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“Xocalıya ədalət-Qarabağa azadlıq” Ģüarı altında beynəlxalq kampaniyanın 

keçirilməsi təĢəbbüsü razılıqla qarĢılanmıĢdır 

 
AzərTAc xəbər verir ki, mayın 8-də “Park ĠNN-Azərbaycan” mehmanxanasında “Xocalıya ədalət-

Qarabağa azadlıq” beynəlxalq kampaniyasının rəsmi elan olunması ilə bağlı Gənclər və Ġdman Nazirliyi 
nümayəndələrinin və Azərbaycan gənclər təĢkilatları təmsilçilərinin iĢtirakı ilə tədbir keçirilmiĢdir.  

Tədbirdə çıxıĢ edən Ġslam Konfransı TəĢkilati Gənclər Forumunun (ĠKGF) baĢ katibi ElĢad Ġsgəndərov 

bildirmiĢdir ki, Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması məqsədi ilə ölkəmizdə və onun 
hüdudlarından kənarda mütəmadi tədbirlər keçirilməkdədir.  

Son illərdə Heydər Əliyev Fondunun Rusiya Federasiyasındakı nümayəndəliyinin baĢçısı, ĠKGF-nin 

Mədəniyyətlərarası Dialoq üzrə BaĢ Koordinatoru Leyla xanım Əliyeva tərəfindən xaricdə yaĢayan 

soydaĢlarımızın və təhsil alan tələbələrin iĢtirakı ilə keçirilən silsilə beynəlxalq tədbirlər də bu qəbildəndir. Bu 
tədbirlərin davamı olaraq bu günlərdə Leyla xanım Əliyeva tərəfindən “Xocalıya ədalət-Qarabağa azadlıq” 

(“Justice for Khojaly, Freedom for Karabakh”) Ģüarı altında beynəlxalq kampaniyaya baĢlanması təĢəbbüsü irəli 

sürülmüĢdür.  
E.Ġsgəndərov bildirmiĢdir ki, ĠKGT 57 ölkədə mövcud olan aparıcı gənclər hərəkatlarını birləĢdirən bir 

qurum olaraq Azərbaycanda yaradılmıĢdır. Azərbaycan gənclərinin təĢəbbüsü ilə yaradılmıĢ bu qurum ilk 

gündən xalqımızın ən ağrılı problemi olan Qarabağ həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması 
istiqamətində iĢlər görməyə baĢlamıĢdır.  

Natiq demiĢdir ki, cari ilin mayın 16-17-də Ġstanbulda ekspertlərin ĠKT ölkələrində humanitar faciələrin 

anım günü ilə bağlı toplantısı keçiriləcəkdir. Bu toplantıya hazırlıq mərhələsində biz üzv dövlətlərin hər 

birindən təĢəbbüslərlə çıxıĢ etmələrini xahiĢ etdik. Ġlk olaraq bu təĢəbbüs Leyla xanım Əliyevadan gəldi. Leyla 
Əliyeva dünya ictimaiyyətinin diqqətini erməni iĢğalçılarının Azərbaycan xalqına qarĢı törətdikləri dəhĢətli 

cinayətlər haqqında obyektiv məlumatlara cəlb etmək, sözügedən faciələrə beynəlxalq səviyyədə siyasi-hüquqi 

qiymət vermək, eyni zamanda, Azərbaycanın Qarabağ münaqiĢəsində milli maraqlarının müdafiə olunması 
məqsədi ilə “Xocalıya ədalət-Qarabağa azadlıq” (“Justice for Khojaly, Freedom for Karabakh”) devizi altında 

beynəlxalq kampaniyanın keçirilməsi təĢəbbüsü ilə çıxıĢ etmiĢdir. Bu kampaniya təkcə ĠKT ölkələrini əhatə 

etməyəcək, Avropa məkanında, ABġ-da keçiriləcəkdir.  

BildirilmiĢdir ki, bu kampaniya dünyanın müxtəlif ölkələrinin gəncləri, sosial-mədəni sahənin fəalları, 
insan hüquqlarının müdafiəçiləri tərəfindən orijinal üslubda fotoĢəkillər çəkilərək ĠKGF tərəfindən yaradılacaq 

internet saytında yerləĢdirilməsini nəzərdə tutur. Kampaniyada iĢtirak etməyin Ģərti fotoĢəklin Qarabağ 

münaqiĢəsi mövzusunda olması və Ģəklin üzərində kampaniya Ģüarının əks olunmasıdır. Kampaniya zamanı 
daxil olan Ģəkillərin üzərində əks olunan gənclik mesajı ilə BMT, Avropa ġurası, ATƏT kimi nüfuzlu 

beynəlxalq təĢkilatların, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr ölkələri və dünyanın aparıcı qeyri-hökumət 

təĢkilatlarının ünvanlarına göndərilməsi nəzərdə tutulur. Həmçinin kampaniyaya daxil olan Ģəkillərin beynəlxalq 
tədbirlər zamanı, beynəlxalq təĢkilatların qərargahlarında təĢkil olunacaq sərgilərdə nümayiĢ etdirilməsi də 

diqqətdə saxlanılacaqdır.  

Tədbirdə çıxıĢ edən Milli Məclisin deputatları RövĢən Rzayev və Fuad Muradov Leyla xanım 

Əliyevanın vətənpərvərlik təĢəbbüsünü yüksək qiymətləndirmiĢ və kampaniyaya təkcə Gənclər və Ġdman 
Nazirliyinin deyil, digər qurumların da dəstək verəcəyinə ümidvar olduqlarını söyləmiĢlər.  

Sonda gənclər təĢkilatlarının təmsilçiləri kampaniyada iĢtiraklarını və bu təĢəbbüsə qoĢulduqlarını imzaları ilə 

təsdiq etmiĢlər.  
 

AzərTAc 

8 may 2008-ci il 
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ĠKT ekspertlərinin iclasında Xocalı soyqırımı və digər qətliamlar  

müzakirə olunur 
 

AzərTAc-ın xüsusi müxbiri xəbər verir ki, mayın 16-da Ġstanbuldakı “Qrand Cəvahir” hotelində Ġslam 

Konfransı TəĢkilatının (ĠTK) ƏməkdaĢlıq və Dialoq Uğrunda Gənclər Forumu və ĠSESKO-nun təĢkilatçılığı ilə 

baĢlanmıĢ ikigünlük iclasda ĠKT-nin humanitar faciələr üzrə ekspertləri XX əsrdə müsəlman xalqlarına qarĢı 
törədilmiĢ soyqırımı aktlarını müzakirə edirlər.  

Ġclasda Türkiyə və Azərbaycanın mədəniyyət nazirliklərinin nümayəndələri, deputatlar, Ġslam ölkələri 

gənclər təĢkilatlarının təmsilçiləri və diplomatlar iĢtirak edirlər. Ġslam Konfransı TəĢkilatının ƏməkdaĢlıq və 
Dialoq Uğrunda Gənclər Forumunun mədəniyyətlərarası dialoq üzrə baĢ əlaqələndiricisi Leyla Əliyevanın 

təĢəbbüsü ilə baĢlanmıĢ “Xocalıya ədalət – Qarabağa azadlıq” kampaniyası çərçivəsində aparılacaq 

müzakirələrdə ermənilərin xalqımıza qarĢı törətdikləri vəhĢiliklərdən ətraflı bəhs olunacaqdır.  
Forumun baĢ katibi ElĢad Ġsgəndərov bildirmiĢdir ki, son illər dünyada getdikcə artan islamofobiya 

meyilləri və Qərb ölkələrinin tətbiq etdikləri ikili standartlar ucbatından müsəlmanlara qarĢı törədilmiĢ 

soyqırımlar lazımi qiymətini almamıĢdır. Azərbaycanda, Bosniya və Herseqovinada, Türkiyənin Ģərq 

vilayətlərində dinc əhalinin vəhĢicəsinə qətlə yetirilməsinə dair sənədlər, filmlər, fotoĢəkillər bütün dünyada 
daha fəal yayılmalıdır. Ġslam ölkələrində vahid soyqırımı qurbanları gününün təsis edilməsi təklifi də ĠKT 

rəhbərliyinə təqdim olunmuĢdur. Bütün bu iĢlərin səmərəliliyinin artırılması məqsədini daĢıyan Fəaliyyət 

Proqramı da geniĢ müzakirə edilmiĢdir.  
Müzakirələr mayın 17-də davam etdirəcəkdir. Qəbul olunacaq yekun sənəd ĠKT Nazirlər Komitəsinə 

təqdim olunacaqdır.  

 

AzərTAc 

16 may 2008-ci il 
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Ġslam Konfransı TəĢkilatı ekspertlərinin iclasının yekun sənədində  

Leyla Əliyevanın təĢəbbüsü dəstəklənmiĢdir 
 

AzərTAc-ın xüsusi müxbiri xəbər verir ki, mayın 17-də Ġstanbulda Ġslam Konfransı TəĢkilatının 

ƏməkdaĢlıq və Dialoq Uğrunda Gənclər Forumu və ĠSESKO-nun təĢkilatçılığı ilə keçirilmiĢ ĠKT ekspertlərinin 

ikigünlük iclasında yekun sənəd qəbul olunmuĢdur.  
Forumun baĢ katibi ElĢad Ġsgəndərov bildirmiĢdir ki, Ġslam Konfransı TəĢkilatının ƏməkdaĢlıq və 

Dialoq Uğrunda Gənclər Forumunun mədəniyyətlərarası və sivilizasiyalararası dialoq üzrə birinci BaĢ 

əlaqələndiricisi Leyla Əliyevanın təĢəbbüsü ilə baĢlanmıĢ “Xocalıya ədalət – Qarabağa azadlıq” kampaniyası 
ĠKT ekspertləri tərəfindən dəstəklənmiĢ və 26 fevral - Xocalı soyqırımı gününün ĠKT ölkələrində humanitar 

fəlakətlər qurbanlarının xatirəsini anma günü kimi qeyd olunması barədə qərar qəbul olunmuĢdur.  

Bundan əlavə, Xocalı qətliamının Ġslam ölkələrində dərsliklərə daxil edilməsi ilə bağlı təklif də ĠKT nazirlərinin 
toplantısına təqdim ediləcəkdir. Qəbul olunmuĢ sənəddə Xocalı soyqırımının Avropa, Asiya və Afrika ölkələri 

regional parlamentlərarası assambleyalarının dialoqu zamanı bəĢəriyyətə qarĢı kütləvi qətliam kimi tanınması 

barədə məsələ də qaldırılacaqdır.  

Toplantı iĢtirakçıları Heydər Əliyev Fondunun Moskva nümayəndəliyinin rəhbəri Leyla Əliyevanın 
təĢəbbüsü ilə hazırlanmıĢ və Xocalı soyqırımından bəhs edən sərgi ilə, habelə Bosniya və Herseqovinada, 

Fələstində törədilmiĢ qətliamlardan bəhs edən fotoĢəkillərlə də tanıĢ olmuĢlar.  

Müzakirələrin yekununa dair qəbul olunmuĢ sənəd ĠKT Mədəniyyət Nazirləri ġurasına təqdim 
olunacaqdır.  

 

AzərTAc 

17 may 2008-ci il 
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Xocalı faciəsi soyqırımı aktıdır. 

Ġslam Konfransı TəĢkilatı Leyla Əliyevanın təĢəbbüsünü təsdiq etmiĢdir 
 

Ġslam Konfransı TəĢkilatının üzvü olan ölkələrin xarici iĢlər nazirlərinin Kampalada (Uqanda) baĢa 

çatmıĢ konfransında ĠKT-nin Gənclər Forumunun sivilizasiyaların alyansı üzrə baĢ əlaqələndiricisi Leyla 

Əliyevanın "Xocalıya ədalət: Qarabağa azadlıq" təĢəbbüsü təsdiq edilmiĢdir.  
ĠKT-nin dialoq və əməkdaĢlıq uğrunda Gənclər Forumunun (ĠKT GF) katibliyindən bildirmiĢlər ki, bu 

barədə ĠKT xarici iĢlər nazirlərinin konfransının 35-ci sessiyasında xüsusi qətnamə qəbul edilmiĢdir. 

Qətnamənin bu kampaniyaya həsr edilmiĢ xüsusi paraqrafının layihəsi bu ilin may ayında Azərbaycan XĠN 
nümayəndə heyəti tərəfindən ĠKT GF-in ənənəvi qətnaməsinə daxil edilmiĢ və Ciddədə ĠKT-nin ekspertlərinin 

iclasında dəstəklənmiĢdir. Qətnamənin xarici iĢlər nazirləri tərəfindən dəstəklənməsi dünyanın 57 ölkəsində 

müvafiq kampaniyanın həyata keçirilməsi üçün siyasi-hüquqi baza yaradır.  
Qətnaməyə görə, ĠKT üzvü olan ölkələrdə humanitar faciələrin qurbanlarının Xatirə günü təsis edilir. 

Qətnamədə Xocalı faciəsinin də daxil olduğu bu siyahı təsdiq edilməklə yanaĢı, XX əsrdə müsəlman ölkələri 

xalqlarının məruz qaldığı humanitar fəlakətlər, təcavüzlər və etnik təmizləmələr haqqında düzgün 

informasiyanın yayılması üçün kampaniyalar keçirilməsi nəzərdə tutulur.  
Qətnamədə 2009-2010-cu illərdə keçiriləcək Xatirə günü çərçivəsində öncül tədbir kimi, Leyla 

Əliyevanın "Xocalıya ədalət: Qarabağa azadlıq" təĢəbbüsü təsdiq edilmiĢdir. Qətnamədə ĠKT üzvü olan 

ölkələrdə Azərbaycan torpaqlarının Ermənistan tərəfindən iĢğal edilməsi barədə dəqiq məlumatın yayılması, 
eləcə də kampaniyanın tezisinin imici barədə rəylərin yerləĢdirilməsi üçün informasiya veb-portalı yaradılması 

nəzərdə tutulur. Kampaniyanın əsas tezisini açıqlayan ən yaxĢı fotomaterialları əsasında fotosərgi təĢkil 

ediləcəkdir. Həmin fotosərgini beynəlxalq təĢkilatların qərargahlarında təqdim etmək planlaĢdırılır. Mətbuat 

üçün brifinqdə çıxıĢ edən Leyla Əliyeva onun təĢəbbüsünün nüfuzlu beynəlxalq təĢkilat tərəfindən 
bəyənilməsini razılıq hissi ilə qeyd etmiĢdir. L.Əliyeva demiĢdir: "Bu sənədin qəbul edilməsi Azərbaycan 

torpaqlarının iĢğalı faktının beynəlxalq birlik tərəfindən getdikcə daha çox dərk olunmasını və təcavüzkarın 

mənəvi-siyasi baxımdan daha da təcrid edilməsini əks etdirir. Qətnamə Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi haqqında 
həqiqəti ĠKT üzvü olan ölkələrdə və mədəniyyətlərarası dialoq vasitəsilə qlobal səviyyədə gənc nəslə çatdırmaq 

üçün imkan yaradır. Qətnamə bu təĢəbbüsün həyata keçirilməsində foruma geniĢ səlahiyyətlər verir. Bir sözlə, 

qarĢıda görüləsi iĢlər çoxdur".  
Kampaniya çərçivəsində aparıcı beynəlxalq təĢkilatların parlament birlikləri tərəfindən Xocalı faciəsinin 

kütləvi qırğın kimi tanınmasına nail olmaq nəzərdə tutulur.  

Qeyd etmək lazımdır ki, ĠKT xarici iĢlər nazirlərinin bundan əvvəl, 2007-ci ilin may ayında 

Ġslamabadda keçirilmiĢ sessiyasında ĠKT Gənclər Forumunun təĢəbbüsü ilə Xocalı faciəsinə siyasi qiymət 
verilmiĢdir.  

ĠKT-nin Gənclər Forumu ĠKT-nin affilyasiya edilmiĢ təĢkilatı statusuna malik olan beynəlxalq 

qurumdur. Forum 2004-cü ilin dekabr ayında yaradılmıĢdır. Onun mənzil-qərargahı Ġstanbulda yerləĢir. 
 

AzərTAc 

“Azərbaycan”.- 22 iyul 2008-ci il 
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Xocalı qətliamı haqqında həqiqətlər ĠKT ölkələrində yayımlanacaq 

 
Oktyabrın 6-8-də Bakıda keçirilmiĢ Ġslam ölkələrinin ali təhsil və elm nazirlərinin IV konfransında 

Ġslam Konfransı Gənclər Forumu (ĠKGF) Xocalı faciəsinin beynəlxalq səviyyədə tanınması istiqamətində yeni 

təĢəbbüslə çıxıĢ etmiĢdir. 

Xocalı qırğını haqqında məlumatların Ġslam Konfransı TəĢkilatına üzv ölkələrin ali təhsil məktəblərinin 
dərsliklərinə salınması haqqında təklif irəli sürmüĢdür.  

ĠKGF-nin Mədəniyyətlərarası və sivilizasiyalararası dialoq üzrə birinci baĢ əlaqələndiricisi Leyla xanım 

Əliyevanın irəli sürdüyü "Xocalıya ədalət" beynəlxalq kampaniyası haqqında ətraflı məlumat verilmiĢ, bu 
kampaniyanın üzv ölkələrdə 2009-2012-ci illərdə prioritet Ģəkildə həyata keçirilməsinin vacibliyi bildirilmiĢ, 

hər iki təklifin konfransın qətnaməsində əks olunmasını irəli sürülmüĢdür. 

Hər iki təklif oktyabrın 8-də iĢini bitirən Ġslam ölkələrinin ali təhsil və elm nazirlərinin IV konfransının 
yekun qətnaməsinə daxil edilmiĢdir.  

Qətnamə ermənilərin Xocalı (1992) və Vanda (1915) törətdikləri qətliamlar haqqında həqiqətlərin ĠKT-

yə üzv ölkələrin ali təhsil müəssisələrinin dərsliklərində əks olunmasını dəstəkləyir və "Xocalıya ədalət" 

beynəlxalq kampaniyasını 2009-2012-ci illərdə üzv ölkələrdə prioritet kimi qəbul edir.  
Kampaniya dünyanın müxtəlif ölkələrində Xocalı faciəsi ilə bağlı real faktların foto və film sərgiləri, 

internet, beynəlxalq konfranslar və nümayiĢlər, o cümlədən aparıcı beynəlxalq təĢkilatların nümayəndələri ilə 

görüĢlərin keçirilməsi vasitəsilə çatdırılmasını nəzərdə tutur.  
Qeyd etmək lazımdır ki, Xocalı faciəsinin soyqırımı kimi tanınması və bununla bağlı həqiqətlərin ĠKT 

ölkələrində yayılması haqqında siyasi qərar, ĠKGF-nin təĢəbbüsü və Azərbaycan Respublikası Xarici ĠĢlər 

Nazirliyinin dəstəyi ilə ĠKT-yə üzv ölkələrin xarici iĢlər nazirlərinin 35-ci sessiyasında və ĠKT ölkələrinin 11-ci 

zirvə görüĢündə qəbul edilən qətnamələrdə öz əksini tapmıĢdır.  
  

 “Azərbaycan”.-2008.-9 oktyabr.-N 224.-S.4. 
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Xocalı soyqırımının 17-ci ildönümü Ər-Riyadda qeyd olunacaqdır 
 

Bakı, 18 fevral (AzərTAc). Azərbaycanın Səudiyyə Ərəbistanı Krallığındakı səfirliyi tərəfindən Xocalı 
soyqırımının 17-ci ildönümü ilə əlaqədar təĢkil ediləcək anma mərasimi və Ġslam Konfransı Gənclər Forumunun 

Mədəniyyətlərarası Dialoq üzrə əlaqələndiricisi Leyla xanım Əliyevanın təĢəbbüsü ilə irəli sürülən “Xocalıya 

ədalət” beynəlxalq kampaniyasının təqdimatına hazırlıq iĢləri baĢa çatmaq üzrədir.  
Ər-Riyad Ģəhərinin aparıcı konfrans zallarının birində Xocalı faciəsini əks etdirən kitab və 

materiallardan ibarət guĢənin yaradılması, Xocalı soyqırımı və erməni terroru haqqında filmlərin nümayiĢi, 

müvafiq çıxıĢların və diskussiyaların təĢkili nəzərdə tutulmuĢdur. Eyni zamanda, “Xocalı uĢaqların gözü ilə” 

rəsm sərgisinin keçirilməsi planlaĢdırılır.  
Tədbirlərdə Ġslam Konfransı TəĢkilatına üzv dövlətlərin, Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının dövlət və 

hökumət üzvlərinin, eləcə də Ər-Riyaddakı xarici ölkələrin, beynəlxalq təĢkilatların, Azərbaycan və türk diaspor 

təĢkilatlarının və kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələrinin iĢtirakı gözlənilir.  

 
 AzərTAc 

18 fevral 2009-cu il 
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Xocalı soyqırımı ilə bağlı Avropanın üç dilində  

iki sayt açılmıĢdır 
 

Berlin, 21 fevral (AzərTAc). Almaniya Azərbaycanlılarının Əlaqələndirmə Mərkəzi (AAƏM) Xocalı 

faciəsinin ildönümü ərəfəsində Almaniyada iki yeni internet saytı təqdim etmiĢdir. Saytların yaradılmasından 

məqsəd erməni hərbi dəstələrinin Azərbaycanın Xocalı Ģəhərinin dinc əhalisinə - qocalara, qadınlara və uĢaqlara 
qarĢı törətdiyi dəhĢətli cinayətlər barədə dünya ictimaiyyətinə məlumat verməkdir.  

Məlum olduğu kimi, Ġslam Konfransı TəĢkilatının Gənclər Forumunun mədəniyyətlərin dialoqu üzrə 

baĢ əlaqələndiricisi Leyla xanım Əliyevanın təĢəbbüsü ilə 2009-cu ildə “Xocalıya ədalət, Qarabağa Azadlıq” 
adlı geniĢ kampaniyaya start verilmiĢdir. Ġngilis dilində “Justice for Khojaly” (Xocalıya ədalət 

http://www.justiceforkhojaly.org/) saytının açılması kampaniyanın qabaqcıl Azərbaycan gənclərinin Ermənistan 

silahlı qüvvələrinin bu qanlı cinayətinin beynəlxalq aləmdə pislənməsinə dair səylərinin informasiya təminatı ilə 
bağlı hissəsidır.  

AAƏM-nın icraçı direktoru Samirə Patser-Ġsmayılova Almaniyadakı Azərbaycan diasporunun 

nümayəndələrinə ünvanladığı müraciətdə həmvətənlərini həmin kampaniyaya, habelə bu dəhĢətli cinayətin 

beynəlxalq aləmdə pislənməsi və təqsirkarların mühakimə edilməsi çağırıĢına səs verməyə çağırmıĢdır.  
Müraciətdə iki dildə - alman və fransız dillərində http://chodschali.de/ saytının açılması barədə də məlumat 

verilir.  

 

Vüqar Seyidov  

AzərTAc-ın xüsusi müxbiri  

Berlin  

21 fevral 2009-cu il 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsinin 
PREZĠDENT  KĠTABXANASI 

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

10 

 

“Xocalıya ədalət” kampaniyasının və onun internet saytının  

dünyanın 20-dək Ģəhərində təqdimatı keçiriləcəkdir 
 

Bakı, 23 fevral (AzərTAc). Bakıda “Xocalıya ədalət” beynəlxalq kampaniyasının və onun 

“www.justiceforkhojaly.arg” internet saytının təqdimatına həsr olunmuĢ mətbuat konfransı keçirilmiĢdir.  

Ġslam Konfransı TəĢkilati Gənclər Forumunun (ĠKGF) baĢ katibi ElĢad Ġsgəndərov Heydər Əliyev Fondunun 
Rusiya Federasiyasındakı nümayəndəliyinin baĢçısı, ĠKGF-nin Mədəniyyətlərarası Dialoq üzrə baĢ 

əlaqələndiricisi Leyla xanım Əliyevanın irəli sürdüyü “Xocalıya ədalət” beynəlxalq kampaniyası haqqında 

ətraflı məlumat vermiĢ, bu kampaniyanın 2009-2012-ci illəri əhatə etdiyini bildirmiĢdir.  
BaĢ katib demiĢdir ki, bu il dekabrın 10-da kampaniya çərçivəsində Xocalı soyqırımı ilə bağlı toplanmıĢ 

imzalar, Ģəkillər, siyasi-hüquqi baxımdan tanınması ilə bağlı müraciətlər BMT-nin Ġnsan Hüquqları ġurasına 

təqdim olunacaqdır.  
E.Ġsgəndərov onu da bildirmiĢdir ki, internet saytında Xocalı faciəsi ilə bağlı qətnaməyə 112 təĢkilat 

və 850 Ģəxs imza atmıĢdır. Sayt istifadəçilərinin kampaniyaya qoĢulmaq imkanı olan Ģəxslər kampaniyanın 

iĢtirakçısına çevrilə, ona maliyyə dəstəyi göstərə bilərlər.  

2008-ci ildə Bakıda keçirilmiĢ Ġslam ölkələrinin ali təhsil və elm nazirlərinin IV konfransında ĠKGF 
Xocalı faciəsinin beynəlxalq səviyyədə tanınması istiqamətində yeni təĢəbbüslə çıxıĢ etmiĢdir. Konfransda 

Xocalı soyqırımı haqqında məlumatların Ġslam Konfransı TəĢkilatına üzv olan ölkələrin ali təhsil məktəblərinin 

dərsliklərinə salınması haqqında təklif irəli sürülmüĢ və bu təklifin reallığa çevirilməsi istiqamətində ciddi iĢlər 
aparılır.  

E.Ġsgəndərov vurğulamıĢdır ki, “www.justiceforkhojaly.arg” internet saytı “Xocalıya ədalət” 

kampaniyasının virtual aləmdə yayılması və bu qəbildən olan silsilə tədbirlərin sistemləĢdirilməsi məqsədi ilə 

yaradılmıĢdır. Onun rəsmi açılıĢı fevralın 26-da həyata keçiriləcəkdir. Kampaniya 17 il bundan öncə Xocalı 
Ģəhərində törədilmiĢ insanlığa qarĢı cinayətin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması iĢində fəaliyyət göstərəcəkdir. 

Kampaniyanın və onun internet saytının dünyanın müxtəlif Ģəhərlərində - VaĢinqton, Ġstanbul, Moskva, Berlin, 

Buxarest, Ər-Riyad, Ġsgəndəriyyə, Kuala-Lumpur, Nyu-York, Kiyev, Vyana, Brüssel, Riqa, VarĢava, London, 
Haaqa, Ottava və Los-Ancelesdə təqdimatı keçiriləcəkdir. Bu tədbirlərdə Heydər Əliyev Fondunun hazırladığı 

“Xocalı soyqırımı” filmi, ermənilərin Xocalıda törətdikləri vəhĢilikləri əks etdirən fotoĢəkillər və müxtəlif 

illərdə xarici ölkələrin nüfuzlu nəĢrlərində Xocalı faciəsi haqqında dərc edilmiĢ materiallar, Heydər Əliyev 
Fondunun ümumtəhsil məktəbləri və uĢaq evlərində keçirdiyi “Xocalı uĢaqların gözü ilə” mövzusunda rəsm 

müsabiqəsinin seçmə iĢlərindən ibarət ekspozisiyalar nümayiĢ olunacaqdır.  

BildirilmiĢdir ki, ingilis dilində fəaliyyət göstərən “Xocalıya ədalət” kampaniyasına həsr edilmiĢ 

saytın yaxın vaxtlarda fransız, ərəb və rus dillərində də hazırlanması nəzərdə tutulur.  
Sonda jurnalistləri maraqlandıran suallara cavab verilmiĢdir.  

 

AzərTAc 

23 fevral 2009-cu il 
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Azərbaycan səfirliyi Xocalı faciəsinin ildönümü ilə bağlı Misirdə və  

Liviya Cəmahiriyyəsində keçiriləcək tədbirlərin Planını hazırlamıĢdır 
 

Bakı, 24 fevral (AzərTAc). Azərbaycanın Misir Ərəb Respublikasındakı səfirliyi Ġslam Konfransı 

TəĢkilatının Gənclər Forumunun mədəniyyətlərarası dialoq üzrə baĢ əlaqələndiricisi Leyla xanım Əliyevanın 

təĢəbbüsü ilə elan edilmiĢ “Xocalıya ədalət” Beynəlxalq kampaniyası çərçivəsində Heydər Əliyev Fondunun 
dəstəyi ilə Misirdə və eyni zamanda akkreditə olunduğu Liviya Cəmahiriyyəsində keçiriləcək tədbirlərin planını 

hazırlamıĢdır.  

Səfirlikdən bildirmiĢlər ki, tədbirlərdə Azərbaycan icmasının, “Vətən” tələbə təĢkilatının, 
Azərbaycanın Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin nümayəndələrinin, habelə Misir-Azərbaycan 

Parlamentlərarası dostluq qrupu üzvlərinin iĢtirakı nəzərdə tutulmuĢdur.  

Fevralın 26-da Misirin ən qabaqcıl xəbər televiziya kanalı olan və bir neçə dildə yayımlanan “Nile 
Akhbar” kanalında Azərbaycanın Misirdəki səfiri Faiq Bağırovun müsahibəsi və Xocalı hadisələrindən bəhs 

edən “Məhv edilmiĢ Ģəhər” filmi ərəb dilində nümayiĢ etdiriləcəkdir.  

Bundan baĢqa, Heydər Əliyev Fondu tərəfindən faciə ilə bağlı hazırlanmıĢ təbliğat materialları, 

səfirliyin xüsusi xəbər bülleteni, Misirdə fəaliyyət göstərən “Vətən” tələbə təĢkilatı tərəfindən ərəb dilində nəĢr 
edilən “Azərbaycan” qəzetinin faciəyə həsr olunmuĢ xüsusi sayı, “Xocalıya ədalət” kampaniyası və 

kampaniyanın internet səhifəsi haqqında məlumatlar Misir və Liviyanın Xarici ĠĢlər nazirliklərinə, 

parlamentlərinə, Ərəb Dövlətləri Liqasına, bu ölkələrdə fəaliyyət göstərən hökumət və qeyri-hökumət 
təĢkilatlarına, ictimai-mədəni və təhsil müəssisələrinə, kitabxanalara, diplomatik nümayəndəliklərə, beynəlxalq 

və regional təĢkilatların ofislərinə göndərilmiĢdir.  

Eyni zamanda, Ġsgəndəriyyə Ģəhərində keçirilən VII Beynəlxalq kitab sərgisi çərçivəsində fevralın 

25-də faciənin ildönümü ilə bağlı geniĢ ictimai aksiyanın, o cümlədən imzatoplama kampaniyasının keçirilməsi, 
Xocalı haqqında filmin nümayiĢi, “Azərbaycan” qəzetinin xüsusi sayının, faciə ilə bağlı kitabların, disklərin, 

broĢürlərin sərgi iĢtirakçılarına paylanması nəzərdə tutulmuĢdur.  

Fevralın 26-da səfirlikdə Misirin aparıcı mətbuat və ictimaiyyət nümayəndələrinin iĢtirakı ilə Xocalı 
faciəsinin ildönümü ilə bağlı mətbuat konfransının və “Xocalıya ədalət” kampaniyasının internet səhifəsinin 

təqdimatının keçirilməsi, imzatoplama kampaniyasının davam etdirilməsi və faciədən bəhs edən təbliğat 

materiallarının iĢtirakçılara paylanması planlaĢdırılmıĢdır.  

 

AzərTAc 

24 fevral  2009-cu il 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsinin 
PREZĠDENT  KĠTABXANASI 

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

12 

 

Haaqada “Xocalıya Ədalət” beynəlxalq kampaniyasının  

internet saytı təqdim olunmuĢdur 
 

Haaqa, 24 fevral (AzərTAc). Azərbaycanın Niderland Krallığındakı səfirliyindən bildirmiĢlər ki, 

Ġslam Konfransı Gənclər Forumunun mədəniyyətlərarası dialoq üzrə baĢ əlaqələndiricisi Leyla xanım 

Əliyevanın təĢəbbüsü və Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə həyata keçirilən “Xocalıya Ədalət” beynəlxalq 
kampaniyası çərçivəsində fevralın 22-də Hollandiyanın Haaqa Ģəhərində “Ana Vətən” Avropa Azərbaycanlı 

Qadınları Birliyi azərbaycanlı tələbələrin iĢtirakı ilə anma mərasimi və yürüĢ təĢkil etmiĢdir. Bu tədbirlər 

zamanı “Xocalıya Ədalət” beynəlxalq kampaniyasının www.justiceforkhojaly.org ünvanlı internet saytının 
təqdimatı olmuĢdur.  

Anma mərasimindən əvvəl internet saytının ünvanını və mahiyyətini əks etdirən xüsusi maykalar 

geyinmiĢ, səhifəyə və ümumiyyətlə Xocalı faciəsinə aid plakatlar nümayiĢ etdirən gənclər bir sıra beynəlxalq 
məhkəmələrin, Beynəlxalq Hüquq Akademiyasının və beynəlxalq hüquq üzrə ixtisaslaĢmıĢ digər mərkəzlərin 

yerləĢdiyi Sülh Sarayının qarĢısında toplantı keçirmiĢlər. Sonra tədbir iĢtirakçıları mövzu ilə bağlı plakatları və 

Heydər Əliyev Fondu tərəfindən hazırlanmıĢ fotoĢəkilləri nümayiĢ etdirərək Xocalı faciəsinə həsr olunan və 

Avropada ilk dəfə quraĢdırılmıĢ abidə istiqamətində matəm yürüĢünə baĢlamıĢlar.  
Abidənin önündə təĢkil olunmuĢ mərasim zamanı çıxıĢ edən “Ana Vətən” Avropa Azərbaycanlı 

Qadınları Birliyinin rəhbəri GülĢən Kazımova, “Azərbaycanın Holland Dostları” cəmiyyətinin icraçı direktoru 

xanım Marion van der Vext və Niderlandda fəaliyyət göstərən Rusiya Həmvətənlərin Əlaqələndirmə ġurasının 
icraçı direktoru Qriqori Pasternak Xocalı soyqırımı haqqında danıĢmıĢ, faciəni törədənlərin cəzalandırılmasını 

tələb etmiĢ, belə bir qətliamın bir daha təkrarlanmaması ilə bağlı beynəlxalq tədbirlərin görülməsinin vacibliyini 

vurğulamıĢlar. BildirilmiĢdir ki, bu məqsədlərə nail olunmasına və faciə haqqında həqiqətlərin dünya 

ictimaiyyətinə daha qətiyyətli Ģəkildə çatdırılmasına Leyla xanım Əliyevanın təĢəbbüsü və Heydər Əliyev 
Fondunun dəstəyi ilə həyata keçirilən beynəlxalq kampaniya və yaradılmıĢ internet səhifəsi yeni, mahiyyətcə 

daha güclü təkan verəcəkdir.  

Qeyd etmək lazımdır ki, Qərbi Avropada internet səhifələrinin təqdimatlarının əksər hallarda qapalı 
tədbir kimi deyil, məhz kütləvi aksiya Ģəklində geniĢ ictimaiyyət qarĢısında keçirilməsi öz səmərəliliyinə görə 

çox populyardır. Xocalı faciəsinə həsr olunmuĢ internet səhifəsinin bu formatda təqdim edilməsi holland 

ictimaiyyəti və yerli KĠV nümayəndələrinin böyük marağına səbəb olmuĢ, zəruri məlumatların geniĢ kütlələrə 
çatdırılmasına Ģərait yaratmıĢdır.  

Tədbirdə Niderlandda təhsil alan azərbaycanlılarla yanaĢı, Azərbaycan diasporunun və 

“Azərbaycanın Holland Dostları” təĢkilatının fəalları, yerli KĠV təmsilçiləri iĢtirak etmiĢlər.  

 

AzərTAc  

24 fevral  2009-cu il 
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Britaniyanın Hərb Muzeyində Xocalı soyqırımı ilə əlaqədar  

anma mərasimi keçirilmiĢdir 
 

London, 25 fevral (AzərTAc). Fevralın 24-də Böyük Britaniyanın tanınmıĢ tədqiqat mərkəzlərindən 

sayılan Ġmperiya Hərb Muzeyində Xocalı soyqırımı qurbanlarının anma mərasimi və “Xocalıya Ədalət” 

beynəlxalq məlumatlandırma kampaniyasının təqdimat mərasimi keçirilmiĢdir.  
Tədbirdə Britaniya Parlamentinin üzvü Mayk Henkok, dövlət qurumlarının, o cümlədən xarici iĢlər 

nazirliyinin rəsmiləri, Londonda akkreditə olunmuĢ səfirliklərin nümayəndələri, Qafqaz regionu üzrə 

ixtisaslaĢmıĢ tədqiqat mərkəzlərinin təmsilçiləri, jurnalistlər, Azərbaycan və türk icmalarının üzvləri iĢtirak 
etmiĢlər.  

