, normal Rusiya lazımdır. Yalnız normal Rusiyada insanlar azad və firavan 

yaşaya biləcək”. 

Ona dəstək olan jurnalisti Viktoriya İvleva bildirdi ki, o, İsveçdə olarkən Xİİ Karlın abidəsini görür: 
“İsveçlilərdən soruşdum ki, axı Xİİ Karl Poltava döyüşündə uduzub, ona heykəli nəyə görə qoyursunuz? Cavab 

verdilər ki, yaxşı ki, məğlub olub, yoxsa biz indiki İsveçi qura bilməzdik. Əgər qələbə çalsaydı, bütün gücünü 

hərbiyə yönəldirdi və sonu da məlum”.  

 

Natiq CAVADLI 

 
“Bizim Yol”.-2011.-16 fevral.-N 29.-S.11. 
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Xocalı fəryadı, Xocalı dərdi 

 
1992-ci ilin sazaqlı bir fevral gecəsində, ayın 26-dan 27-nə keçən gecə Azərbaycanda misli görünməmiş 

vəhşilik, qanlı bir qətliam, soyqırımı törədildi. Belə ki, Ermənistan silahlı qüvvələri Rusiyanın 366-cı motoatıcı 

alayının iştirakı ilə qəflətən hücum edərək, Xocalı şəhərini yerlə-yeksan etdilər. Vəhşiləşmiş erməni hərbi 

hissələrinin əsgərləri şəhərin dinc əhalisinə qəddarcasına divan tutaraq, görünməmiş soyqırımı törətdilər. 
Xocalıda baş verən, bəlkə də, heç yerdə törədilməyən bu soyqırımı bütün dünyanı, eləcə də, Türk dünyasını 

sarsıtdı. Erməni vandalizmi bu hərəkətləri ilə öz vəhşiliyini bir daha bütün dünyaya sübut etdi. Gecə vaxtı 

qəflətən hücum edən erməni quldur dəstələri SSRİ zamanı Stepanakert adlandırılan qədim Xankəndində 
yerləşdirilmiş zirehli texnikanın və vəhşiləşmiş hərbçilərin iştirakı ilə Xocalı şəhərini işğal edərək, neçə-neçə 

günahsız insanın həyatına son qoydular. 

Əslində, ermənilər və onların havadarları bu soyqırımı törətməyə uzun müddətdir ki, hazırlıq görürdü. 
Bunun göstəricisidir ki, 1991-ci ilin oktyabrından blokadaya alınmış şəhərin bütün rayonlarla olan əlaqəsi 

tamamilə kəsilmiş, avtomobillərin şəhərə daxil olması qeyri-mümkün olmuşdu. Şəhərdə yeganə nəqliyyat 

vasitəsi kimi ancaq bir neçə vertolyot qalmışdı. Sonuncu vertolyot 1992-ci il yanvarın 28 - də Xocalıya enmişdi. 

Vəziyyət çox ağır idi. Yanvarın 2-dən şəhərə elektrik enerjisinin verilməsi də dayandırılmışdı. Telefon xətləri 
kəsilmiş, yollar bağlanmış, avtomobillərin hərəkəti və şəhərə gediş - gəliş məhdudlaşmışdı. Bəzi insanlar başqa 

rayonlara getmək üçün özlərinin bildikləri gizlin yollarla birtəhər gedib gələ bilirdilər. 7000 nəfər əhalisi olan 

Xocalının bir neçə gün ərzində 2500 nəfərə qədər sakini şəhəri tərk edə bilmişdi. 
Mühasirəyə alınmış şəhərdən sağ çıxmaq ehtimalı yox dərəcəsində idi. Fevralın 25-də axşam BTR-lərin, 

BMP-lərin, "Alazan" tipli raketlərin, zirehli tankların və maşınların, piyada döyüş maşınlarının köməkliyi ilə 

başlanan hücumu ilə vəziyyət daha da pisləşdi. Aləm bir andaca qarışdı. Əhali qaçmağa yer tapmırdı. Artıq 

quldur dəstələrinin bir hissəsi şəhərə daxil olmuşdular. Döyüşə başlanma ərəfəsində bir təhər qaçıb canını 
qurtaranlar Xocalıda baş verən bu soyqırımın canlı şahidləri idilər. Onlar gördükləri dəhşətləri hətta izah etməyə 

belə çətinlik çəkirdilər. 

Gecə erməni quldurları şəhər ətrafında tutduqları bütün mövqelərdən Xocalını nəzarətdə saxlayaraq, 
qabaqcadan hazırlanmış plan əsasında hücuma hazır dayanmışdılar. Və 1992-ci ilin fevralın 25-dən 26-na keçən 

gecə Xocalıya hücum başladı. Şəhərin sakinləri xüsusi amansızlıqla qətlə yetirildi, şəhər işğal olundu. Qaçanlar 

canlarını qurtarmaq üçün Ağdam rayonunun mərkəzinə çatmağa can atırdılar. Lakin ermənilər heç kəsə aman 
vermirdi və qarşılarına çıxanı öldürürdülər. Bir günün içərisində yer üzündən silinən Xocalı şəhərini tərk edə 

bilməyən dinc əhaliyə qarşı törədilən bu vəhşilikdə 613 nəfər düşmən gülləsinin qurbanı oldu. Qətlə 

yetirilənlərin 63-ü uşaq, 106-sı qadın, 70- i qocalar idi. Bu faciədə 8 ailə tamamilə məhv edildi. 25 uşaq hər iki 

valideynindən, 130 uşaq isə valideynlərinin birindən məhrum oldular. Yaralanmış 487 nəfərin 76-sı uşaq idi. 
1275 insan bu törədilən faciədə əsir düşmüş, 150 xocalılı isə itkin düşmüşdü. Onlarla insanın meyidi tanınmaz 

hala salınmış, bəzilərinin gözləri çıxarılmış, başının dərisi soyulmuş, bədən üzvlərinin müxtəlif yerləri kəsilib, 

bəzilərinin meyitləri isə tikə-tikə doğranmışdı. 
Vətənin müdafiəsinə qalxan onlarla Azərbaycan oğul və qızları düşmənlə vuruşmaq üçün canlarından 

keçməyə hazır idilər. Belə gənclərdən biri olan 20 yaşlı Dinar Mustafayev və özü yaşında 4 dostu silaha 

sarıldılar. 4 gün düşmənlə əsil igid kimi döyüşdülər. Lakin qüvvələr bərabər olmadığından onlar təslim 
olmaqdansa sonuncu güllələrini özlərinə sıxaraq qəhrəmancasına həlak oldular. Onlar ölümündən sonra "İstiqlal 

ordeni" ilə təltif edildilər. Xocalının bu faciəsi bəşər tarixində görünməmiş bir qətl idi. Bu hadisədən 19 il 

ötməsinə baxmayaraq, bunları ürək ağrısız qeyd etmək mümkün deyildir. Xocalı faciəsi yüzlərlə insanın çırağını 

söndürdü, onlarla gənci vaxtsız olaraq əbədiyyətə qovuşdurdu. Erməni caniləri qocaya, qadına, əlilə, hətta körpə 
uşaqlara belə rəhm etmədən bu cinayəti törətdilər. 

Bir vaxtlar deyirdik ki, zaman gələcək erməni canilərinin törətdikləri bu qanlı cinayət bütün dünya 

xalqları tərəfindən lənətlənəcək və onlar bu cinayət üçün cavab verəcəklər. Bu gün bu, artıq bir həqiqətdir ki, 
neçə-neçə dövlətdə ermənilərin işğalçı olması sübuta yetirilmişdir. Bu, Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin 

və cənab Prezidentimiz İlham Əliyevin yürütdüyü uzaqgörən siyasətin nəticəsidir. Artıq bir çox xarici ölkələrdə 

Xocalı soyqırımına həsr edilmiş yürüşlər təşkil edilir, seminarlar, mühazirələr oxunur, sərgilər hazırlanır, 

jurnallar dərc olunur və tarixi həqiqətlər bütün dünya xalqlarına çatdırılır. Mərhum telejurnalist, Azərbaycanın 
Milli Qəhrəmanı Çingiz Mustafayevin Xocalı soyqırımına həsr edilmiş fotoları artıq bütün dünyada 

yayımlanmışdır. Bunun nəticəsi olaraq hər il Xocalı soyqırımını anım günündə bir çox ölkələrdə bu vəhşiliyə 

etiraz əlaməti olaraq mitinq və nümayişlər keçirilir. Bu artıq bir ənənə halını almışdır və bu gün də bu ənənə 
davam etməkdədir. Xocalıda törədilən qanlı faciədə bir çox insanlar qəhrəmanlıqlar göstərmişdilər ki, onların 

xatirəsini bu gün bütün Azərbaycan xalqı ehtiramla yad edir. Belə qəhrəman oğullarımızdan Əlif Hacıyev, 
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Şöhrət Həsənov, Tofiq Hüseynov və digər igidlər əsil qəhrəmanlıq nümunəsi kimi Azərbaycan xalqının 

qəlbində xoş iz qoyaraq mübariz bir heykələ döndülər və Azərbaycanın "Milli Qəhrəmanı" kimi şöhrətli ada 

layiq görüldülər. Təsadüfi deyil ki, Əlif Hacıyevi Xocalı soyqırımı zamanı göstərdiyi qəhrəmanlığına görə 

onunla çiyin-çiyinə döyüşənlər "şəhidlik zirvəsini fəth edən fateh" adlandırmışlar. 
Bu gün Prezidentimiz cənab İlham Əliyevin apardığı bu siyasət biz azərbaycanlılara bir ümid verir və 

inanırıq ki, torpaqlarımız tezliklə işğalçı düşmənlərimizdən təmizlənəcək və məcburi qaçqın, köçkünlərimiz öz 

isti ocaqlarına dönəcəklər. Bizim hər birimiz bir Azərbaycan övladı olaraq istər 20 Yanvar şəhidlərinin, istər 
Xocalı şəhidlərinin, istər vertolyot qəzasında həlak olan ziyalılarımızın və istərsə də Qarabağ uğrunda canından 

keçərək əsl qəhrəmanlıq nümunəsi göstərən bütün şəhidlərimizin qarşısında baş əyirik. Çünki onlar gələcək 

nəsillərə bir örnək, bir məktəb oldular. Ruhları şad olsun! 
 

Pərixanım Muradova 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Siyasi Sənədlər Arxivinin şöbə müdiri,  

YAP ilk partiya təşkilatının sədri 

 

“Yeni Azərbaycan”.-2011.-16 fevral.-N.29.-S.6. 
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Xocalı soyqırımı bəĢər tarixinin qanlı səhifəsi 
 

Ermənilərin törətdiyi qanlı faciədən 19 il ötürmüĢdü. 
 

Dünya tarixinin ən qanlı faciələrindən biri olan Xocalı soyqırımı XX əsrdə erməni şovinizminin 

mahiyyətinin tamamilə aşkara çıxarıb. 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... 
...Xocalı soyqırımı XX əsrdə törədilmiş üçüncü dəhşətli faciədir. Bunlardan birincisi, 1941-ci ildə 

almanların tamamilə yandırdığı və dinc əhalisini məhv etdiyi Belarusun Xatın kəndi, ikincisi isə ABŞ-Vyetnam 

müharibəsi zamanı sakinlərinin partizanlara dəstək verməsi bəhanəsi ilə böyükdən-kiçiyə bütünlüklə məhv 
edildiyi Sonqmi kəndidir. Amma bu faciələr də Xocalı soyqırımı ilə müqayisə oluna bilməzlər. Xocalı soyqırımı 

miqyasına və böyüklüyünə görə, onların hamısından daha dəhşətlidir. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev bu 

faciə haqqında öz fikirlərini bu cür ifadə edib: "Bu amansız və qəddar soyqırımı aktı insanlıq tarixinə ən qorxulu 
kütləvi terror aktlarından biri kimi daxil oldu"... 