Tədbiri giriĢ sözü ilə açan səfir Fəxrəddin Qurbanov Xocalı faciəsinin xalqımızın tarixində qanlı 

səhifələrdən biri olduğunu vurğulamıĢ, faciə qurbanlarının yalnız azərbaycanlı olduqları üçün kütləvi qətlə 
məruz qaldıqlarını qeyd etmiĢdir. O, eyni zamanda faciəyə indiyə qədər beynəlxalq ictimaiyyət və əlaqədar 

beynəlxalq təĢkilatlar tərəfindən müvafiq qiymət verilmədiyinin təəssüf doğuran hal olduğunu diqqətə 

çatdırmıĢdır.  

Daha sonra çıxıĢ edən Cənubi Qafqaz üzrə tanınmıĢ tədqiqatçı professor Tamara Draqadze faciənin 
miqyasından təfsilatlı Ģəkildə bəhs etmiĢ, bu addımı sadəcə Azərbaycan xalqına qarĢı deyil, bütövlükdə 

bəĢəriyyətə və bəĢəri dəyərlərə qarĢı törədilmiĢ cinayət kimi dəyərləndirmiĢdir. Xanım Draqadze hadisələrin baĢ 

verdiyi ərəfədə regionda olduğunu və faciənin əsl miqyası ilə çox yaxından tanıĢ olduğunu diqqətə çatdırmıĢdır. 
O, eyni zamanda vurğulamıĢdır ki, bir sıra cəhdlərə baxmayaraq, faciəyə indiyədək beynəlxalq ictimaiyyət və 

təĢkilatlar tərəfindən həqiqi qiymət verilməmiĢdir. Bu istiqamətdə Azərbaycan hökumətinin apardığı 

məlumatlandırma kampaniyasını yüksək qiymətləndirilməlidir.  

ÇıxıĢların ardınca Heydər Əliyev Fondu tərəfindən göndərilmiĢ video materiallardan hazırlanmıĢ və 
Xocalı faciəsini özündə əks etdirən video klip nümayiĢ etdirilmiĢdir.  

Tədbir çərçivəsində Ġslam Konfransı TəĢkilatının Gənclər Forumu və qurumun Mədəniyyətlərarası 

Dialoq üzrə baĢ əlaqələndiricisi xanım Leyla Əliyevanın təĢəbbüsü ilə baĢlanmıĢ “Xocalıya Ədalət” beynəlxalq 
kampaniyasının və kampaniyanın internet səhifəsinin təqdimat mərasimi keçirilmiĢdir. Beynəlxalq 

kampaniyanın Böyük Britaniya üzrə əlaqələndiricisi olan “Odlar Yurdu” cəmiyyətinin icraiyyə komitəsinin 

üzvü xanım Britt Montimer çıxıĢ etmiĢ və sözügedən kampaniya haqqında, kampaniya çərçivəsində hazırlanmıĢ 
internet səhifəsi və kampaniyaya qatılmaq Ģərtləri ilə bağlı ətraflı məlumat vermiĢ, geniĢ ekranda isə 

kampaniyanın internet səhifəsinin görüntüləri verilmiĢdir.  

Tədbirin gediĢində Xocalı faciəsi və Qarabağ müharibəsindən bəhs edən kitab və broĢürlər paylanmıĢ, 

o cümlədən “Xocalı uĢaqların gözü ilə” adlı rəsm sərgisi nümayiĢ etdirilmiĢdir.  

 

AzərTAc 

25  fevral  2009-cu il 
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“Xocalıya ədalət” beynəlxalq kampaniyasının və onun internet səhifəsinin  

beynəlxalq təqdimatı davam edir 
 

Bakı, 25 fevral (AzərTAc). “Xocalıya ədalət” beynəlxalq məlumat-təĢviqat kampaniyasının və onun 

internet saytının (www.justiceforkhojaly.org) dünyanın aparıcı mərkəzlərində təqdimatı davam edir.  

“Xocalıya ədalət” (“Justice for Khojaly”) beynəlxalq məlumat və təĢviqat kampaniyası Ġslam Konfransı 
TəĢkilatına (ĠKT) üzv qurum olan Dialoq və ƏməkdaĢlıq uğrunda Ġslam Konfransı Gənclər Forumunun (DƏ-

ĠKGF) mədəniyyətlərarası dialoq üzrə baĢ əlaqələndiricisi Leyla xanım Əliyevanın təĢəbbüsü ilə ötən ilin 

mayında elan edilmiĢdi.  
1992-ci il fevralın 26-da Azərbaycanın Xocalı Ģəhərində törədilmiĢ insanlığa qarĢı cinayətin dünya 

ictimaiyyətinə çatdırılması, bu cinayətə hüquqi-siyasi və mənəvi qiymətin verilməsi üçün Xocalı soyqırımı ilə 

bağı həqiqətlərin təbliği və bu sahədə səmərəli təĢviqatın aparılması məqsədlərini daĢıyan kampaniyanın 
beynəlxalq səviyyədə rəsmi startı bu həftə ərzində dünyanın müxtəlif paytaxtlarında keçiriləcəkdir.  

Eyni zamanda, təqdimatı keçiriləcək www.justiceforkhojaly.org internet saytı “Xocalıya ədalət” kampaniyasının 

virtual aləmdə yayılması və kampaniyanın həyata keçirilməsinin sistemləĢdirilməsi məqsədlərini daĢıyır və 

geniĢ ictimai iĢtirak üçün nəzərdə tutulmuĢdur.  
Son iki gündə kampaniya və onun internet saytının təqdimatı dünyanın aĢağıdakı Ģəhərlərində 

keçirilmiĢdir:  

LONDON (Böyük Britaniya). Fevralın 24-də Londonun Ġmperiya Hərb Muzeyində “Xocalıya ədalət” 
beynəlxalq kampaniyasının və onun internet saytının təqdimatı keçirilmiĢdir.  

Kampaniyanın Böyük Britaniya üzrə yerli əlaqələndiricisi xanım Britt Montimerin keçirdiyi təqdimatda 

Böyük Britaniya parlamentinin üzvü Mayk Henkok, dövlət qurumlarının, o cümlədən Xarici ĠĢlər Nazirliyinin 

rəsmiləri, Londonda akkreditə olunmuĢ səfirliklərin nümayəndələri, Qafqaz regionu üzrə ixtisaslaĢmıĢ tədqiqat 
mərkəzlərinin təmsilçiləri, jurnalistlər, Azərbaycan və türk icmalarının üzvləri iĢtirak etmiĢlər.  

HYUSTON (ABġ). Fevralın 24-də “Xocalıya ədalət” beynəlxalq kampaniyasının startı çərçivəsində 

Azərbaycan-Amerika ġurasının təĢkilatçılığı ilə Hyuston Ģəhərində kampaniyanın və onun internet saytının 
təqdimat mərasimi keçirilmiĢdir.  

Tədbirdə yerli ictimaiyyətin, həmçinin Azərbaycan və türk diasporunun nümayəndələri iĢtirak etmiĢlər.  

BERN (Ġsveçrə). Fevralın 25-də Bern Ģəhərində Ġsveçrə Federal hökumətinə məxsus “Politforum”da 
kampaniyanın və onun saytının təqdimatı olmuĢdur.  

Tədbirdə Ġsveçrə hökumətinin nümayəndələri, parlament üzvləri, QHT-lərin, Berndə akkreditə olunan 

diplomatik korpusun və KĠV-in nümayəndələri iĢtirak etmiĢlər. Eyni zamanda, tədbirdə Heydər Əliyev Fondu 

tərəfindən hazırlanmıĢ “War Against Azerbaijan – Targeting Cultural Heritage” (“Azərbaycana qarĢı müharibə: 
Mədəni irsin hədəfə alınması”) kitabının təqdimatı və Fond tərəfindən təqdim olunmuĢ fotoĢəkillərin sərgisi 

təĢkil olunmuĢdur.  

Tədbirdə Xocalı haqqında film nümayiĢ etdirilmiĢ, “Xocalıya ədalət” kampaniyasını dəstəkləyən bəyanat 
imzalanmıĢdır.  

ƏR-RĠYAD (Səudiyyə Ərəbistanı). Fevralın 25-də Səudiyyə Ərəbistanının məĢhur mətbuat zallarından 

olan “Riyad Palace”-də ölkənin ictimai-siyasi dairələrinin, beynəlxalq təĢkilatların və Ġslam Konfransı TəĢkilatı 
katibliyinin nümayəndələrinin, diplomatik korpus təmsilçilərinin və KĠV-lərin iĢtirakı ilə “Xocalıya ədalət” 

beynəlxalq kampaniyasının və kampaniyanın internet saytının təqdimatı keçirilmiĢdir. Tədbir çərçivəsində 

Xocalı faciəsi ilə bağlı fotosərgi təĢkil olunmuĢ və film nümayiĢ etdirilmiĢdir.  

 

AzərTAc 

25  fevral  2009-cu il 
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Ġndoneziya KĠV-lərinə “Xocalıya ədalət” kampaniyası haqqında 

məlumat təqdim edilmiĢdir 
 

Bakı, 25 fevral (AzərTAc). Azərbaycanın Ġndoneziyadakı səfirliyi Xocalı faciəsinin 17-ci ildönümü ilə 

əlaqədar tədbirləri davam etdirir.  

Səfirlik fevralın 25-də Ġndoneziyanın nüfuzlu “Kompas”, “Media Ġndonesia”, “The Jakarat Post”, “Sinar 
Harapan”, “Suara Karya” qəzetlərinin, “Antara” xəbər agentliyinin, “TVRĠ”, “Metro” televiziya kanallarının 

rəhbərliyinə Dialoq və ƏməkdaĢlıq uğrunda Ġslam Konfransı Gənclər Forumunun mədəniyyətlərarası dialoq 

üzrə baĢ əlaqələndiricisi Leyla xanım Əliyevanın dəstəyi ilə həyata keçirilən “Xocalıya ədalət” beynəlxalq 
kompaniyasının saytının ünvanını (www.justiceforkhojaly.org) və Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 

münaqiĢəsi barədə müfəssəl məlumat göndərmiĢdir.  

 

AzərTAc 

25  fevral  2009-cu il 
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Dünyanın bir neçə ölkəsində “Xocalıya ədalət” beynəlxalq kampaniyasının və  

onun internet səhifəsinin təqdimatı olmuĢdur 
 

Bakı, 26 fevral (AzərTAc). “Xocalıya ədalət” beynəlxalq məlumat-təĢviqat kampaniyasının və onun 

internet saytının (www.justiceforkhojaly.org) dünyanın aparıcı mərkəzlərində təqdimatı davam edir.  

“Xocalıya ədalət” (“Justice for Khojaly”) beynəlxalq məlumat və təĢviqat kampaniyası Ġslam Konfransı 
TəĢkilatına (ĠKT) üzv qurum olan Dialoq və ƏməkdaĢlıq uğrunda Ġslam Konfransı Gənclər Forumunun (DƏ-

ĠKGF) mədəniyyətlərarası dialoq üzrə baĢ əlaqələndiricisi Leyla xanım Əliyevanın təĢəbbüsü ilə ötən ilin 

mayında elan edilmiĢdi.  
1992-ci il fevralın 26-da Azərbaycanın Xocalı Ģəhərində törədilmiĢ insanlığa qarĢı cinayətin təfərrüatının 

ictimaiyyətə çatdırılması, ona hüquqi-siyasi və mənəvi qiymət verilməsi üçün Xocalı soyqırımı ilə bağı 

həqiqətlərin təbliği məqsədi daĢıyan kampaniyanın beynəlxalq səviyyədə rəsmi startı bu həftə ərzində dünyanın 
müxtəlif paytaxtlarında keçiriləcəkdir.  

Eyni zamanda, təqdimatı keçiriləcək www.justiceforkhojaly.org internet saytı “Xocalıya ədalət” 

kampaniyasının virtual aləmdə yayılması və kampaniyanın həyata keçirilməsinin sistemləĢdirilməsi 

məqsədlərini daĢıyır və geniĢ ictimai iĢtirak üçün nəzərdə tutulmuĢdur.  
Son iki gündə kampaniya və onun internet saytının təqdimatı dünyanın aĢağıdakı Ģəhərlərində 

keçirilmiĢdir:  

KĠYEV. Fevralın 25-də soydaĢımız R.Seydimovun “Xocalı” mövzusuna həsr olunmuĢ rəsm sərgisinin 
Ukrayna siyasətçilərinin və ictimai xadimlərinin də iĢtirakı ilə keçirilmiĢ bağlanıĢ mərasimində “Xocalıya 

ədalət” beynəlxalq kampaniyası və onun internet saytı təqdim olunmuĢdur.  

BERLĠN. Fevralın 26-da Almaniyadakı Azərbaycanlıların Əlaqələndirmə Mərkəzinin bürosunda 

Bundestaq və Berlin Ģəhər parlamenti üzvlərinin, diplomatik korpusun, hökumət və qeyri-hökumət təĢkilatları 
nümayəndələrinin, universitet müəllimlərinin, mədəniyyət xadimlərinin, hüquq müdafiəçilərinin və jurnalistlərin 

iĢtirakı ilə “Xocalıya ədalət” kampaniyasının və internet saytının təqdimat mərasimi keçirilmiĢdir.  

Bundestaqın üzvləri Otto Hauserin və Hakkı Keskinin də qatıldıqları tədbirdə Azərbaycanın 
Almaniyadakı səfiri Pərviz ġahbazov, Almaniya parlamentinin üzvü Eduard Lintner çıxıĢ etmiĢlər.  

Mərasimdə “Xocalı soyqırımı” sənədli filmi nümayiĢ etdirilmiĢ, “Xocalı uĢaqların gözü ilə” rəsm sərgisi 

keçirilmiĢ, yazıçı Günel Rzayevanın Qarabağ mövzusuna həsr olunmuĢ “Atama” hekayəsi  oxunmuĢ və alman 
rəssamı Peter Foellerin “Garabach” əsəri nümayiĢ etdirilmiĢdir.  

BUXAREST. Fevralın 26-da Heydər Əliyev Fondunun Rumıniyadakı nümayəndəliyində hökumətin, 

QHT-lərin və mətbuat təmsilçilərinin iĢtirakı ilə keçirilmiĢ tədbirdə “Xocalıya ədalət” kampaniyasının və onun 

internet saytının təqdimat mərasimi keçirilmiĢdir.  
Bununla yanaĢı, “Xocalı uĢaqların gözü ilə” mövzusunda rəsm sərgisi və rumın dilində nəĢr edilmiĢ 

“Xocalı faciəsi” kitabının təqdimatı da olmuĢdur.  

VYANA. Fevralın 26-da Vyananın mərkəzi küçələrinin birində Azərbaycanın iĢğal olunmuĢ ərazilərini 
simvolizə edən çadır qurulmuĢ və burada ölkənin elm mərkəzlərinin, yerli icmaların və mətbuat 

nümayəndələrinin iĢtirakı ilə “Xocalıya ədalət” beynəlxalq kampaniyasının və onun internet saytının təqdimatı 

keçirilmiĢdir.  
RĠQA. Fevralın 26-da Riqadakı “Ocaq” Mədəniyyət Mərkəzində yerli ictimaiyyətin nümayəndələrinin 

iĢtirakı ilə “Xocalıya ədalət” kampaniyasının və internet saytının təqdimatı olmuĢdur.  

VARġAVA. Fevralın 26-da VarĢava Universitetində Xocalı soyqırımının 17-ci ildönümü ilə bağlı anma 

mərasimi keçirilmiĢdir.  
Tədbirdə ölkə ictimaiyyəti, PolĢada akkreditə olunmuĢ diplomatların, mətbuatın nümayəndələrinin iĢtirakı 

ilə “Xocalıya ədalət” beynəlxalq kampaniyasının və internet saytının təqdimatı olmuĢdur.  

Bundan baĢqa, VaĢinqtonda ABġ Konqresinin binasında konqresmenlərin iĢtirakı ilə “Xocalıya ədalət” 
beynəlxalq kampaniyasının və onun internet saytının təqdimatının keçirilməsi nəzərdə tutulmuĢdur. Kampaniya 

çərçivəsində Corc VaĢinqton Universitetində Heydər Əliyev Fondunun Xocalı faciəsi ilə bağlı hazırladığı film 

göstəriləcək, rəsm sərgisi təĢkil ediləcək, kampaniyanın və internet saytının təqdimatı olacaqdır.  

AzərTAc 

26  fevral  2009-cu il 
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Türkiyədə “Xocalıya ədalət” beynəlxalq kampaniyasına rəsmi start verilmiĢdir 
 

Ġstanbul, 26 fevral (AzərTAc). Fevralın 26-da Ġstanbulda “Xocalıya ədalət: humanitar və hüquqi tanınma 
perspektivləri” mövzusunda keçirilmiĢ konfransda Dialoq və ƏməkdaĢlıq Uğrunda Ġslam Konfransı Gənclər 

Forumunun (DƏ-ĠKGF) mədəniyyətlərarası dialoq üzrə baĢ əlaqələndiricisi Leyla xanım Əliyevanın təĢəbbüsü 

ilə elan edilmiĢ “Xocalıya ədalət” beynəlxalq kampaniyasına Türkiyədə start verilmiĢdir.  
Ġslam Konfransı Gənclər Forumunun BaĢ qərargahında təĢkil olunmuĢ konfransda millət vəkilləri, 

hökumət nümayəndələri, bələdiyyə baĢçıları, elm adamları və nüfuzlu KĠV təmsilçiləri iĢtirak etmiĢlər.  

“DUA” filminin nümayiĢi ilə baĢlanmıĢ konfransda çıxıĢ edən DƏ-ĠKGF-nin baĢ katibi ElĢad Ġsgəndərov 

kampaniyanın əhəmiyyətindən danıĢmıĢ, ona 20-dən çox ölkədə start verildiyini vurğulamıĢdır. O, kampaniyaya 
dəstəyə görə, qardaĢ Türkiyə ictimaiyyətinə və hökumətinə təĢəkkürünü bildirmiĢdir.  

Kampaniyanın Türkiyə üzrə milli əlaqələndiricisi Əminə Yetim “Xocalıya ədalət” kampaniyasını və onun 

internet saytını təqdim etmiĢdir.  
Konfransın açılıĢında çıxıĢ edən DƏ-ĠKGF-nin prezidenti Əli Sarıqaya, Ġstanbul Böyük ġəhər 

Bələdiyyəsinin gənclər və idman müdiri Enis Erdem kampaniyanın vacibliyini vurğulayaraq, onun hərtərəfli 

dəstəklənəcəyini bildirmiĢlər.  
AçılıĢ mərasiminin sonunda iĢtirakçılar kampaniyanın Bəyannaməsini imzalamıĢlar.  

Konfransın ilk geniĢ iclasında çıxıĢ edən Yeditəpə Universitetinin professoru, Yaxın KeçmiĢ Tarixi 

AraĢdırmalar Mərkəzinin sədri Mehmet Saray və Qazi Universitetinin professoru Ġlyas Doğan Azərbaycan 

torpaqlarının iĢğalından və Xocalı faciəsinin beynəlxalq səviyyədə hüquqi tanınmasının əhəmiyyətindən söhbət 
açmıĢlar.  

Ġkinci geniĢ iclasda tələbələrin çıxıĢları dinlənilmiĢdir. Gənclər Xocalı faciəsini beynəlxalq hüquq 

prizmasından təhlil etmiĢlər. Onlar vurğulamıĢlar ki, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi 
nəticəsində iĢğal olunmuĢ torpaqlar azad edilməyənədək, o cümlədən Xocalı faciəsinə görə üzr istənilməyincə, 

təcavüzkara qarĢı beynəlxalq təzyiq azalmamalıdır. Bu baxımdan Türkiyənin Ermənistanla sərhədlərin 

açılmaması siyasətini davam etdirməsinin zəruriliyi vurğulanmıĢdır.  

Konfransda çıxıĢ edən “Hollywood”un ilk türk prodüseri Mehmet Çələbi ABġ-da türk diasporunun 
Xocalı məsələsini daim gündəlikdə saxladığını bildirmiĢdir. O demiĢdir ki, Xocalı faciəsinin fəal Ģəkildə inkarı 

siyasətini yürüdən Amerikanın Erməni Milli Komitəsi bu yaxınlarda Çikaqodakı türk diasporu tərəfindən 

məhkəməyə verilmiĢdir. “Xocalıya ədalət” kampaniyası faciəni inkar edərək, insanlığa qarĢı cinayətləri ört-
basdır edən qurumlara qarĢı da mübarizə aparmalıdır.  

Tədbirin sonunda rejissor Korhan Yurtsevərin çəkdiyi “Xocalı qətliamı. Bu, son olsun!” filmi nümayiĢ 

etdirilmiĢdir.  

 

AzərTAc 

26  fevral  2009-cu il 
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Ġsveçrədə “Xocalıya ədalət” beynəlxalq kampaniyasının təqdimatı olmuĢdur 
 

Bakı, 26 fevral (AzərTAc). Fevralın 25-də Ġsveçrə Federal Hökumətinə məxsus “Politforum”da 
Azərbaycanın bu ölkədəki səfirliyi Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinə və Xocalı soyqırımının ildönümünə həsr 

olunmuĢ tədbir keçirmiĢdir.  

Səfirlikdən bildirmiĢlər ki, Ġsveçrə-Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin dəstəyi ilə keçirilən və Ġsveçrə 
parlamentinin, Xarici ĠĢlər Nazirliyinin, diplomatik koprusun, kütləvi informasiya vasitələrinin, qeyri-hökumət 

təĢkilatlarının, Azərbaycan və türk icmaları nümayəndələrinin iĢtirak etdikləri tədbirdə Ermənistan-Azərbaycan, 

Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi, onun acı nəticələri haqqında ətraflı məlumat verilmiĢdir.  

Tədbirdə Ġslam Konfransı Gənclər Forumunun mədəniyyətlərarası dialoq üzrə baĢ əlaqələndiricisi Leyla 
xanım Əliyevanın təĢəbbüsü ilə elan edilmiĢ “Xocalıya ədalət” beynəlxalq kampaniyasının təqdimatı olmuĢdur. 

Təqdimat zamanı kompyuter vasitəsilə “Xocalıya ədalət” kampaniyasının internet səhifəsi haqqında ətraflı 

məlumat verilmiĢdir.  
Bundan əlavə, tədbirdə Heydər Əliyev Fondu və Azərbaycan XĠN tərəfindən birgə tərtib olunmuĢ 

“Azərbaycana qarĢı müharibə: Mədəni irsin hədəfə alınması” nəĢrinin də təqdimatı olmuĢ, bu haqda film 

nümayiĢ etdirilmiĢdir. Tədbir iĢtirakçıları Heydər Əliyev Fondu tərəfindən təqdim edilmiĢ “Xocalı uĢaqların 
gözü ilə” adlı fotosərgiyə də baxmıĢlar.  

Eyni zamanda, Bernə ezamiyyətdə olan Dövlət Gömrük Komitəsinin nümayəndələri tərəfindən 

Azərbaycanın gömrük xidmətinin tarixindən, ermənilərin Cənubi Qafqazda məskunlaĢdırılmasından bəhs edən 

“Azərbaycanın gömrük xidməti: tarixi ənənələr və müasirlik” kitabının təqdimatı keçirilmiĢdir.  

 

AzərTAc 

26  fevral  2009-cu il 
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Belçikada Xocalı soyqırımı ilə bağlı etiraz aksiyası keçirilmiĢdir 
 

Brüssel, 26 fevral (AzərTAc). Azərbaycanın Belçika Krallığı və Lüksemburq Hersoqluğundakı 
səfirliyindən bildirmiĢlər ki, Azərbaycan və türk diaspor təĢkilatları Xocalı faciəsinin 17-ci ildönümü ilə bağlı 

tədbirlər keçirmiĢlər.  

Əvvəlcə Avropa Parlamentinin binası qarĢısında, gediĢ-gəliĢin daha çox olduğu ġuman meydanında 
qurulmuĢ çadırda faciəyə həsr olunmuĢ sərgi açılmıĢ, film nümayiĢ etdirilmiĢdir. Sərgiyə gələnlər Ġslam 

Konfransı Gənclər Forumunun mədəniyyətlərarası dialoq üzrə baĢ əlaqələndiricisi Leyla xanım Əliyevanın 

təĢəbbüsü ilə həyata keçirilən “Xocalıya ədalət” beynəlxalq kampaniyasına qoĢulmuĢ və müvafiq sənədi 

imzalamıĢlar.  
Sonra soydaĢlarımız Ermənistan səfirliyinin qarĢısında toplaĢaraq, Azərbaycan torpaqlarının iĢğal 

edilməsinə etirazlarını bildirmiĢ, ərazilərimizin azad olunmasını tələb edən Ģüarlar səsləndirmiĢ və Ermənistan 

hökumətinə ünvanlanmıĢ etiraz məktubunu səfirliyin əməkdaĢına təqdim etmiĢlər. Buradan Avropa 
Parlamentinə doğru yürüĢ baĢlanmıĢdır. YürüĢü ġuman meydanında baĢa çatdırmıĢ soydaĢlarımız Avropa 

təsisatlarını Azərbaycan ərazilərinin Ermənistan tərəfindən iĢğalına göz yummamağa, Xocalı soyqırımını 

tanımağa və Ermənistana təsir göstərməyə çağırmıĢlar. Avropa Ġttifaqında sədrlik edən Çexiyanın BaĢ naziri 
Miroslav Topolanekə, Avropa Komissiyasının rəhbəri Xose Manuel Barrozaya və Avropa Parlamentinin sədri 

Hans-Gert Potteringə ünvanlanmıĢ etiraz məktubları qurumun rəsmilərinə təqdim edilmiĢdir.  

Brüsseldə keçirilmiĢ etiraz aksiyasına qonĢu Hollandiyadan və Almaniyadan gəlmiĢ Azərbaycan və türk 

icmalarının nümayəndələri də qoĢulmuĢlar.  
Həmin gün Xocalı soyqırımı ilə bağlı səfirlik tərəfindən hazırlanmıĢ mətbuat bülleteni Belçikanın rəsmi 

qurumlarına, yerli kütləvi informasiya vasitələrinə, xarici ölkələrin Belçikadakı səfirliklərinə, Avropa Ġttifaqı və 

NATO yanındakı diplomatik nümayəndəliklərə göndərilmiĢdir.  
Bu etiraz aksiyasının davamı olaraq Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə martın 3-də Avropa 

Parlamentinin binasında qurumun üzvü xanım Jizela Kalenbaxın himayəsi ilə Xocalı soyqırımına həsr olunmuĢ 

konfrans keçiriləcəkdir. Konfransda faciə barədə geniĢ məlumat veriləcək, sərgi və film nümayiĢ etdiriləcək, 

Ġslam Konfransı Gənclər Forumunun mədəniyyətlərarası dialoq üzrə baĢ əlaqələndiricisi Leyla xanım 
Əliyevanın təĢəbbüsü ilə keçirilən “Xocalıya ədalət” kampaniyasının internet səhifəsinin təqdimatı olacaqdır.  

 

Əsgər Əliyev  

AzərTAc-ın xüsusi müxbiri  

Paris 

 

26  fevral  2009-cu il 
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Səudiyyə Ərəbistanında “Xocalıya ədalət - Qarabağa azadlıq”  

beynəlxalq kampaniyasının təqdimatı keçirilmiĢdir 
 

Ər-Riyad, 26 fevral (AzərTAc). Azərbaycanın Səudiyyə Ərəbistanı Krallığındakı səfirliyi tərəfindən 

Xocalı soyqırımının 17-ci ildönümü ilə əlaqədar fevralın 25-də anma mərasimi və Ġslam Konfransı Gənclər 

Forumunun Mədəniyyətlərarası dialoq üzrə baĢ əlaqələndiricisi Leyla xanım Əliyevanın təĢəbbüsü ilə irəli 
sürülmüĢ “Xocalıya ədalət – Qarabağa azadlıq” beynəlxalq kampaniyasının təqdimatı keçirilmiĢdir.  

“Riyadh Palace” konfrans mərkəzində Xocalı faciəsini əks etdirən kitab və materiallardan ibarət guĢə 

yaradılmıĢ, Xocalı soyqırımı və erməni terroru haqqında materialların və filmlərin nümayiĢ etdirilməsi üçün 
müvafiq avadanlıq quraĢdırılmıĢdır. Eyni zamanda, “Xocalı uĢaqların gözü ilə” devizi altında rəsm sərgisi təĢkil 

olunmuĢdur.  

Tədbirdə Ġslam Konfransı TəĢkilatının (ĠKT) baĢ katibinin müavini Ġ.Müfti, Səudiyyə Ərəbistanı 
Krallığının Xarici ĠĢlər Nazirliyinin, dövlət və ictimai qurumlarının, kütləvi informasiya vasitələrinin 

təmsilçiləri, Səudiyyə Ərəbistanında yaĢayan Azərbaycan icmasının nümayəndələri və Ər-Riyad Ģəhərində 

yerləĢən xarici dövlətlərin və beynəlxalq təĢkilatların nümayəndəliklərinin baĢçıları və əməkdaĢları iĢtirak 

etmiĢlər.  
Azərbaycanın dövlət himni səsləndirildikdən sonra Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi birdəqiqəlik 

sükutla yad edilmiĢdir.  

Səfir Tofiq Abdullayev çıxıĢında erməni millətçiləri tərəfindən xalqımıza qarĢı aparılmıĢ soyqırımı 
siyasətinin tarixindən, Xocalıda günahsız insanların xüsusi amansızlıqla qətlə yetirilməsindən və 

azərbaycanlıların öz yurdlarından zorla didərgin salınmasından söhbət açmıĢdır. Səfir xalqımıza qarĢı törədilən 

cinayətlərin erməni millətçiləri və onların himayədarları tərəfindən planlı Ģəkildə həyata keçirildiyini bildirmiĢ, 

ermənilərin bu dəhĢətli əməllərinə dünya birliyi tərəfindən hüquqi-siyasi qiymət verilməsinin vacibliyini 
vurğulamıĢdır.  

Sonra Xocalı soyqırımı barədə Heydər Əliyev Fondu tərəfindən hazırlanmıĢ film nümayiĢ etdirilmiĢdir.  

ĠKT baĢ katibinin müavini Ġ.Müfti filmdəki səhnələrin onu dəhĢətə gətirdiyini, terrorun dininin və 
milliyyətinin olmadığını, erməni millətçiləri tərəfindən törədilmiĢ Xocalı faciəsini təkcə azərbaycanlılara qarĢı 

deyil, bütövlükdə insanlığa qarĢı vəhĢilik kimi qiymətləndirmiĢdir. O, ĠKT çərçivəsində keçirilmiĢ tədbirlərdə 

Ġslam dünyası tərəfindən Azərbaycan xalqı ilə həmrəylik nümayiĢ etdirilməsi və beynəlxalq təĢkilatların 
Azərbaycanın haqq səsinin dəstəklənməsi məqsədi ilə qəbul etdiyi müvafiq qətnamələrin yerinə yetirilməsi üçün 

dünya ictimaiyyəti tərəfindən Ermənistana təzyiqlərin edilməsinin vacibliyini vurğulamıĢdır.  

Səfirliyin birinci katibi E.Əlizadə “Xocalıya ədalət – Qarabağa azadlıq” beynəlxalq kampaniyasının 

baĢlanması və kampaniya ilə əlaqədar internet saytının yaradılması haqqında məlumat vermiĢ, iĢtirakçıları saytla 
tanıĢ etmiĢ, beynəlxalq təĢkilatların və ictimai qurumların nümayəndələrini, sadə vətəndaĢları bu kampaniyaya 

qoĢulmağa çağırmıĢdır.  

Mərasim iĢtirakçılarına Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinə, Xocalı soyqırımına aid 
disk, kitab və materiallar, səfirliyin mətbuat məlumatı, “Xocalıya ədalət – Qarabağa azadlıq” beynəlxalq 

kampaniyasına dair materiallar paylanılmıĢdır.  

Səudiyyə Ərəbistanının kütləvi informasiya vasitələri tədbirlə bağlı çəkiliĢlər aparmıĢ, səfir T.Abdullayev, 
səfirliyin birinci katibi E.Əlizadə, ĠKT baĢ katibinin müavini Ġ.Müfti “KSA-2” televiziya kanalına, “Əl-Cəzirə” 

və “Ər-Riyad” qəzetlərinə müsahibələr vermiĢlər.  

 

AzərTAc 

26  fevral  2009-cu il 
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Pekində “Xocalıya ədalət” kampaniyasının və onun  

internet saytının təqdimatı olmuĢdur 
 

Bakı, 26 fevral (AzərTAc). Fevralın 26-da Azərbaycanın Çin Xalq Respublikasındakı səfirliyinin 

nəzdində fəaliyyət göstərən “ġuĢa” Mədəniyyət Mərkəzində Xocalı faciəsinin 17-ci ildönümünə həsr olunmuĢ 

tədbir keçirilmiĢdir.  
Mərasimdə Pekində akkreditə olunmuĢ diplomatik korpusun, o cümlədən Türkiyə, Gürcüstan 

səfirliklərinin yüksək səviyyəli diplomatları, soydaĢlarımız və burada təhsil alan azərbaycanlı tələbələr iĢtirak 

etmiĢlər.  
Səfir YaĢar Əliyev Xocalı faciəsinin tarixindən, onun baĢvermə səbəblərindən, eləcə də ermənilərin 

törətdikləri vəhĢiliklərdən söhbət açmıĢdır.  

Faciə qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilmiĢ, Heydər Əliyev Fondunun Xocalı faciəsinə 
dair hazırladığı film nümayiĢ etdirilmiĢdir. Film disklərə köçürülərək mərasim iĢtirakçılarına paylanmıĢdır.  

Tədbirdə Dialoq və ƏməkdaĢlıq uğrunda Ġslam Konfransı Gənclər Forumunun (DƏ-ĠKGF) 

mədəniyyətlərarası dialoq üzrə baĢ əlaqələndiricisi Leyla xanım Əliyevanın təĢəbbüsü ilə elan edilmiĢ “Xocalıya 

ədalət” (“Justice for Khojaly”) kampaniyasının və onun internet saytının təqdimatı da olmuĢdur.  
“Xocalıya ədalət” beynəlxalq kampaniyası çərçivəsində səfirlik tərəfindən hazırlanmıĢ mətbuat 

məlumatları, habelə, Azərbaycana qarĢı törədilmiĢ terror aktları haqqında materiallar Pekində fəaliyyət göstərən 

diplomatik missiyalara, beynəlxalq təĢkilatların nümayəndəliklərinə, Çinin elmi-tədqiqat institutlarına və 
kitabxanalarına təqdim olunmuĢdur.  

 

AzərTAc 

26  fevral  2009-cu il 
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Heydər Əliyev Fondu Xocalı faciəsini dünyaya XX əsrin  

ən qanlı soyqırımlarından biri kimi tanıdıb 
 

Leyla Əliyevanın təĢəbbüsü ilə Xocalı faciəsinin anım günü islam ölkələrində humanitar 

fəlakətlər qurbanlarının xatirəsi günü kimi qeyd olunur 

 
Ötən əsrin ən ağır faciəsi, qəddarlığı, amansızlığı ilə Naqasaki, Xirosima, Xatın soyqırımları ilə bir 

sırada dayanan Xocalı qətliamı Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin ən dəhĢətli səhifəsidir. 

1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Xocalı Ģəhərini zəbt etmiĢ erməni təcavüzkarları 613 dinc sakini, o 
cümlədən 106 qadını, 63 uĢağı və 70 ahıl insanı amansızlıqla, 56 nəfəri xüsusi qəddarlıq və iĢgəncə ilə qətlə 

yetirdilər. 1275 nəfərin əsir götürülməsi ilə nəticələnən azğın erməni hərbçilərinin amansız insan "ovu" 150 

günahsız insanın itkin düĢməsi, 76-sı azyaĢlı uĢaq olmaqla 487 nəfərin ömürlük Ģikəst olması ilə nəticələndi. 
Amansız qətllərlə dünya tarixində silinməz izlər buraxan Xocalı soyqırımı əslində, erməni təcavüzkarlarının 

yalnız Azərbaycan xalqına deyil, bəĢəriyyətə qarĢı ən ağır cinayəti, insanlığa yönəldilmiĢ qəddarlıq təcəssümü 

idi. BəĢər tarixinin ən böyük faciələrindən biri olan bu soyqırımından 17 il ötməsinə baxmayaraq, bu faciənin 

ildönümü hər il daha geniĢ miqyasda qeyd olunur, humanitar fəlakət qurbanlarının xatirəsi əziz tutulur.  
Soyqırımı qurbanlarını daim yad edən, Ģəhidlərin xatirəsini əziz tutan ümummilli lider Heydər Əliyev 

1997-ci il fevralın 25-də "Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə sükut dəqiqəsi elan edilməsi haqqında" 

fərman imzaladı. Ulu öndər qətliamı kəskin Ģəkildə pisləyərək bunu bəĢəriyyətə qarĢı ən ağır cinayət adlandırdı. 
Xocalı həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması, bu həqiqətlərin beynəlxalq aləmdə yayılması, qətliama obyektiv 

qiymət verilməsi istiqamətində atılan addımları ulu öndərin adını daĢıyan Heydər Əliyev Fondu davam etdirir. 