...Bu soyqırımda 613 nəfər dinc azərbaycanlı, o cümlədən, 63 uşaq, 106 qadın, 70 qoca bir neçə saatın 

içində milli zəmində amansızlıqla qətlə yetirildi. Erməni-rus birləşmələri 487 nəfəri ağır xəsarətlərə məruz 

qoydu, 1275 nəfəri isə girov götürdü. Ermənilər qaniçənlikdə vaxtilə dünyanı lərzəyə salmış faşistləri 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, 
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... 

Əslində, Xocalı faciəsi bir gecədə baş verən hadisə sayıla bilməz. 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 daha aydın şəkildə meydana çıxdığı dövrə təsadüf edir. Elə həmin 

vaxtdan Xocalı soyqırımının əsası qoyuldu... 

1991-ci ilin oktyabrından tamamilə mühasirədə saxlanan Xocalıya gedən bütün avtomobil yolları 
bağlanmışdı. Artıq şəhərə 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.  

Xocalı isə hələ də döyüşürdü. Xocalıda döyüşən insanların arasında isə bu şəhərdən olmayan cəmisi 16 
şəxs vardı. Bu isə o demək idi ki, xocalılılar rus-erməni birləşmələrinin qarşısına yalnız öz qüvvələri ilə 

çıxırdılar. Dövlətdən bir kömək gəlmirdi. Xocalıya və Qarabağın düşmən hücumuna məruz qalan digər 

bölgələrinə o vaxtkı Azərbaycan iqtidarı tərəfindən lazımi yardımlar edilməməsi və hakimiyyət uğrunda gedən 
savaşlar ermənilərin öz niyyətini 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. 

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 rayonlarının da işğalında iştirak edib. Bunun əsas səbəblərindən biri də alayda xeyli 

sayda erməninin olması idi. Yeri gəlmişkən, 366-cı alaydan Xocalıya edilən hücuma 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 
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qərargah rəisi Valeriy İşsyeviç Çitçyan və alayda xidmət edən 50-dən artıq erməni zabit və gizir Xocalıya 

hücumda iştirak edib...  

Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin 1993-cü ilin iyununda xalqın təkidli tələbi ilə hakimiyyətə qayıdışından 

sonra bir çox milli faciələrimiz kimi Xocalı soyqırımına da siyasi-hüquqi qiymət verildi. Ümummilli liderimizin 
təşəbbüsü ilə Milli Məclis 1994-cü il fevralın 24-də "Xocalı soyqırımı günü haqqında" xüsusi qərar qəbul etdi, 

sənəddə hadisənin başvermə səbəbləri, günahkarlar təfsilatı ilə açıqlandı. Eyni zamanda, Xocalı faciəsi ilə bağlı 

həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, erməni qəsbkarlarının beynəlxalq müstəvidə ifşası mühüm 
vəzifələr kimi önə çəkildi. 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. 
Ulu öndər tərəfindən əsası qoyulan bu ənənə Prezident İlham Əliyev tərəfindən də davam etdirilir. Ölkə 

başçısının 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 isə ölçüsüzdür. 

Məhz Heydər Əliyev Fondunun rəhbəri, ölkəmizin birinci xanımı, YU-NESKO-nun və İSESKO-nun 
xoşməramlı səfiri, millət vəkili Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə bir sıra ölkələrin paytaxtında Xocalı 

soyqırımı ilə bağlı tədbirlər keçirilir. 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 kimi başqa yerlərdə törədilmiş soyqırımları və 

qətliamlarla bir sırada çəkilib. 
...Xocalı soyqırımından 19 il keçir. Azərbaycan xalqı heç bir zaman Xocalıda baş verən dəhşətləri 

unutmayacaq. Dövlətimizin apardığı ardıcıl siyasət nəticəsində işğal altında olan torpaqların azad ediləcəyi gün 

isə çox uzaqda deyil. Düzdür, Xocalı yarası heç zaman sağalmayacaq, amma Xocalının azadlığa qovuşması 
narahat ruhların rahatlıq tapmasına kömək edəcək... 

 

Pərviz SADAYOĞLU 

 

“Yeni Azərbaycan”.-2011.-17 fevral.-N.30.-S.6. 
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“Xocalı soyqırımını duymaq istəməyən bir dünya var” 
 

Türkiyə Böyük Millət Məclisində (TBMM) növbəti dəfə Xocalı soyqırımı ilə bağlı dinləmələr 
keçiriləcək.  

Türkiyə-Azərbaycan Parlamentlərarası Dostluq Qrupunun rəhbəri Mustafa Kabakçı deyib ki, bunda 

məqsəd Xocalı soyqırımı ilə bağlı Türkiyə və dünya ictimaiyyətinin məlumatlandırılması, diqqətin bu məsələyə 
yönəldilməsidir. Müzakirələrdə Milli Məclisin Sədri Oqtay Əsədovun da iştirakı gözlənilir. 

Xocalı soyqırımının 19-cu ildönümü Türkiyə Böyük Millət Məclisində (TBMM) növbəti dəfə qeyd 

olunacaq. Bu münasibətlə TBMM-də fevralın 25-də növbədənkənar dinləmələr keçiriləcək, bu soyqırımı barədə 

türkiyəli millət vəkillərinə geniş məlumat veriləcək. 
TBMM üzvü, Türkiyə-Azərbaycan Parlamentlərarası Dostluq Qrupunun rəhbəri Mustafa Kabakçı APA-

ya açıqlamasında deyib ki, fevralın 25-də TBMM-də növbədənkənar çıxış etməkdən ötrü parlament rəhbərliyinə 

müraciət edib. “Məqsədimiz Xocalı soyqırımı ilə bağlı Türkiyə və dünya ictimaiyyətinin məlumatlandırılması, 
diqqətin bu məsələyə yönəldilməşdir”,- deyən M. Kabakçının fikrincə, dünyada Xocalı həqiqətinə qulaqlarını 

tıxayanlar var: “Biz bunlarla demək istəyirik ki, ortada bir qətliam var, qətliamı törədən qatillər də ortadadır, 

ancaq bunu duymaq istəməyən bir dünya da var. Bu fəaliyyətlərimizlə məsələni yenidən gündəmə gətirməyə, 
bununla həm də diqqəti Qarabağ probleminə yönəltməyə çalışacağıq”. 