Bu istiqamətdə görülən iĢlərdə təĢkilatın fəaliyyəti özünəməxsus yer tutur. Məhz fondun gərgin əməyi 

nəticəsində əvvəlki illərdən fərqli olaraq indi dünya ölkələri erməni qəsbkarlarının insanlığa sığmayan qətlləri 
haqqında daha dolğun məlumatlandırılıb. Bir sıra dövlətlər, beynəlxalq təĢkilatlar, eyni zamanda, nüfuzlu 

qurumlar bəĢəriyyətə qarĢı yönəldilmiĢ bu cinayətin əsl mahiyyətini anlayaraq qətliamı kəskin Ģəkildə pisləyir.  

Heydər Əliyev Fondunun ayrı-ayrı ölkələrdə geniĢ miqyasda təĢkil etdiyi və faciənin həqiqətlərinin 
yayılmasına yönəldilmiĢ anım tədbirləri Rusiya Federasiyasındakı nümayəndəlik tərəfindən Ġslam Konfransı 

TəĢkilatının (ĠKT) ƏməkdaĢlıq və Dialoq Uğrunda Gənclər Forumu çərçivəsində davam edir. ĠKT-nin Gənclər 

Forumunun və Ġslam, Təhsil, Elm və Mədəniyyət TəĢkilatının (ĠSESKO) təĢkilatçılığı ilə ötən il keçirilmiĢ 
toplantıda Rusiya Federasiyası nümayəndəliyinin bu istiqamətdə daha səmərəli fəaliyyəti xüsusilə seçildi. Ġslam 

ölkələri birliyinin üzvləri olan dövlətlər Heydər Əliyev Fondunun Rusiya nümayəndəliyinin, onun rəhbəri Leyla 

Əliyevanın təĢəbbüsünü dəstəkləyərək 26 fevral - Xocalı soyqırımı gününün ĠKT ölkələrində humanitar 

fəlakətlər qurbanlarının xatirəsini anma günü kimi qeyd olunması barədə qərar qəbul ediblər. Bu ildən 
baĢlayaraq 26 fevral hər il islam ölkələrində humanitar fəlakətlər qurbanlarının xatirəsini anma günü kimi geniĢ 

miqyasda qeyd olunacaq, Xocalı həqiqətlərinə dair fotoĢəkillər, filmlər əks etdiriləcək və qətliamın 

qurbanlarının anım mərasimləri keçirilərək soyqırımı kəskin Ģəkildə pisləyən Ģüarlar səsləndiriləcəkdir. 
ƏməkdaĢlıq və Dialoq Uğrunda Gənclər Forumunun mədəniyyətlərarası və sivilizasiyalararası dialoq üzrə baĢ 

əlaqələndiricisi Leyla xanım Əliyevanın Xocalı soyqırımının daha geniĢ miqyasda qeyd olunması təĢəbbüsü bir 

sıra ölkələrdə dövlət səviyyəsində dəstəklənib. 
ĠKT-nin humanitar faciələr üzrə ekspertləri XX əsrdə müsəlman xalqlarına, o cümlədən 

soydaĢlarımıza qarĢı törədilən soyqırımı aktlarını geniĢ müzakirə edərək Xocalı soyqırımını hüquqi normalara 

qarĢı ən ağır cinayət hadisəsi kimi qiymətləndiriblər. ƏməkdaĢlıq və Dialoq Uğrunda Gənclər Forumunun 

mədəniyyətlərarası və sivilizasiyalararası dialoq üzrə baĢ əlaqələndiricisi Leyla xanım Əliyevanın qətliama 
obyektiv qiymət verilməsi təĢəbbüsləri dünyanın sülhpərvər qüvvələri, demokratik ölkələri tərəfindən birmənalı 

dəstəklənib.  

Azərbaycan və Türkiyə mədəniyyət nazirlikləri nümayəndələrinin, deputatların, islam ölkələri gənclər 
təĢkilatları təmsilçilərinin və diplomatlarının iĢtirakı ilə keçirilmiĢ toplantıda gənclər forumunun 

mədəniyyətlərarası və sivilizasiyalararası dialoq üzrə baĢ əlaqələndiricisi Leyla xanım Əliyevanın təĢəbbüsü ilə 

baĢlanmıĢ "Xocalıya ədalət - Qarabağa azadlıq" kampaniyası çərçivəsində keçirilən müzakirələr soyqırımı 

haqda dolğun təsəvvür formalaĢdırdı. Ermənilərin xalqımıza qarĢı törətdikləri vəhĢiliklərdən bəhs olunduğu 
müzakirələrdə respublikamızda və digər ölkələrdə dinc əhalinin, günahsız insanların vəhĢicəsinə qətlə 

yetirilməsinə dair sənədlər, filmlər və fotoĢəkillərin bütün dünyada daha geniĢ yayılması vacibliyi diqqət 

mərkəzində oldu.  
Ġslam ölkələrində vahid soyqırımı qurbanları gününün təsis edilməsi təklifi də müsəlmanlara qarĢı 

qətliamların dünyaya bəyan edilməsi istiqamətində mühüm addımlardan biridir. Təklif ĠKT rəhbərliyinə təqdim 
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olunub. Beynəlxalq təĢkilatın ƏməkdaĢlıq və Dialoq Uğrunda Gənclər Forumunun mədəniyyətlərarası və 

sivilizasiyalararası dialoq üzrə birinci baĢ əlaqələndiricisinin təĢəbbüsü ilə baĢlanmıĢ kampaniya artıq müsəlman 

dövlətlərinin böyük marağına səbəb olub. Elə bunun nəticəsi olaraq Xocalı qətliamının islam ölkələrində 

dərsliklərə daxil edilməsi haqda yeni təkliflər irəli sürülərək bir sıra ölkələr tərəfindən dəstəklənib. Bu isə öz 
növbəsində uĢaqların hələ orta məktəb illərindən qətliam barədə məlumatlandırılmasına və nəticədə gələcək 

nəsillərin ermənilərin etnik təmizləmə, iĢğalçılıq siyasətinin əsl mahiyyətini aydın Ģəkildə dərk etməsinə səbəb 

olacaqdır.  
Xocalı faciəsinin dünya dövlətləri tərəfindən soyqırımı kimi tanınması, qətliama ayrı-ayrı ölkələrin 

qanunverici orqanları tərəfindən obyektiv qiymət verilməsi tarixi zərurət olaraq qalmaqdadır. Artıq bir sıra 

dövlətlər 1992-ci ilin 25-26 fevralında soydaĢlarımıza qarĢı törədilmiĢ etnik təmizləmə cinayətinin əsl 
mahiyyətini anlayır, qətliama siyasi qiymət verilməsinin bəĢəri borc olduğunu baĢa düĢürlər. Ġslam Konfransı 

TəĢkilatının ƏməkdaĢlıq və Dialoq Uğrunda Gənclər Forumu və ĠSESKO-nun təĢkilatçılığı ilə keçirilmiĢ ĠKT 

ekspertlərinin iclasında qəbul olunan yekun sənəd bu məsələdə xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Sənəddə Xocalı 

soyqırımının Avropa, Asiya və Afrika ölkələri regional parlamentlərarası assambleyasının dialoqu zamanı 
bəĢəriyyətə qarĢı kütləvi qətliam kimi tanınması barədə məsələnin qaldırılması əks olunub. 

Soyqırımın tanıdılması və qətliama siyasi qiymət verilməsi istiqamətində görülən iĢlər artıq daha ciddi 

nəticələr verməkdədir. Həyata keçirilən tədbirlərin səmərəsi kimi islam ölkələrinin ali təhsil və elm nazirlərinin 
IV konfransı və Ġslam Konfransı Gənclər Forumu Xocalı faciəsinin beynəlxalq səviyyədə tanınması 

istiqamətində yeni təĢəbbüslə çıxıĢ edib. Erməni təcavüzkarlarının soydaĢlarımıza qarĢı qətliamları haqqında 

məlumatların ĠKT-yə üzv ölkələrin ali təhsil məktəblərinin dərsliklərinə salınması məsələsi gündəmdədir. Ġslam 

Konfransı TəĢkilatının ƏməkdaĢlıq və Dialoq Uğrunda Gənclər Forumunun mədəniyyətlərarası və 
sivilizasiyalararası dialoq üzrə baĢ əlaqələndiricisi Leyla xanım Əliyevanın irəli sürdüyü "Xocalıya ədalət - 

Qarabağa azadlıq" beynəlxalq kampaniyası üzv ölkələrdə 2009-2012-ci illərdə prioritet Ģəkildə həyata 

keçirilməsinin vacibliyini özündə ehtiva edir.  
Xocalı faciəsinin müsəlman dövlətlərinin ali təhsil məktəblərin dərsliklərinə salınması və qətliama aid 

həqiqətlərin daha geniĢ miqyasda yayılması təklifləri islam ölkələrinin ali təhsil və elm nazirlərinin dördüncü 

konfransının yekun qətnaməsinə daxil edilib. Bu sənəd də ermənilərin Xocalıda törətdikəri qətliamlar haqqında 
əsl faktların ĠKT-yə üzv ölkələrin ali təhsil müəssisələrinin dərsliklərində əks olunmasını dəstəkləyir və 

"Xocalıya ədalət - Qarabağa azadlıq" beynəlxalq kampaniyasının bu ildən baĢlayaraq bir neçə il ərzində davamlı 

və geniĢ miqyasda keçirilməsi zəruriliyini əks etdirir. Kampaniya dünyanın müxtəlif ölkələrində Xocalı faciəsi 

ilə bağlı real faktların foto və film sərgiləri, internet, beynəlxalq konfranslar və nümayiĢlər, o cümlədən aparıcı 
beynəlxalq təĢkilatların nümayəndələri ilə görüĢlərin keçirilməsi vasitəsilə çatdırılmasını nəzərdə tutur.  

Faciənin soyqırımı kimi tanıdılması, bəĢəriyyətə qarĢı bu ən ağır cinayətə siyasi qiymət verilməsi, 

soyqırımı həqiqətlərinin ĠKT ölkələrində yayılması haqqında siyasi qərar, Gənclər Forumunun təĢəbbüsü və 
Azərbaycan Respublikası Xarici ĠĢlər Nazirliyinin dəstəyi ilə ĠKT-yə üzv ölkələrin xarici iĢlər nazirlərinin 35-ci 

sessiyasında və beynəlxalq təĢkilata üzv ölkələrin 11-ci zirvə görüĢündə qəbul edilən qətnamələrdə əksini tapıb. 

Ġslam ölkələrinin ali təhsil və elm nazirlərinin "Elmdə gənc alimlərin gücü ilə dəyiĢikliklərə nail 
olunması" konfransının qətnaməsində beynəlxalq hüquq normalarına uyğun olaraq hər hansı dövlətin təcavüzkar 

siyasət yürütməsinin yolverilməz olduğu əks etdirilib. Sənəddə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 

münaqiĢəsi ilə bağlı bənd də öz əksini tapıb. Ġslam Konfransı TəĢkilatının Gənclər Forumu təhsil nazirlərinin 

konfransında quruma üzv ölkələrin dərs kitablarına Xocalı faciəsi haqqında fəslin daxil edilməsi təĢəbbüsünü 
irəli sürüb.  

Soyqırımın 17-ci ildönümü ərəfəsində bir sıra ölkələrdə keçiriləcək anım tədbirləri əvvəlki illərlə 

müqayisədə daha geniĢ miqyasda təĢkil olunacaq. 26 fevral yalnız Azərbaycanda deyil, digər müsəlman 
ölkələrində də humanitar fəlakətlər qurbanlarının xatirəsinin anma günü kimi tarixə düĢdü. Bu isə faciənin 

soyqırımı kimi tanıdılmasına yönəldilmiĢ addımların nəticəsiz qalmadığını sübut edir. 

 

Anar RASĠMOĞLU. 
“Azərbaycan”.-2009.-26 fevral.-N 45.-S.4. 
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Moskvada xatirə gecəsi keçirilmiĢdir 
 

Azərbaycanın Rusiyadakı Səfirliyində Xocalı faciəsinin 17-ci ildönümü qeyd edilmiĢdir. “Xocalı: 
iddia müddəti bitmir” xatirə gecəsi Heydər Əliyev Fondunun Rusiyadakı nümayəndəliyinin köməyi ilə səfirlik 

tərəfindən təĢkil edilmiĢdi. Tədbirdə Heydər Əliyev Fondunun RF-dəki nümayəndəliyinin rəhbəri Leyla 

Əliyeva, Milli Məclisin deputatı Dünyamin Xəlilov, Türkiyə, Ġraq, Özbəkistan, Tacikistan, Mali, Sudan, 
Qırğızıstan səfirləri, Qazaxıstan, Misir, Fələstin səfirliklərinin əməkdaĢları, habelə Rusiya elmi ictimaiyyətinin, 

Azərbaycan diasporunun və gənclərin nümayəndələri, politoloqlar, mətbuat iĢçiləri iĢtirak edirdilər.  

Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri Polad Bülbüloğlu gecəni açaraq, keçən əsrin ən dəhĢətli 

cinayətlərindən biri haqqında söhbət açmıĢ, Xocalıda azərbaycanlıların soyqırımını dünyamiqyaslı böyük faciə 
adlandırmıĢdır. Diplomat təəssüflə vurğulamıĢdır ki, bu gün dünyada yeni-yeni münaqiĢələr baĢ verir və 

beynəlxalq birlik öz diqqətini onlara yönəltməli olur. Lakin həlak olanların xatirəsi naminə biz əlimizdən gələni 

etməliyik ki, Xocalı faciəsindən mümkün qədər çox adam xəbər tutsun və onu unutmasın. Biz elə etməliyik ki, 
Azərbaycan xalqının dərdini və ağrısını bütün dünyada etiraf etsinlər. 

Səfir Xocalı faciəsi haqqında fevralın 26-da “Nezavisimaya qazeta”da dərc edilmiĢ obyektiv 

məqalənin müəllifi, rusiyalı jurnalist və politoloq Aleksandr Karavayevə təĢəkkürünü bildirmiĢdir. O demiĢdir: 
“17 ildə ilk dəfədir Rusiyanın ”Nezavisimaya qazeta” nəĢrində bu barədə Aleksandr Karavayevin çox düzgün və 

gərəkli məqaləsi dərc edilmiĢdir. Rusiya, rus xalqı və Rusiyada yaĢayan xalqlar tarixi bilməli, nələr baĢ 

verdiyini və indi nələr baĢ verməsi haqqında bütün həqiqəti bilməlidir”.  

Səfir Heydər Əliyev Fondunun RF-dəki nümayəndəliyinin rəhbəri, Ġslam Konfransı TəĢkilatının 
Gənclər Forumunun baĢ əlaqələndiricisi Leyla Əliyevanın təĢəbbüsünü xüsusi vurğulayaraq demiĢdir ki, bu 

qurumun gənclər qanadı Xocalı faciəsi və Ermənistan – Azərbaycan münaqiĢəsi haqqında həqiqəti dünya 

ictimaiyyətinə çatdırmaq üçün eyni vaxtda dünyanın bir neçə iri ölkəsində aksiyalar keçirir. Bu, bir daha təsdiq 
edir ki, böyüməkdə olan nəsil Azərbaycanı bütün dünyada tanıdacaq və Azərbaycan xalqımızın üzləĢdiyi 

faciələrin unudulmasına imkan verməyəcəkdir.  

Heydər Əliyev Fondunun RF-dəki nümayəndəliyinin rəhbəri Leyla Əliyeva öz çıxıĢında bildirmiĢdir 

ki, artıq 17 ildir Azərbaycan xalqı Xocalı faciəsi qurbanlarının iĢıqlı xatirəsini bütün dünyada ehtiramla yad 
edir. L. Əliyeva demiĢdir: “Bu faciə Azərbaycan tarixinə ən dəhĢətli və qara səhifələrdən biri kimi həmiĢəlik 

yazılmıĢdır. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə erməni iĢğalçıları Azərbaycanın Xocalı Ģəhərini 

tutmuĢdur. Nəticədə, Ģəhərin 613 nəfər dinc sakini, o cümlədən 106 qadın, 70 ahıl yaĢlı insan, 63 uĢaq 
amansızcasına öldürülmüĢ, 155 nəfər itkin düĢmüĢdür. Bu qəddarlığın, bu vəhĢiliyin səbəbi nə idi?” L. Əliyeva 

həmin suala özü cavab verərək vurğulamıĢdır ki, bu, qəsdən törədilmiĢ aksiya, Azərbaycan xalqına qarĢı əsl 

soyqırım, kütləvi vahimələndirmə aksiyası idi.  
L. Əliyeva daha sonra demiĢdir: “Lakin zaman göstərdi ki, Azərbaycan xalqının əzmi qırılmamıĢdır və 

heç vaxt qırıla bilməz. DəhĢətlisi odur ki, belə bir faciə XX əsrin axırlarında törədilmiĢ və indiyə qədər 

beynəlxalq birlik tərəfindən bu fakta siyasi-hüquqi və ən baĢlıcası, mənəvi qiymət verilməmiĢdir. Biz xalqımızın 

məruz qaldığı qəddarlığa və haqsızlığa qarĢı etiraz səsini ucaltmıĢ bütün insanlara, o cümlədən rusiyalılara 
minnətdarıq. Azərbaycan torpaqları 20 ildən çoxdur ki, iĢğal altındadır, ölkədə 1 milyon qaçqın və məcburi 

köçkün var. Azərbaycan hökuməti bu insanlara çox böyük diqqət yetirir. Çətinliklərə baxmayaraq, 

Azərbaycanda bir dənə də çadır Ģəhərciyi qalmamıĢdır, bütün qaçqın-köçkünlər üçün normal həyat Ģəraiti təmin 
edilmiĢdir”.  

L. Əliyeva sözünə davam edərək bildirmiĢdir ki, Heydər Əliyev Fondu bu problemə çox böyük diqqət 

yetirir, hər il bu mövzuda kitablar çap edilir, filmlər çəkilir, fotosərgilər və digər aksiyalar təĢkil edilir. Bu gün 

Fondumuz dünyanın 50 ölkəsində Xocalı faciəsinin ildönümünə həsr edilmiĢ tədbirlər keçirir. Bu tədbirlərə 
alimlər, tarixçilər, kulturoloqlar, gənclər və kütləvi informasiya vasitələri cəlb olunur. Ġslam Konfransı 

TəĢkilatının Mədəni Dialoq üzrə Gənclər Forumunun baĢ əlaqələndiricisi kimi mən 2008-ci il mayın 8-də 

“Xocalıya ədalət” aksiyası keçirilməsi təĢəbbüsünü irəli sürmüĢəm. Bu aksiyanın məqsədi faciə haqqında 
məlumatı beynəlxalq birliyə çatdırmaqdır. Bu gün dünyanın bir sıra ölkələrində “Xocalıya ədalət” veb-saytının 

təqdimat mərasimləri keçirilir. Bu saytda faciə haqqında mötəbər məlumatlar tapmaq mümkündür”.  

Leyla Əliyeva bu kədərli gündə xatirə gecəsinə gələrək, bizi dəstəkləyənlərin hər birinə 
minnətdarlığını bildirmiĢdir. O, faciənin Ģahidləri, gecənin keçirildiyi salonda olan Zaur Əliyevə və Anar 

Yusubova xüsusi təĢəkkür etmiĢdir. Heydər Əliyev Fondunun RF-dəki nümayəndəliyinin rəhbəri çıxıĢının 

sonunda demiĢdir: “Doğma Ģəhərində bu faciə baĢ verəndə onlar lap uĢaq idilər. Mən əminəm ki, Ermənistan – 

Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi tezliklə ədalətli yolla həll ediləcək, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü 
bərpa olunacaq və bu insanlar öz evlərinə, öz doğma torpaqlarına qayıda biləcəklər”.  
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Tədbirdə çıxıĢ edən Milli Məclisin deputatı Dünyamin Xəlilov bu hadisəni böyük faciə adlandırmıĢdır. 

O, ermənilərin Azərbaycan torpaqlarına iddia etmələri, 200 il müddətində onların Azərbaycan və türk xalqlarına 

qarĢı törətdiyi vəhĢiliklər haqqında arxiv sənədlərini təqdim etmiĢdir. Deputat bildirmiĢdir ki, Azərbaycan 

parlamenti Xocalı ilə bağlı qanun layihəsi hazırlayır. 
Xatirə gecəsində Heydər Əliyev Fondunun köməyi ilə çəkilmiĢ, günahsız qurbanların iĢıqlı xatirəsinə 

həsr olunmuĢ sənədli film nümayiĢ etdirilmiĢdir. Səfirliyin foyesində fotosərgi təĢkil edilmiĢ, Xocalı 

hadisələrinə dair müxtəlif nəĢrlər, “ĠRS-Naslediye” jurnalının nüsxələri paylanmıĢdır. Jurnalın bu nömrəsində o 
qanlı qırğını törətmiĢ hərbi canilərin adları ilk dəfə dərc edilmiĢdir.  

Axırda Xocalı qurbanlarının xatirəsinə ehsan verilmiĢdir.  

 

Asya HACIZADƏ. 

 AzərTAc-ın xüsusi müxbiri  

Moskva 

 
“Xalq qəzeti”.-2009.-27 fevral.-N 46.-S.2. 
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Dünya azərbaycanlıları Xocalı soyqırımı barədə həqiqətləri  

xarici ölkələrdə fəal yayırlar 
 

Heydər Əliyev Fondunun bu yönümdəki fəaliyyəti və tövsiyələri Dünya Azərbaycanlıları 

Konqresinin əsas istinad mənbəyidir 

 
Ermənilərin onilliklər boyu Azərbaycan xalqına qarĢı həyata keçirdiyi etnik təmizləmə siyasətinin 

növbəti mərhələsi olan Xocalı soyqırımından 17 il ötür. 1992-ci il fevralın 26-da bütün dünya Xocalı Ģəhərində 

dəhĢətli bir vəhĢiliyin Ģahidi oldu. ġəhərdən çıxmağa çalıĢan mülki əhali məhz azərbaycanlı olduğu üçün erməni 
hərbi birləĢmələri tərəfindən soyqırımına məruz qaldı. Sovet ordusunun 366-cı hərbi alayın köməyindən 

yararlanan ermənilər körpələrə, əlsiz-ayaqsız qocalara, qadınlara belə aman vermədilər. ġəhərin özü isə yerlə 

yeksan edildi. 
 

Bu gün hər birimizin qarĢısında duran əsas vəzifələrdən biri insanlığa qarĢı ən böyük cinayətlərdən 

olan Xocalı faciəsi ilə bağlı əsl həqiqətləri dünyaya çatdırmaq, dinc azərbaycanlılara qarĢı soyqırımı törədən 

Ermənistanın bütün dünya miqyasında ifĢa edilməsinə nail olmaq, Azərbaycan dövlətinin bu məqsədlə həyata 
keçirdiyi fəaliyyətə dəstək verməkdir. Çünki ideoloji təbliğatın mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyi müasir zamanda 

əsl həqiqətlərin beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılması böyük əhəmiyyət kəsb edir.  

Bunları nəzərə alan Heydər Əliyev Fondu Ermənistanın Azərbaycana qarĢı hərbi təcavüzü, 
azərbaycanlıların məruz qaldığı soyqırımı cinayətləri ilə bağlı həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasını 

ümdə məqsəd kimi öz fəaliyyətinin prioritet istiqaməti elan edib. Cəmi 5 ilə yaxındır ki, fəaliyyət göstərməsinə 

baxmayaraq, Heydər Əliyev Fondu ölkəmizin üzləĢdiyi ədalətsizliklə bağlı həqiqətlərin dünyaya çatdırılmasında 

xeyli iĢ görüb. Fondun bu məqsədlə apardığı davamlı iĢ 2005-ci ildə "Azərbaycan" internet portalının 
yaradılması ilə baĢlayıb. Portalda faktlarla Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin əsl 

mahiyyəti, Ermənistanın iĢğal etdiyi Azərbaycan ərazilərində dinc əhaliyə qarĢı törətdiyi azğınlıq, ölkəmizin 

tarixini əks etdirən memarlıq abidələrinə qarĢı vandalizm aktları barədə məlumatlar yerləĢdirilmiĢdir. 
"Azərbaycan" portalında Xocalı soyqırımı ayrıca bölmə kimi təqdim olunur. Burada 1992-ci ilin fevralında 

erməni iĢğalçılarının Xocalıda törətdiyi soyqırımı haqqında geniĢ məlumatla yanaĢı, qanlı faciəni əks etdirən 

fotoĢəkillər də yerləĢdirilib.  
Heydər Əliyev Fondunun 2006-cı ildə hazırladığı "Qarabağ həqiqətləri" bukletlər toplusu da 

Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü barədə obyektiv məlumatları daha geniĢ auditoriyaya çatdırmaq üçün 

həyata keçirilən davamlı fəaliyyətin tərkib hissəsidir. Fondun prezidenti, Milli Məclisin deputatı Mehriban 

xanım Əliyevanın təĢəbbüsü ilə hazırlanan bukletlər toplusu gerçəkləĢdirilən layihələr sırasında xüsusi 
əhəmiyyətə malikdir. Qarabağın tarixi, münaqiĢənin baĢlanması, erməni təcavüzünün nəticələri, erməni terror 

təĢkilatlarının Azərbaycana qarĢı cinayətkar fəaliyyəti haqqında ətraflı informasiya almağa imkan verən topluda 

Xocalı soyqırımı haqqında həqiqətlər yer alıb. Topludakı bukletlərdən biri "Xocalı soyqırımı" adlanır. Toplu 
müxtəlif dillərdə çap olunaraq xarici ölkələrdə yayılıb.  

Heydər Əliyev Fondunun bu silsilədən olan digər nəĢrləri - "Azərbaycanın qarĢılaĢdığı müharibə: 

mədəni irsin hədəfə alınması" və "Pirlər və müharibələr" kitabları Qarabağ müharibəsinin faciələrindən, tarixi-
maddi abidələrimizin, müqəddəs dini yerlərimizin dağıdılmasından bəhs edir.  

Heydər Əliyev Fondu Xocalı faciəsinin beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətinə çatdırılması 

istiqamətindəki fəaliyyətinə öz xətti ilə xarici ölkələrdə anma mərasimlərinin, elmi-praktik konfransların 

keçirilməsini də daxil edib. Ötən illərdə olduğu kimi, Xocalı faciəsinin 17-ci ildönümündə də xarici ölkələrdə 
ziyalıların, elm adamlarının, tanınmıĢ insanların iĢtirakı ilə belə tədbirlər keçirilir. 

Xocalı soyqırımının dünya ictimaiyyətinə çatdırılması ilə bağlı ölkəmizin hüdudlarından kənarda 

görülən iĢlər sırasında Heydər Əliyev Fondunun Moskva nümayəndəliyinin həyata keçirdiyi tədbirlər də diqqəti 
cəlb edir. Hələ ötən il fevralın 27-də fondun Rusiya nümayəndəliyi tərəfindən Moskvada keçirilmiĢ "Xocalı. 16 

il sonra" mövzusunda elmi-praktik konfrans Xocalı soyqırımının beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətinə çatdırılması 

yönündə keçirilən əhəmiyyətli tədbirlərdən biri olmuĢdur.  

Heydər Əliyev Fondunun Rusiya nümayəndəliyinin rəhbəri, Ġslam Konfransı TəĢkilatının ƏməkdaĢlıq 
və Dialoq uğrunda Gənclər Forumunun mədəniyyətlərarası və sivilizasiyalararası dialoq üzrə birinci baĢ 

əlaqələndiricisi Leyla Əliyevanın təĢəbbüsü ilə ötən il "Xocalıya ədalət" kampaniyasına start verilmiĢdir. 2008-

ci ilin mayında Ġstanbulda Ġslam Konfransı TəĢkilatının ƏməkdaĢlıq və Dialoq uğrunda Gənclər Forumu və 
ĠSESKO-nun təĢkilatçılığı ilə keçirilmiĢ ĠKT ekspertlərinin ikigünlük iclasında bu kampaniya ĠKT ekspertləri 

tərəfindən dəstəklənmiĢ və 26 fevral - Xocalı soyqırımı gününün ĠKT ölkələrində humanitar fəlakətlər 
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qurbanlarının xatirəsini anma günü kimi qeyd olunması barədə qərar qəbul olunmuĢdur. Ġslam Konfransı 

TəĢkilatının üzvü olan ölkələrin xarici iĢlər nazirlərinin ötən ilin iyununda Uqandada keçirilmiĢ konfransında 

Leyla Əliyevanın təĢəbbüsü təsdiq edilmiĢdir. 

"Xocalıya ədalət" beynəlxalq kampaniyası çərçivəsində fevralın 22-də Hollandiyanın Haaqa Ģəhərində 
"Ana Vətən" Avropa Azərbaycanlı Qadınları Birliyi azərbaycanlı tələbələrin iĢtirakı ilə anma mərasimi və yürüĢ 

təĢkil etmiĢdir. Bu tədbirlər zamanı "Xocalıya ədalət" beynəlxalq kampaniyasının www.justiceforkhojaly.org 

ünvanlı internet saytının təqdimatı olmuĢdur. 
Xocalı faciəsinin ildönümündə dünyanın bir çox Ģəhərlərində yaĢayan azərbaycanlıların diaspor 

təĢkilatları tərəfindən piketlər, mitinqlər keçirilir, anma mərasimləri təĢkil olunur. Dünya Azərbaycanlıları 

Konqresi də bu istiqamətdə üzərinə düĢən mənəvi borcunu layiqincə yerinə yetirir. Ulu öndər Heydər Əliyevin 
və onun siyasi kursunun davamçısı cənab Ġlham Əliyevin Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə 

çatdırılması yönündə tövsiyələri DAK-ın keçirdiyi bu silsilədən olan bütün tədbirlərinin əsas qayəsini təĢkil 

edir. 

Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO və ĠSESKO-nun xoĢməramlı səfiri, Milli Məclisin 
deputatı Mehriban xanım Əliyevanın Azərbaycan həqiqətlərinin və Xocalı soyqırımının mahiyyətinin dünyaya 

çatdırılması yönündə təĢəbbüslərini də DAK özü üçün örnək sayır. DAK-ın təĢkilatçılığı ilə bu il və ötən illərdə 

Xocalı soyqırımı ilə bağlı keçirilən anma mərasimlərində Heydər Əliyev Fondunun hazırladığı "Xocalı 
soyqırımı" filmi nümayiĢ etdirilmiĢdir. Mərasimə dəvət olunanlar ermənilərin Xocalıda törətdikləri vəhĢilikləri 

əks etdirən foto-Ģəkillərin ekspozisiyası və müxtəlif illərdə xarici ölkələrin nüfuzlu nəĢrlərində yer alan Xocalı 

faciəsindən bəhs edən materiallarla tanıĢ olmuĢlar. "Qarabağ həqiqətləri" toplusunun da geniĢ ictimaiyyət 

arasında yayımı təĢkil edilmiĢdir.  
Ġctimai rəyi formalaĢdırmağa yönələn bu kimi bütün tədbirlər Xocalı soyqırımı haqqında beynəlxalq 

ictimaiyyətin daha obyektiv və dürüst informasiya almasına imkan yaradır. DAK bu cür tədbirlərin mütəmadi 

olaraq keçirilməsini diqqət mərkəzində saxlayır. 
 

Nadir ORUCOV, 

Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin Bakı  
nümayəndəliyinin rəhbəri 

 

 “Azərbaycan”.-2009.-27 fevral.-N 46.-S.3. 
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Rusiyada “Xocalıya ədalət” beynəlxalq kampaniyasına start verilmiĢdir 
 

Moskva, 27 fevral (AzərTAc). Fevralın 27-də Moskvadakı “Bakı” kinoteatrında Rusiya Azərbaycanlı 
Gəncləri TəĢkilatının (AMOR) və Dialoq və ƏməkdaĢlıq uğrunda Ġslam Konfransı Gənclər Forumunun (DƏ-

ĠKGF) təĢkilatçılığı ilə “Xocalıya ədalət” beynəlxalq kampaniyasının, həmçinin kampaniyanın saytının 

təqdimatı keçirilmiĢdir.  
Tədbirin rəsmi hissəsindən öncə kinoteatrın foyesində Dialoq və ƏməkdaĢlıq uğrunda Ġslam Konfransı 

Gənclər Forumunun mədəniyyətlərarası dialoq üzrə baĢ əlaqələndiricisi Leyla xanım Əliyevanın təĢəbbüsü ilə 

elan edilmiĢ “Xocalıya ədalət” kampaniyasının plakatları, Ģamlardan düzəlmiĢ Azərbaycan xəritəsi 

kompozisiyası, məktəbli uĢaqların rəsm sərgisi və “DUA” filmi nümayiĢ etdirilmiĢdir.  
Təqdimat mərasimi Xocalı soyqırımı ilə bağlı çəkilmiĢ filmin nümayiĢi ilə baĢlamıĢdır.  

Rusiya Azərbaycanlı Gənclər TəĢkilatının prezidenti, Heydər Əliyev Fondunun Rusiya nümayəndəliyinin 

rəhbəri, Dialoq və ƏməkdaĢlıq uğrunda Ġslam Konfransı Gənclər Forumunun mədəniyyətlərarası dialoq üzrə baĢ 
əlaqələndiricisi Leyla xanım Əliyeva giriĢ sözü ilə çıxıĢ edərək, Rusiya gənclər təĢkilatlarının və Azərbaycan 

diasporunun nümayəndələrinə kampaniyaya qoĢulduqlarına görə təĢəkkürünü bildirmiĢdir.  

Leyla Əliyeva Xocalı faciəsinin müasir tariximizin ən qanlı səhifəsi olduğunu vurğulamıĢ, “Xocalıya 
ədalət” kampaniyasının tarixi ədalətə müsbət təsir göstərəcəyini bildirmiĢdir.  

Sonra DƏ-ĠKGF-nin baĢ katibi ElĢad Ġskəndərov kampaniyanın təqdimatını etmiĢdir.  

O, təĢəbbüsün əhəmiyyəti barədə danıĢmıĢ, kampaniyaya 20-dən artıq ölkədə start verildiyini bildirmiĢ, 

həmçinin kampaniyanın məqsədləri və nəzərdə tutulan fəaliyyət formaları haqqında məlumat vermiĢdir.  
Kampaniyanın Rusiya üzrə yerli əlaqələndiricisi Janna Krivolap kampaniyanın saytını təqdim etmiĢdir.  

Tədbirdə yazıçı, professor Yuri Pompeyev çıxıĢ edərək Xocalı faciəsinin insanlığa qarĢı cinayət olduğunu 

vurğulamıĢ və “Qarabağın qanlı çanağı” adlı kitabından söhbət açmıĢdır.  
Sonda tədbir iĢtirakçıları kampaniyanın bəyannaməsini imzalamıĢlar.  

 

AzərTAc 

27  fevral  2009-cu il 
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Misirin Qahirə və Ġskəndəriyyə Ģəhərlərində “Xocalıya ədalət”  

kampaniyasının təqdimatı keçirilmiĢdir 
 

Bakı, 27 fevral (AzərTAc). Azərbaycanın Misir Ərəb Respublikasındakı səfirliyi Dialoq və ƏməkdaĢlıq 

uğrunda Ġslam Konfransı Gənclər Forumunun (DƏ-ĠKGF) mədəniyyətlərarası dialoq üzrə baĢ əlaqələndiricisi 

Leyla xanım Əliyevanın təĢəbbüsü ilə elan edilmiĢ “Xocalıya ədalət” beynəlxalq kampaniyası çərçivəsində 
Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə Qahirə və Ġskəndəriyyə Ģəhərlərində bir sıra tədbir keçirmiĢdir.  

Səfirlikdən bildirmiĢlər ki, Ġskəndəriyyə Ģəhərində keçirilən VII Beynəlxalq kitab sərgisi çərçivəsində 

fevralın 25-də faciənin ildönümü ilə bağlı Azərbaycan icmasının, “Vətən” tələbə təĢkilatının, Azərbaycanın 
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin nümayəndələrinin iĢtirakı ilə geniĢ ictimai aksiya keçirilmiĢdir. Sərgidə 

iĢtirak edən qonaqlara Xocalı faciəsi haqqında məlumat verilmiĢ, “Xocalıya ədalət” kampaniyasının və onun 

internet saytının təqdimat mərasimi keçirilmiĢdir. Bundan baĢqa, ərəb dilinə dublyaj olunmuĢ “Məhv edilmiĢ 
Ģəhər” filmi nümayiĢ etdirilmiĢ, Xocalı soyqırımı ilə bağlı imzatoplama kampaniyası təĢkil edilmiĢdir. Sonda 

Heydər Əliyev Fondu tərəfindən faciə ilə bağlı hazırlanmıĢ təbliğat materialları, səfirliyin xüsusi xəbər 

bülleteni, Misirdə fəaliyyət göstərən “Vətən” tələbə təĢkilatı tərəfindən ərəb dilində nəĢr edilən “Azərbaycan” 

qəzetinin faciəyə həsr olunmuĢ xüsusi sayı sərgi iĢtirakçılarına paylanmıĢdır.  
Beynəlxalq kitab sərgisinin ölkəmiz üçün ayrılmıĢ hissəsində kitablar, bröĢürlər, disklər, erməni 

təcavüzünü əks etdirən xəritələr və digər əyani vəsaitlər nümayiĢ olunmuĢdur.  