Onun sözlərinə görə, Türkiyədə Xocalı soyqırımı ilə bağlı tədbirlər silsiləsi dörd gün davam edəcək. 

Tədbirlər Türkiyə-Azərbaycan Parlamentlərarası Dostluq Qrupu, Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyi və 

Türkiyədə yaşayan azərbaycanlıların əməkdaşlığı ilə keçiriləcək. Soyqırımı ilə bağlı İstanbul şəhərində 
keçiriləcək tədbirə isə Türkiyə-Azərbaycan Parlamentlərarası Dostluq Qrupunun üzvü Celal Erbay qatılacaq.  

İctimai Televiziyanın (İTV) məlumatına görə, Azərbaycan Milli Məclisinin (MM) Sədri Oqtay Əsədov 

da TBMM-də keçiriləcək dinləmələrdə iştirak edəcək. Bu məqsədlə spiker Ankaraya səfərə gedəcək. Səfər 
TBMM Sədri Mehmet Əli Şahinin dəvəti ilə baş tutacaq. 

MM-nin üzvü Fazil Mustafa qəzetimizə açıqlamasında bildirib ki, belə dinləmələrin keçirilməsi 

Türkiyənin hər zaman olduğu kimi, yenə Azərbaycanın yanında olduğunu göstərir. “Arzu edirəm ki, həmin 

iclasda Xocalı soyqırımı ilə bağlı bir sənəd də qəbul olunsun. Bu həm də dünyaya göstərərdi ki, Türkiyə Xocalı 
soyqırımına olduqca ciddi yanaşır”,- deyə millət vəkili bildirib. 

Həmçinin, soyqırımı ilə bağlı Türkiyənin “TRT-Avaz” telekanalı ilə İTV-nin 3 saatlıq ortaq yayımı 

planlaşdırılır. 
Qeyd edək ki, Xocalı soyqırımının 19-cu ildönümü ilə bağlı Ankara və İstanbulla yanaşı, Samsun, 

Adana və Kayseri şəhərlərində də tədbirlər keçiriləcək. 

Xatırladaq ki, TBMM-də bundan əvvəl də bir neçə dəfə Xocalı soyqırımı ilə bağlı dinləmələr keçirilib. 

 

NATĠQ PƏNAHLI  

  

“Zaman”.-2011.-17-18 fevral.-N.22.-S.1. 
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Dünya ölkələrində Xocalı faciəsinə həsr olunmuĢ tədbirlər keçiriləcək 
 

Drezden 

 

Tədbirdə Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə  çəkilmiĢ "Xocalı həqiqətləri" sənədli filmi nümayiĢ 

olunacaq 
 

24 fevral 2011-ci il tarixində Almaniyanın Drezden şəhərində Xocalı faciəsinin 19-cu ildönümünə həsr 

olunmuş tədbir keçiriləcək. Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsindən aldığımız məlumata görə, Almaniyanın 

Drezden şəhərində fəaliyyət göstərən "Alm.Az" cəmiyyəti tərəfindən təşkil olunan tədbirdə Almaniya ziyalıları, 
ictimai icmaların üzvləri, siyasi partiyaların nümayəndələri iştirak edəcəklər. Tədbirə Drezden Meriyasından 

xanım Dr. Oraş, Meriyanın şöbə müdiri xanım Dr. Sabina Məmmədova, şəhər dumasının deputatları Dr. Azad 

Məmmədov, German Levenfuss, Drezden kitabxanasının sədr müavini xanım Dr. Danuta Sprigmanın, yəhudi 
və rus icmalarının nümayəndələrinin qatılacağı gözlənilir. 

Tədbirdə Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə çəkilmiş "Xocalı həqiqətləri" sənədli filmi nümayiş 

olunacaq, "JUSTICE FOR KHOJALY" klipi səsləndiriləcək. Tədbir zamanı Xocalı soyqırımı ilə bağlı 
Almaniya hökumətinə müraciət qəbul olunacaq.  

Tədbirlər planına uyğun olaraq elə həmin gün İsraildə də Azərbaycan Respublikasının tarixinin ən 

dəhşətli səhifələrindən biri - Xocalıda baş vermiş faciənin 19-cu ildönümü münasibəti ilə Xocalı faciəsi 

qurbanlarının anım günü keçiriləcək. 
"İsrail-Azərbaycan" Beynəlxalq Assosiasiyası və onun nəzdində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Diaspor 

Komitəsi tərəfindən təşkil olunan anım günündə Knessetin deputatları, siyasi və ictimai təşkilatların liderləri, 

bələdiyyə hakimiyyəti orqanlarının nümayəndələri, İsraildə akkreditasiya olunmuş səfirlik və diplomatik 
nümayəndəliklərin rəhbərləri iştirak edəcəklər. 

Tədbirdə "İsrail-Azərbaycan" Beynəlxalq Assosiasiyasının prezidenti İosif Şaqal, politoloq Arye Qut 

çıxış edəcək, Azərbaycan-Ermənistan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tarixindən bəhs edən sənədli film 

nümayiş etdiriləcək. Tədbirdə Ermənistan - Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən söz açılacaq. Dünya 
ölkələrində yaşayan azərbaycanlılar tərəfindən 1992-ci ildə fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə erməni silahlı 

dəstələri tərəfindən Xocalı şəhərinə edilən hücum diqqətə çatdırılacaq.  

 

Küveyt 

 

"Xocalı soyqırımı" kitabı ərəb dilinə tərcümə olunacaq 
 

Küveytdə Xocalı soyqırımının 19-cu ildönümü münasibətilə silsilə anım tədbirləri həyata keçiriləcək. 