Fevralın 26-da səfirlikdə Misirin aparıcı mətbuat və ictimaiyyət nümayəndələrinin, Misir parlamentinin 
Misir-Azərbaycan dostluq qrupu üzvlərinin, Azərbaycan icmasının və bu ölkədə təhsil alan tələbələrimizin 

iĢtirakı ilə Xocalı faciəsinin ildönümü ilə bağlı mətbuat konfransı keçirilmiĢdir.  

Azərbaycanın Misirdəki səfiri Faiq Bağırov Xocalı faciəsinin ildönümü ilə bağlı səfirliyin bəyanatını diqqətə 

çatdırmıĢ, jurnalistləri maraqlandıran sualları cavablandırmıĢdır.  
Tədbirdə “Xocalıya ədalət” kampaniyasının və onun internet saytının təqdimatı keçirilmiĢ, ərəb dilində 

dublyaj olunmuĢ “Məhv edilmiĢ Ģəhər” filmi nümayiĢ etdirilmiĢdir.  

Sonda Xocalı soyqırımı ilə bağlı imzatoplama kampaniyası aparılmıĢdır. Misirin Qahirə və Ġskəndəriyyə 
Ģəhərlərində keçirilmiĢ imzatoplama kampaniyası çərçivəsində, ümumilikdə 81 min imza toplanmıĢdır.  

 

AzərTAc 

27  fevral  2009-cu il 
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“Xocalıya ədalət” beynəlxalq kampaniyasının və onun internet səhifəsinin  

beynəlxalq təqdimatı davam edir 
 

Bakı, 27 fevral (AzərTAc). “Xocalıya ədalət” beynəlxalq məlumat-təĢviqat kampaniyasının və 

kampaniyanın internet saytının (www.justiceforkhojaly.org) dünyanın aparıcı mərkəzlərində təqdimatı davam 

edir.  
“Xocalıya ədalət” (“Justice for Khojaly”) beynəlxalq məlumat və təĢviqat kampaniyası Dialoq və 

ƏməkdaĢlıq uğrunda Ġslam Konfransı Gənclər Forumunun (DƏ-ĠKGF) mədəniyyətlərarası dialoq üzrə baĢ 

əlaqələndiricisi Leyla xanım Əliyevanın təĢəbbüsü ilə ötən ilin mayında elan edilmiĢdi.  
1992-ci ilin fevralın 26-da Xocalı Ģəhərində törədilmiĢ insanlığa qarĢı cinayətin dünya ictimaiyyətinə 

çatdırılması, bu cinayətə hüquqi-siyasi və mənəvi qiymətin verilməsi üçün Xocalı soyqırımı ilə bağı həqiqətlərin 

təbliği və bu sahədə səmərəli təĢviqatın aparılması məqsədlərini daĢıyan kampaniyanın beynəlxalq səviyyədə 
rəsmi təqdimatı bu həftə ərzində dünyanın müxtəlif paytaxtlarında keçirilir.  

Eyni zamanda, təqdimatı keçirilən www.justiceforkhojaly.org internet saytı “Xocalıya ədalət” 

kampaniyasının virtual aləmdə yayılması və kampaniyanın həyata keçirilməsinin sistemləĢdirilməsi 

məqsədlərini daĢıyır və geniĢ ictimai iĢtirak üçün nəzərdə tutulmuĢdur.  
Fevralın 27-də kampaniyanın və onun internet saytının ABġ və Malayziyada təqdimatı olmuĢdur.  

NYU YORK. Azərbaycan-Amerika ġurasının üzvləri Nyu-York Ģəhərindəki Ermənistanın daimi 

nümayəndəliyinin qarĢısında etiraz aksiyası təĢkil etmiĢlər.  
Aksiya zamanı “Xocalıya ədalət” kampaniyasının internet saytının ünvanı plakatlarda nümayiĢ etdirilmiĢ 

və kampaniya haqqında iĢtirakçılara məlumat verilmiĢdir.  

KUALA LUMPUR. Malayziyanın ən böyük məscidlərinin birində xarici və yerli diplomatların, ölkənin 

aparıcı siyasətçilərinin iĢtirak etdiyi cümə namazından sonra oxunan xütbə zamanı Xocalı faciəsinin 17-ci 
ildönümü qeyd edilmiĢdir.  

ÇıxıĢlar zamanı “Xocalıya ədalət” beynəlxalq kampaniyası və kampaniyanın saytı haqqında məlumat 

verilmiĢdir.  

 

AzərTAc 

27  fevral  2009-cu il 
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Leyla Əliyeva: “Doğma torpaq uğrunda həlak olmuĢ heç bir  

Azərbaycanlı unudulmayacaqdır” 
 

Moskva, 28 fevral (AzərTAc). Rusiyanın azərbaycanlı gəncləri Xocalı faciəsi qurbanlarının əziz xatirəsini 

yad etmiĢlər.  

Heydər Əliyev Fondunun Rusiya nümayəndəliyi Ġslam Konfransı TəĢkilatının Gənclər Forumu ilə birlikdə 
“Bakı” kinokonsert kompleksində Xocalı faciəsinin 17-ci ildönümü, habelə “Xocalıya ədalət” informasiya 

kampaniyasının veb-saytının təqdimatı ilə əlaqədar geniĢmiqyaslı aksiya keçirmiĢdir. Tədbir Xocalı soyqırımı 

qurbanlarının xatirəsinin bir dəqiqəlik anılması ilə baĢlanmıĢdır. Sonra Heydər Əliyev Fondu tərəfindən 
hazırlanmıĢ “Xocalı. Bir Ģəhərin faciəsi” sənədli filmi nümayiĢ etdirilmiĢdir.  

Heydər Əliyev Fondunun Rusiya nümayəndəliyinin rəhbəri, Ġslam Konfransı TəĢkilatının Dialoq və 

ƏməkdaĢlıq Uğrunda Gənclər Forumunun mədəniyyətlərarası dialoq üzrə baĢ əlaqələndiricisi Leyla Əliyeva 
tədbiri açaraq demiĢdir ki, 17 il əvvəl Xocalı faciəsi baĢ vermiĢ, günahsız insanlar - qadınlar, uĢaqlar, qocalar 

kütləvi surətdə qətlə yetirilmiĢlər. O, bu faciəni erməni iĢğalçılarının suveren Azərbaycan ərazisində həyata 

keçirdiyi təcavüzkar, millətçi və etnik təmizləmə siyasətinin nəticəsi, bəĢəriyyətə qarĢı cinayət adlandırmıĢdır. 

L.Əliyeva demiĢdir: “Bütün müharibələr dəhĢətlidir, yüzlərlə və minlərlə insana bədbəxtlik, müsibət gətirir. 
Lakin müharibədə günahsız insanların qətlə yetirilməsi xüsusilə dəhĢətli və faciəlidir. Xocalı Ģəhərində məhz 

bu, baĢ vermiĢdir: erməni silahlı qüvvələri heç bir hərbi təhlükə törətməyən, Ģəhəri tərk edən dinc sakinləri - 

qadınları, qocaları və uĢaqları bilərəkdən qətlə yetirmiĢlər. Bu insanlar hiyləgərliklə tələyə salınmıĢ və 
amansızlıqla güllələnmiĢlər. Heç bir günahı olmayan bu insanlar yalnız etnik mənsubiyyətinə görə məhv 

edilmiĢlər. Bu, Azərbaycan xalqına qarĢı əsl soyqırımı, atalarımıza, analarımıza, bacı və qardaĢlarımıza qarĢı 

Ģüurlu surətdə törədilmiĢ qırğın idi. Eyni zamanda, bu, düĢünülmüĢ kütləvi qorxutma aksiyası idi. Lakin tarix 

göstərdi ki, Azərbaycan xalqının iradəsi o vaxt da qırılmadı və heç vaxt qırılmayacaqdır. Xocalı faciəsi 
Azərbaycanın tarixinə ən dəhĢətli və qara səhifələrdən biri kimi yazılsa da, xalqımızın gücünün, möhkəm 

iradəsinin nümunəsidir”.  

Heydər Əliyev Fondunun Rusiya nümayəndəliyinin baĢçısı bildirmiĢdir ki, Azərbaycan xalqı əzəli 
torpaqlarının iĢğal altında qalması ilə heç vaxt barıĢmayacaq və ölkənin ərazi bütövlüyünün bərpasına nail 

olacaqdır. O demiĢdir: “Bu gün biz Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi nəticəsində həlak 

olmuĢ soydaĢlarımızın, Xocalı faciəsi qurbanlarının xatirəsini yad edir və bir daha dünya birliyini bu faciəyə 
hüquqi və mənəvi qiymət verməyə çağırırıq. XXI əsrdə kiminsə qərəzli və millətçi niyyətlərinə görə dinc 

insanların qətlə yetirilməsi yolverilməzdir və bizim məqsədimiz bu münaqiĢə barədə həqiqəti dünya 

ictimaiyyətinə çatdırmaqdır”.  

L.Əliyeva bildirmiĢdir ki, Ġslam Konfransı TəĢkilatının Gənclər Forumunun mədəniyyətlərarası dialoq 
üzrə baĢ əlaqələndiricisi kimi o, ötən il mayın 8-də “Xocalıya ədalət” kampaniyasının keçirilməsi təĢəbbüsünü 

irəli sürmüĢdü. Aksiyadan məqsəd bu faciə və ümumən münaqiĢə barədə dünya birliyini düzgün 

məlumatlandırmaqdır. Bu gün burada həmin aksiya barədə ətraflı öyrənmək, habelə “Xocalıya ədalət” veb-
saytını görmək olar. Hazırda bir çox ölkələrdə kampaniyanın və saytın təqdimatı keçirilir. Doğma torpaq 

uğrunda həlak olmuĢ heç bir azərbaycanlı unudulmayacaqdır. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olunacaq və 

beləliklə də ədalət zəfər çalacaqdır.  
Leyla Əliyeva çıxıĢının sonunda tədbirə toplaĢanlara, bu kədərli gündə Azərbaycan xalqının dərdinə Ģərik 

olanlara təĢəkkürünü bildirmiĢdir. Sonra o, Xocalı faciəsinin Ģahidləri Zaur Əliyev və Anar Usubovu səhnəyə 

dəvət etmiĢdir. Faciə baĢ verən vaxt onlar hələ uĢaq idi. DəhĢətli faciənin Ģahidləri erməni hərbçilərinin Dağlıq 

Qarabağın bu Ģəhərinin dinc sakinlərinə qarĢı törətdikləri vəhĢiliklər barədə xatirələrini söyləmiĢlər. Onlar 
ədalətin bərpa olunması, Xocalı faciəsi barədə həqiqətlərin dünya birliyinə çatdırılması istiqamətində səylərinə 

görə Azərbaycan rəhbərliyinə, Heydər Əliyev Fonduna və onun Rusiya nümayəndəliyinə təĢəkkürlərini 

bildirmiĢlər.  
Sonra çıxıĢ edən Ġslam Konfransı TəĢkilatının Gənclər Forumunun baĢ katibi ElĢad Ġsgəndərov “Xocalıya 

ədalət” aksiyasının təqdimatını Moskva üçün əlamətdar hadisə adlandırmıĢdır. O vurğulamıĢdır ki, dünyanın 20-

dən çox ölkəsində keçirilən aksiyadan məqsəd beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini Xocalıda baĢ vermiĢ faciəli 

hadisələrə cəlb etmək, ona obyektiv hüquqi və mənəvi qiymət verilməsinə nail olmaqdır. E.Ġsgəndərov demiĢdir 
ki, Leyla Əliyevanın təĢəbbüsü ĠKT-nin üzvü olan bütün ölkələr tərəfindən dəstəklənmiĢ və həm onların, həm 

də əsrlərlə qonĢuları ilə dinc yanaĢı yaĢamıĢ Azərbaycan xalqının maraqlarına cavab verir. Saytın rus dilinə 

tərcümə edildiyini deyən E.Ġsgəndərov ümidvar olduğunu bildirmiĢdir ki, Rusiyada bu kampaniyaya 
məsuliyyətlə yanaĢılacaq və bu mövzu məhz Rusiyada daha ciddi səsləndiriləcəkdir.  
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Ermənilərin Xocalıdakı cinayətlərinə qarĢı etirazını bildirən ilk rusiyalı yazıçı, “Qarabağ qan içində” 

kitabının müəllifi Yuri Pompeyev bildirmiĢdir ki, daim səslənən əsas söz “ədalət”dir. O demiĢdir: “DüĢünürəm 

ki, hər bir faciədə, xüsusilə azərbaycanlıların baĢına gətirilən bu geniĢmiqyaslı xalq faciəsində ədalətin 

axtarılması asan deyil, ancaq bu 17 il ərzində böyüyən nəsil buna qadirdir. Bu hadisələrin Ģahidləri Azərbaycan 
xalqının gücünü nümayiĢ etdirirlər”. Yazıçı vurğulamıĢdır ki, vətənpərvər yazıçı Musa Mərcanlı 17 il ərzində ilk 

dəfə “ĠRS-Naslediye” jurnalında 1992-ci il fevralın 26-na keçən gecə Xocalıda törədilmiĢ soyqırımında 

bilavasitə iĢtirak etmiĢ 38 nəfərin soyadını dərc etdirmiĢdir. Zənnimcə, ədalətin bərpa olunması bu qırğında, bu 
quldurluqda təqsiri olanlar üçün ən böyük cəzadır”.  

Sonra “Xocalıya ədalət” kampaniyasının veb-saytı, “Dua” filmi nümayiĢ etdirilmiĢdir. Foyedə Xocalı 

faciəsindən bəhs edən fotosərgi təĢkil olunmuĢ, bu mövzuda kitablar, jurnallar və digər nəĢrlər paylanmıĢdır.  

 

Asya Hacızadə  

AzərTAc-ın xüsusi müxbiri  

Moskva  
28  fevral  2009-cu il 
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Ukraynadakı Azərbaycan diasporu Xocalı soyqırımının  

17-ci ildönümünü qeyd etdi 
 

Xocalı soyqırımının 17-ci ildönümünü dünyanın müxtəlif ölkələrində yaĢayan azərbaycanlılar, o 

cümlədən Ukraynadakı soydaĢlarımız da qeyd ediblər. Ukraynada yaĢayan soydaĢlarımızın bu cür tədbirlər 

təĢkil etməsi artıq ənənə halını alıb. Prezident Ġlham Əliyevin rəhbərliyi ilə tarixi vətənimizin iqtisadi-hərbi 
sahədə daha da inkiĢaf edərək bölgədə lider, beynəlxalq arenada nüfuz sahibinə çevrilməsi dünya Azərbaycan 

diaspor hərəkatına böyük ruh yüksəkliyi verib, tarixi düĢmənimizə qarĢı aparılan mübarizə əzmini gücləndirib. 

Təsadüfi deyil ki, bu il Heydər Əliyev Fondunun Rusiya üzrə nümayəndəliyinin rəhbəri Leyla Əliyevanın 
təĢəbbüsü ilə həyata keçirilən "Xocalıya ədalət kampaniyasına" qoĢulan Azərbaycan Ukrayna Dostluq və 

Xeyriyyə Fondunun Ukrayna Azərbaycanlıları Konqresi ilə birgə Ukraynada fevral ayını "Xocalı ayı" elan 

etməsi beynəlxalq arenada məlum libasına bürünən erməni hiyləgərliyinin ifĢa olunmasında müstəsna rol 
oynayıb. Azərbaycan Ukrayna Dostluq və Xeyriyyə Fondunun sifariĢinə əsasən Ukrayna Rəssamlar Ġttifaqının 

üzvü Rasim Seydimovun Xocalı faciəsinə həsr etdiyi Xocalı harayı rəsm əsərləri Ukraynanın Dnepropetrovsk, 

Xarkov, Donetsk və Kiyev Ģəhərlərində nümayiĢ etdirilib, adı çəkilən Ģəhərlərin ictimaiyyəti Xocalı soyqırımını 

özündə əks etdirən filmə baxmaqla erməni vəhĢiliyinin əyani Ģahidinə çevriliblər. 
DNEPROPETROVSK. "Xocalı soyqırımını törətməklə bəĢər tarixinin qanlı səlnaməsinə əbədi imza 

atan erməni qəsbkarları öz qanlı cinayətləri qarĢısında cavab verməlidir". Bu devizlə Dnepropetrovskda təĢkil 

olunmuĢ Xocalı harayı rəsm sərgisinə qatılan vilayətin elm, mədəniyyət və incəsənət adamları, müxtəlif 
xalqların diaspor rəhbərləri, tələbələr və media nümayəndələri Heydər Əliyev Fondunun təĢəbbüsü ilə nəĢr 

olunmuĢ "Qarabağ həqiqətləri" kitablar ilə tanıĢ olub, Azərbaycan televiziyasının Ukrayna nümayəndəliyinin 

hazırladığı "Xocalı soyqırımı" filminə baxmaqla erməni vəhĢiliyinin əyani Ģahidi olublar. Tədbirdə Ukrayna 

Azərbaycanlıları Konqresinin Dnepropetrovsk vilayət təĢkilatının sədri Qüdrət Hacıyev çıxıĢ edərək, 
ermənilərin son 2 əsirdə azərbaycanlılara qarĢı həyata keçirdikləri soyqırım və iĢğalçılıq siyasətindən söz 

açaraq, beynəlxalq təĢkilatların erməni cinayətlərinə hüquqi siyasi qiymət verməmələrini tarixi ədalətsizlik kimi 

qiymətləndirib. Tədbirdə gürcü, yunan, alman, yəhudi və bir sıra xalqların diaspor rəhbərləri çıxıĢ edərək 20-ci 
əsrin sonunda ermənilər tərəfindən Xocalıda törədilmiĢ faciəni bəĢəri cinayət adlandırıblar. Tədbirə qatılanlar 

həmçinin Ukrayna Rəssamlar Ġttifaqının üzvü Rasim Seydimovun Xocalı harayı rəsm əsərlərinə baxmaqla 

erməni Ģovinistlərinin həyata keçirtdikləri qəddarlıq aktı ilə tanıĢ olublar. 
XARKOV. "Xocalıya ədalət" kampaniyasına qoĢulan Azərbaycan-Ukrayna Dostluq və Xeyriyyə 

Fondunun Ukrayna Azərbaycanlılar Konqresi ilə birgə Xarkov Ģəhərində təĢkil etdiyi Xocalı harayı rəsm 

sərgisində ermənilərin azərbaycanlılara qarĢı həyata keçirdikləri soyqırım siyasətini tarixi faktlarla Xarkov 

ictimaiyyətinə çatdırıb. Xarkov Ģəhərinin elm, mədəniyyət və incəsənət xadimlərinin, diaspor və media 
nümayəndələrinin iĢtirakı ilə keçirilən mərasimi Xarkov Azərbaycanlıları Konqresinin sədri Qurban Abbasov 

açaraq keçən əsrin əvvəllərindən baĢlayaraq ermənilərin azərbaycanlılara qarĢı kütləvi qırğınlar törətmələrini, 

1988-ci ildən 2003-cü ilədək yağı düĢmənin Dağlıq Qarabağ və Azərbaycanın di-gər rayonlarında amansız 
soyqırım və iĢğalçılıq siyasəti həyata keçirməklə 20 faiz Azərbaycan torpaqlarını zəbt etdiklərini diqqətə 

çatdırıb: "Beynəlxalq təĢkilatlar erməni vəhĢiliyinə göz yummaqla dünyada ikili standartlar mövqeyindən çıxıĢ 

edirlər. Bu baxımdan tədbirə qatılanları erməni hiyləgərliyinə qarĢı mübarizəyə səsləyən Azərbaycan Ukrayna 
Dostluq və Xeyriyyə Fondunun icraçı direktoru Ceyhun Məmmədli ermənilərin Xocalı Ģəhərində törətdiyi 

cinayətlər qarĢısında cavab verəcəyini vurğulayıb. Sonra tədbirə qatılanlara Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə 

nəĢr olunmuĢ "Qarabağ həqiqətləri" toplumu paylanılıb. Tədbirdə gənc rəssam Rasim Seydimovun Xocalı 

soyqırımına həsr etdiyi "Xocalı harayı" sərgisi də erməni vəhĢiliyinin ifĢa olunmasında müstəsna rol oynayıb.  
DONETSK. "Ermənilər iĢğal etdikləri Azərbaycan torpaqlarım tərk etməsələr, səbr kasaları tükənmiĢ 

dünya azərbaycanlılarının tapdağı altında qala bilərlər". Bu bəyanat Azərbaycan Ukrayna Dostluq və Xeyriyyə 

Fondunun Donetsk Azərbaycanlıları Konqresi ilə birgə Donetsk Ģəhərində təĢkil etdikləri "Xocalı harayı" rəsm 
sərgisində səslənib. Sərgiyə qatılan Donetsk vilayətinin rəsmi Ģəxsləri, ali təhsil ocaqlarında təhsil alan yerli və 

xarici tələbələr ilk öncə Heydər Əliyev Fondunun təĢəbbüsü və dəstəyi ilə dərc olunmuĢ "Qarabağ həqiqətləri" 

toplumuyla tanıĢ olublar. "Xocalı faciəsi erməni daĢnaklarının 20-ci əsrin əvvəllərindən baĢlayaraq 

Azərbaycanda həyata keçirdikləri soyqırım siyasətinin tərkib hissəsidir". Tədbirdə çıxıĢına bu sözlərlə baĢlayan 
Donetsk Azərbaycanlıları Konqresinin sədri Ġqbal Mahmudov erməni Ģovinistlərinin Xocalıda törətdikləri 

kütləvi qırğınların heç zaman cavabsız qalmayacağını vurğulayıb. Sonra tədbirə qatılanlar Ukraynanın 5-ci 

televiziya kanalının hazırladığı "Xocalı soyqırımı" filminə baxmaqla erməni hiyləgərliyinin vəhĢilik obrazı ilə 
tanıĢ oldular. 
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"Ermənilər azərbaycanlılara qarĢı həyata keçirtdikləri soyqırım və iĢğalçılıq siyasətindən əl çəkməsələr, 

səbr kasaları tükənmiĢ dünya azərbaycanlılarının tapdağı altında qala bilər". Bu bəyanatla çıxıĢ edən 

Azərbaycan Ukrayna Dostluq və Xeyriyyə Fondunun prezidenti Ġlqar Abbasov, diaspora fəallarından Möhlət 

Hüseynov, Rəfael Vəliyev, Gənclər təĢkilatının sədri Razim Əhmədov, diaspora ağsaqqallarından RövĢən 
Əhmədov, Məhəmməd Əhmədov və digər soydaĢlarımız aradan 17 il ötməsinə baxmayaraq, Xocalı soyqırımına 

ikili standart prizmasından yanaĢan beynəlxalq təĢkilatlan tarixi ədalətə səsləyiblər. Sonra Rasim Seydimovun 

erməni vəhĢiliklərini özündə əks etdirən rəsm əsərləri nümayiĢ etdirilib. 
KĠYEV. Ukraynada "Xocalıya ədalət" kampaniyasına qoĢulan Azərbaycan Ukrayna Dostluq və 

Xeyriyyə Fondu Ukrayna Azərbaycanlıları Konqresi ilə birgə Kiyev Ģəhərinin mərkəzi rəsm qalereyasında 

Dialoq və ƏməkdaĢlıq Uğrunda Ġslam Konfransı Gənclər Forumunun mədəniyyətlərarası dialoq üzrə baĢ 
əlaqələndiricisi Leyla Əliyevanın təĢəbbüsü ilə yaradılmıĢ Xocalı saytını Ukrayna ictimaiyyətinə təqdim edib. 

Ukraynanın elm mədəniyyət və incəsənət xadimlərinin, diplomatların, xarici və yerli tələbələrin, diaspor və 

media nümayəndələrinin iĢtirakı ilə keçirilən təqdimat mərasimində Azərbaycanın Ukraynadakı səfiri Tələt 

Əliyev çıxıĢ edərək, erməni silahlı qüvvələrinin 1992-ci ildə Xocalıda törət-dikləri misli görünməmiĢ 
vəhĢiliklərdən söz açıb. 

Aradan 17 il ötməsinə baxmayaraq, beynəlxalq təĢkilatların ermənilər tərəfindən Xocalıda həyata 

keçirilmiĢ bəĢəri cinayətə hələ də hüquqi siyasi qiymət verilmədiyini bildirən UAK-nin sədri Akif 
Gülməmmədov, Azərbaycan Ukrayna Dostluq və Xeyriyyə Fondunun sədri Ġlqar Abbasov, konqresin Kiyev 

Ģəhər təĢkilatının sədri Oleq Krapivin və digər soydaĢlarımız Xocalıyla bağlı sözügedən saytın tarixi 

əhəmiyyətindən söz açaraq, tədbirə qatılanları Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında 

əllərindən gələni əsirgəməməyə səsləyiblər. 
"Ermənilər gec-tez öz səhvlərini baĢa düĢüb iĢğal etdikləri Azərbaycan torpaqlarını tərk etməlidirlər". 

Təqdimat mərasimin-də çıxıĢına bu sözlərlə baĢlayan Ukraynanın tanınmıĢ siyasi xadimi Anatoli Raxansk 

Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında Xocalı saytının müstəsna rol oynayacağını 
bildirib. Sonra "Xocalıya ədalət" kampaniyası çərçivəsində erməni vəhĢiliyini özündə əks etdirən film nümayiĢ 

etdirilib. Mərasimə qatılanlar Hey-dər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə nəĢr olunmuĢ "Qarabağ həqiqətləri", o 

cümlədən, Azərbaycan Ukrayna Dostluq və Xeyriyyə Fondunun təĢəbbüsü ilə gənc rəssam Rasim Seydimovun 
hazırladığı Xocalı harayı rəsm sərgisinə baxmaqla erməni qəddarlığının əyani Ģahidi olublar. 

Fevralın 26-da Ukraynada yaĢayan soydaĢlarımız Ermənistan səfirliyinin və ATƏT-in Kiyev 

Ģəhərindəki nümayəndəliyinin qarĢısında etiraz aksiyası keçirdilər. "VəhĢilik və qəddarlıq baxımından 20-ci 

əsrin ən amansız faciəsi olan Xocalı soyqırımı dünya ictimaiyyəti tərəfindən tanınmalıdır!", "Qarabağ 
Ģəhidlərinin qanı yerdə qalmayacaq!". Bu Ģüarlarla Ermənistanın Ukraynadakı səfirliyinin və ATƏT 

nümayəndəliyinin qarĢısına yürüĢ edən soydaĢlarımız və tələbələr ermənilərin Azərbaycan torpaqlarından geri 

çəkilmələrini tələb etdilər. Ukrayna Dostluq və Xeyriyyə Fondunun UAK-la birgə təĢkil etdiyi etiraz aksiyasına 
qoĢulan baĢqa ölkələrin diaspor nümayəndələri də bəĢər tarixinin qanlı səhifəsinə çevrilən Xocalı faciəsinin 

soyqırım aktı kimi tanınması tələbini dəstəkləyiblər. 

"ATƏT Dağlıq Qarabağ probleminin həllində ədalətli olmalı, ikili standartlardan əl çəkməlidir. Xocalı 
soyqırımına göz yuman beynəlxalq təĢkilatlar onun iĢtirakçıları qədər tarix qarĢısında cavab verəcəklər". Bu 

bəyanat isə ATƏT-in Kiyev Ģəhərindəki nümayəndəliyinin qarĢısındakı etiraz aksiyasında səsləndi. Tədbir 

iĢtirakçıları ATƏT-i Qarabağ problemi ilə bağlı ədalətli qərar verməkdə cəsarətli olmağa çağırdı. Təxminən 2 

saata yaxın davam edən hər iki etiraz aksiyası Ermənistan səfirliyinə və ATƏT nümayəndəliyinə hazırlanmıĢ 
qətnamənin oxunuĢu ilə baĢa çatdı 

Daha sonra Ukraynada "Xocalı ayı" çərçivəsində Azərbaycan Ukrayna Dostluq və Xeyriyyə Fondunun 

və Ukrayna Azərbaycanlıları Konqresinin birgə toplantısı keçirilib. Toplantıda Xocalı soyqırımı ilə bağlı 
tədbirlərin təĢkil olunmasındakı xidmətlərinə görə Azərbaycan Ukrayna Dostluq və Xeyriyyə Fondunun 

prezidenti Ġlqar Abbasova, fondun icraçı direktoru Ceyhun Məmmədliyə, konqresin Dnepropetrovsk vilayətinin 

sədri Qüdrət Hacıyevə, Xarkov vilayət təĢkilatının sədri Qurban Abbasova, Donetsk Azərbaycanlıları 

Konqresinin sədri Ġqbal Mahmudova, konqresin idarə heyətinin üzvü Əbülfəz Qasımova, Azərbaycan 
Televiziyasının Ukrayna və ġərqi Avropa ölkələri üzrə nümayəndəliyinin rəhbəri Möhsüm Aslanova və Anar 

Tahirova,o cümlədən Ukrayna Rəssamlar Ġttifaqının üzvü Rasim Seydimova Ukrayna Azərbaycanlıları 

Konqresinin fəxri fərmanlar təqdim olunub. 

 

Möhsüm QƏDĠROĞLU,  

Azərbaycan Televiziyasının Ukrayna və ġərqi Avropa ölkələri üzrə nümayəndəliyinin rəhbəri 

 

“525-ci qəzet”.-2009.-3 mart.-N.40.-S.4. 
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Amerikalı professor və jurnalist Kanadada “Xocalı qırğını: Cəzasız cinayət”  

mövzusunda təqdimat keçirmiĢdir 
 

Ottava, 3 mart (AzərTAc). Azərbaycanın Kanadadakı səfirliyindən bildirmiĢlər ki, Xocalı faciəsinin 

17-ci ildönümü ilə əlaqədar “Xocalıya ədalət” beynəlxalq təĢviqat və məlumat kampaniyası çərçivəsində bu 

ölkədə bir sıra tədbirlər keçirilmiĢdir.  
Ottavada yaĢayan Azərbaycan icması səfirliyin dəstəyi ilə Xocalı faciəsi qurbanlarının xatirəsini anma 

mərasimi təĢkil etmiĢdir. Mərasimdə amerikalı professor və jurnalist, Ermənistanın xalqımıza qarĢı apardığı 

hərbi təcavüzün birbaĢa Ģahidi olan Tomas Qoltsun “Xocalı qırğını: Cəzasız cinayət” mövzusunda təqdimatı 
keçirilmiĢdir.  

T.Qolts Ermənistanın Azərbaycana qarĢı apardığı müharibənin qızğın dövrlərində cəbhə bölgəsindən 

Qərb ictimaiyyətinə məlumat verən və Xocalı həqiqətlərini dünyaya çatdıran ilk əcnəbi jurnalistlərdən biri 
olmuĢdur. Həmin dövrdə Azərbaycanda baĢ verən hadisələr haqqında Qərb mətbuatında məlumatsızlığın və ya 

əksinə yanlıĢ məlumatın yayıldığı barədə danıĢan T.Qolts, Ģahidi olduğu və araĢdırma apardığı faciə ilə bağlı 

tədbir iĢtirakçılarına geniĢ məlumat vermiĢdir.  

Daha sonra, tədbirdə çıxıĢ edən Kanadanın Beynəlxalq Ədalət Mərkəzinin (QHT) nümayəndəsi Mətt 
Eyzenbrandt Xocalı faciəsinin hüquqi araĢdırılması, faciənin səbəbkarlarının hüquqi məsuliyyəti barədə 

fikirlərini diqqətə çatdırmıĢdır.  

Tədbirdə Xocalı soyqırımını, faciənin Ģahidlərinin ifadələrini əks etdirən sənədli film nümayiĢ 
olunmuĢ, tədbir iĢtirakçılarının sualları cavablandırılmıĢdır.  

Anma mərasimində Azərbaycan və türk icmalarının, Kanada parlamentinin deputatları, ictimaiyyətin 

nümayəndələri, insan hüquqları üzrə fəallar iĢtirak etmiĢlər.  

 

AzərTAc 

3 mart  2009-cu il 
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“Xocalıya ədalət” Beynəlxalq kampaniyasına Türkiyədə də geniĢ dəstək verilir 
 

Ermənilərin azərbaycanlılara qarĢı törətdiyi soyqırımı həqiqətlərinin beynəlxalq ictimaiyyətə 
çatdırılmasında Azərbaycan dövləti və Heydər Əliyev Fondu ilə yanaĢı, Ġslam Konfransı TəĢkilatının Gənclər 

Forumunun mədəniyyətlərarası dialoq üzrə baĢ əlaqələndiricisi Leyla xanım Əliyeva da mühüm iĢlər görür.  

Leyla Əliyevanın təĢəbbüsü ilə “Xocalıya ədalət” devizi altında həyata keçirilən beynəlxalq məlumat 
və təĢviqat kampaniyası da bu istiqamətdə atılan ciddi addımlardan biridir.  

Kampaniyaya Türkiyədə də geniĢ dəstək verilir. Kampaniyanın Ankaradakı əlaqələndiricisi, 

soyqırımların araĢdırılması üzrə mütəxəssis Gözde Kılıç YaĢın görülən iĢlərin ciddi nəticələr verəcəyinə inanır.  

Gözde Kılıç YaĢın “Xocalıya ədalət” internet saytının yaradılmasının tarixdən ibrət dərsi alınması və 
Xocalı soyqırımının unudulmaması baxımından böyük əhəmiyyət kəsb etdiyini vurğulamıĢ və demiĢdir ki, 

ermənilərin törətdikləri soyqımları ilə bağlı dünya dövlətlərinin parlamentlərində qərarların qəbul edilməsinə 

çalıĢmaq lazımdır. Bunun üçün əvvəlcə həmin ölkələrin ictimaiyyəti məlumatlandırılmalıdır. Leyla Əliyevanın 
təĢəbbüsü ilə davam edən kampaniya isə bu istiqamətdə atılan mühüm addımdır.  

 

AzərTAc 

31 mart 2009-cu il 
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"Xocalıya ədalət" 

 

Ġslam Konfransı TəĢkilatı nazirləri beynəlxalq kampaniyanı dəstəklədi 
 

Ġslam Konfransı TəĢkilatı Ermənistan-Azərbaycan münaqiĢəsinin nizamlanmasına dair yeni qətnamələr 
qəbul edib. ĠKT ölkələrinin xarici iĢlər nazirlərinin mayın 23-25-də DəməĢqdə keçirilən 36-cı iclasının gündəli-

yinə 80 məsələ, o cümlədən Ermənistanın Azərbaycana qarĢı apardığı təcavüzkar siyasətlə bağlı üç qətnamə sa-

lınıb. Bu barədə "ġərq"ə XĠN-in mətbuat xidmətindən məlumat verilib. 
Bildirilib ki, həmin qətnamələrdən birincisi Ermənistanın Azərbaycana qarĢı təcavüzünə dair qətnamə, di-

gərləri isə Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü ilə əlaqədar Azərbaycana iqtisadi yardımın göstərilməsi və iĢğal 

nəticəsində Azərbaycan ərazilərində islam mədəni və tarixi abidələrinin məhv edilməsinə dair qətnamələr olub. 

Ġclasda çıxıĢ edən Azərbaycanın xarici iĢlər naziri Elmar Məmmədyarov erməni təcavüzü və onun nəticələri ilə 
bağlı konfrans iĢtirakçılarını məlumatlandırıb. Konfransda çıxıĢ edən ĠKT-nin BaĢ katibi Ekmeleddin Ġhsanoğlu 

isə öz bəyanatında bir daha Ermənistanın Azərbaycana qarĢı təcavüzü ilə bağlı ĠKT-nin mövqeyini açıqlayaraq 

erməni iĢğalçılarının qeyd-Ģərtsiz zəbt etdikləri Azərbaycan ərazilərini boĢaltmasını tələb edib. Dünən öz iĢini 
baĢa vuran ĠKT ölkələri XĠN baĢçılarının 36-cı iclasında bir sıra mühüm qərarlar və qətnamələr qəbul edilib. 