Tədbirlər zamanı Azərbaycanın Küveytdəki səfirliyinin təşəbbüsü və yardımı ilə "Xocalı soyqırımı" kitabı ərəb 

dilinə tərcümə olunaraq nəşr ediləcək. Eyni zamanda, 1992-ci ildə Xocalıda törədilən soyqırımı əyani şəkildə 
özündə əks etdirən sənədli film ərəb dilində CD variantında hazırlanıb yayılacaq. "Xocalı soyqırımı" kitabı və 

sənədli film Küveytin dövlət, hökumət qurumlarına, parlamentə, ölkədə fəaliyyət göstərən ictimai təşkilatlara və 

kütləvi informasiya vasitələrinə göndəriləcək. Bundan əlavə, "Xocalı uşaqların gözü ilə" ekspozisiyasının bəzi 
rəsmləri Küveytin ən böyük məscidi "91 - Məscid əl-Kabir" kompleksində təşkil olunacaq sərgidə nümayiş 

etdiriləcək. Küveytdə yaşayan və çalışan Azərbaycan diasporu fəallarının təşəbbüsü və təşkilatçılığı ilə səfirliyin 

konfrans zalında Xocalı faciəsi qurbanlarının anım mərasimi keçiriləcək. Mərasimdə Küveyt ictimaiyyətinin, 

kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələrinin iştirakı nəzərdə tutulur. 
 

Norveç 

 

"Xocalı: Faciədən öyrəndiklərimiz" adlı seminar keçiriləcək, Heydər Əliyev Fondunun faciə ilə 

bağlı hazırladığı fotosərgi nümayiĢ etdiriləcək 

 
24 fevral 2011-ci il tarixində Norveç Azərbaycanlıları Gənclər Təşkilatının (NAYO) təşəbbüsü ilə 

Xocalı soyqırımının 19-cu ildönümü münasibəti ilə Norveçin Holokost mərkəzində "Xocalı: Faciədən 

öyrəndiklərimiz" (Khojali: Lesson from Tragedy) adlı seminar keçiriləcək, eyni zamanda, Heydər Əliyev 

Fondunun sözügedən faciə ilə bağlı hazırladığı foto sərgi nümayiş etdiriləcəkdir. 
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Seminarda Azərbaycanın İsveçdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Rafael İbrahimov fəxri qonaq kimi 

iştirak edərək, Xocalı soyqırımı və onun törətdiyi fəsadlar haqqında danışacaqdır. Seminar - sərgi layihəsində 

NAYO-nun üzvləri, Norveç hökumətin nümayəndələri, norveçli və əcnəbi siyasətçilər, tədqiqatçılar, 

professorlar, Norveçdə təhsil alan yerli və xarici tələbələr, kütləvi informasiya vasitələrinin (KİV) 
nümayəndələri iştirak edəcəklər. 

 Bu seminarla bağlı NAYO-nun idarə heyətinin növbədənkənar toplantısı keçirilib. Toplantıda çıxış 

edən NAYO-nun sədri Ramil Əliyev, ilk dəfə olaraq, Norveçin məşhur Holokost mərkəzində Xocalı soyqırımı 
ilə bağlı tədbir keçirdiklərini bildirib. 

"Seminara "Xocalı: Faciədən öyrəndiklərimiz" adını verməkdə əsas məqsədimiz odur ki, həm 

norveçlilərə, həm burada yaşayan digər millətlərin nümayəndələrinə sözügedən faciə ilə bağlı tarixi faktları 
çatdırmaqdır. Azərbaycan xalqına qarşı zaman-zaman törədilmiş tarixi faciələr, əsasən də, Xocalı soyqırımı 

xalqımıza çox məsələləri aydınlaşdırmağa və daha ətraflı dərk etməyə imkan yaratdı. Mənfur qonşularımız olan 

ermənilərin xalqımıza qarşı törətdiyi soyqırım siyasətini dünyanın harasında yaşamasından asılı olmayaraq, hər 

bir azərbaycanlı, xüsusən də, gənclərimiz dünya ictimaiyyətinə və beynəlxalq təşkilatlara çatdırmaq üçün bütün 
imkanlarından istifadə etməlidilər", - deyə R.Əliyev vurğulayıb.   

Seminarın gedişatı zamanı  iştirakçılara və KİV nümayəndələrinə Xocalı soyqırımı ilə bağlı 

məlumatların, fotoların yer aldığı xarici dillərdə kitab və bukletlərin paylanması və videoçarxın nümayiş 
etdirilməsi nəzərdə tutulub. 

 

Türkiyə 

 
Xocalı faciəsinin 19-cu ildönümü münasibətilə Azərbaycan Respublikasının Türkiyədəki səfirliyi xatirə 

və təbliğat xarakterli silsilə tədbirlərin keçirilməsini planlaşdırıb. Proqram çərçivəsində Qazi Universitetində 

Xocalı Soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə həsr olunan telekonfrans vasitəsilə canlı olaraq Azərbaycan Tibb 
Universiteti ilə birgə tədbir keçiriləcək. Həmçinin, Ankara Etimesqut Bələdiyyəsi ilə birgə soyqırım 

qurbanlarının xatirəsinə həsr olunan xatirə tədbiri təşkil ediləcək. 

Paytaxtın Keçiörən Bələdiyyəsində Xocalı Soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə ucaldılan abidənin önünə 
əklil qoyulacaq və geniş tərkibli xatirə tədbiri təşkil olunacaq. 

Türkiyə Strateji Araşdırmalar Mərkəzi ilə müştərək olaraq konfrans təşkil olunması, faciə ilə bağlı 

yüksək tirajlı mətbuatda müxtəlif məqalələrin dərc olunması da planlaşdırılır. Bütün bunlarla yanaşı, Türkiyənin 

Samsun, Adana və Kayseri şəhərlərində də Azərbaycan səfirliyinin dəstəyi və diaspor nümayəndələrinin 
təşkilatçılığı ilə Xocalı Soyqırımının 19-cu ildönümü münasibətilə tədbirlərin keçirilməsi planlaşdırılır. 

Səfirlik tərəfindən, həmçinin, soyqırım ilə bağlı pres-reliz hazırlanaraq, Ankaradakı diplomatik 

nümayəndəliklərə, beynəlxalq təşkilatların təmsilçilərinə, müvafiq dövlət qurumlarına, ictimai təşkilatlara, KİV 
orqanlarına və siyasi icmalçıların internet ünvanlarına göndərilməsi də planlaşdırılır. 

 

Müəllif: NƏZAKƏT 

 

“Səs”.-2011.-17 fevral.-N.30.-S.7. 
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Xocalı soyqırımı - XX əsrin ən dəhĢəti cinayəti 
 

Prezident Ġlham Əliyev: Mən əminəm ki, gün gələcək Xocalı faciəsini törədən, dinc əhaliyə qarĢı 

qəddarlıq göstərən, dinc əhalini məhv edən erməni cinayətkarları məhkəmə qarĢısında cavab verəcəklər 

 

Ermənilərin XIX-XX əsrdə törətdikləri qətliamlar içərisində amansızlığı ilə seçilən Xocalı faciəsi 
insanların qanlarını damarlarında donduracaq qədər dəhşətlidi. 

Ötən əsr qətliamlarının ən acınacaqlısı olan Xatın, Sonqmi, Ruanda kimi soyqırımların təkrarı olan 

Xocalı faciəsindən 19 il keçsə də, ermənilərin törətdikləri qırğının yaraları sağalmır. Bir gecədə dağıdılan, 

yandırılan, silahsız, günahsız əhalisi qətlə yetirilən Xocalıda əsl soyqırımı törədildi. Həmin gecə bütöv bir şəhər 
yerlə yeksan edildi. 613 nəfər dinc əhali, o cümlədən 63 uşaq, 106 qadın diri-diri yandırıldı, vəhşicəsinə 

öldürüldü. 487 sakin əlil oldu, 1257 Xocalı sakini ermənilər tərəfindən əsir alındı, tarixdə misli görünməmiş 

təhqirlərə, əzab-əziyyətlərə məruz qaldı. Ancaq erməni vəhşiliklərinin qur-banlarını təkcə Xocalı faciəsi ilə 
hesablasaq tarix bizi qınayar, şəhid olan soydaşlarımızın ruhları sızlayar, rahatlıq tapmaz.  

İmperiya tərəfindən bilərəkdən yaradılan Dağlıq Qarabağ münaqişəsində, bütünlükdə ötən əsrdə 

ermənilərin Azərbaycanda törətdikləri qırğınları, qətlə yetirilən soydaşlarımızı da nəzərə alsaq deyə bilərik ki, 
daşnaklar tərəfindən öldürülən azərbaycanlıların sayı bütünlükdə Ermənistanın əhalisi qədər, bəlkə də qat-qat 

artıqdır. 1905-1907, 1918-ci il qətliamlarında çar imperiyasının xeyir-duasını alan ermənilərin 4 milyondan artıq 

azərbaycanlını amansızcasına qətlə yetirdiyi, ata-baba yurdumuz Qərbi Azərbaycandan bir neçə dəfə təkrarlanan 

deportasiyalar zamanı əzab-əziyyətlərə, vətən həsrətinə dözməyərək dünyadan köçən insanlar da bu siyahılara 
daxil edilsə, onda ermənilərin törətdikləri soyqırımı qurbanlarının sayı deyilənlərdən qat-qat çox olar. Ona görə 

də təkcə Xocalıda yox, ötən əsrdə öldürülən bütün soydaşlarımız soyqırımı qurbanları kimi dünya 

ictimaiyyətinə tanıdılır. 
1992-ci ildə hakimiyyətdə olan səriştəsiz iqtidarın xəyanətləri, mənfur ermənilərin qəddarlığı 

nəticəsində törədilən qətliam tam mənası ilə açıqlanmadı. Həqiqətin aşkarlanmasına mane olan xainlərin günahı 

üzündən ağrı-acısı bu gün də qəlbimizi ağrıdan əsl dərdimizi dünya ictimaiyyətinə yetərincə çatdıra bilmədik. 

Yalnız ümummilli lider Heydər Əliyev hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra əsl günahkarların adları açıq-
aşkar səsləndirildi. Bütün dünya ictimaiyyətinə, beynəlxalq təşkilatlara çatdırıldı ki, Xocalıda günahsız insanlara 

qarşı, ermənilərin gorbagor babalarının dəst-xəttinə uyğun soyqırımı törədilib. Prezident İlham Əliyevin 

vurğuladığı kimi, qırğınları törədənlərin indiyədək cəzalandırılmaması ədalətsizlik və ikili standartların 
nəticəsidir. 

Xocalı qətliamının əsil səbəblərinin beynəlxalq səviyyədə açıqlanmasında, günahkarların 

aşkarlanmasında milli mənəvi dəyərlərimizi, dövlətçilik maraqlarının qorunmasını ideoloji təbliğatının prioriteti 
kimi daim diqqətdə saxlayan Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın, İKT Gənclər 

Forumunun rəhbəri Leyla Əliyevanın xidmətləri böyükdür. Heydər Əliyev Fondu tərəfindən hazırlanan, erməni 

vəhşiliyini beynəlxalq ictimaiyyətə çatdıran əyani vəsaitlər - kitablar, albomlar, video disklər dünyanın bir çox 

dövlətlərində Xocalı soyqırımı ilə əlaqədar keçirilən aksiyalarda təbliğat vasitəsi kimi istifadə olunur. Fondun 
təşəbbüsü və dəstəyi ilə təşkil olunan aksiyalarda Xocalı faciəsini əks etdirən sənədli filmlər, foto-albomlar 

vasitəsi ilə erməni yalanları ifşa olunur, qırğınların cinayətkar ideoloqları barədə məlumatlar beynəlxalq 

ictimaiyyətə açıqlanır. Dünya birliyi aydın başa düşür ki, beynəlxalq terrorizmə qarşı mübarizəyə qoşulmayan 
Ermənistanın əsl niyyəti yeni-yeni qətliamlar törətmək, əcdadlarının vəhşiliklərini ört-basdır etməkdir. 

Erməni vəhşiliyinin ifşa olunmasında İKT Gənclər Forumu İdarə Heyətinin Küveytdə keçirilən VI 

sessiyasında Forumun mədəniyyətləarası və sivilizasiyalararası dialoq məsələləri üzrə birinci baş əlaqələndirici 

seçilən Leyla Əliyevanın xidmətləri də danılmazdır. Heydər Əliyev Fondu Rusiya nümayəndəliyinin rəhbəri 
Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə başlanmış "Xocalıya ədalət-Qarabağa azadlıq" kampaniyası dəstəklənərək hər il 

26 fevral tarixi İKT ölkələrində humanitar fəlakətlər qurbanlarının xatirələrinin anma günü kimi qeyd olunur. 