Azərbaycanın Suriyadakı səfirliyinin mətbuat xidmətindən "ġərq"ə verilən məlumata görə, dünən ĠKT xarici iĢ-

lər nazirləri sessiyanın sonuncu iclasında ĠKT Gənclər TəĢkilatı Gənclər Forumu (ĠKT GF) haqqında qəbul et-
dikləri yekun qətnamədə "Xocalıya ədalət" kampaniyasını tam dəstəkləyərək üzv ölkələri bu kampaniyanı dəs-

təkləməyə çağırıblar. ĠKT Gənclər Forumunun Mədəniyyətlərarası dialoq üzrə baĢ koordinatoru Leyla Əliyeva-

nın təĢəbbüsü ilə beynəlxalq səviyyədə aparılan kampaniya qətnamədə ĠKT ölkələrinin dünyada haqq səsinin 

ucaldılması iĢində mühüm təĢəbbüs kimi qiymətləndirilib. Eyni zamanda ĠKT XĠN konfransı qərarı üzv dövlət-
ləri kampaniyanın əsas məqsədinə çatanadək, yəni Xocalıda törədilmiĢ kütləvi qırğına üzv ölkələr tərəfindən və 

beynəlxalq səviyyədə düzgün qiymət verilənədək təĢəbbüsü dəstəkləməyə çağırır. Konfransda forumun nüma-

yəndə heyətinə baĢçılıq edən ĠKT GF-nin BaĢ katibi ElĢad Ġsgəndərov Suriyanın paytaxtı DəməĢqdə qəbul edil-
miĢ bu qərarın böyük siyasi əhəmiyyət daĢıdığını bildirib. Onun sözlərinə görə, yekdilliklə qəbul edilmiĢ sənəd-

də Azərbaycanın milli maraqları baxımından çox əhəmiyyətli olan "Xocalıya ədalət" kampaniyasına 57 ölkə 

yüksək səviyyədə siyasi dəstək verib. Qətnamə həm də ĠKT dövlətlərini kampaniyada fəal iĢtirak etməyə, həm 

də dünya birliyini siyasi və mənəvi qiymət verməyə, bununla da Azərbaycan xalqına qarĢı törədilmiĢ bu misilsiz 
ədalətsizliyi aradan qaldırmağa çağırıb. "Artıq 3-cü ildir ki, ĠKT xarici iĢlər nazirləri öz qərarlarında Xocalı fa-

ciəsini insaniyyətə qarĢı cinayət olaraq kütləvi qırğın kimi dəyərləndirirlər. Praktik baxımdan isə ĠKT qətnamə-

sində verilən dəstək kampaniyanın qarĢıdan gələn müddətdə həm ĠKT ölkələri, həm də dünya miqyasında daha 
əzmlə və əsaslı Ģəkildə aparılması üçün zəmin yaradır"- deyə ElĢad Ġsgəndərov bildirib. 36-cı konfransda həmçi-

nin bir sıra təĢkilati məsələlərə də baxılıb. Konfrans çərçivəsində Azərbaycanın xarici iĢlər naziri Elmar Məm-

mədyarov bir sıra ikitərəfli rəsmi görüĢlər də keçirib. 
 

Vüsalə Rafiqqızı  

 

“ġərq”.-2009.-26 may.-N.93.-S.4. 
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Braziliyada "Xocalıya ədalət" kampaniyasının təqdimatı olmuĢdur 

 
Avqustun 15-də Braziliyanın ən iri Ģəhəri olan San-Pauluda Qlobal Gənc YaĢıllar ("Global Young 

Greens") Hərəkatının beynəlxalq tədbiri çərçivəsində "Xocalıya ədalət" kampaniyasına dəstək deklarasiyasına 

imzatoplama aksiyası baĢlamıĢdır. Bir həftəlik təqdimat zamanı "Xocalıya ədalət" tələbi ilə deklarasiyanı 

yüzlərlə adam imzalamıĢdır. 
Ġslam Konfransı TəĢkilatı ƏməkdaĢlıq və Dialoq uğrunda Gənclər Forumunun mədəniyyətlərarası və 

sivilizasiyalararası dialoq üzrə baĢ əlaqələndiricisi Leyla Əliyevanın təĢəbbüsü ilə təĢkil olunan aksiya "YAġIL 

PLANET" adlı layihə çərçivəsində keçirilir.  
Təhsil ocaqlarında və qeyri-hökumət təĢkilatlarının yığıncaqlarında baĢ tutmuĢ tədbirlərdə kampaniya 

haqqında videoklipin təqdimatı olmuĢ və Xocalı qırğını haqqında materiallar paylanmıĢdır. Daha sonra 

aksiyanın təĢkilatçısı olan "Global Young Greens" Hərəkatı tədbir iĢtirakçılarından müsahibə götürmüĢ və 
iĢtirakçılar baĢ verən hadisəyə və kampaniyaya münasibət bildirmiĢlər.  

You Tube saytında yerləĢdirilməsi nəzərdə tutulan klipdə müxtəlif millətləri təmsil edən gənc 

YAġILLAR kampaniya zamanı Qarabağ münaqiĢəsi haqqında aldıqları məlumatdan irəli gələn təəssüratlarını 

belə ifadə etmiĢlər: "Mən Xocalı faciəsi ilə tanıĢ oldum, belə zorakılığa etiraz edirəm və ədalət tələb edirəm", 
"YaĢıllar bizə "Xocalıya ədalət" kampaniyasını təqdim etdi, mən də baĢsağlığı verirəm və onlara qoĢulub ədalət 

tələb edirəm", "Mən Xocalı faciəsi barədə daha əvvəl eĢitmiĢdim və baĢ verənlərə təəssüf edirəm. Bu vəhĢiliyi 

törədənlər cavab verməlidirlər". 
Tədbir iĢtirakçıları Ermənistanda kampaniyanın rəsmi saytına giriĢə qadağan qoyulmasına da etirazlarını 

bildirmiĢlər və kampaniya tərəfindən BMT, Avropa ġurası, ATƏT və Ermənistan hökumətinə ünvanlanan 

müraciət formasına imza ataraq rəsmi Yerevanın bu addımına beynəlxalq təĢkilatların diqqətini cəlb etmiĢlər.  

Aksiyanın sonunda "Xocalıya ədalət" kampaniyasını dəstəkləyənlərin hamısı təĢkilatçılar tərəfindən 
təqdim olunan müvafiq dəstək formasına imza atmıĢdır.  

 

“Azərbaycan”.-2009.-19 avqust.-N 182.-S.1. 
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"Qarabağın qan çanağı" kitabı "Xocalıya ədalət" kampaniyasının  

minlərlə iĢtirakçısına göndərilmiĢdir 
 

Ġyunun 12-də Rusiyanın Milli günündə "Xocalıya ədalət" beynəlxalq kampaniyasının vebsaytında 

tanınmıĢ rus yazıçı-publisisti, professor Yuri Pompeyevin "Qarabağın qan çanağı" kitabının elektron versiyası 

yerləĢdirilmiĢdir.  
Tarixi-publisistik janrında, müəllifin Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin 

baĢlanmasında rolu olmuĢ siyasi xadimlərdən götürdüyü müsahibələr və sənədlər əsasında yazılmıĢ bu kitab 

münaqiĢənin obyektiv təhlilinə həsr edilmiĢdir. Kitabda Ermənistanın Azərbaycana qarĢı təcavüzünə yol açan 
sovet rəhbərliyinin yürütdüyü məsuliyyətsiz və cinayətkar siyasətinin mahiyyəti açıqlanmıĢdır.  

Öz çıxıĢları və əsərləri ilə Y. Pompeyev keçən əsrin 80-ci illərinin sonlarından etibarən Qarabağ 

həqiqətlərini Rusiya ictimaiyyətinə çatdırır. 
"Qarabağın qan çanağı" kitabı "Xocalı, qanlı hadisələr" və "MəĢəqqətli günlər" kitablarından ibarət 

trilogiyanın birinci hissəsidir. Bu kitabda Sovet Ġttifaqı rəhbərliyində münaqiĢənin alovlanmasına təkan verən 

pərdəarxası qüvvələrin fəaliyyətindən bəhs edən faktlar öz əksini tapmıĢdır.  

"Xocalıya ədalət" kampaniyası Rusiyanın Azərbaycanlı Gənclər TəĢkilatının sədri və Ġslam Konfransı 
TəĢkilatının Dialoq Uğrunda Gənclər Forumunun Mədəniyyətlərarası və sivilizasiyalararası Dialoq üzrə BaĢ 

əlaqələndiricisi Leyla Əliyeva tərəfindən irəli sürülmüĢ və son məqsəd olaraq Xocalı soyqırımının dünya 

ictimaiyyəti tərəfindən tanınmasına yönəlmiĢdir. Yaxın gələcəkdə "Qarabağın qan çanağı" kitabının ingilis 
dilində versiyası və Qarabağ münaqiĢəsi ilə bağlı müəllifin digər iki kitabının nəĢri hazırlanır.  

"Qarabağın qan çanağı" kitabının tam versiyası ilə kampaniyanın vebsaytında 

(www.justiceforkhojaly.org) tanıĢ olmaq olar.  

 

“Azərbaycan”.-2009.-13 iyun.-N 127.-S 4. 
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Braziliyada “Xocalıya ədalət” kampaniyasının təqdimatı olmuĢdur 
 

Bakı, 18 avqust (AzərTAc). Avqustun 15-də Braziliyanın ən iri Ģəhəri olan San-Pauluda Qlobal Gənc 
YaĢıllar (“Global Young Greens”) Hərəkatının beynəlxalq tədbiri çərçivəsində “Xocalıya ədalət” kampaniyasına 

dəstək Deklarasiyasına imza toplama aksiyası baĢlamıĢdır. Bir həftəlik təqdimat zamanı “Xocalıya ədalət” tələbi 

ilə Deklarasiyanı yüzlərlə adam imzalamıĢdır.  
Ġslam Konfransı TəĢkilatı ƏməkdaĢlıq və Dialoq uğrunda Gənclər Forumunun mədəniyyətlərarası və 

sivilizasiyalararası dialoq üzrə BaĢ əlaqələndiricisi Leyla Əliyevanın təĢəbbüsü ilə təĢkil olunan aksiya “YAġIL 

PLANET” adlı layihə çərçivəsində keçirilir.  

Təhsil ocaqlarında və qeyri–hökumət təĢkilatlarının yığıncaqlarında baĢ tutmuĢ tədbirlərdə kampaniya 
haqqında video-klipin təqdimatı olmuĢ və Xocalı qırğını haqqında materiallar paylanmıĢdır. Daha sonra 

aksiyanın təĢkilatçısı olan “Global Young Greens” Hərəkatı tədbir iĢtirakçılarından müsahibə götürmüĢ və 

iĢtirakçılar baĢ verən hadisəyə və kampaniyaya münasibət bildirmiĢlər.  
You Tube saytında yerləĢdirilməsi nəzərdə tutulan klipdə müxtəlif millətləri təmsil edən gənc 

YAġILLAR kampaniya zamanı Qarabağ münaqiĢəsi haqqında aldıqları məlumatdan irəli gələn təəssüratlarını 

belə ifadə etmiĢlər: “Mən Xocalı faciəsi ilə tanıĢ oldum, belə zorakılığa etiraz edirəm və ədalət tələb edirəm”, 
“YaĢıllar bizə “Xocalıya ədalət” kampaniyasını təqdim etdi, mən də baĢsağlığı verirəm və onlara qoĢulub ədalət 

tələb edirəm”, “Mən Xocalı faciəsi barədə daha əvvəl eĢitmiĢdim və baĢ verənlərə təəssüf edirəm. Bu vəhĢiliyi 

törədənlər cavab verməlidirlər”.  

Tədbir iĢtirakçıları Ermənistanda kampaniyanın rəsmi saytına giriĢə qadağan qoyulmasına da etirazlarını 
bildirmiĢlər və kampaniya tərəfindən BMT, Avropa ġurası, ATƏT və Ermənistan hökumətinə ünvanlanan 

müraciət formasına imza ataraq rəsmi Yerevanın bu addımına beynəlxalq təĢkilatların diqqətini cəlb etmiĢlər.  

Aksiyanın sonunda “Xocalıya ədalət” kampaniyasını dəstəkləyənlərin hamısı təĢkilatçılar tərəfindən 
təqdim olunan müvafiq dəstək formasına imza atmıĢdır.  

 

AzərTAc 

18 avqust 2009-cu il 
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Azərbaycan məktəblərində “Xocalıya ədalət” kampaniyasına start verilmiĢdir 
 

Bakı, 21 sentyabr (AzərTAc). Dialoq və ƏməkdaĢlıq Uğrunda Ġslam Konfransı Gənclər Forumunun 
(DƏUĠKGF) media departamentindən bildirmiĢlər ki, təĢkilat yeni dərs ilinin birinci həftəsindən baĢlayaraq 

Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bütün orta məktəblərdə “Xocalıya ədalət” beynəlxalq məlumat və təĢviqat 

kampaniyası, həmçinin “Azərbaycan tarixi” fənni çərçivəsində Ģagirdlər üçün Xocalı qətliamı haqqında 
məlumatlandırıcı proqram həyata keçirməyə baĢlamıĢdır.  

Tədbirin məqsədi Ģagirdlərdə Xocalı faciəsi haqqında bilikləri artırmaq, eləcə də Azərbaycan 

həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması vasitələri barədə uĢaqlarda ilkin bacarıqların 

formalaĢdırmaqdır.  
Yeni tədris ilinin ilk iki həftəsində orta məktəblərin aĢağı sinif Ģagirdləri üçün “Azərbaycan tarixi” fənni 

zamanı, yuxarı sinif Ģagirdlərinə isə “Azərbaycan tarixi” və “Ġnformatika” dərslərində Xocalı qətliamı və 

“Xocalıya ədalət” beynəlxalq məlumat kampaniyası haqqında məlumat verilməsi nəzərdə tutulur. Eyni 
zamanda, Ģagirdlərə Ġnternet səhifəsində yerləĢdirilmiĢ və Xocalı qətliamını pisləyən, beynəlxalq ictimaiyyəti bu 

faciəyə mənəvi-siyasi qiymət verməyə çağıran kampaniyanın Bəyannaməsini imzalamaqla bağlı məlumat 

veriləcəkdir.  
Kampaniyaya ilk qoĢulan məktəb Bakının Səbail rayonunun 6 nömrəli orta məktəbi olmuĢdur. Məktəbin 

yuxarı sinif Ģagirdləri artıq Bəyannaməni imzalamıĢ və xaricdə yaĢayan həmyaĢıdlarına bu kampaniyaya 

qoĢulmaq barədə elektron məktublarla müraciət etmiĢlər.  

Forumun Mədəniyyətlərarası Dialoq üzrə baĢ əlaqələndiricisi Leyla Əliyevanın təĢəbbüsü ilə həyata 
keçirilən “Xocalıya ədalət” beynəlxalq kampaniyasına bu il fevralın 25-26-da dünyanın 25 ölkəsində uğurla 

start verilmiĢdir. Kampaniya çərçivəsində DƏUĠKGF-nin təĢəbbüsü ilə Ġslam Konfransı TəĢkilatı (ĠKT) sammiti 

və ĠKT-yə üzv ölkələrin xarici iĢlər nazirlərinin konfransı tərəfindən qəbul olunmuĢ qətnamələrdə Xocalı faciəsi 
beynəlxalq təĢkilatlar tərəfindən ilk dəfə olaraq insanlığa qarĢı cinayət olan “kütləvi qirğın” kimi 

qiytləndirilmiĢdir. Kampaniyanın beynəlxalq səviyyədə təbliğatı www.justiceforkhojaly.org Ġnternet səhifəsi 

vasitəsilə davam edir.  

 

AzərTAc 

21 sentyabr 2009-cu il 
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“Xocalıya ədalət” kampaniyasının əlaqələndiricilərinə sertifikatlar 

təqdim olunmuĢdur 

 
Bakıda Dialoq və ƏməkdaĢlıq Uğrunda Ġslam Konfransı Gənclər Forumunun (DƏ-ĠKGF) 

Azərbaycan Respublikası Rabitə və Ġnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi ilə birgə təĢkil etdiyi 

“Rəqəmsal texnologiyalar dövrü və yeni nəsil: Ġnformasiya kommunikasiya texnologiyaları sahəsində 

gənclərin biliklərinin artırılması” mövzusunda beynəlxalq konfrans çərçivəsində noyabrın 3-də “Xocalıya 

ədalət” kampaniyasının əlaqələndiriciləri ilə görüĢ olmuĢdur.  
 

GörüĢdə DƏ-ĠKGF mədəniyyətlərarası dialoq üzrə baĢ əlaqələndiricisi, Heydər Əliyev Fondunun 

Rusiyadakı nümayəndəliyinin rəhbəri Leyla Əliyeva iĢtirak etmiĢdir. 

DƏ-ĠKGF baĢ katibi ElĢad Ġsgəndərov beynəlxalq kampaniyaların həyata keçirilməsində informasiya və 
kommunikasiya texnologiyalarının rolunu yüksək qiymətləndirmiĢ, DƏ-ĠKGF mədəniyyətlərarası dialoq üzrə 

baĢ əlaqələndiricisi Leyla Əliyevanın təĢəbbüsü ilə irəli sürülən “Xocalıya ədalət” kampaniyası çərçivəsində 

görülən iĢlərdən danıĢmıĢdır.  
DƏ-ĠKGF mədəniyyətlərarası dialoq üzrə baĢ əlaqələndiricisi, Heydər Əliyev Fondunun Rusiyadakı 

nümayəndəliyinin rəhbəri Leyla Əliyeva bildirmiĢdir ki, kampaniyanın baĢlanmasından az müddət keçməsinə 

baxmayaraq çox iĢ görülmüĢdür. Bu bir daha təsdiq edir ki, biz birlikdə olanda daha çox iĢlər görə bilərik. 
Leyla Əliyevanın baĢçılığı altında təĢkil edilmiĢ kampaniya üzrə dünyanın 20-dən çox ölkəsindən gəlmiĢ 

milli əlaqələndiricilərin iĢtirakı ilə keçirilən iclasda kampaniyanın 2010-2011-ci illərdə daha səmərəli təĢkili 

üçün konkret təkliflər ətrafında müzakirələr aparılmıĢdır. Milli əlaqələndiricilər Niderlandı təmsil edən tanınmıĢ 

jurnalist və sənədli filmlər üzrə rejissor Qert van Dam, Litva Gənclər ġurasından Ġeva Lukoseviç, Latın 
Amerikası Gənclər Forumunu təmsil edən Culiana Fuentez Diaz, ġri-Lankadan olan Qlobal YaĢıllar Hərəkatının 

nümayəndəsi Sanka Abayavardena müzakirələrdə fəal iĢtirak etmiĢlər. 

Sonda milli əlaqələndiricilərə sertifikatlar təqdim olunmuĢ, xatirə Ģəkli çəkdirilmiĢdir. 
 

 “Xalq qəzeti”.-2009.-4 noyabr.-N 246.-S.2. 
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Ġsveçrədə “Xocalıya ədalət” beynəlxalq kampaniyası çərçivəsində  

aksiya keçirilmiĢdir 
 

Bakı, 21 noyabr (AzərTAc). Ġslam Konfransı TəĢkilatı Gənclər Forumunun media departamentindən 

bildirmiĢlər ki, noyabrın 19-20-də Ġsveçrənin Bazel və Sürix Ģəhərlərində “Xocalıya ədalət” kampaniyasına 

dəstək aksiyaları keçirilmiĢdir. Aksiyalar “Ġsveçrədə Azərbaycan mədəniyyəti günləri”nə həsr olunmuĢ 
konsertlər çərçivəsində təĢkil edilmiĢdir.  

Konsertlər ərəfəsində “Xocalıya ədalət” beynəlxalq məlumat və təĢviqat kampaniyasının aksiyaları 

zamanı yerli könüllülər tərəfindən posterlər Ģəhərin mərkəzi küçələrində divarlara yapıĢdırılmıĢ və kampaniya 
haqqında məlumat bukletləri küçələrdə paylanmıĢdır. Aksiyaya dəstək məqsədi ilə konsert zamanı “Xocalıya 

ədalət” kampaniyasının təbliğat xarakterli çap materialları (kampaniyanın loqosunu və veb-saytını əks etdirən 

döĢ niĢanı, qolbaq və məlumatlandırıcı bukletlər) tamaĢaçılara təqdim edilmiĢdir. Aksiyaya dəstək göstərən 
Ġsveçrənin tanınmıĢ müğənnisi Greis ingilis və fransız dillərində “Xocalıya ədalət” yazısı əks olunan mayka ilə 

səhnəyə çıxmıĢdır. H.O.S.T qrupu öz çıxıĢını “Xocalıya ədalət” devizi ilə baĢlamıĢdır.  

Konsert aksiya iĢtirakçıları tərəfindən böyük maraqla qarĢılanmıĢdır.  

“Xocalıya ədalət” kampaniyasına dəstək aksiyası 10 dekabr - Beynəlxalq Ġnsan Haqları Günü ilə əlaqədar 
BMT-nin Cenevrədəki mənzil-qərargahında keçiriləcək beynəlxalq konfransla davam edəcəkdir.  

 

AzərTAc 

21 noyabr 2009-cu il 
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Kolumbiyanın Kartahena Ģəhərində “Xocalıya ədalət” beynəlxalq kampaniyasının  

növbəti aksiyaları keçirilmiĢdir 

 
Dialoq və ƏməkdaĢlıq uğrunda Ġslam Konfransı Gənclər Forumunun Media Departamentindən 

bildirmiĢlər ki, dekabrın 6-7-də Kolumbiyanın Kartahena Ģəhərində “Xocalıya ədalət” kampaniyasına 

dəstək aksiyaları keçirilmiĢdir. Aksiyalar gənclərin “Dünya insanlıq irsinə” həsr olunmuĢ milli festivalı 

çərçivəsində təĢkil edilmiĢdir.  

 
Aksiyalar ərəfəsində “Xocalıya ədalət” beynəlxalq məlumat və təĢviqat kampaniyasının Kolumbiya üzrə 

milli əlaqələndiricisi Xulian Riqo Mendezin təĢkilatçılığı ilə yerli könüllülər tərəfindən Ģəhərin mərkəzi 

küçələrində divarlara posterlər yapıĢdırılmıĢ və küçələrdə kampaniya haqqında məlumat bukletləri 

paylanmıĢdır.  
Ġki min beĢ yüzdən çox gəncin iĢtirak etdiyi festivalda “Ədalətsizliyə qarĢı min Ģəxs” devizi altında 

insanlıq əleyhinə törədilən Xocalı qətliamını və faciənin qurbanlarına qarĢı törədilmiĢ qeyri-insani davranıĢları 

pisləyən bəyannaməyə imzatoplama kampaniyası həyata keçirilmiĢdir.  
Aksiyanın sonuncu günü Kartahena Universitetində tələbələrlə görüĢlər keçirilmiĢ, qarĢıdan gələn 10 

dekabr - Beynəlxalq Ġnsan Hüquqları Günü ilə bağlı Xocalı qətliamı haqqında “dəyirmi masa”lar və 

diskussiyalar təĢkil edilmiĢ və gələcəkdə belə faciələrin təkrarlanmaması üçün oxĢar sülhməramlı aksiyaların 
davam etdirilməsi planlaĢdırılmıĢdır.  

“Xocalıya ədalət” kampaniyasına dəstək tədbirləri Ġsveçrənin Cenevrə, Almaniyanın Berlin, 

Hollandiyanın Haaqa Ģəhərlərində Beynəlxalq Ġnsan Hüquqları Günü ilə əlaqədar keçiriləcək konfranslarla 

davam edəcəkdir. 
Xatırladaq ki, “Xocalıya ədalət” beynəlxalq məlumat və təĢviqat kampaniyası Ġslam Konfransı TəĢkilatına 

üzv olan Dialoq və ƏməkdaĢlıq uğrunda Ġslam Konfransı Gənclər Forumunun mədəniyyətlərarası dialoq üzrə 

baĢ əlaqələndiricisi Leyla Əliyevanın təĢəbbüsü ilə 2008-ci il mayın 8-də elan edilmiĢdir. Kampaniyanın əsas 
məqsədi 1992-ci il fevralın 26-da Xocalı Ģəhərində insanlığa qarĢı törədilmiĢ cinayətin dünya ictimaiyyətinə 

çatdırılması, faciəyə hüquqi-siyasi və mənəvi qiymətin verilməsinə nail olmaqdır. 

 

AzərTAc   
  

“Xalq qəzeti”.-2009.-9 dekabr.-N 273-S.5. 
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BMT-nin Millətlər Sarayında Xocalı faciəsi müzakirə olunub 
 

Ermənistanın BMT-nin Cenevrə ofisindəki nümayəndəliyi tədbirin iĢini poza bilməyib 

 

Dialoq və ƏməkdaĢlıq uğrunda Ġslam Konfransı Gənclər Forumunun (DƏ-ĠKGF) təĢəbbüsü ilə Ġnsan 
Haqları Günü - dekabrın 10-da BMT-nin Cenevrə ofisinin Millətlər Sarayında silahlı münaqiĢələr zamanı insan 

hüquqlarının kütləvi pozulması problemlərinə həsr olunmuĢ beynəlxalq konfrans keçirilib. Forumdan APA-ya 

verilən məlumata görə, konfrans bir saat gec baĢlayıb. Buna səbəb Ermənistanın BMT-nin Cenevrə ofisindəki 
daimi nümayəndəliyinin tədbirin iĢini pozmaq cəhdləri olub. Onlar konfransın formatının guya BMT-nin 

qaydalarına zidd olduğu arqumentini səsləndiriblər. TəĢkilatçıların verdiyi izahatdan sonra mötəbər qonaqların 

konfransda iĢtirakı da nəzərə alınmaqla tədbir planlaĢdırıldığı kimi BMT-nin Millətlər Sarayında öz iĢinə 

baĢlayıb.  
DƏ-ĠKGF baĢ katibi ElĢad Ġsgəndərov məruzəsində Ruanda və Serebrenitsa (Bosniya) faciələri ilə 

yanaĢı, Xocalı qətliamının da Ġslam Konfransı TəĢkilatının (ĠKT) sənədlərində tanındığını deyib və bu məsələ 

ilə bağlı mədəniyyətlərarası dialoq çərçivəsində ĠKT və Avropa strukturlarının əməkdaĢlığının vacibliyini 
vurğulayıb.  

"Xocalıya ədalət" kampaniyasının Litvadan olan koordinatoru Yeva Lukosevite Qarabağ müharibəsinin 

qanlı səhifəsi olan bu faciə haqqında kampaniya fəallarının hazırladığı multimedia təqdimatı ilə çıxıĢ edib. 

Ermənistan nümayəndələri bir neçə dəfə konfransı pozmağa cəhd ediblər. Ermənistanın BMT-dəki 
nümayəndəliyində çalıĢan diplomat V. Gevorqyan Ermənistan ordusunun bu kütləvi qətldə iĢtirakını inkar edib. 

E. Ġsgəndərov isə cavab olaraq Ermənistan rəsmilərinin hələ də beynəlxalq ictimaiyyəti aldatmaqda davam 

etdiyini söyləyib: "Ermənistanda bu cinayətdə öz liderlərinin hansı rol oynadıqlarını yaxĢı bilirlər. Məhz o 
zaman Dağlıq Qarabağdakı erməni silahlı qüvvələrinin komandirlərindən olan, indi sizin ölkəyə baĢçılıq edən 

prezident Böyük Britaniyadan olan jurnalist Tomas De Vaala müsahibəsində etiraf etmiĢdi ki, Xocalıda erməni 

silahlılarının əsas məqsədi azərbaycanlılarda dinc əhalinin öldürülməsinin yolverilməzliyi ilə bağlı formalaĢmıĢ 
"stereotipi" məhv etmək olub". Forumun baĢ katibi çıxıĢında adı çəkilən kitabdan iqtibas gətirib.  

Azərbaycanın BMT-nin Cenevrədə yerləĢən qərargahındakı daimi nümayəndəliyinin rəhbəri Elçin 

Əmirbəyov isə erməni diplomatlarını BMT-də insan hüquqları ilə bağlı müzakirə olunan məsələləri 

siyasiləĢdirməyə cəhd göstərməkdə ittiham edib: "Erməni diplomatiyasının qeyri-hökumət təĢkilatlarının 
təĢəbbüslərinə mane olmaq, bu tipli tədbirləri pozmaq praktikasına tez-tez rast gəlinir. Bu konfransda 

Ermənistan nümayəndəsinin çıxıĢı müxtəlif ölkələrdən olan iĢtirakçıların Xocalı qırğını qurbanlarının 

hüquqlarının bərpa olunmasının zəruriliyi ilə bağlı söylədikləri mülahizələrlə tam uyğunsuzluq təĢkil edir. Lakin 
onlar "Xocalıya ədalət" kampaniyası təĢkilatçılarının irəli sürdüyü əsaslandırılmıĢ arqumentlərlə rastlaĢdılar. 

Son illər Azərbaycanın aktiv xarici siyasətinin nəticələrindən olan bu kampaniya öncədən perspektivsiz mövqe 

seçən rəsmi Ġrəvanı narahat etməkdədir".  
Konfransın sonunda qəbul edilmiĢ xüsusi məruzə BMT-nin Nyu-York və Cenevrədəki ofislərinə, o 

cümlədən digər beynəlxalq təĢkilatlara göndəriləcək. 

 

“Kaspi”.-2009.-12-14 dekabr.-N.222.-S.1. 
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Berlində Xocalı qətliamı mövzusunda keçirilən konfrans baĢa çatıb 
 

Berlində Beynəlxalq Ġnsan Hüquqları gününə həsr olunmuĢ "UnudulmuĢ qurbanlar - Qafqazda yəhudilər 
və azərbaycanlılar" mövzusunda keçirilən 3 günlük konfrans baĢa çatıb. Bu barədə APA-ya Dialoq və 

ƏməkdaĢlıq uğrunda Ġslam Konfransı Gənclər Forumunun Media Departamentindən bildirilib. Tədbirin əsas 

təĢkilatçısı, "Xocalıya Ədalət" beynəlxalq kampaniyasının Almaniya üzrə koordinatoru, Almaniya 
Azərbaycanlıları Koordinasiya Mərkəzinin icraçı direktoru Samira Patzer-Ġsmayılovanın verdiyi məlumata 

əsasən, konfrans Xocalı qətliamına və azərbaycanlılara qarĢı 1918-ci ildə Qubada erməni daĢnakları tərəfindən 

törədilmiĢ soyqırımına həsr edilib. Tədbir 100-dən artıq qonağın iĢtirakı ilə Alman-Azərbaycan 

Münasibətlərinin ĠnkiĢafı Mərkəzində keçirilib. Tədbir zamanı Avropa Parlamentinin üzvü Eduard Lintner 
Azərbaycana qarĢı yeridilən iĢğalçı siyasəti tənqid edib, Avropanın Dağlıq Qarabağ məsələsinin həllində daha 

fəal iĢtirakının labüd olduğunu bildirib.  

Azərbaycanın Almaniyadakı səfiri Pərviz ġahbazov Azərbaycanda ermənilər tərəfindən tarixən (Quba, 
ġamaxı və s.) və yaxın keçmiĢdə (Xocalı və s.) törədilən cinayətlər haqqında məlumat verib. 

Konafransda Potsdam Universitetinin professoru Dr. Vilfrid Furman, Avropa Azərbaycan Cəmiyyətinin 

direktoru ġahin Namati-Nasab da çıxıĢ ediblər. Avroqafqaz Cəmiyyətinin sədri, Bonn və Berlin 
Universitetlərinin professoru xanım Dr. Eva Maria Aux "Azərbaycan yəhudiləri-unudulmuĢ icma" mövzusunda 

məruzə edərək, yəhudilərin Azərbaycanda tarixən məskunlaĢması və indiyə qədər milli azlıq kimi tam əmin-

amanlıqda yaĢamalarını tarixi faktlarla əsaslandırıb.  

Tədbirin bədii hissəsi zamanı mərhum professor RövĢən Mustafayevin sonuncu - "Ölüm marĢları" 
kitabının təqdimatı keçirilib. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Ġnsan Hüquqları Ġnstitutunun direktoru 

Aytən Mustafayeva həmin kitabın yeni - alman dilində olan nüsxəsini təqdim edib. 

AAKM-nin icraçı direktoru Samira Patzer-Ġsmayılova Xocalı qətliamının dünya ictimaiyyəti tərəfindən 
hüquqi-siyasi cəhətdən tanınmasına çağıraraq, Xocalı həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasının labüd 

olduğunu qeyd edib. 

Tədbirdə Ġslam Konfransı Gənclər Forumunun baĢ koordinatoru Leyla Əliyevanın təĢəbbüsü ilə həyata 

keçirilən "Xocalıya ədalət" beynəlxalq məlumat kampaniyasının alman dilində təqdimatı Fariz Qasımlı 
tərəfindən edilib. 

Qeyd edək ki, "Xocalıya Ədalət" beynəlxalq məlumat və təĢviqat kampaniyası ĠKT-yə üzv qurum olan 

Dialoq və ƏməkdaĢlıq uğrunda Ġslam Konfransı Gənclər Forumunun Mədəniyyətlərarası Dialoq üzrə baĢ 
koordinatoru Leyla Əliyevanın təĢəbbüsü ilə 8 may 2008-ci ildə elan edilib.   

 

“Kaspi”.-2009.-15 dekabr.-N.223.-S.4. 
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Xocalı qətliamı Ġsveçdə yaradılmıĢ “Beynəlxalq Müharibə 

Qurbanları Memorialı” layihəsinə daxil edilmiĢdir 
 

Ġslam Konfransı TəĢkilatı Gənclər Forumunun mədəniyyətlərarası dialoq üzrə baĢ əlaqələndiricisi 

Leyla Əliyevanın təĢəbbüsü ilə elan edilmiĢ “Xocalıya ədalət” kampaniyasının səyi ilə Xocalı qətliamının 

adı Ġsveçdə yaradılmıĢ və virtual aləmdə geniĢ vüsət almıĢ mükəmməl “Beynəlxalq Müharibə Qurbanları 

Memorialı” arxiv layihəsinə daxil edilmiĢdir.  

 

Layihədə kampaniyanın rəsmi saytına istinad edilərək Dağlıq Qarabağ müharibəsi zamanı erməni silahlı 
qüvvələri tərəfindən Xocalı Ģəhərində xüsusi amansızlıqla öldürülən qurbanların siyahısı yerləĢdirilmiĢ, faciə 

saytın istifadəçilərinə XX əsrin ən dəhĢətli qətliamı kimi təqdim edilmiĢdir (http://war-memorial.net/Victims-of- 

the-Khojali-Massacre-1.224 http://war-memorial.net/Victims-of- the-Khojali-Massacre-1.224).  
Saytda istifadə edilmiĢ ədəbiyyat və resurslar içərisində “Xocalıya ədalət” kampaniyasının rəsmi internet 

saytından (www.justiceforkhojaly.org http://www.justiceforkhojaly.org) istifadə edilmiĢ və sayt kampaniyanın 

rəsmi saytına yönləndirilmiĢdir. Xocalı qətliamının adı Əlcəzair, Srebrenitsa, Darfur, Madaqaskar, Nigeriya, 

Ruanda, Vyetnam və baĢqa yerlərdə törədilmiĢ soyqırımları və qətliamlarla bir sırada çəkilmiĢdir. 
“Beynəlxalq Müharibə Qurbanları Memorialı” layihəsi II Dünya müharibəsindən sonra dünyada baĢ 

vermiĢ müharibələr, soyqırımları və qətliamların qurbanları olmuĢ insanların siyahısını ehtiva edir, Ģəkillər və 

faktlarla birlikdə hadisələrin xülasəsini əks etdirir. XX əsrin ikinci yarısından bu günədək soyqırımı və 
qətliamlarda həlak olmuĢ insanların siyahıyaalma prosesində insan hüquqları ilə məĢğul olan institutlar, alimlər, 

beynəlxaq və qeyri-hökumət təĢkilatları, bu sahə ilə məĢğul olan araĢdırmaçılar iĢtirak edirlər. Layihə 

çərçivəsində dünyanın müxtəlif ölkələrində məlumatlandırma üçün sərgilər, seminarlar həyata keçirilir və 

məqalələr çap edilir.  
Faciələrlə bağlı qurbanların xatirəsini əbədiləĢdirmək üçün Stokholm Ģəhərində özündə universitet, 

muzey, kitabxana, arxiv, xatirə parkları və baĢqa komponentləri birləĢdirən “Memorial” kompleksinin tikilməsi 

planlaĢdırılır. “Xocalıya ədalət” kampaniyası kompleksdə Xocalı soyqırımı bölməsinin açılması ilə bağlı 
təkliflərini layihənin təĢkilatçılarına təqdim etmiĢdir.  

“Xocalıya ədalət” kampaniyası çərçivəsində fevralın 26-da dünyanın 30-dan artıq ölkəsində sərgilərin, 

konfransların və dinc aksiyaların təĢkili planlaĢdırılır. Xocalıda törədilmiĢ insanlığa qarĢı cinayətin dünya 
ictimaiyyətinə çatdırılması, bu faciəyə hüquqi-siyasi və mənəvi qiymətin verilməsi üçün səmərəli təĢviqat 

davam etdirilir. 