"Xocalıya ədalət- Qarabağa azadlıq" kampaniyası islam dövlətləri ilə yanaşı Avropa ölkələrində də 
keçirilir. Ötən illərdə Böyük Britaniyanın parlamenti qarşısında 613 Xocalı qurbanının adı yazılmış şarlar göyə 

buraxıldı. Moskvada, Berlində, Vyanada, Cakartada, Amsterdamda anım tədbirləri təşkil olundu. TBMM 

binasında "Qarabağ: suallar və faktlar", Moskvada Yuri Ponomaryovun "Qarabağ gündəliyi" kitablarının, 
Amerikanın rep müğənnisi Toni Blekmənin və Azərbaycanın "Dəyirman" qrupunun birgə hazırladıqları 

"Xocalıya ədalət" rep layihəsinin təqdimatı keçirildi. Müasir dövrdə təbliğat üçün ən səmərəli mexanizm kimi 

vebsaytların imkanlarından istifadə olundu. 

Prezident İlham Əliyevin Xocalı soyqırımının beynəlxalq səviyyədə tanıdılması istiqamətində davam 
etdirdiyi təbliğata dəstək olan bu kimi kampaniyalarda xarici ölkələrdə yaşayan soydaşlarımızın iştirakı 
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ümumxalq faciəsinin tanıdılması coğrafiyasını genişləndirir. Avropanın ən iri şəhərlərində aksiyalar keçirirlər. 

Əsası ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş, artıq formalaşmış və təşkilatlanmış diasporumuz 

Xocalıda baş verənlərin ermənilər tərəfindən törədilən əsl soyqırımı olduğunu dünya xalqlarına çatdırır. 

Bu günlərdə respublikanın Qərb bölgəsinə səfəri zamanı Goranboyda salınan yeni məhəllədə 
məskunlaşmış Xocalıdan məcburi köçkün ailəsinin qonağı olan Prezident İlham Əliyev fevralın 26-da törədilən 

soyqırımını XX əsrin ən böyük cinayəti adlandırdı. Qeyd olundu ki, iqtisadi qüdrəti artan, siyasi nüfuzu 

möhkəmlənən, müdafiə qüdrəti güclənən Azərbaycanın Xocalı qətliamının beynəlxalq səviyyədə tanıdılması, 
torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi üçün hər cür imkanları var. 

XXI əsrin devizi olan sülhə, xalqlararası dialoqa çağırış, dinc insanların tökülən qanları üçün 

günahkarların cəzalandırılması tələbi Xocalı soyqırımının tanıdılması istiqamətində aparılan təbliğatın 
əhəmiyyətini artırır. "Nə üçün Ermənistanın indiki rəhbərlərinə qarşı-hansılar ki, bilavasitə Xocalı soyqırımında 

iştirak etmişlər, əlləri Azərbaycan xalqının qanına batmışdır,- beynəlxalq tribunal təşkil olunmur, nə üçün onlar 

qınaq obyektinə çevrilmirlər" söyləyən Prezident İlham Əliyevin xalqın iradəsini əks etdirən bu sözləri bir daha 

əminlik yaradır ki, zamanın öz hökmünü bildirəcəyi gün uzaqda deyil. 
 

Xuraman Ġsmayılqızı,  

 
“Ġki sahil”.-2011.-17 fevral.-N.30.-S.13. 
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Türkiyədə Xocalı soyqırımı haqqında internet saytının təqdimatı keçiriləcək 
 

Mustafa Kabakçı: “Biz Xocalıya həsr olunmuĢ silsilə tədbirlərlə demək istəyirik ki, ortada bir 

qətliam, qətliamı törədən qatillər və bunu duymaq istəməyən bir dünya var” 

 

Türkiyə-Azərbaycan Dərnəyi (TAD) Ankarada Türk Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin ofisində Xocalı 
soyqırımı haqqında yeni internet saytının təqdimatını keçirəcək.   TAD-ın sədri Sinan Oğan bildirmişdir ki, 

www.hocalisoykirimi.com saytının təqdimat mərasimində Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyinin əməkdaşları, 

diaspor təmsilçiləri, siyasi analitiklər iştirak edəcəklər. Yeni saytda Xocalı soyqırımı həqiqətlərinin bütün 

dünyada yayılması üçün forumlar, “Xocalıya ədalət” kampaniyası çərçivəsində imzatoplama, təhlili məqalələr 
və yeniliklər yer alacaq.  

Xocalı soyqırımı ilə bağlı fevralın 25-də Türkiyə Böyük Millət Məclisində dinləmələr də keçiriləcək. 

Türkiyə-Azərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupunun sədri Mustafa Kabakçı parlamentdə çıxış edəcək, 
Xocalı qətliamından bəhs edən sərgi açılacaq(AzərTAc). 

Onun sözlərinə görə, Türkiyədə Xocalı soyqırımı ilə bağlı tədbirlər silsiləsi dörd gün davam edəcək. 

Tədbirlər Türkiyə-Azərbaycan Parlamentlərarası Dostluq Qrupu, Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyi və 
Türkiyədə yaşayan azərbaycanlıların əməkdaşlığı ilə keçiriləcək: “Məqsədimiz Xocalı soyqırımı ilə bağlı 

Türkiyə və dünya ictimaiyyətinin məlumatlandırılması, diqqətinin bu məsələyə yönəldilməsdir”(APA). 

Soyqırımı ilə bağlı İstanbul şəhərində keçiriləcək tədbirə isə Türkiyə-Azərbaycan Parlamentlərarası 

Dostluq Qrupunun üzvü Celal Erbay qatılacaq. 
Həmçinin, soyqırımı ilə bağlı Türkiyənin “TRT-Avaz” telekanalı ilə Azərbaycanın İctimai 

Televiziyasının (İTV) 3 saatlıq ortaq yayımı planlaşdırır. 