 

“Xalq qəzeti”.-2010.-12 yanvar.-N 7.-S.2. 
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Küveytdə “Xocalıya ədalət” beynəlxalq kampaniyası çərçivəsində  

tədbir keçirilmiĢdir 
 

Bakı, 18 fevral (AzərTAc). Ġslam Konfransı TəĢkilatının Gənclər Forumundan bildirmiĢlər ki, Küveytin 

ən böyük gənclər təĢkilatlarından biri olan LoYAC-ın ofisində “Xocalıya Ədalət” beynəlxalq kampaniyasının 

təqdimatı keçirilmiĢdir.  
Tədbirdə iĢtirak edən gənclər təĢkilatlarının nümayəndələrinə və qonaqlara Xocalı faciəsi haqqında 

məlumat verilmiĢ, kampaniyanın internet səhifəsi (www.justiceforkhojaly.org) və “Xocalı uĢaqların gözü ilə” 

adlı fotosərgi nümayiĢ etdirilmiĢdir.  
Xocalı qətliamına beynəlxalq səviyyədə hüquqi-siyasi qiymət verilməsi üçün dünya liderlərinə 

ünvanlanan Petisiya iĢtirakçılara təqdim edilmiĢ və imzalar toplanmıĢdır.  

Təqdimatda iĢtirak edən Azərbaycanın Küveytdəki səfiri ġahin Abdullayev gənclərə Xocalı faciəsi 
haqqında həqiqətlərin Küveyt ictimaiyyətinə çatdırılması üçün göstərdikləri təĢəbbüsə və fəaliyyətə görə 

təĢəkkür etmiĢdir.  

 

AzərTAc 

18 yanvar 2010-cu il 
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Heydər Əliyev Fondu Xocalı soyqırımının ildönümü ilə 

əlaqədar tədbirlər planlaĢdırır 

 

Layihələr il ərzində davam edəcək 

 
Heydər Əliyev Fondu Xocalı soyqırımının 18-ci ildönümü ilə əlaqədar tədbirlər planlaĢdırır. Bu barədə 

qəzetimizə açıqlamasında millət vəkili Qənirə PaĢayeva məlumat verib. O bildirib ki, fondun prezidenti, millət 
vəkili Mehriban Əliyevanın təĢəbbüsü ilə Xocalı soyqırımının tanıdılması, dünyaya çatdırılması istiqamətində 

çox böyük layihələr var. Bu layihələr bu il ərzində də davam edəcək. Q. PaĢayeva bildirib ki, fondun Rusiyadakı 

nümayəndəliyinin rəhbəri Leyla Əliyevanın uzun müddətdən bəri baĢlatdığı "Xocalıya ədalət!" kampaniyası da 
davam edir. Dünyada bu kampaniyaya qoĢulan insanların sayı günü-gündən çoxalır. Bu istiqamətdə görülən 

iĢlər bundan sonra da davam edəcək. 

Q. PaĢayeva bildirib ki, Heydər Əliyev Fondu ötən illər ərzində Xocalı soyqırımının dünya ictimaiyyətinə, 

beynəlxalq aləmə çatdırılması istiqamətində həddindən artıq böyük iĢlər görüb. Millət vəkilinin sözlərinə görə, 
ümumiyyətlə, Xocalı soyqırımının, Azərbaycan həqiqətlərinin tanıdılması istiqamətində sözügedən fondun 

rəhbəri, millət vəkili Mehriban Əliyevanın təĢəbbüsü ilə çox böyük iĢlər həyata keçirilib: "Ġndiyə qədər 

Avropanın onlarla ölkəsində Xocalı soyqırımının ildönümlərində tədbirlərin, sərgilərin keçirilməsi, filmlərin 
nümayiĢ olunması və sair bu qəbildəndir. Fond tərəfindən Xocalı soyqırımına dair müxtəlif dillərdə filmlər 

hazırlanıb. Həmçinin Xocalı soyqırımı ilə bağlı foto-sərgilərin təqdimatı dünyanın onlarla ölkəsində düzənlənib. 

Bununla yanaĢı, "Xocalı uĢaqların gözü ilə" rəsm sərgisi və sair böyük tədbirlər təĢkil olunub. Bunlar hamısı 
Fondun və ələlxüsus Mehriban xanımın Xocalı soyqırımının tanıdılması istiqamətində çox böyük xidmətləridir: 

"Bizim hər birimiz harada yaĢamağından asılı olmayaraq, bu kampaniyalara dəstək verməliyik. Hərənin gücü 

nəyə çatırsa, Azərbaycan həqiqətlərinin, Azərbaycan xalqının baĢına gətirilən bütün müsibətlərin təbliğ 

edilməsi, erməni yalanlarının qarĢısının alınması istiqamətində öz fəaliyyətini ortaya qoymalıdır. Burada hər 
kəsin üzərinə düĢən bir məsuliyyət payı var. Hamı o məsuliyyəti baĢa düĢməlidir. Heç kəs gözləməməlidir ki, 

bunu kimsə baĢqaları etməlidir".  

Onu da qeyd edək ki, Xocalı soyqırımının növbəti ildönümü yaxınlaĢan ərəfədə hər zaman bu məsələ - 
sözügedən faciənin soyqırımı aktı kimi Türkiyə Böyük Millət Məclisində (TBMM) tanınması məsələsi gündəmə 

gəlir. Görəsən, nəhayət, TBMM Xocalı qətliamını soyqırımı kimi tanıya bilərmi? 

Q. PaĢayevanın qeyd etdiyinə görə, Xocalı soyqırımının ildönümlərində bir neçə dəfə Türkiyədə, TBMM-

də olub. Burada bir neçə millət vəkili Xocalı soyqırımı ilə bağlı çıxıĢlar edir, bu qətliamın baiskarlarının, 
günahkarlarının pislənməsi, məsuliyyətə cəlb olunması tələbləri irəli sürülür. Bununla belə, hər bir Azərbaycan 

vətəndaĢının, hamımızın arzusu odur ki, TBMM-də Xocalı soyqırımı ilə bağlı geniĢ dinləmələr təĢkil olunsun və 

bu dinləmələrin yekun olaraq Xocalı qətliamının soyqırımı aktı kimi tanınması ilə bağlı sənəd qəbul edilsin: 
"Bilirsiniz, bir atalar məsəlində deyildiyi kimi, uman yerdən küsərlər. Türkiyə bizim ən yaxın dostumuz, qardaĢ 

dövlətimizdir. Biz iki dövlət, bir millətik. Eyni zamanda, onu da qeyd edim ki, Türkiyə xalqı və dövləti daim 

Qarabağ məsələsində Azərbaycanın yanındadır. Bununla belə, hamının könlündə olan istək budur ki, Türkiyə 
parlamenti də Xocalı faciəsini soyqırımı aktı kimi tanısın". 

Millət vəkili əlavə edib ki, Xocalı faciəsinin soyqırımı aktı kimi TBMM tərəfindən indiyənədək 

tanınmamasının müəyyən səbəbləri var: "Türkiyəli dostlarımızla, siyasətçilərlə bu yöndə söhbətlər apararkən 

onlar bildirirlər ki, bu məsələ onların da ürəyindən keçir. Onlar vurğulayırlar ki, biz də istəyirik elə günü sabah 
Xocalı faciəsini müzakirə edək və onu soyqırımı kimi tanıyaq. Ancaq onlar Türkiyənin dünyanın müəyyən 

reallıqları ilə üz-üzə qaldığını qeyd edərək, TBMM-in Xocalı faciəsini rəsmən soyqırımı aktı kimi tanımasına 

çətinlik çəkdiyini dilə gətirirlər. Hesab edirəm ki, burada Türkiyə dövlətini də, parlamentini də, türkiyəli 
dostlarımızı da baĢa düĢmək olar. Ancaq biz istərdik ki, Türkiyə Xocalı faciəsini soyqırımı kimi tanıyan ilk 

dövlət olsun".  

Millət vəkili onu da bildirib ki, bu məsələdə təkcə Türkiyə ilə kifayətlənmək olmaz. Azərbaycan Xocalı 
soyqırımının tanınmasını təkcə Türkiyədən ummamalıdır. Bunun üçün dünyanın ən müxtəlif ölkələrində iĢ 

aparmalıdır. Bu iĢdə diplomatik korpuslarımızla, səfirliklərimizlə yanaĢı, həmin ölkələrdəki diaspor 

təĢkilatlarımızın, əlaqələndirici rolunu oynayan dövlət qurumlarının üzərinə çox böyük iĢlər düĢür. Millət vəkili 

bildirib ki, hazırda xaricdəki Azərbaycan diaspor təĢkilatlarının vəziyyəti heç də arzuolunan səviyyədə deyil: 
"Onların özlərində də bir sıra problemlər var. Yəni diaspor təĢkilatlarımızın özündə də milli məsələlərə 

sahiblənmək prosesi hələ yeni-yeni baĢlamaqdadır. Əgər xaricdəki diaspor təĢkilatlarımız milli məsələlərə 

tezliklə sahiblənsə, eyni zamanda, fəaliyyətimizi geniĢləndirməyə, iĢlərimizi sürətləndirməyə nail ola bilsək, 
onda təbii ki, Xocalı qətliamının soyqırımı aktı kimi tanınmasına nail ola bilərik. Onu da qeyd edim ki, bu iĢləri 
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həyata keçirmək üçün xeyli vaxt tələb olunur. Bunlara bir-iki ilin içində nail olmaq qeyri-mümkündür. 

Ermənilər də öz uydurma soyqırımlarını tanıtmaq üçün uzun illərdən bəri fəaliyyət göstəriblər və bu fitnəkar 

əməllərini bu gün də davam etdirməkdədirlər. Yəni Xocalı qətliamının soyqırımı kimi tanınması bir-iki günün 

məsələsi deyil. Bunun üçün hələ çox çalıĢmalıyıq, əlimizdən gələnləri və gəlməyənləri əsirgəməməliyik".  

 

Ġlham QULĠYEV   

 

“Kaspi”.-2010.-19 yanvar.-N.10.-S.4. 
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"Xocalıya ədalət" 

 

Amerikanın populyar rep ustası belə adda mahnı yazıb 

 
"Xocalıya ədalət" beynəlxalq məlumat və təbliğat kampaniyası çərçivəsində "Xocalıya ədalət" adlı rep 

üslubunda mahnı yazılıb. APA-nın məlumatına görə, bununla bağlı mahnının müəllifləri mətbuat konfransı 

keçiriblər. Kampaniyanın koordinatoru ElĢad Ġsgəndərov bildirib ki, rep üslublu mahnının müəllifi, rep ifaçısı 

Toni Bləkməndir, aranjiman isə Qordon Vilyamsa məxsusdur. Mahnı T. Bləkmən və Azərbaycanın "Dəyirman" 
rep qrupu tərəfindən ifa edilir.  

Qeyd olunub ki, mahnı Xocalı soyqırımı haqqında həqiqətləri özündə əks etdirməklə dünya 

ictimaiyyətini bu faciəyə qiymət və Azərbaycanın haqq səsinə dəstək verməyə çağırır. Mahnıda müasir rep 
ritmləri ilə yanaĢı muğam və balaban musiqisindən də istifadə edilib. E. Ġsgəndərov bildirib ki, hazırda 

mahnının klipi çəkilir. Klipin çəkiliĢləri studiya Ģəraitində, həmçinin ġəhidlər Xiyabanı və məcburi köçkün 

Ģəhərciklərində aparılacaq. Mahnı və klipin təqdimatı fevral ayının sonuna planlaĢdırılıb. E. Ġsgəndərov klipin 
dünyanın bir sıra ölkələrində yayılacağını da qeyd edib. 

Toni Bləkmən mətbuat konfransında bildirib ki, o Xocalı barədə əvvəllər də eĢidib, amma detallı 

məlumatları olmayıb: "Bu barədə mən ötən ilin noyabrında Bakıya səfər edəndə daha dərindən maraqlandım. 

Musiqi ilə hansısa mesajları çatdırmaq daha asandır və mən bu faciəni dünyaya çatdırmaq iĢini məmnuniyyətlə 
edirəm. Mən yaxĢı bir iĢ gördüyümə əminəm".  

T. Bləkmən Xocalı faciəsi ilə yaxından tanıĢ olanda Ģok keçirdiyini də qeyd edib: "Afrikada belə 

hadisələrin olduğunu bilirdim, amma bu regionda birinci dəfə idi belə hadisə ilə qarĢılaĢırdım".  
Qordon Vilyam isə bildirib ki, Xocalı faciəsinin mahiyyətini dünyaya çatdırmaq vacib məsələdir.  

Mətbuat konfransının sonunda tədbir iĢtirakçıları "Xocalıya ədalət" kampaniyası çərçivəsində ABġ 

prezidenti və Konqresinə ünvanlanmıĢ, Xocalı faciəsinin insanlığa qarĢı cinayət kimi tanınmasını tələb edən 

müraciətə imza atıblar. 
Qeyd edək ki, "Xocalıya ədalət" kampaniyası 2008-ci ilin mayında Ġslam Konfransı TəĢkilatı Gənclər 

Forumunun Mədəniyyətlərarası dialoq üzrə baĢ koordinatoru Leyla Əliyevanın təĢəbbüsü ilə elan edilib. 

Kampaniya ötən ilin fevral ayında dünyanın 20-dən artıq ölkəsinin paytaxtında təqdim edilib və il ərzində 
davam edib.   

 

“ġərq”.-2010.-19 yanvar.-N.10.-S.7. 
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“Xocalı qətliamının soyqırım aktı kimi tanınması bir-iki günün məsələsi deyil” 

 
QƏNĠRƏ PAġAYEVA: “BUNUN ÜÇÜN HƏLƏ ÇOX ÇALIġMALI, ƏLĠMĠZDƏN GƏLƏNĠ 

ƏSĠRGƏMƏMƏLĠYĠK” 

 
Məlum olduğu kimi, qarĢıdan Xocalı soyqırımının 18-ci ildönümü gəlir. Qeyd edək ki, hər il istər dövlət, 

istərsə də qeyri-dövlət, hökumət təĢkilatları səviyyəsində Xocalı soyqırımının ildönümü ilə bağlı ən müxtəlif 

tədbirlər təĢkil olunur. Bu tədbirləri keçirən təĢkilatlar arasında isə Heydər Əliyev Fondu xüsusilə fərqlənir. Bəs, 
görəsən, bu il bu Fond tərəfindən Xocalı soyqırımının növbəti ildönümü ilə bağlı hansı tədbirlərin keçirilməsi 

gözlənilir, nəzərdə tutulur? Bununla bağlı, “525”ə açıqlamasında bitərəf millət vəkili Qənirə PaĢayeva ilk öncə 

bildirib ki, prinsipcə, Heydər Əliyev Fondu ötən illər ərzində Xocalı soyqırımının dünya ictimaiyyətinə, 

beynəlxalq aləmə çatdırılması istiqamətində həddindən artıq böyük iĢlər görüb. Millət vəkilinin sözlərinə görə, 
ümumiyyətlə, Xocalı soyqırımının, Azərbaycan həqiqətlərinin tanıdılması istiqamətində sözügedən Fondun 

rəhbəri, millət vəkili Mehriban xanım Əliyevanın təĢəbbüsü ilə çox böyük iĢlər sərgilənib: “Ġndiyə qədər 

dünyanın, Avropanın onlarla ölkəsində Xocalı soyqırımının ildönümlərində tədbirlərin, sərgilərin keçirilməsi, 
filmlərin nümayiĢ olunması və sair bu qəbildəndir. Bildiyiniz kimi, Xocalı soyqırımına dair müxtəlif dillərdə 

Fond tərəfindən filmlər hazırlanıb, həmin filmlərin təqdimatı keçirilib. Həmçinin Xocalı soyqırımı ilə bağlı foto-

sərgilərin təqdimatı dünyanın onlarla ölkəsində düzənlənib. Xocalı soyqırımı ilə bağlı xarici kütləvi informasiya 
vasitələrinin əməkdaĢları, jurnalistlər bu günə qədər nələri yazmıĢdı, onların sərgiləri keçirilib. Bununla yanaĢı, 

“Xocalı uĢaqların gözü ilə” rəsm sərgisi və sair böyük tədbirlər təĢkil olunub. Bunlar hamısı Fondun və 

ələlxüsus Mehriban xanımın Xocalı soyqırımının tanıdılması istiqamətində çox böyük xidmətləridir. Özü də 

nəinki Xocalı soyqırımının, ümumilikdə bütün Azərbaycan həqiqətlərinin təbliği istiqamətində bu xidmətlər 
ölçüyəgəlməzdir. Eyni zamanda onu da nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, Leyla xanım Əliyevanın uzun 

müddətdən bəri baĢlatdığı bir kampaniya – “Xocalıya ədalət!” kampaniyası var ki, artıq dünyada bu 

kampaniyaya qoĢulan insanların sayı günü-gündən çoxalmaqdadır. Bu kampaniya daha da geniĢlənməkdədir. 
Bu baxımdan çox güman ki, bu kampaniya və təbii ki, bu istiqamətdə görülən iĢlər bundan sonra da davam 

edəcək. Amma söhbət ondan gedir ki, bizim hər birimiz bu kampaniyalara dəstək verməliyik. Harada 

yaĢamağından asılı olmayaraq – Azərbaycanda da, Azərbaycandan kənarda da. Hərənin gücü nəyə çatırsa, 

Azərbaycan həqiqətlərinin, Xocalı həqiqətlərinin təbliğ edilməsi, bütövlükdə Qarabağ savaĢında Ģəhid, əlil 
olmuĢ, yaralanmıĢ qəhrəmanlarımızın, ümumən Azərbaycan xalqının baĢına gətirilən bütün müsibətlərin təbliğ 

edilməsi, erməni yalanlarının qarĢısının alınması istiqamətində öz fəaliyyətini ortaya qoymalıdır. Burada hər 

kəsin üzərinə düĢən bir məsuliyyət payı var və hər kəs də, o məsuliyyəti baĢa düĢməli, yerinə yetirməlidir. Heç 
kəs gözləməməlidir ki, kimsə baĢqaları bunu etməlidir, o, heç nə gözləmədən bu iĢə əlindən gələn dəstəyi 

verməlidir. Amma bir daha vurğulayıram, Fondun – Mehriban xanımın təĢəbbüsü ilə Xocalı soyqırımının 

tanıdılması, dünyaya çatdırılması istiqamətində çox böyük layihələr var və bu layihələr də, təbii ki, gələcəyə 
doğru daim davam edəcək”.  

Onu da qeyd edək ki, Xocalı soyqırımının növbəti ildönümü yaxınlaĢan ərəfədə hər zaman bu məsələ – 

sözügedən faciənin soyqırımı aktı kimi Türkiyə Böyük Millət Məclisində (TBMM) tanınması məsələsi gündəmə 

gəlir. Belə olan təqdirdə, görəsən, nəhayət, TBMM Xocalı qətliamını soyqırım aktı kimi tanıya bilərmi və 
tanıyacağı təqdirdə, bu vandalizm aktının dünya dövlətləri tərəfindən də soyqırım aktı kimi tanınması prosesinə 

hansısa bir təsir göstərərmi? Millət vəkilinin qeyd etdiyinə görə, Xocalı soyqırımının ildönümləri ilə bağlı bir 

neçə dəfə Türkiyədə, TBMM-də olub. Burada bir neçə millət vəkili Xocalı soyqırımı ilə bağlı çıxıĢlar edir, bu 
qətliamın baiskarlarının, günahkarlarının pislənməsi, məsuliyyətə cəlb olunması tələbləri irəli sürülür. Bununla 

belə, hər bir Azərbaycan vətəndaĢının, hamımızın arzusu odur ki, TBMM-də Xocalı soyqırımı ilə bağlı geniĢ 

dinləmələr təĢkil olunsun və bu dinləmələrin yekun olaraq Xocalı qətliamının soyqırım aktı kimi tanınması ilə 
bağlı sənəd qəbul edilsin: “Bilirsiniz, bir atalar məsəlində deyildiyi kimi, uman yerdən küsərlər. Türkiyə bizim 

ən yaxın dostumuz, qardaĢ dövlətimizdir. Biz iki dövlət, bir millətik. Eyni zamanda, onu da qeyd edim ki, 

Türkiyə xalqı və dövləti daim Qarabağ məsələsində Azərbaycanın yanındadır. Bununla belə, hamının könlündə 

olan istək budur ki, Türkiyə parlamenti də Xocalı soyqırımını soyqırım aktı kimi tanısın. Ancaq bu məsələdə 
təkcə Türkiyə ilə kifayətlənmək olmaz. Biz də Xocalı soyqırımının soyqırım aktı kimi tanınması ilə bağlı təkcə 

Türkiyədən, Türkiyə parlamentindən ummamalıyıq. Bunun üçün dünyanın ən müxtəlif ölkələrində iĢlər 

aparmalı, məhz həmin dövlətlərdə Xocalı soyqırımının soyqırım aktı kimi tanınmasına nail olmalıyıq. Bu iĢdə, 
heç Ģübhəsiz ki, diplomatik korpuslarımızla, səfirliklərimizlə yanaĢı, həmin ölkələrdəki diaspor 

təĢkilatlarımızın, diasporumuzun, xaricdə yaĢayan azərbaycanlılarla bağlı əlaqələndirici rolunu oynayan dövlət 

qurumlarının üzərinə çox böyük iĢlər düĢür. Lakin bu yerdə onu da nəzərinizə çatdırım ki, xaricdəki 
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diasporumuzda, diaspor təĢkilatlarımızda da vəziyyət heç də arzuolunan səviyyədə deyil. Onların özlərində də 

bir sıra problemlər var. Yəni, diasporumuzun, diaspor təĢkilatlarımızın özündə də milli məsələlərə sahiblənmək 

prosesi hələ yeni-yeni baĢlamaqdadır. Əgər xaricdəki diasporumuz, diaspor təĢkilatlarımız milli məsələlərə, 

davalara tezliklə sahiblənsə, eyni zamanda, fəaliyyətimizi geniĢləndirməyə, iĢlərimizi sürətləndirməyə nail ola 
bilsək, onda təbii ki, haçansa bütövlükdə dünya tərəfindən yaxın keçmiĢimizdə baĢ vermiĢ, özü də gerçəkdən 

yaĢanmıĢ Xocalı qətliamının soyqırım aktı kimi tanınmasına nail ola bilərik. Onu da qeyd edim ki, bu iĢləri 

həyata keçirmək üçün xeyli müddət, vaxt, zaman tələb olunur. Bunlara bir-iki ilin içində nail olmaq çətindir və 
qeyri-mümkündür. Ermənilər də öz uydurma “erməni soyqırımını” tanıtmaq üçün uzun illərdən bəri fəaliyyət 

göstəriblər və bu fitnəkar əməllərini bu gün də davam etdirməkdədirlər. Yəni, demək istəyirəm ki, Xocalı 

qətliamının soyqırım aktı kimi tanınması bir-iki günün məsələsi deyil. Bunun üçün hələ çox çalıĢmalıyıq, 
əlimizdən gələnləri və gəlməyənləri əsirgəməməliyik. Bu yerdə qeyd edim ki, Xocalı faciəsinin soyqırım aktı 

kimi TBMM tərəfindən indiyənədək tanınmamasının da müəyyən səbəbləri var. Türkiyəli dostlarımızla, 

siyasətçilərlə bu yöndə söhbətlər apararkən onlar bildirirlər ki, bu məsələ onların da ürəyindən keçir. Onlar 

vurğulayırlar ki, biz də istəyirik elə günü sabah Xocalı faciəsini müzakirə edək və onu soyqırım aktı kimi 
tanıyaq. Ancaq onlar Türkiyənin dünyanın müəyyən reallıqları ilə üz-üzə qaldığını qeyd edərək, TBMM-in 

Xocalı faciəsini rəsmən soyqırım aktı kimi tanımasına çətinlik çəkdiyini dilə gətirirlər. Hesab edirəm ki, burada 

Türkiyə dövlətini də, Türkiyə parlamentini də, türkiyəli dostlarımızı da baĢa düĢmək olar. Ancaq biz istərdik ki, 
Türkiyə parlamenti, Türkiyə dövləti Xocalı faciəsini soyqırım aktı kimi tanıyan ilk parlament, ilk dövlət olsun”. 

 

Kamil HƏMZƏOĞLU   

 

“525-ci qəzet”.-2010.-19 yanvar.-N.10.-S.4. 
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"Xocalının" genosid aktı kimi beynəlxalq tanınması baĢlandı 

 

Ġlk tarixi sənəd Uqandadan gəldi 

 

Leyla Əliyeva: "Siyasi baxımdan lobbiçilik imkanlarımızı artırmalıyıq və bundan maksimum səmərəli 

istifadə etməyə çalışmalıyıq. Bu yöndə neft amilindən yaxşı mənada istifadə etməliyik" 

 

Məhərrəm Zülfüqarlı: "Xarici ölkələrin qurumları ilə, ölkəmizdəki səfirliklərlə və beynəlxalq 

qurumlarla sistemli şəkildə iş aparılmasına ehtiyac var"  

 
Bu günlərdə Ġslam Konfransı TəĢkilatı Uqandada keçirilən toplantıda Xocalı faciəsilə bağlı xüsusi 

sənəd qəbul edib. Həmin sənəddə ermənilərin bəĢəriyyətə qarĢı cinayət törətdiyi xüsusi olaraq qeyd 

olunub ki, bu da olduqca böyük əhəmiyyətə malikdir. Ən azı, Azərbaycan həqiqətlərinin beynəlxalq 

ictimaiyyətdə tanınması baxımından.  
    Ümumilikdə ĠKT zaman-zaman Azərbaycana dəstək verən beynəlxalq təĢkilatdır. Azərbaycan torpaqları 

erməni iĢğalına məruz qalandan sonra bu qurum Ermənistanı iĢğalçı dövlət kimi tanıyıb. Azərbaycanın ərazi 

bütövlüyü məsələsilə bağlı hər il BMT-nin BaĢ Assambleyasında keçirilən səsvermədə də ĠKT üzvləri 
yekdilliklə ölkəmizin lehinə səs veriblər. Xocalı soyqırımı ilə bağlı qəbul olunan sənədi də bu obyektiv xəttin 

davamı kimi qəbul etmək olar. Ümumilikdə beynəlxalq aləmdə bu yöndə daha tutarlı nəticələrə nail olmaq üçün 

hansı iĢlər görülməlidir?  
    Tarix elmləri namizədi Məhərrəm Zülfüqarlı bu istiqamətdə ardıcıl uğurlara nail olmaq üçün aidiyyəti 

qurumların davamlı iĢ aparmasına ehtiyac olduğunu bildirdi: "Xüsusən də Xarici ĠĢlər Nazirliyinin üzərinə 

böyük iĢ düĢür. Xarici ölkələrin qurumları ilə, ölkəmizdəki səfirliklərlə və beynəlxalq qurumlarla sistemli 

Ģəkildə iĢ aparılmasına ehtiyac var. Bütün bunlardan sonra ortalığa real nəticə qoymaq mümkün olacaq. Bu iĢdə, 
bütün hallarda, əsas məsuliyyət Azərbaycanın üzərinə düĢür. Hansısa dövlət gəlib Azərbaycanın yerində iĢ 

görən deyil. Müsəlman dövlətlər və digər ölkələr Xocalı faciəsi barədə ətraflı məlumata malik olsalar və yaxud 

da biz yetərincə həmin dövlətləri məlumatlandıra bilsək, ən azından, bizə mənəvi dəstək vermiĢ olacaqlar. Onu 
da qeyd edim ki, bu səpkili sənədlər beynəlxalq rəyə təsir etmək gücünə malik olduğundan, yeri gəldikcə 

Azərbaycanın haqq iĢinin dünyaya çatdırılmasında, Qarabağ məsələsinin həll olunmasında yardımçı olacaq. O 

cümlədən onu da unutmamalıyıq ki, Ġslam Konfransı TəĢkilatı Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyan, 
Ermənistanı iĢğalçı dövlət elan edən bir qurumdur. Yadda saxlamaq lazımdır ki, Avropa ġurası, Avropa Ġttifaqı 

kimi, ĠKT də beynəlxalq təĢkilatdır. Bu səpkili təĢkilatların verdiyi bəyanatların beynəlxalq rəyə ciddi təsiri 

olur. Amma praktiki iĢə gəldikdə, bu cür bəyanatlardan sonra Azərbaycan özü fəaliyyətini geniĢləndirməli və öz 

haqq iĢini müdafiə etməlidir. Həmçinin, öz torpaqlarını azad etmək uğrunda mübarizəyə qalxmalıdır. Bir daha 
qeyd edim ki, bu bəyanatlar bizə dəstək üçündür. Lakin heç bir dövlət verdiyi bəyanatdan sonra əvəzimizə 

problemlərimizi həll etmək üçün addım atmır və atmayacaq da. Ona görə də biz daha fəal və sistemli iĢ 

aparmalıyıq".  
    Politoloq Leyla Əliyeva sözügedən sənədi müsbət dəyərləndirsə də, ümumilikdə bununla 

kifayətlənməyin doğru olmadığını bildirdi: "Biz davamlı olaraq dünyanın bütün aparıcı dövlətlərilə bu 

istiqamətdə iĢ aparmalıyıq. Ġlk növbədə Avropa Birliyinə inteqrasiyamızı gücləndirməliyik. Unutmamalıyıq ki, 

bugünkü dünyada əsas aparıcı güc və təsir mərkəzi məhz Qərbdədir. Ona görə də kompleks iĢ görməyə ehtiyac 
var. ĠKT müsəlman dünyasında nüfuzlu bir təĢkilatdır. Ancaq həmin təĢkilatın imkanları da müəyyən çərçivə 

daxilindədir və həlledici əhəmiyyətə malik deyil. Bu amili də nəzərə almalıyıq. Müqayisə üçün qeyd edim ki, 

bir vaxtlar Rusiya dünyanın aparıcı güc mərkəzlərindən biri olsa da, indi bu belə deyil. Ona görə də Qarabağ 
həqiqətlərinin əsasən Qərb ölkələrində tanınması bizim üçün daha vacibdir. Bu yöndə davamlı uğurlara nail 

olmaq üçün birinci növbədə demokratik ölkə qurmaq lazımdır. Həmçinin, çox güclü institutlar və digər 

təsisatların yaradılmasına ehtiyac var. Xüsusən də Xarici ĠĢlər Nazirliyinin rəhbərliyi altında səfirliklər və 
konsulluqlar daha aktiv Ģəkildə öz iĢini qurmalıdır. Siyasi baxımdan lobbiçilik imkanlarımızı artırmalı və 

bundan maksimum səmərəli istifadə etməyə çalıĢmalıyıq. Bu yöndə neft amilindən yaxĢı mənada istifadə 

etməliyik. Hesab edirəm ki, qeyd etdiyim faktorlar reallaĢdırılsa, ortalıqda nəticə də olacaq".  

    Xatırladaq ki, Ġslam Konfransı TəĢkilatının Parlament Birliyi "Xocalıya Ədalət" beynəlxalq 
kampaniyasına dəstək çərçivəsində xüsusi qətnamə qəbul edib.  

    ĠKT Gənclər Forumunun Ġstanbulda yerləĢən baĢ qərargahından APA - ya verilən məlumata əsasən, 

Uqandanın paytaxtı Kampala Ģəhərində keçirilən 6-cı sessiyaya 51 dövlətin parlament rəhbərləri və nümayəndə 
heyətləri qatılıb. Konfransda qurumun Gənclər Forumunun (ĠKGF) təĢəbbüsü ilə "ĠKGF ilə ĠKT PB arasında 
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əməkdaĢlıq" haqqında qətnamə qəbul olunub. ĠKGF-nin mədəniyyətlərarası dialoq üzrə baĢ koordinatoru Leyla 

Əliyevanın təĢəbbüsü ilə həyata keçirilən "Xocalıya Ədalət" beynəlxalq kampaniyası çərçivəsində irəli sürülən 

qətnamədə Xocalı faciəsinə "Erməni silahlı qüvvələri tərəfindən dinc əhalinin kütləvi qətliamı" və "insanlığa 

qarĢı cinayət" kimi qiymət verilib. Qətnamədə "Xocalıya Ədalət" kampaniyasına tam dəstək ifadə olunub, 
quruma üzv olan 51 dövlətin parlamenti bu faciəni insanlığa qarĢı cinayət kimi tanımağa və kampaniyaya həm 

milli, həm də beynəlxalq səviyyələrdə dəstək verməyə çağırılıb.  

    Qətnaməni Ģərh edən ĠKGF baĢ katibi, səfir ElĢad Ġsgəndərov bildirib ki, bu, beynəlxalq təĢkilatlar 
tərəfindən Xocalı faciəsini insanlığa qarĢı cinayət kimi tanıyan ilk sənəddir: "Nəzərə alsaq ki, ĠKT PB öz 

sıralarında dünya parlamentlərinin dörddə birini cəmləĢdirir və dünyanın ən böyük parlamentlərarası 

beynəlxalq qurumlarındandır, sözügedən termin Xocalı faciəsinin erməni millətçiləri tərəfindən 

Azərbaycan xalqına qarĢı aparılan soyqırım siyasətinin tərkib hissəsi kimi beynəlxalq səviyyədə 

tanınması və bu cinayəti törədənlərin hüquqi məsuliyyətə cəlb edilməsi üçün keyfiyyətcə yeni mərhələ 

açacaq".  
     

Vidadi OrdahallI 

 

“Bakı Xəbər”.-2010.-2 fevral.-№282.-S.7. 
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Əlli bir ölkənin parlamentinin nümayəndələri Xocalı faciəsini 

insanlığa qarĢı cinayət kimi qiymətləndirmiĢlər 

 

Bununla əlaqədar Ġslam Konfransı TəĢkilatı “Xocalıya ədalət” beynəlxalq kampaniyasına dəstək 

çərçivəsində xüsusi qətnamə qəbul etmiĢdir 

 
Yanvarın 31-də Ġslam Konfransı TəĢkilatına üzv dövlətlərin Parlament Ġttifaqının (ĠKT PĠ) 

Uqandanın paytaxtı Kampala Ģəhərində keçirilən VI sessiyasında Azərbaycan üçün çox mühüm hadisə 

baĢ vermiĢdir. Əlli bir ölkənin parlament heyətləri baĢçılarının iĢtirak etdiyi tədbirdə Ġslam Konfransı 

Gənclər Forumunun (ĠKGF) təĢəbbüsü ilə “ĠKGF ilə ĠKT PĠ arasında əməkdaĢlıq” haqqında qətnamə 

qəbul edilmiĢdir. Bu barədə məlumatı ĠKGF-nin baĢ qərargahı yaymıĢdır. 

 

Məlumatda deyilir ki, ĠKGF-nin mədəniyyətlərarası dialoq üzrə baĢ əlaqələndiricisi Leyla xanım 
Əliyevanın təĢəbbüsü ilə həyata keçirilən “Xocalıya ədalət” beynəlxalq kampaniyası çərçivəsində irəli sürülən 

qətnamədə Xocalı faciəsinə “Erməni silahlı qüvvələri tərəfindən dinc əhalinin kütləvi qətliamı” və “Ġnsanlığa 

qarĢı cinayət” kimi qiymət verilmiĢdir. Qətnamədə “Xocalıya ədalət” beynəlxalq kampaniyasına həm milli, həm 
də beynəlxalq səviyyədə tam dəstək verməyə çağıran bənd də öz əksini tapmıĢdır.  

Sənədi Ģərh edən Ġslam Konfransı Gənclər Forumunun baĢ katibi ElĢad Ġsgəndərov bildirmiĢdir ki, 

qətnamə beynəlxalq təĢkilatlar tərəfindən Xocalı faciəsini “Ġnsanlığa qarĢı cinayət” kimi tanıyan ilk sənəddir. 

Nəzərə alsaq ki, ĠKT Parlament Ġttifaqı öz sıralarında dünya parlamentlərinin demək olar ki, dörddəbirini 
cəmləĢdirir və dünyanın ən böyük parlamentlərarası beynəlxalq qurumlarındandır, həmin qətnamədə Xocalı 

qətliamının beynəlxalq hüququn normalarına əsasən insanlığa qarĢı cinayət adlandırılması Xocalı soyqırımının 

dünya səviyyəsində tanınmasına, eyni zamanda, bu cinayəti törədənləri məsuliyyətə cəlb etmək üçün 
keyfiyyətcə yeni bir mərhələ açacaqdır.  

Qətnamə Ermənistana da çatdırılacaqdır. Çünki Kampalada keçirilən sessiyada beynəlxalq təĢkilatların 

nümayəndələri, o cümlədən Ermənistanın da üzv olduğu Qara dəniz Ġqtisadi ƏməkdaĢlıq TəĢkilatının Parlament 
Birliyinin nümayəndələri də iĢtirak etmiĢlər. Qətnamənin digər bir bəndində Leyla xanım Əliyeva tərəfindən 

irəli sürülmüĢ “Xocalıya ədalət” kampaniyasına tam dəstək verilmiĢdir.  

Uqandada keçirilən tədbirdə iĢtirak edən dövlətlərin nümayəndələri qətnamənin qəbul edilməsinə 

yekdilliklə səs vermiĢlər. Sənədin qəbul olunmasında ĠKT ölkələri parlamentlərinin 10-dan çox sədri və təqribən 
100 deputat, mötəbər qurumların nümayəndələri iĢtirak etmiĢlər.  

ĠKGF-nin baĢ katibi E. Ġsgəndərov xüsusi vurğulamıĢdır ki, bu, Leyla xanım Əliyevanın təĢəbbüsü ilə 

artıq bir ildir ki, fəaliyyət göstərən “Xocalıya ədalət” kampaniyasının üçüncü ciddi uğurudur.  
Birinci uğuru biz kampaniyaya baĢlayandan az sonra ĠKT xarici iĢlər nazirləri tərəfindən Xocalı faciəsini 

kütləvi qırğın kimi qiymətləndirmək barədə qətnamənin qəbuluna nail olduq. Keçən ilin iyul ayında isə ĠKT 

Gənclər Forumu ilə ĠSESKO arasında imzalanmıĢ anlaĢma nəticəsində Xocalı faciəsi haqqında məlumatın ĠKT 

ölkələrinin tarix dərsliklərinə daxil edilməsi barədə razılıq əldə olunmuĢdur. Bundan əlavə, ötən ilin dekabrında 
BMT çərçivəsində keçirilən konfransda Xocalı soyqırımı Ruanda, Srebrenitsa, Xolokost kimi dünya tərəfindən 

tanınmıĢ soyqırımları ilə yanaĢı, Ġnsan Haqları Günündə gündəmə gətirilmiĢ və bununla əlaqədar BMT-də 

konfrans keçirilmiĢdir. “Xocalıya ədalət” kampaniyası davam etməkdədir.  
Qətnamənin qəbul olunması ilə bağlı ideya ĠKGF-nin mədəniyyətlərarası dialoq üzrə baĢ əlaqələndiricisi 

Leyla xanım Əliyeva tərəfindən keçən il Bakıda kampaniyanın milli əlaqələndiricilərinin görüĢü zamanı irəli 

sürülmüĢ və ötən müddətdə kampaniyanın ĠKT ölkələrindəki fəallarının milli parlamentlərinə yönəlmiĢ 
lobbiçilik fəaliyyəti nəticəsində uğurla qəbul edilmiĢdir. Bu prosesə ĠKGF-nin bir sıra ĠKT ölkələri 

parlamentləri və ilk növbədə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi və onun Katibliyi ilə əməkdaĢlığı xüsusi 

dəstək vermiĢdir. 

“Xocalıya ədalət” kampaniyasının təĢəbbüskarı Leyla xanım Əliyevadır. Bu kampaniyaya 2009-cu ilin 
fevralında start verilmiĢdir və hazırda 30-dan artıq ölkədə yüzlərlə könüllünün iĢtirakı ilə uğurla davam 

etdirilməkdədir. Kampaniyanın məqsədi beynəlxalq ictimaiyyəti Xocalı faciəsi ilə bağlı məlumatlandırmaq, 

qətliama beynəlxalq aləmdə mənəvi-siyasi qiymət verilməsinə və bu qanlı qırğının qurbanlarının xatirəsinin 
anılmasına nail olmaqdır. Kampaniyanın beynəlxalq əlaqələndirilməsi www.justiceforkhojaly.org internet saytı 

vasitəsilə aparılır. 

 

“Xalq qəzeti”.-2010.-2 fevral.-N 25.-S.1. 
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Xocalı soyqırımı: pessimizmdən ictimai strategiyaya doğru 

 
Ermənilər tərəfindən bəĢəriyyətə qarĢı ən alçaldıcı, qanlı qırğın olan Xocalı soyqırımı barədə 

mətbuatımızda çox yazılıb, bu haqda efir məkanında çox söhbətlər edilib, insanın tükünü ürpədən, insan 

tərəfindən törədilməsi qətiyyən inanılmaz olan dəhĢətli qırğın səhnəsi, fotolar çox göstərilib. Hamısı da  1992-ci 

ilin 25 fevralından 26 fevralına keçən günün ildönümü ilə əlaqədar qan yaddaĢımızın, soy təəssübkeĢliyimizin 
ötəri canlanması, düĢmənə nifrət emosiyamızın keçici aĢıb-daĢması nəticəsində…  Bəli, həmin gecə xalqın 

tarixinə qara hərflərlə yazıldı. Xocalı yerlə bir edildi, məsum körpələr belə amansızca qətl edildi. Rəsmi 

məlumatlar da hamımıza bəllidir: erməni qatillərinin törətdikləri bu yeni kütləvi qırğın 613 nəfərin, o cümlədən 
106 qadın, 63 uĢaq, 70 qocanın xüsusi qəddarlıqla məhvinə səbəb oldu. Qırğın həm də 487 nəfərin yaralanması, 

1275 dinc sakinin amansız iĢgəncələr məqsədi ilə əsir götürülməsi, 150 nəfərin itkin düĢməsi, 8 ailənin 

tamamilə məhv edilməsi ilə nəticələndi… “Xocalı soyqırımı bu gün Xatın, Liditsa, Oradur soyqırımları ilə bir 
sırada durur” - tez-tez belə oxĢar ifadələr iĢlədirik. Dururmu? Əslində fakt olaraq Ģübhəsiz. Bəs biz bunu hansı 

səviyyədə qəbul etdirə bilmiĢik?  Bu gün Xocalı soyqırımının dünya səviyyəsində tanıdılması, hüquqi baxımdan 

soyqırım kimi qəbul edilməsi, soyqırım faktından onun törədicisi olan Ermənistana qarĢı beynəlxalq müstəvidə 

təzyiq kimi  istifadə edilməsi, soyqırımda əsas təĢkilatçı və cinayətkarların beynəlxalq məhkəmə tərəfindən 
cəzalandırılması  və sair məsələlər həllini gözləyir. Amma Xocalı soyqırımı ilə bağlı Azərbaycan 

cəmiyyətindəki əhval-ruhiyyə daha çox “dünyanın ədalətsiz olması”, “beynəlxalq təĢkilatların səsimizi 

eĢitməməsi” kimi kəlmələrlə ifadə olunan pessimizm aĢılayır.  
Elə isə dünyanı ədalətli, beynəlxalq təĢkilatları, superdövlətləri obyektiv davranmağa, ikili 

standartlardan çəkindirməyə məcbur etməyin mexanizmi necədir? Bu yolda maneələr, çətinliklər nədir? Xocalı 

ilə bağlı giley-güzar mövqeyimizdən cəmiyyət olaraq imtina etmək, ən yeni tarixin bu ən dəhĢətli soyqırım 

faktına informasiya savaĢı kontekstində yanaĢmaq üçün nə etməliyik? Unudulmamalıdır ki, ermənilər bizə qarĢı 
Xocalı qətliamını törədərkən buna öz emosiyalarından daha çox soyuqqanlı və məqsədli bir məkrlə yanaĢıblar - 

bizi qırmaqla bərabər bizə qarĢı informasiya müharibəsi aparıblar. Meyitlərin xüsusi, soyuq qəddarlıqla eybəcər 

hala salınması, əzalarının kəsilməsi, skalplarının soyulması, hamilə qadınların qarınlarının yırtılması və sair 
faktlar əslində informasiya müharibəsinin xüsusi növü olan psixoloji müharibəyə hesablanıb. Elmi ədəbiyyatda 

belə müharibələrin, insanları qırılan tərəfdə qorxu, vahimə yaratmaq, mübarizə və döyüĢ əzmini qırmaq, həmin 

tərəfin əsgərlərini fərariliyə sövq etmək məqsədilə törədildiyi bildirilir. Deməli, ermənilər çoxdandır, iki 
cəbhədə - həm hərbi, həm də informativ cəbhədə üstünlük üçün çalıĢırlar. Daha çox bunun nəticəsidir ki, ABġ, 

Rusiya, Fransa və BMT-nin Təhlükəsizlik ġurası bu məsələdə Azərbaycanın haqlarını, Ermənistanın təcavüzünü 

görməkdə tərəddüd edir, ikili standartlarla çıxıĢ edirlər. Bu isə bizim üçün dəhĢətli bir məqamdır. Ona görə də 

məsələnin ənənəvi müzakirəsindən, beynəlxalq təĢkilatların hazırkı mövqeyinin təfərrüatlı Ģərhi kimi məsələləri 
qeyd etməkdən vaz keçib, bu yazıda bir qədər fərqli mövqe nümayiĢ etdirməyə çalıĢdıq. Məqsəd budur ki, 

dünyada Xocalı ilə bağlı dolğun və obyektiv informasiyaların çatdırılması, dünya ictimaiyyətinin mahiyyətdən 

xəbərdar olması təmin edilsin, beləliklə də an azından məsələyə qərəzli yanaĢan beynəlxalq təĢkilatlar, dövlətlər 
geniĢ miqyasda və kəskin Ģəkildə ifĢa edilsin, bununla da onlara soyqırımı məsələsində təzyiq, imkan və 

manevrlərimiz artmıĢ olsun. Beləliklə, Xocalı soyqırımı ilə bağlı ictimai strategiyamız necə olmalıdır? Ən çox 

cəmiyyətin aparmalı olduğu informasiya müharibəsi çərçivəsində bu məsələ necə diqqətə götürülməlidir?   
Mövzu ilə bağlı informasiya savaĢını aparmaqda avanqard sayılmalı olan institutların fəaliyyətini, onların 

nümayəndələrinin təkliflərini öyrəndik. Elmi-institusional aspekt Öncə qeyd edək ki, Xocalı soyqırımını elmi 

müstəvidə dünyaya tanıtmaq və buna dünya alimlərinin, tarixçilərinin diqqətini geniĢ miqyasda cəlb etmək ciddi 

effekt verə bilər. Belə ki, dünya elmi ictimaiyyətinin ermənilər tərəfindən çağdaĢ dövrdə törədilmiĢ soyqırımın 
tarixi və antibəĢəri mahiyyəti barədə təfərrüatlı Ģəkildə məlumatlanması dünyaya, Qərb dairələrindəki ictimai 

rəyə ciddi təsir imkanı yarada bilər. Bəs alimlərimiz bu sahədə nə iĢ görürlər?  Onların bu soyqırım faktını 

dünyada geniĢ miqyasda tanıtmaq üçün hansı təklifləri var? Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının(AMEA) 
Tarix Ġnstitutunun direktor müavini, professor Cəbi Bəhramov belə deyir: “Ġnstitutda ermənilərin 

azərbaycanlılara qarĢı soyqırım problemlərini araĢdıran elmi mərkəz fəaliyyət göstərir. Burada iki Ģöbə var: 

azərbaycanlılara qarĢı soyqırım tarixi Ģöbəsi və Qarabağ tarixi Ģöbəsi. Bu Ģöbələrdə sırf ermənilərlə münaqiĢə 

problemlərinin tarixi, onların meydana gəlməsi, ümumi nəticələri elmi baxımdan araĢdırılır. Tarix Ġnstitutu 
tədqiq edib ortaya qoyduğu araĢdırmaları üç dildə nəĢr etdirir. Məsələn, biz 2003-cü ildə ingilis və rus dillərində 

"Ermənilərin Azərbaycan torpaqlarında törətdikləri cinayətlər haqqında" kitab nəĢr etdik. Burada institutun 

aparıcı alimlərinin əsərləri nəĢr olunub. Bu, yenidən çapa hazırlanır, bəzi əlavələrlə yenidən iĢıq üzü görəcək. 
Onu da deyim ki, bu mövzu ilə bağlı çoxsaylı namizədlik, doktorluq müdafiələri olub. Həmçinin Qərbi 

Azərbaycan tarixi, ermənilərin iddiaları, ekspansiya siyasəti ilə bağlı ciddi araĢdırmalar aparılıb. Avropa 
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mətbuatına çıxmaq və Xocalı soyqırımını elmi Ģəkildə avropalılara təqdim etmək üçün həm maliyyə vəsaiti, 

həm də böyük səylər tələb olunur”. Alim qeyd edir ki, bu məsələyə bir çox hallarda avropalılar tərəfindən siyasi 

yönümdən yanaĢıldığı üçün, Xarici ĠĢlər Nazirliyinin, Diasporla iĢ üzrə Dövlət Komitəsinin xətti və digər 

qurumlar tərəfindən müəyyən dəstəyə ehtiyac var. Qeyd edir ki, humanitar sahədə çalıĢan alimlər elmi dərəcə 
almaq üçün attestasiya komissiyasının qərarı ilə xaricdə üç məqalə çap etməlidirlər: “Doktorluq üçün isə 6-ya 

qədər məqalə xaricdə çap edilməlidir. Amma qeyd edim ki, məsələn, Rusiyada və MDB məkanında bu səpkidə 

verilmiĢ məqalələri çap etmirlər, “siyasi məsələ olduğunu” əsas gətirib geri qaytarırlar. Elə Avropada da 
məsələyə belə münasibət bəsləyirlər. Bütövlükdə götürdükdə bizim bu məsələyə münasibətimiz də qənaətbəxĢ 

deyil. Belə ki, beynəlxalq ictimai rəyin diqqətini cəlb etmək üçün mütəmadi olaraq iĢ aparmalıyıq. Amma biz 

cəmiyyət olaraq müəyyən bir tarixi hadisəyə daha çox ildönümünü keçirmək baxımından diqqət ayırırıq, sonra 
isə həmin hadisələrlə bağlı iĢ aparılmır”. Alimin bildirdiyinə görə, bunun nəticəsində ermənilərlə ideoloji-

informativ mübarizə effektli olmur. Ermənilərin isə bu baxımdan daha bir üstünlüyü ondadır ki, müəyyən iri 

dövlətlər öz siyasi məqsədlərini reallaĢdırmaq üçün onlardan yararlanır, onların diasporunu stimullaĢdırır: 

“Onlar üçün bu məsələdə supergüclərin qapıları açıqdır. Həmçinin bu məsələyə xristian-müsəlman qarĢıdurması 
kontekstindən yanaĢılır. Bu baxımdan Azərbaycan bütün səylərini birləĢdirməlidir. Dövlət baĢçımız çıxıĢlarında 

vurğulayır ki, bu məsələdə ermənilərə qarĢı total hücuma keçməliyik. Xocalı soyqırımını dünyaya tanıtmaq 

məsələsində də mütləq ümumi koordinasiya olmalıdır”. Alimin fikrincə, bu məsələnin təbliğat və təĢviqatını 
təĢkil etmək üçün tarixçi alim və mütəxəssislərdən istifadə etmək lazımdır. Bu soyqırımı faktını dünyaya 

yaymaq üçün rus, ingilis, alman və sair dilləri bilən alimlərin mütəmadi olaraq xaricə ezam edilməsi, onların 

maliyyə cəhətdən təmin edilməsi gərəkdir. Xocalı soyqırımı ən yeni tarixdə baĢ vermiĢ, kifayət qədər faktları, 

fotoları, sənədləri ortada olan aydın soyqırımı faktıdır. Amma bu faktı, eləcə də digər həqiqətlərimizi 
professional bir Ģəkildə təqdim etmək üçün çox iĢlər görmək lazımdır: “Alimlərin bilavasitə məsləhəti ilə 

sənədli filmlər çəkmək lazımdır.  

Xarici KĠV-lərə yol tapıb qısa çarxları nümayiĢ etdirmək lazımdır. Uzun yox, 5-10 dəqiqəlik 
qısametrajlı filmlər ərsəyə gətirmək lazımdır ki, dünyaya nümayiĢ etdirilsin. Həmçinin bülleten və kitabçalar da 

tərtib edilməlidir. Bütün bu kimi məsələlərdə tarixçi alimlərdən istifadə edilməlidir. Məsələ burasındadır ki, 

Qərb ölkələrində, Avropada bir tədbir keçiriləndə ora alimimiz getmir. Ġstər Xocalı, istərsə də ümumiyyətlə 
erməni vəhĢiliklərini, fitnəkarlıqlarını ifĢa və mühakimə etməyə hesablanmıĢ digər tədbirlərə tarixçi alimlərimiz 

də mütləq qatılmalıdır. Bunun üçün Ģərait yaradılmalıdır. Çox vaxt bu cür tədbirlərə jurnalist, parlamentin üzvü 

olan, amma ixtisasca tarixçi olmayanı və sair zümrə və ixtisas sahiblərini göndərirlər. Belə halda isə onlar 

problemin mahiyyətini qlobal və aktual səviyyədə izah edə bilmirlər, nəticədə ermənilərin qarĢısında çaĢırlar. 
Çünki ermənilər belə tədbirlərə həmiĢə çox yüksək səviyyədə hazırlaĢmıĢ, tarixi peĢəkarca saxtalaĢdırmaq 

qabiliyyətinə malik olan adamlarını göndərirlər”. Professor qeyd edir ki, tarix elmi strateji sahə olduğuna görə 

milli tariximizi tədqiq edən bir institut bu ideoloji mübarizədə ən güclü silahdır. Xocalı soyqırımını tanıtmaq, 
dünyaya qəbul etdirmək və beynəlxalq aləmdə ermənilər üzərində ideoloji qələbəni təmin etmək üçün tarixçi 

alim və mütəxəssislərin potensialından istifadə olunmalıdır. Onu da qeyd edək ki, soyqırımı ilə bağlı, 

ümumiyyətlə isə erməni fitnəkarlıqlarının qarĢısının alınması və onlara qarĢı daha effektiv hücum 
strategiyasının həyata keçirilməsi üçün daimi beyin mərkəzlərinin formalaĢdırılması və bu mərkəzlərdə ciddi 

tədqiqatlar, informasiya savaĢı müstəvisində hücum eksperimentləri keçirmək, bununla bağlı xüsusi qruplar 

hazırlamaq çox əlveriĢli olardı. Nəzərə alınmalıdır ki, torpaqlarımız hələ iĢğaldadır, barıĢıq yoxdur, soyqırımı 

isə artıq baĢ verib və heç bir zaman inkar oluna bilməz. Bu halda, əsas diqqət erməniləri ciddi informasiya 
məğlubiyyətinə uğratmağa verilməlidir ki, bu da daha sonra onlar üzərində qəti qələbə əldə etmək üçün zəmin 

yaradar. Hökumət qurumları nə iĢ görür? Müvafiq hökumət qurumlarının bu sahədə hansı tədbirlər həyata 

keçirdikləri, nələr planlaĢdırdıqları ilə maraqlandıq. Diasporla ĠĢ üzrə Dövlət Komitəsindən bu barədə məlumat 
ala bildik. Komitənin Təbliğat və ictimaiyyətlə əlaqələr Ģöbəsinin müdiri ElĢad Miraləm belə bildirir: “Getdikcə 

Xocalı soyqırımı ilə bağlı tədbirlərin intensivləĢməsinə daha çox diqqət yetirilir. Əsas məqsəd odur ki, Xocalı 

hadisəsinin azərbaycanlılara qarĢı düĢünülmüĢ, planlaĢdırılmıĢ və törədilmiĢ bir soyqırımı aktı olduğunu 

beynəlxalq ictimaiyyətə daha əhatəli Ģəkildə çatdıraq. Ona görə də ildən-ilə müxtəlif ölkələrdə çeĢidli formatda 
tədbirlərin, konfransların, fotosərgilərin, etiraz aksiyalarının keçirilməsi daha miqyaslı xarakter alıb. Soyqırımla 

bağlı müxtəlif ölkələrin parlamentlərinə, QHT-lərinə, ictimaiyyət nümayəndələrinə, dövlət qurumlarına, 

beynəlxalq təĢkilatlara diaspor təĢkilatlarımız tərəfindən müraciətlər ünvanlanır. Müraciətlərdə soyqırımı ilə 
bağlı faktlar, sənədlər əksini tapır. O cümlədən, bu il keçiriləcək belə tədbirlər həm kütləvilik, həm də ĠKT-nin 

tətbiqi baxımından bir qədər fərqlənəcək. Bu məsələdə ənənəvi metodlardan bir qədər kənara durmaq, müasir 

üsullardan yararlanmaq planlaĢdırılır. Qeyd edim ki, həmin tədbirlərdə Heydər Əliyev Fondunun hazırladığı 
əyani vəsaitlərdən, təbliğat materiallarından da geniĢ istifadə ediləcək. O da məlum olduğu kimi, Heydər Əliyev 

Fondunun Rusiya Nümayəndəliyinin rəhbəri Leyla xanım Əliyevanın baĢçılığı ilə dünyanın müxtəlif ölkələrində 
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dünya miqyasında “Xocalıya ədalət” kampaniyası həyata keçirilir. Kampaniyaya diaspor təĢkilatları da aktiv 

Ģəkildə qoĢulurlar”. Komitə sözçüsünün bildirdiyinə görə, diaspor təĢkilatları soyqırımı tanıtmaqla bağlı 

müxtəlif təĢəbbüslərlə çıxıĢ edirlər: “Bizsə onlara bu yolda tövsiyələr və dəstək veririk. Bu sıradan qeyd 

edilənlərdən əlavə soyqırımı tanımaqla bağlı imzatoplama kampaniyaları keçirilir. Bu, bir neçə il öncə baĢlayıb 
və indi də davam edir”. Türk və yəhudi diasporları ilə birgə iĢ Ģəraitində Xocalı soyqırımının dünya miqyasında 

tanıdılması üçün hansı iĢlər görülür? E. Miraləm deyir ki, 2007-ci ilin 9 martında Bakıda Azərbaycan və türk 

diaspor təĢkilatlarının forumu keçirilib: “Həmin ilin noyabrında isə türk dövlət və cəmiyyətlərinin dostluq, 
əməkdaĢlıq və qardaĢlıq qurultayı keçirildi. Bu tədbirlər zamanı qəbul olunmuĢ sənədlərdə Xocalı soyqırımı və 

ümumiyyətlə türklərə qarĢı ermənilər tərəfindən törədilmiĢ digər soyqırım aktlarının, türk xalqlarının məruz 

qaldıqları haqsızlıq və ədalətsizliklərin tanıdılması istiqamətində bütün türk dövlət və xalqlarının birgə 
fəaliyyəti öz əksini tapmıĢdı”. Məsələ burasındadır ki, bu strategiyadan irəli gələn vəzifələrin yerinə yetirilməsi 

üçün sarsılmaz və məqsədli Ģəkildə birgə əməli iĢ olmalıdır. Eləcə də Azərbaycana dost münasibəti olan bütün 

xalqların diaspor təĢkilatlarının, həmçinin yəhudi lobbisinin əməkdaĢlığından faydalanmaq günün tələbidir. 

Əsas məqsəd bu olmalıdır ki, digər təĢkilatlarla sıx əməkdaĢlıq münasibətlərindən istifadə edib ermənilərə qarĢı 
informasiya savaĢında, xüsusilə Xocalı soyqırımı faktından düĢmənə qarĢı yararlanılmasında tam qələbə əldə 

olunsun.  

Diaspor nümayəndələrinin məsələ ilə bağlı ciddi hazırlığına və maarifləndirilməsinə də ehtiyac var. 
Belə ki, onlar soyqırım, onun miqyası, mahiyyəti və baĢ verməsi ilə bağlı tam təfərrüatına qədər məlumatlı 

olmalıdırlar. Daha sonra diaspor nümayəndələri üçün yaĢadıqları ölkələrdə soyqırımı tanıtma aksiyalarını 

aparmaları məqsədi ilə ciddi təlimlər təĢkil edilməsi, onların “e-mail attack” və sair formalı ĠKT aksiyaları 

keçirməyə alıĢdırılması, əyani vəsaitlərlə təmin olunması, yaĢadıqları ölkələrdə lobbiçilik yollarının öyrədilməsi 
ciddi önəm kəsb edir.  VətəndaĢ cəmiyyəti bu məsələdə ciddi təĢkilatlanmalıdır Qeyd etmək lazımdır ki, 

sözügedən məsələdə cəmiyyətin mobil hala gətirilməsi üçün vətəndaĢ cəmiyyəti institutlarının üzərinə böyük 

öhdəlik düĢür. Bu sıradan xüsusilə, Xocalı soyqırımı, Azərbaycan həqiqətləri sahəsi üzrə ixtisaslaĢmıĢ təĢkilatlar 
təĢəbbüslərini intensiv reallaĢdırmağın daha səmərəli yollarını, metodlarını tapmalıdırlar. Bu barədə Xocalı 

Soyqırımını Tanıtma Ġctimai Birliyinin təsisçisi ġamil Ələkbərlinin fikirlərini qeyd edək: “Xocalı soyqırımı 

qurbanlarının sayı əslində ən azı min nəfərlə ölçülür, amma rəsmi məlumatlarda bu rəqəm çox vaxt 613 kimi 
qeyd olunur. Xocalı Soyqırımını Tanıtma Ġctimai Birliyi 2007-ci ildə yaradılıb və əsas qayəsi soyqırımın 

dünyaya, beynəlxalq təĢkilatlara tanıdılması və qəbul etdirilməsində Azərbaycan xalqına yardımçı olmaqdan 

ibarətdir. Bu sahədə qarĢıda duran əsas məsələlərdən biri Xocalı soyqırımına hüquq-mühafizə orqanları 

tərəfindən hüquqi qiymət verilməsinə nail olmaqdır. Ümumiyyətlə isə dövlət orqanları qarĢısında 5 tələbimiz 
var. Bu tələblərin yerinə yetirilməsi ona görə lazımdır ki, beynəlxalq arenaya çıxanda əlimizdə soyqırımla bağlı 

hüquqi əsasımız olsun. Ġndiki halda, beynəlxalq təĢkilatlar bildirirlər ki, sizin dövlətiniz tərəfindən Xocalı 

faciəsinə soyqırım kimi hüquqi qiymət verilməyib. Deyirlər ki, Xocalıya verilən qiymət yalnız siyasi 
xarakterlidir. Ona görə də çox istərdik ki, bizdə Xocalı soyqırımına hüquqi qiymət verilsin. Ġkincisi, 26 fevral 

Milli Matəm Günü elan edilməli və qeyri-iĢ günü sayılmalıdır. Üçüncüsü, xocalıların statusu 

dəqiqləĢdirilməlidir. Dördüncüsü, Bakıdakı ġəhidlər xiyabanında və düĢmən tapdağından azad olunacaq Xocalı 
Ģəhərində soyqırımı muzeyləri yaradılmalıdır. Nəhayət, beĢincisi, baĢda Robert Köçəryan, Serj Sərkisyan, 

Seyran Ohanyan olmaqla Xocalı soyqırımını törədənlər barədə Azərbaycan Respublikasının Prokurorluğunda 

toplanmıĢ sənədlər Haaqa Beynəlxalq Hərbi Tribunalına və Avropa Ġnsan Hüquqları Məhkəməsinə 

göndərilməlidir. Daha bir məqamı qeyd edim. Biz beynəlxalq tədbirlərdə iĢtirak edəndə yetərincə dolğun və 
dəqiq məlumatlara ehtiyac olur, amma soyqırımla bağlı bəzi məlumatlar və sənədlər hələ də dəqiqləĢdirilməyib. 

Ötən il Haaqada Türklərin Soyqırımlarını AraĢdırma TəĢkilatı ilə Xocalı Soyqırımını Tanıtma Ġctimai Birliyi 

arasında bir anlaĢma protokolu imzalandı. 18 maddədən ibarət bu anlaĢma protokolu Ermənistanın Qarabağ-
Türk Soyqırımı adlanır. Burada müxtəlif sahələr üzrə əməkdaĢlıq nəzərdə tutulub. Amma bu tədbirlərdən ən 

vacibi bu il Haaqa Ģəhərində birgə ictimai məhkəmənin keçirilməsidir. Bu cür məhkəmələrin ictimai rəyə təsiri 

çox effektlidir və cəmiyyətdə ciddi rezonans doğurur. Bu məhkəməyə bir çox ölkələrdən nüfuzlu, tanınmıĢ 

Ģəxslər dəvət olunacaq. Eyni zamanda erməni tərəfini də məhkəməyə dəvət edəcəyik. Bu ictimai məhkəmənin 
keçirilməsi Azərbaycan və Türkiyəyə soyqırımı məsələsində və ümumiyyətlə informasiya savaĢında çox böyük 

divident gətirəcək. Amma təbii ki, bu cür ciddi məsələlərdə dövlətin dəstəyinə arxalanırıq. Əlimizdə kifayət 

qədər faktlar var ki, erməniləri beynəlxalq arenada diz üstə çökdürək. Amma bu faktlardan maksimum 
yararlanılmalıdır. Məsələn, mən Xocalı faciəsi qurbanlarının Ģəkillərini çəkən fotoçulardan biriyəm, həm də o 

vaxt “Səhər” qəzetində soyqırımla bağlı yazı yazan ilk jurnalistəm. Amma indiyə qədər soyqırım faktını 

nümayiĢ etdirən fotolarımın sərgisini təĢkil edə bilməmiĢəm. Əslində bu sahədə effektli nailiyyət əldə etmək 
üçün maliyyə təminatı da yetərli səviyyədə olmalıdır. Dövlət strukturlarından əlavə, imkanlı Ģəxslərimiz və 

nüfuzlu Ģirkətlərin nümayəndələri, rəhbərləri olan soydaĢlarımız bu iĢdə maraqlı olmalıdır. Təəssüf ki, belə 
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soydaĢlarımız və təĢkilatlarımız bizə maliyyə baxımından yardım etmirlər. Bu baxımdan bizim layihələrimizi 

maliyyələĢdirən Azərbaycan Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət TəĢkilatlarına Dövlət Dəstəyi ġurasıdır. Amma 

bütün iĢləri Ģuranın öhdəsinə qoymaq olmaz. Bununla belə, hazırda www.xocali.info saytımız açılıb və üç dildə 

fəaliyyət göstərir. Eyni zamanda planlaĢdırırıq ki, Almaniyada soyqırımla bağlı beynəlxalq konfrans keçirək. 
Daha sonra soyqırımla bağlı 15 dəqiqəlik film hazırlamaq istəyirik. Filmi BMT-nin 5 iĢçi dilində hazırlamağı 

planlaĢdırırıq. Amma bu, arzu olaraq qalır. Çünki dəstəyə ehtiyacımız var. Bütün çətinliklərə baxmayaraq, 

məqsədlərimizin reallaĢmasında qərarlı, ümidli və əzmliyik”. Qeyd edək ki, Azərbaycan Prezidenti yanında 
Qeyri-Hökumət TəĢkilatlarına(QHT) Dövlət Dəstəyi ġurası fəaliyyətə baĢlayandan, iki il ərzində keçirilmiĢ 

müsabiqələr nəticəsində QHT-lər Azərbaycan həqiqətləri, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi və sair milli problemlərlə 

bağlı effektli layihələr həyata keçirməyə nail oldular. Halbuki əvvəllər xarici donorların bu məsələlərə 
marağının olmaması üzündən belə bir tendensiya yox idi. Ona görə də məsələ ilə bağlı milli donorçuluğun 

formalaĢması müvafiq sahə üzrə ixtisaslaĢmıĢ QHT-lər üçün yaĢıl iĢıqdır. Həmçinin bu cür QHT-lər Ģuranın 

müsabiqə istiqamətlərinin formalaĢmasında da konkret təĢəbbüslərlə çıxıĢ edə bilərlər. Məlumat üçün xatırladaq 

ki, Ģura bu ildən müsabiqə istiqamətlərinin müəyyənləĢdirilməsini QHT-lərin müzakirəsinə buraxıb. Bu isə çox 
müsbət məqamdır və QHT-lərin qeyd edilən sahədə təĢəbbüslərini reallaĢdırmaq üçün əlveriĢlidir. Həmçinin 

belə QHT-lərin təĢəbbüs və təklifləri nəticəsində müsabiqə istiqamətləri içərisində Xocalı soyqırımı ilə bağlı 

ayrıca istiqamət və ya mövzu əksini tapa bilər. Bundan baĢqa, bu sahədə geniĢmiqyaslı və mütəmadi layihələrin 
həyata keçirilməsində Ģuranın digər maliyyə qurumları, ölkədə fəaliyyət göstərən Ģirkət və korporasiyalarla 

əməkdaĢlığı ciddi rol oynaya bilər. 

 Eləcə də gənclər təĢkilatlarının bu sahəyə diqqətini artırmaq üçün müvafiq qurum olan Gənclər və 

Ġdman Nazirliyi əlavə stimullaĢdırmalardan istifadə edə bilər. Qeyd edək ki, sözügedən sahədə “Ġrəli” Ġctimai 
Birliyinin böyük təcrübəsi və icra edilmiĢ uğurlu layihələri var ki, bunlardan gənclər təĢkilatları səmərəli Ģəkildə 

bəhrələnə bilərlər. Ġctimai təĢkilatların təĢəbbüslərinin bu sahədə daha bir uğuru odur ki, Ġslam Konfransı 

TəĢkilatının Parlament Birliyi “Xocalıya ədalət” beynəlxalq kampaniyasına dəstək çərçivəsində xüsusi qətnamə 
qəbul edib. Uqandanın paytaxtı Kampalada keçirilən 6-cı sessiyaya 51 dövlətin parlament rəhbərləri və 

nümayəndə heyətləri qatılıb. Konfransda qurumun Gənclər Forumunun (ĠKGF) təĢəbbüsü ilə “ĠKGF ilə ĠKT PB 

arasında əməkdaĢlıq” haqqında qətnamə qəbul olunub. ĠKGF-nin mədəniyyətlərarası dialoq üzrə baĢ 
koordinatoru, Heydər Əliyev Fondunun Moskva Nümayəndəliyinin rəhbəri Leyla Əliyevanın təĢəbbüsü ilə 

həyata keçirilən “Xocalıya ədalət” beynəlxalq kampaniyası çərçivəsində irəli sürülən qətnamədə Xocalı 

faciəsi “Erməni silahlı qüvvələri tərəfindən dinc əhalinin kütləvi qətliamı” və “insanlığa qarĢı cinayət” kimi 

qiymətləndirilib.  Qətnamədə “Xocalıya ədalət” kampaniyasına tam dəstək ifadə olunub, quruma üzv olan 51 
dövlətin parlamenti bu faciəni insanlığa qarĢı cinayət kimi tanımağa və kampaniyaya həm milli, həm də 

beynəlxalq səviyyələrdə dəstək verməyə çağırılıb. Qətnamə beynəlxalq təĢkilatlar tərəfindən Xocalı faciəsini 

insanlığa qarĢı cinayət kimi tanıyan ilk sənəddir. Bu isə Xocalı faciəsinin erməni millətçiləri tərəfindən 
Azərbaycan xalqına qarĢı aparılan soyqırım siyasətinin tərkib hissəsi kimi beynəlxalq səviyyədə tanınması və 

cinayətkarların hüquqi məsuliyyətə cəlb edilməsi üçün keyfiyyətcə yeni mərhələ kimi qiymətləndirilir. Əlavə bir 

təklif olaraq qeyd edək ki, vaxtilə Xocalı faciəsinin canlı Ģahidləri olmuĢ xarici jurnalistlərin, fotoreportyorların, 
beynəlxalq təĢkilat nümayəndələrinin bu gün tapılması, onların Xocalı soyqırımını dünyada tanıtmaqla bağlı 

Ģəbəkəsinin yaradılmasına da ciddi ehtiyac var. Bu, çox ciddi effekt verə bilər. Belə ki, həmin insanlar nüfuzlu 

beynəlxalq KĠV-lərin, təĢkilatların nümayəndələridir. Onların dünya, xüsusilə Qərb ictimaiyyətinə çıxıĢ və təsir 

imkanlarını nəzərə almaq lazımdır. Eləcə də onlar hadisələrin canlı Ģahidləri olduqları, erməni vəhĢiliklərini 
əyani gördükləri üçün bu məsələdə töhfə verməkdən imtina etməzlər. Yetər ki, onlarla əməli iĢ aparılsın, 

bununla bağlı ciddi plan və layihələr həyata keçirilsin. Daha aydınlıq hasil etmək üçün o vaxt hadisələri təsvir 

etmiĢ, dünya mətbuatında geniĢ iĢıqlandırmıĢ “Krua l'Eveneman” jurnalı (Paris), “The Sunday Times” qəzeti 
(London), “The Times” qəzeti (London), “Ġzvestiya” (Moskva), “Financial Times” qəzeti (London), “Le Mond” 

qəzeti (Paris), R. Patrik, Ġngiltərənin “Fant men nyus” teleĢirkətinin jurnalisti, Livanlı kinooperator, Rusiyanın 

“Memorial” hüquq-müdafiə mərkəzi, “Newsweek” jurnalı (ABġ), “Reuters” agentliyinin fotoqrafı Frederix 

Lenqeyn, “Channel 4 News” televiziyası (Böyük Britaniya), “Boston Sunday Globe” qəzeti (ABġ), “The Age, 
Melbourne” qəzeti (Avstraliya), “The Washington Post” qəzeti (ABġ), “The Washington Times” qəzeti (ABġ), 

“The Ġndependent” (London), “Nie” qəzeti, (Bolqarıstan), Violetta Parvanova və “BBC Morning News”, Xocalı 

faciəsinin Ģahidi olan və sonra Livanın paytaxtı Beyrutda məskunlaĢan erməni jurnalist Daud Kheyriyanın 
adlarını qeyd edirik. Eləcə də onların vasitəçiliyindən yararlanıb digər beynəlxalq diplomatların soyqırımla bağlı 

Ģəbəkəsini yaratmaq, lobbiçiliyini təmin etmək olar. Ġctimai təĢkilatlarımız və diasporumuz bu məqama diqqət 

yetirməlidirlər. Cəmiyyətimizdə yeni nəsillərin soyqırımla bağlı düzgün və dolğun məlumatlandırılması üçün 
xüsusi strategiya formalaĢdırılmalıdır. Belə ki, ən yeni tarixlə bağlı dərsliklərdə, kitablarda Xocalı soyqırımına 

aid korrekt və maarifləndirici məlumatlar əksini tapmalıdır. KĠV-lər, xüsusilə telekanallar bu mövzuda ciddi 
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materiallar hazırlamalı, müzakirələr təĢkil etməlidirlər. Eləcə də Xocalı soyqırımı Ģəhidlərinin xatirəsinin xalqın 

dini-mənəvi və milli Ģüurunda möhkəmlənməsi üçün ildönümləri ərəfəsində xüsusi rituallar formalaĢdırmaq və 

həyata keçirmək məqsədəuyğun olardı. ġəhidlik ən yüksək zirvələrdən sayılır və Xocalı Ģəhidlərinin bu 

məqamının cəmiyyətə dərindən aĢılanması üçün ilahiyyatçıların da bu məsələdə müzakirələrə qoĢulması iĢin 
xeyrinə olardı. Unutmaq lazım deyil ki, bu məsələdə yalnız cəmiyyətin ciddi daxili hazırlığından sonra 

beynəlxalq arenada Xocalı soyqırımını lazım olduğu kimi təqdim edə, cinayətkarların cəzalandırılmasına, 

qərəzkarların ifĢasına və haqqımızın əldə edilməsinə nail ola bilərik.  