“Biz bunlarla demək istəyirik ki, ortada bir qətliam var, qətliamı törədən qatillər də ortadadır, ancaq 
bunu duymaq istəməyən bir dünya da var. Bu fəaliyyətlərimizlə məsələni yenidən gündəmə gətirmək, bununla 

həm də diqqəti Qarabağ probleminə yönəltməyə çalışacağıq”. 

Qeyd edək ki, Xocalı soyqırımının 19-cu ildönümü ilə bağlı Ankara və İstanbulla yanaşı, Samsun, 

Adana və Kayseri şəhərlərində də tədbirlər keçiriləcək.  

 

“Paritet”.-2011.-17-18 fevral.-N.19.-S.3. 
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Norveçdə Holokost mərkəzində “Xocalı: Faciədən öyrəndiklərimiz” adlı seminar və  

foto sərgi keçiriləcək 
 

Hər il ənənəvi olaraq xaricdə diaspora təşkilatlarımız tərəfindən Azərbaycan tarixinə qanlı hərflərlə 

yazılmış Xocalı soyqırımı ilə bağlı anım mərasimləri, konfranslar, seminarlar, sərgilər təşkil edilir. Bu ildə 

Xocalı soyqırımı ilə bağlı bir sıra xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən diaspora təşkilatlarımız tərəfindən müxtəlif 
adda tədbirlər keçiriləcək.  

Belə ki, bu ilin 24 fevral tarixində Norveç Azərbaycanlıları Gənclər Təşkilatının (NAYO) təşəbbüsü ilə 

Xocalı soyqırımının 19-cu ildönümü münasibətiylə Norveçin Holokost mərkəzində “Xocalı: Faciədən 
öyrəndiklərimiz” adlı seminar keçiriləcək, eyni zamanda Heydər Əliyev Fondunun sözügedən faciə ilə bağlı 

hazırladığı foto sərgi nümayiş etdiriləcəkdir. Seminarda Azərbaycanın İsveçdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri 

Rafael İbrahimov fəxri qonaq  kimi iştirak edərək Xocalı soyqırımı və onun törətdiyi fəsadlar haqqında 
danışacaqdır. Seminar - sərgi layihəsində NAYO-nun üzvləri, Norveç hökumətinin nümayəndələri, norveçli və 

əcnəbi siyasətçilər, tədqiqatçılar, professorlar, Norveçdə təhsil alan yerli və xarici tələbələr, kütləvi informasiya 

vasitələrinin (KİV) nümayəndələri  iştirak edəcəklər. Bu seminarla  bağlı NAYO-nun  idarə heyətinin  

növbədənkənar toplantısı keçirilib. Toplantıda çıxış edən NAYO-nun sədri Ramil Əliyev ilk dəfə olaraq 
Norveçin məşhur Holokost mərkəzində Xocalı soyqırımı ilə bağlı tədbir keçirdiklərini  bildirib:” Seminara  

“Xocalı: Faciədən öyrəndiklərimiz” adını verməkdə əsas məqsədimiz odur ki, həm norveçlilərə, həm burda 

yaşayan digər millətlərin nümayəndələrinə sözügedən faciə ilə bağlı tarixi faktları çatdıraraq onlara bildirək ki, 
ermənilər hər cür vəhşilik törədərək, bütün beynəlxalq hüquq qaydalarını pozmağa qadir olan bir millətdir. 

Azərbaycan xalqına qarşı zaman-zaman törədilmiş tarixi faciələr, əsasən də Xocalı soyqırımı xalqımıza çox 

məsələləri aydınlaşdırmağa və daha ətraflı dərk etməyə imkan yaratdı. Bu faciə zamanı onu da öyrəndik ki, 

erməni milli ideologiyası ona qonşu olan dövlətlər üçün çox təhlükəlidir. Mənfur qonşularımız olan ermənilərin 
xalqımıza qarşı törətdiyi soyqırım siyasətini dünyanın harasında yaşamasından asılı olmayaraq hər bir 

azərbaycanlı, xüsusən də gənclərimiz dünya ictimaiyyətinə və beynəlxalq təşkilatlara çatdırmaq üçün bütün 

imkanlarından istifadə etməlidilər”.  
2008-ci ildən başlayaraq  İslam Konfransı Gənclər Forumunun mədəniyyətlərarası dialoq üzrə baş 

koordinatoru Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə dünyanın bir çox ölkələrində “Xocalıya Ədalət” kompaniyası 

çərçivəsində  keçirilən tədbirlərin əhəmiyyətindən danışan R. Əliyev qeyd edib ki, bu layihəni həyata 
keçirməklə  NAYO-da  bu il rəsmən  “Xocalıya Ədalət” kampaniyasına qoşulur: “Həmçinin, Heydər Əliyev 

Fondu ilə səmərəli iş birliyi yaradaraq, onların Xocalı soyqırımına həsr olunmuş foto sərgisini Holokost 

mərkəzində nümayiş etdirəcək. Yəni biz diaspor təşkilatı olaraq  bu faciənin beynəlxalq qiymət almasına qədər 

daima virtual məkan, yazılı materiallar, faktlar, fotolar və s. effektiv üsullarla təbliğini aparmalıyıq”.  
Toplantıda bildirilib ki, bu il Cenevrə Konvensiyanın 60 illiyinin qeyd olunduğunu nəzərə alaraq,  

seminarda Xocalı soyqırımına qlobal prizmadan da  baxış olacaqdır. Hələ də erməni əsirliyində Azərbaycan 

vətəndaşlarının olması qeyd olunan beynəlxalq Konvensiya ilə yanaşı, Avropa İnsan Haqları Konvensiyası və 
İşgəncələr Əleyhinə Konvensiyanın da ermənilər tərəfindən bu gün də kobud şəkildə pozulduğu tədbir 

iştirakçılarına çatdırılacaqdır. 

Qeyd edək ki, seminar iştirakçılarına və KİV nümayəndələrinə Xocalı soyqırımı ilə bağlı məlumatların, 
fotoların yer aldığı xarici dillərdə kitabların, bukletlərin paylanması və videoçarxın göstərilməsi nəzərdə tutulub. 
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