 

Ġlkin AĞAYEV  

 
Yazı Mətbuat ġurası və Xocalı Soyqırımını Tanıtma Ġctimai Birliyinin birgə keçirdiyi “Qarabağ mövzusu 

və Xocalı soyqırımı mediada” müsabiqəsinə təqdim etmək üçündür.  

 

“Palitra”.-2010.-5 fevral.-N.14.-S.7. 
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Avropa Gənclər Forumunun Bakı toplantısında  

Xocalı soyqırımı gündəmə gətirilə bilər 
 

MÜSAHĠBĠMĠZ GƏNCLƏR TƏġKĠLATLARI MĠLLĠ ġURASININ (GTMġ) SƏDRĠ, MĠLLƏT VƏKĠLĠ 

FUAD MURADOVDUR 

 

– Fuad müəllim, qarĢıdan Xocalı soyqırımının 18-ci ildönümü gəlir. Bu faciənin beynəlxalq aləmə 

çatdırılması istiqamətində GTMġ olaraq hansı iĢləri, tədbirləri həyata keçirirsiniz və ya keçirməyi 

nəzərdə tutursunuz?  

– Əvvəla, Xocalı soyqırımı 20-ci əsrdə törədilmiĢ ən böyük qanlı faciələrdən biridir və belə demək 

mümkünsə, birincisidir. Bu faciə nəinki azərbaycanlılara, azəri türklərinə, bütövlükdə bəĢəriyyətə qarĢı erməni 
vandalları tərəfindən törədilmiĢ qətliam, soyqırımı aktıdır. Qeyd edim ki, bu soyqırımı törədərkən də erməni 

vandalları düĢünürdülər ki, bununla azərbaycanlıların, azəri türklərinin gözünü qorxudacaq, onların döyüĢ ruhunu, 

əzmini sındıracaqlar. Bunu hətta bu vandalizmi törətmiĢ insanlardan biri – Ermənistanın keçmiĢ prezidenti Robert 

Köçəryan da dəfələrlə ən yüksək tribunalardan utanmadan, çəkinmədən səsləndirib... Sizin də qeyd etdiyiniz kimi, 
artıq bu qanlı faciədən 18 il ötür və bu müddət ərzində bu qətliamın beynəlxalq aləmə, dünya ictimaiyyətinə 

çatdırılması istiqamətində Azərbaycan dövləti, rəhbərliyi, o cümlədən qeyri-hökumət təĢkilatları tərəfindən xeyli 

iĢlər görülüb, addımlar atılıb və atılmaqdadır. Odur ki, ətrafında xeyli sayda gəncləri və gənclər qurumlarını 
birləĢdirən GTMġ olaraq biz də bu istiqamətdə əlimizdən gələni əsirgəməməyə çalıĢırıq. Məhz bu məqsədlə 

Xocalı soyqırımının 18-ci ildönümü ərəfəsində bir sıra aksiyaları reallaĢdırmağı nəzərdə tuturuq və demək olar ki, 

bunlardan da bəzisinə start vermiĢik...  

– Konkret olaraq nəyə?  

– Təxminən bir həftə – on gün olar ki, bir sıra beynəlxalq təĢkilatlara, xüsusi olaraq gənclər qurumlarına, 

onların Avropadakı nümayəndəliklərinə, üzvü olduğumuz Avropa Gənclər Forumuna (AGF) Xocalı soyqırımı 

haqqında həm rəngli Ģəkilləri, fotoları, həm faciə ilə bağlı geniĢ məlumatları, həm də dünya kütləvi informasiya 
vasitələrində bu soyqırım aktına həsr olunmuĢ yazıların baĢlıqlarını – təxminən 10 səhifəlik materialı – 

göndərməyə baĢlamıĢıq. Onu da qeyd edim ki, Xocalı soyqırımı ilə bağlı Heydər Əliyev Fondu tərəfindən bir sıra 

iĢlər, eyni zamanda Leyla xanım Əliyevanın baĢlatdığı “Xocalıya ədalət” kampaniyası həyata keçirilir. Sevindirici 
haldır ki, bu iĢlərə, konkret olaraq məlum kampaniyaya qoĢulanların sayı günü-gündən artmaqdadır. Ələlxüsus 

beynəlxalq təĢkilatlar bu kampaniyaya qoĢulmaqda, ona yaxından dəstək verməkdədirlər. Bunları deməkdə 

məqsədim odur ki, kimliyindən, hansı mövqedə olmasından, hansı siyasi mənsubiyyəti daĢımasından asılı 
olmayaraq hər bir kəs, hər bir azərbaycanlı, azəri türkü Xocalı soyqırımının, Xocalı həqiqətlərinin beynəlxalq 

aləmə, dünya ictimaiyyətinə çatdırılması istiqamətində bacardığını əsirgəməməlidir. Xüsusilə də, ermənilərin, 

erməni tərəfinin Ermənistan-Azərbaycan münaqiĢəsinin tənzimlənməsi istiqamətində aparılan danıĢıqlar prosesini 

pozmaq, bu münaqiĢənin həllini uzatmaq istiqamətində son dövrlər “fəallıq” göstərmələri fonunda bizdən bu 
yöndə daha böyük səylə çalıĢmaq, təcavüzkarla təcavüzə məruz qalanın kim olduğunu, konkret olaraq Xocalıda 

hansı vəhĢiliklərin baĢ verdiyini anlatmaq tələb olunur. Sual oluna bilər ki, biz nəyə görə baĢlatdığımız bu 

kampaniyanı məhz beynəlxalq gənclər təĢkilatları, – ən əsası AGF çərçivəsində reallaĢdırmaq istəyirik. Ona görə 
ki, bu çox nüfuzlu bir təĢkilatdır. Bu təĢkilatın nüfuzlu Avropa təĢkilatları, Avropa ġurası, Avropa Birliyi, Avropa 

Parlamenti ilə sıx və qarĢılıqlı əlaqələri var. Bu baxımdan inanıram ki, Avropa Birliyinin gənclər qolu olan AGF 

bizim bu kampaniyamıza, tədbirimizə dəstək verəcək, bizim səsimizi eĢidəcək və bununla biz istər Xocalı, istərsə 

də bütövlükdə Qarabağ həqiqətlərinin dünya, Avropa ictimaiyyətinə daha müfəssəl çatdırılmasına nail ola 
biləcəyik. Bu yerdə onu da nəzərinizə çatdırım ki, bu ilin oktyabr ayında AGF-nin ĠĢçi Qrupunun Bakıda tədbiri 

keçiriləcək. Və bu toplantıda da bir daha bu məsələ gündəmə gətiriləcək.  

– Yeri gəlmiĢkən, baĢlatdığınız kampaniyaya ötən müddət ərzində qoĢulanların sayı nə qədərdir?  
– Qeyd edim ki, təxminən ayın 5-dən baĢlatdığımız bu kampaniyaya qoĢulanlar xeyli saydadır. Nəzərə 

alsaq ki, GTMġ-yə daxil olan xeyli sayda gənclər təĢkilatları və onların xeyli sayda üzvləri var, artıq mənzərə 

kifayət qədər aydın görünür. Eyni zamanda, bizi daha çox düĢündürən Xocalıyla bağlı məlumatları 
göndərdiyimiz ünvanlardır. Biz təxminən 44 beynəlxalq gənclər təĢkilatına, o cümlədən Avropada fəaliyyət 

göstərən 27 Milli ġuraya və Avropa Birliyi ilə əlaqəli olan, onlarla iĢləyən qeyri-hökumət təĢkilatlarına bu 

məlumatları göndərməyə baĢlamıĢıq və göndərməkdə də davam edəcəyik. Onu da bildirim ki, təĢkilatımızda bir 

qrup gənc məhz bu iĢlərlə məĢğuldur.  

Kamil HƏMZƏOĞLU  

“525-ci qəzet”.-2010.-16 fevral.-N.29.-S.5. 
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Fransada Xocalı faciəsinin ildönümü ilə bağlı  

geniĢ tədbirlər planı həyata keçiriləcək 

 
Leyla Əliyevanın təĢəbbüsü ilə "Xocalıya Ədalət" kampaniyasının təqdimatı olacaq 

 
Fevral ayının 25-də Azərbaycanın Fransadakı səfirliyi ölkəmizin YUNESKO yanındakı daimi 

nümayəndəliyi ilə birlikdə xalqımızın qan yaddaĢına çevrilmiĢ Xocalı faciəsi ilə əlaqədar tədbir keçirəcək. 

Tədbirdə Heydər Əliyev Fondunun Rusiya Federasiyasındakı təmsilçisi Leyla Əliyevanın təĢəbbüsü ilə 
"Xocalıya Ədalət" kampaniyasının təqdimatı olacaq. Fransa ictimaiyyəti nümayəndələrinin, Azərbaycan 

diasporu üzvlərinin, bu ölkədə yaĢayan azərbaycanlıların, burada təhsil alan tələbələrimizin və digər qonaqların 

iĢtirak edəcəyi mərasimdə soyqırımdan bəhs edən qəzetlərin materiallarından və fotolardan ibarət sərgi təĢkil 

ediləcək. Tədbir iĢtirakçıları faciə ilə bağlı xüsusi hazırlanmıĢ müraciətə imza atacaqlar. Bu müraciət dünyanın 
müxtəlif ölkələrinə, senat və assambleyalarına, ictimai təĢkilatlarına və mətbu orqanlarına göndəriləcək. 

Fevral ayının 26-da Azərbaycanın Avropa ġurası yanında daimi nümayəndəliyi tərəfindən Azərbaycan 

diasporu, yerli və xarici təĢkilatlar, eləcə də, akkreditə olunmuĢ diplomatik korpus nümayəndələrinin iĢtirakı ilə 
Avropa Parlamentlər Assosiasiyasının binasında Xocalı faciəsinə həsr olunmuĢ anma mərasimi keçiriləcək. 

Tədbir iĢtirakçılarına insanlıq tarixində ən dəhĢətli cinayətlərdən biri olan Xocalı faciəsinin əsil mahiyyəti, 

dövlətimizin bu istiqamətdə ardıcıl Ģəkildə həyata keçirdiyi tədbirlər, ermənilərin xalqımıza qarĢı törətdiyi terror 
aktları barədə məlumat veriləcək. 

Soyqırımla bağlı məlumatın yerli kütləvi informasiya vasitələrində yerləĢdirilməsi, Strasburq 

Universitetində Xocalı faciəsinə dair Heydər Əliyev Fondu tərəfindən təqdim edilmiĢ materiallar əsasında 

sərginin və dəyirmi masanın təĢkil edilməsi də nəzərdə tutulub. Daimi nümayəndəlik faciə haqqında tutarlı 
materialları özündə əks etdirən press-reliz hazırlayaraq, Avropa ġurasının katibliyi, üzv ölkələrin daimi 

nümayəndəlikləri, eləcə də, Strasburqda fəaliyyət göstərən konsulluqlar arasında yayacaq. Strasburqda fəaliyyət 

göstərən "Azərbaycan Evi"nin təĢəbbüsü ilə fevral ayının isə 21-də yerli radioda fransız dilində Xocalı faciəsinə 
həsr olunmuĢ iki saatlıq veriliĢ səsləndiriləcək. 

Fevralın 25-də faciə ilə bağlı konfrans keçiriləcək. Həmçinin, "Azərbaycan Evi" Azərbaycanla Mədəni 

Əlaqələr və Azərbaycan Kultur cəmiyyətləri, Fransadakı Azərbaycanlı Tələbələr Assosiasiyası ilə birlikdə fevral 

ayının 27-də Strasburqun Kleber meydanında mitinq təĢkil edəcək. 
Fransada fəaliyyət göstərən Azərbaycan-Fransa Gənclik Assosasiyası "Ġrəli" gənclər təĢkilatının dəstəyi 

sayəsində bu ölkədə təhsil alan tələbələr, burada yaĢayan azərbaycanlılar Xocalı soyqırımı ilə bağlı Parisdə 

yürüĢ-nümayiĢ keçirəcəklər. Bir qrup tələbə isə Ermənistanın Fransadakı səfirliyi qarĢısında etiraz aksiyası 
keçirməyi nəzərdə tutub. 

 

Kübra ƏLĠYARLI  

 

“Səs”.-2010.-18 fevral.-N.30.-S.3. 
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Ġslam Konfransı TəĢkilatının Gənclər Forumu Xocalı faciəsi ilə bağlı  

dünyanın bir sıra ölkələrində geniĢmiqyaslı aksiyalar keçirəcəkdir 

 
Xocalı faciəsinin 18-ci ildönümü ilə bağlı Ġslam Konfransı TəĢkilatının (ĠKT) Gənclər Forumu 

“Xocalıya ədalət” kampaniyası çərçivəsində dünyanın bir sıra ölkələrində geniĢmiqyaslı aksiyalar 

keçirəcəkdir. Bu barədə ĠKT Gənclər Forumunun baĢ katibi ElĢad Ġsgəndərov fevralın 19-da keçirilən 

mətbuat konfransında bildirmiĢdir.  

E. Ġsgəndərov qeyd etmiĢdir ki, fevralın 23-dən martın 1-dək dünyanın 30-a yaxın ölkəsində keçiriləcək 
tədbirlərin əsas məqsədi beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini dünya liderlərinə yönələcək petisiya kampaniyasına 

cəlb etməkdir. Faciənin ildönümü ərəfəsində kampaniyanın saytında (www.justiceforkhojaly.org) 

http://www.justiceforkhojaly.org) xüsusi petisiya hazırlanmıĢdır. Bu saytdan əlaqələndiriləcək imzatoplama 

aksiyası ABġ Prezidenti və Konqresinə, Avropa Ġttifaqına və Avropa Parlamentinə, Avropa ġurasının baĢ katibi və 
Parlament Assambleyasına yönələcəkdir. Dünyanın istənilən dövlətinin vətəndaĢı ölkəsinin daxil olduğu 

beynəlxalq quruma və ölkə rəhbərliyinə ərizə ilə müraciət edərək onları Xocalıda baĢ vermiĢ kütləvi qırğını 

insanlığa qarĢı cinayət kimi tanımağa və bu faciəni törədənlərin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsinə dəstək 
verməyə çağıra bilər. Ġmzatoplama kampaniyası bir il ərzində davam etdiriləcək və ilin sonunda fəallar tərəfindən 

sözügedən qurumların rəhbərlərinə təqdim ediləcəkdir. Eyni zamanda internet vasitəsilə atılan hər bir imza onlayn 

rejimdə ünvanına çatdırılacaqdır. 
Ümumiyyətlə, “Xocalıya ədalət” kampaniyasına dəstək məqsədi ilə indiyə qədər onun saytında 126 min 

imza toplanmıĢdır.  

VurğulanmıĢdır ki, Ġslam Konfransı TəĢkilatının ƏməkdaĢlıq və Dialoq uğrunda Gənclər Forumunun 

mədəniyyətlərarası dialoq üzrə baĢ əlaqələndiricisi Leyla xanım Əliyevanın irəli sürdüyü “Xocalıya ədalət” 
beynəlxalq kampaniyasının əsas məqsədi Xocalı qətliamının insanlığa qarĢı törədilmiĢ ən böyük cinayət kimi 

beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən tanınmasıdır.  

E. Ġsgəndərov bildirmiĢdir ki, Xocalı faciəsini anmaq məqsədi ilə dünyanın bir sıra Ģəhərlərində aksiyalar 
keçiriləcəkdir. O cümlədən, Amsterdam, Paris, Berlin, Brüssel Ģəhərlərində azərbaycanlı qaçqın və məcburi 

köçkünləri xatırlatmaq məqsədi ilə çadırlar qurulacaqdır.  

Fevralın 26-da Moskvada “Xocalıya ədalət kampaniyası – 1 illik fəaliyyətin yekunları” adlı tədbir 

keçiriləcəkdir. Kampaniya çərçivəsində ABġ-ın tanınmıĢ rep ifaçısı Toni Bləkmən və “Dəyirman” qrupunun 
birlikdə çəkdikləri “Xocalıya ədalət” klipinin təqdimatı olacaqdır. Mahnı Xocalı qətliamı haqqında həqiqətləri 

özündə əks etdirməklə dünya ictimaiyyətini bu faciəyə qiymət verməyə və Azərbaycanın haqq səsinə dəstək 

olmağa çağırır. Klip aksiyalar zamanı çadırlarda quraĢdırılacaq iri monitorlar vasitəsilə nümayiĢ olunacaqdır.  
Mexikoda isə Xocalı faciəsi Meksika Milli Avtonom Universitetində silsilə tədbirlərlə anılacaqdır.  

Londonda parlament binasının qarĢısında üzərində Xocalı faciəsinin qurbanlarının adlarının həkk 

olunduğu 613 Ģar havaya buraxılacaqdır. Bundan əlavə, fevralın 26-da gün ərzində Temza çayında üzərində 
“Xocalıya ədalət” sözləri yazılmıĢ gəmi üzəcəkdir.  

Fevralın 25-də Türkiyə Böyük Millət Məclisində “Qarabağ: suallar və faktlar” kitabının, martın 1-də isə 

Moskvada rusiyalı yazıçı-publisist, Rusiya Təbii Elmlər Akademiyasının akademiki, professor Yuri 

Pompeyevin “Qarabağ gündəliyi” kitabının təqdimatı keçiriləcəkdir.  
Ümumiyyətlə, Xocalı faciəsi ilə bağlı həqiqətlər kampaniyanın 25 ölkədə fəaliyyət göstərən milli 

əlaqələndiriciləri vasitəsilə təbliğ olunacaqdır. Tədbirlər zamanı kampaniyanın milli əlaqələndiricilərinin və 

könüllülərin bir il ərzində fəaliyyətlərinə də qiymət veriləcəkdir.  
Qeyd edək ki, bu il yanvarın 31-də Ġslam Konfransı TəĢkilatına üzv dövlətlərin Parlament Birliyi 

Konfransının Uqandanın paytaxtı Kampala Ģəhərində təĢkil edilən 6-cı sessiyasında ĠKT GF-nin təĢəbbüsü ilə 

həyata keçirilən “Xocalıya ədalət” beynəlxalq kampaniyası çərçivəsində irəli sürülən qətnamədə faciəyə 
“Erməni silahlı qüvvələri tərəfindən dinc əhalinin kütləvi qətliamı” və “insanlığa qarĢı cinayət” kimi qiymət 

verilmiĢdir.  

“Xocalıya ədalət” kampaniyasının saytı ispan, alman və türk dillərinə tərcümə edilmiĢdir. 

Xatırladaq ki, Ġslam Konfransı TəĢkilatının ƏməkdaĢlıq və Dialoq uğrunda Gənclər Forumunun 
mədəniyyətlərarası dialoq üzrə baĢ əlaqələndiricisi Leyla xanım Əliyevanın təĢəbbüsü ilə irəli sürülən “Xocalıya 

ədalət” kampaniyasına 2009-cu ilin fevralında start verilmiĢdir. Kampaniyanın məqsədi beynəlxalq 

ictimaiyyətin Xocalı faciəsi ilə bağlı məlumatlandırılması, faciəyə beynəlxalq aləmdə mənəvi-siyasi qiymət 
verilməsi və beynəlxalq səviyyədə anılmasını təmin etməkdir.   

 

 “Xalq qəzeti”.-2010.-20 fevral.-N 40.-S.3.  
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“Xocalıya ədalət” kampaniyası çərçivəsində silsilə tədbirlər keçiriləcək 

 
ELġAD ĠSKƏNDƏROV: “MƏQSƏDĠMĠZ BEYNƏLXALQ ALƏMDƏ XOCALI FACĠƏSĠNƏ 

MƏNƏVĠ-SĠYASĠ QĠYMƏT VERĠLMƏSĠNĠ TƏMĠN ETMƏKDĠR” 

 

Dünən Ġslam Konfransı TəĢkilatı Gənclər Forumunun (ĠKT GF) BaĢ Katibi ElĢad Ġskəndərov Xocalıya 
Ədalət Kampaniyasının 1 ilinin nəticələrinə və qarĢıda duran vəzifələrə həsr olunmuĢ mətbuat konfransı keçirib. 

BaĢ katib ilk öncə “Xocalıya Ədalət” kampaniyasının yaranma zərurəti və əsas məqsədi barədə məlumat verib. 

Bildirib ki, 2009-cu ilin fevralından start götürən “Xocalıya Ədalət” kampaniyası Ġslam Konfransı TəĢkilatı 
Gənclər Forumunun (ĠKGF) Mədəniyyətlərarası Dialoq üzrə BaĢ Koordinatoru Leyla Əliyevanın təĢəbbüsü ilə 

irəli sürülüb. Onun sözlərinə görə, kampaniyanın baĢlıca məqsədi beynəlxalq ictimaiyyətin Xocalı faciəsi ilə 

bağlı məlumatlandırılmasını, faciəyə beynəlxalq aləmdə mənəvi-siyasi qiymət verilməsini və beynəlxalq 
səviyyədə anılmasını təmin etməkdir.  

Ötən bir il ərzində kampaniya çərçivəsində görülən iĢlərdən söhbət açan E. Ġskəndərov bildirib ki, 2009-

cu il ərzində əsas fəaliyyət Xocalı faciəsinin beynəlxalq təĢkilatlar tərəfindən tanınmasına yönəlib: “31 yanvar 

2010-cu il tarixində Ġslam Konfransı TəĢkilatına (ĠKT) üzv dövlətlərin Parlament Assambleyası Konfransının 
Uqandanın paytaxtı Kampala Ģəhərində təĢkil edilən 6-cı sessiyasında ĠKT GF-nin təĢəbbüsü ilə həyata keçirilən 

“Xocalıya ədalət” beynəlxalq kampaniyası çərçivəsində irəli sürülən qətnamədə Xocalı faciəsinə “Erməni silahlı 

qüvvələri tərəfindən dinc əhalinin kütləvi qətliamı” və “insanlığa qarĢı cinayət” kimi qiymət verilib. Hesab 
edirəm ki, bu kompaniya çərçivəsində əldə edilən böyük uğurlardan biridir. Sənəddə adıçəkilən termin Xocalı 

faciəsinin erməni millətçiləri tərəfindən Azərbaycan xalqına qarĢı aparılan soyqırım siyasətinin tərkib hissəsi 

kimi beynəlxalq səviyyədə tanınması və bu cinayəti törədənlərin hüquqi məsuliyyətə cəlb edilməsi üçün 

keyfiyyətcə yeni mərhələ açacaqdır. Ötən ilin sonunda Rusiyanın tanınmıĢ yazıçısı, professor Yuri Pompeyevin 
müəllifi olduğu və “Kanonpyus” nəĢriyyatı tərəfindən nəĢr edilən “Qarabağ gündəliyi” kitabı Rusiyada 

yayımlanmasına baĢlanmıĢdır. Bu kitab müəllifin münaqiĢə ilə bağlı siyasilərlə apardığı intervyulardan ibarət 

olmaqla, eyni zamanda müxtəlif sənədlər əsasında problemin tarixi-publisistik janrda təhlilini də özündə əks 
etdirir. 2009-cu ildə Azərbaycanın tanınmıĢ mütəxəssislərinin müəlliflik etdiyi “Qarabağ: suallar və faktlar” 

kitabı türk dilinə tərcümə edilib. Türkiyənin tanınmıĢ tarixçisi Yusuf Hallacoğlunun ön söz yazdığı bu kitab da 

münaqiĢənin tarixi, geosiyasi, mədəni və hüquqi aspektlərini sual-cavab Ģəklində özündə ehtiva edir. Bunlardan 
baĢqa, yola saldığımız ildən etibarən baĢlanan və məĢhur Amerika rep müğənnisi Toni Bləkmən və 

Azərbaycanın “Dəyirman” qrupunun iĢtirakı ilə gerçəkləĢdirilən “Xocalıya ədalət” adlı rep-musiqinin klipi üzrə 

iĢlər də sona yetirilmiĢdir. Bu mahnı Xocalı qətliamı haqqında həqiqətləri özündə əks etdirməklə, dünya 

ictimaiyyətini bu faciəyə qiymət verməyə, bununla da Azərbaycanın haqq səsinə dəstək verməyə çağırır. Yekun 
olaraq, ötən il 10 dekabr Beynəlxalq Ġnsan Haqları günündə BMT-nin mənzil qərargahının yerləĢdiyi Cenevrədə 

beynəlxalq konfrans keçirilib. Eyni zamanda kampaniyanın saytı Ġspan, Alman və Türk dillərinə tərcümə 

edilib”. 
ElĢad Ġskəndərov kampaniyanın əsas fəaliyyət mexanizmlərindən birinin də vebsayt olduğunu diqqətə 

çatdırıb. Qeyd edib ki, kampaniya çərçivəsində əsas beynəlxalq əlaqələndirici vasitə kimi 

www.justiceforkhojaly.org saytının imkanlarından geniĢ istifadə olunub. BaĢ katibin söylədiyinə görə, 
kampaniyaya internet saytında 130 minə yaxın insan dəstək verərək, aksiyanın müxtəlif səviyyədə həyata 

keçirilməsində iĢtirak edib: “Vebsayt vasitəsilə dünya ictimaiyyətinə, ilk növbədə BMT-nin BaĢ Katibi Ban Ki 

Muna, ABġ prezidenti Barak Obamaya, Avropa Parlamenti, Avropa ġurası Parlament Assambleyası və digər 

qurumlara ünvanlanan “Dünya liderlərinə petisiya” da böyük əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, petisiya vasitəsilə 
dünyanın istənilən ölkəsinin vətəndaĢı adıçəkilən qurumlara və dünya liderlərinə müraciət edərək, onları 

Xocalıda baĢ vermiĢ kütləvi qırğını insanlığa qarĢı cinayət kimi tanımağa, bu faciəni törədənlərin cinayət 

məsuliyyətinə cəlb edilməsinə dəstək verməyə çağıra bilər. Ona görə də dünyanın müxtəlif ölkələrində liderlərə 
ünvanlanan petisiya kampaniyası ilə bağlı məlumatlandırıcı tədbirlərin həyata keçirilməsini planlaĢdırmıĢıq”. 

BaĢ katib bu ilin 23 fevral-1 mart tarixlərində dünyanın 30-a yaxın ölkəsində “Xocalıya ədalət” 

kampaniyası çərçivəsində bir sıra tədbirlərin həyata keçiriləcəyini də bildirib. Deyib ki, Xocalıda baĢ vermiĢ 

kütləvi qırğının insanlığa qarĢı cinayət kimi tanınması üçün 1 il ərzində imzatoplama kampaniyası davam 
etdiriləcək və ilin sonunda kampaniyanın fəalları tərəfindən sözügedən beynəlxalq qurumların rəhbərlərinə 

təqdim ediləcək: “Ġmzatoplama kampaniyasına beynəlxalq səviyyədə geniĢ ictimai marağın yaradılması, 

həmçinin imza atanların dairələrinin geniĢləndirilməsi məqsədilə müxtəlif təbliğat xarakterli aksiyaların həyata 
keçirilməsi nəzərdə tutulub. Bu aksiyalara gələn həftə Xocalı soyqırımının 18-ci ildönümü münasibətilə 

keçiriləcək anım tədbirlərində baĢlanılacaq. Fevralın 24-də 613 Xocalı qurbanının adı yazılmıĢ Ģarlar Böyük 
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Britaniya Parlamenti qarĢısında göyə buraxılacaq. Ayın 26-da Moskvada “Xocalıya Ədalət Kampaniyası-1 illik 

fəaliyyətin yekunları” adlı tədbir baĢ tutacaq və tədbirdə “Xocalıya ədalət” rep layihəsinin təqdimatı keçiriləcək. 

Həmin tarixdə Berlində Xocalı faciəsi ilə bağlı konfrans olacaq. Yenə fevralın 26-da Meksika Milli Avtonom 

Universitetində kampaniyanın foto sərgisi keçiriləcək, həmçinin kampaniyanın vebsaytının Ġspan dilindəki 
versiyasının və “Xocalıya ədalət” klipinin təqdimatı olacaq. Vyana, Amsterdam, Paris, Cakarta və dünyanın 

baĢqa tanınmıĢ Ģəhərlərində də bu tipli aksiyalar keçiriləcək. Bunlarla yanaĢı, 25 fevral tarixində Ankarada, 

Böyük Millət Məclisinin binasında “Qarabağ: suallar və faktlar” kitabının, 1 mart tarixində isə Moskvada rus 
yazıçısı Yuri Pompeyevin “Qarabağ gündəliyi” kitabının təqdimat mərasimi keçiriləcəkdir”. 

 

Rufik ĠSMAYILOV  
 

“525-ci qəzet”.-2010.-20 fevral.-N.33.-S.7. 
 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsinin 
PREZĠDENT  KĠTABXANASI 

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

67 

 

Küveytdə “Xocalıya Ədalət” kampaniyasının təqdimatı olub 

 
Küveytin aparıcı gənclər təĢkilatı olan LoYAC-ın (Youth Achievement Center) qərargahında Ġslam 

Konfransı TəĢkilatının Gənclər Forumunun(ĠKTGF) mədəniyyətlərarası dialoq üzrə baĢ əlaqələndiricisi Leyla 

Əliyevanın təĢəbbüsü ilə elan olunmuĢ “Xocalıya ədalət” kampaniyasının təqdimatı keçirilib. “Xocalıya Ədalət” 

kampaniyasının petisiyası imzalanıb və Xocalı qətliamının 18-ci ildönümü münasibətilə “Xocalı uĢaqların gözü 
ilə” sərgi təĢkil olunub.  

Azərbaycanın Küveytdəki səfirliyi və LoYAC tədbirlə bağlı əvvəlcədən geniĢ ictimai məlumatlandırma 

iĢi aparıb, Küveytin “Kuwait Times”, “Əl-Ray” və “Əl-Cəridə”, “Al-Avan” qəzetlərində bu barədə haqqında 
elanlar yerləĢdirilib.  

LoYAC-ın icraçı direktoru xanım F. Əl-Saqqaf Xocalı qətliamının insanlığa qarĢı törədilmiĢ cinayət 

olduğunu, , bu tədbir vasitəsilə günahsız Xocalı qurbanlarının səsinin Küveyt ictimaiyyətinə çatdırılacağını qeyd 
edib. Deyib ki, rəhbərlik etdiyi təĢkilatın “Xocalıya Ədalət” kampaniyası haqqında ictimai məlumatlandırmanı 

artırmaq istiqamətində fəaliyyətini davam etdirəcək. Azərbaycana səfəri zamanı Xocalı qaçqınları və onların 

həyat Ģəraiti ilə tanıĢ olduğunu bildirən natiq Azərbaycan xalqının qonaqpərvərliyinə, zəngin mənəvi və mədəni 

dəyərlərinə, musiqisinə, xüsusilə muğam sənətinə, Bakı Ģəhərinin gözəlliyinə və Azərbaycan xalqının qürur və 
səmimiyyətinə valeh olduğunu vurğulayıb.    

Səfir ġahin Abdullayev bu tədbirin təĢkilinə və Xocalı qurbanlarının haqq səsinin Küveyt ictimaiyyətinə 

çatdırılmasında göstərdiyi dəstəyə görə, xanım F.Əl-Saqqafa və LoYAC təĢkilatının üzvlərinə minnətdarlığını 
bildirib. Ermənistanın Azərbaycana qarĢı təcavüzü, bir milyondan artıq azərbaycanlının qaçqın və məcburi 

köçkün Ģəraitinə düĢməsi, ermənilər tərəfindən Azərbaycana qarĢı törədilmiĢ terror əməliyyatları və insanlığa 

qarĢı cinayət olan Xocalı qətliamının təfərrüatları barədə danıĢıb. Səfir “Xocalıya Ədalət” kampaniyası 

çərçivəsində il ərzində silsilə tədbirlərin davam etdiriləcəyini bildirib.  
Sonra LoYAC-ın üzvü və Küveyt Universitetinin tələbəsi Əmnəh Tarxan “Xocalıya Ədalət” 

kampaniyasının hazırladığı materiallar əsasında Xocalı qətliamı və “Xocalıya Ədalət” kampaniyası haqqında 

prezentasiya keçirib. 
O, bütün Küveyt gənclərini və ictimaiyyətini bu kampaniyaya qoĢulmağa dəvət edib. UĢaqların, hamilə 

qadınların və qocaların kütləvi Ģəkildə öldürüldüyü Xocalı qətliamı haqqında beynəlxalq KĠV-də az məlumat 

verildiyindən təəssüfləndiyini bildirən natiq Xocalı haqqında məlumatlandırmanı artırmaq məqsədilə beynəlxalq 
informasiya yayım Ģirkətləri və Küveytin yerli kanallarına müraciət etdiyi barədə məlumat verdi. 

Ə. Tarxan Bakıda Xocalı qaçqınları ilə Ģəxsən görüĢdüyünü, belə ağır faciə yaĢayan insanların qürur və 

mətanətinə qibtə etdiyini və onların heç kimdən maddi yardım ummadıqlarını vurğulayıb. Deyib ki, həmin 

insanların yeganə istəyi haqq səslərinin dünyaya çatdırılmasıdır. 
Sonra kampaniyanın hazırladığı petisiyanın imzalanması mərasimi olub. Sənəd Azərbaycan, Küveyt, 

Ġordaniya, Kanada, Çin, Mavritaniya, Livan və Hindistan vətəndaĢları olmaqla, 49 nəfər tərəfindən imzalanıb və 

sərgiyə baxıĢ keçirilib. 
Tədbir Küveytin ən aparıcı televiziya kanalı olan “Əl-Vətən” kanalı və “Kuwait Times”, “Əl-Ğabas”, 

“Əl-Ray”, “Əl-Cərid” qəzetləri tərəfindən iĢıqlandırılıb. 

 

P. SULTANOVA  

 

“525-ci qəzet”.-2010.-20 fevral.-N.33.-S.7. 
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Küveytdə “Xocalıya ədalət” kampaniyasının təqdimatı keçirilmiĢdir 
 

Bakı, 22 fevral (AzərTAc). Xocalı soyqırımının 18-ci ildönümü ərəfəsində Küveytdə “Xocalıya ədalət” 
beynəlxalq kampaniyasının təqdimatı keçirilmiĢdir.  

Təqdimat Küveytin ən böyük gənclər təĢkilatlarından biri olan Lozan Gənclər üçün Nailiyyətlər Mərkəzi - 

LoYAC-ın ofisində təĢkil olunmuĢdur.  
Tədbirdə Xocalı faciəsi haqqında məlumat verilmiĢ, kampaniyanın internet səhifəsi 

(www.justiceforkhojaly.org) və “Xocalı uĢaqların gözü ilə” adlı fotosərgi nümayiĢ etdirilmiĢdir.  

BildirilmiĢdir ki, Azərbaycan tarixində ən dəhĢətli və faciəli səhifələrdən biri – Xocalı soyqırımı günü 613 

nəfər öldürülmüĢ, minədək müxtəlif yaĢlı dinc sakin aldığı güllə yarasından əlil olmuĢdur. 8 ailə tamamilə məhv 
edilmiĢ, 25 uĢaq hər iki valideynini, 130 uĢaq valideynlərindən birini itirmiĢdir. Faciə baĢ verən gecə mindən 

çox dinc sakin girov götürülmüĢ, onlardan bəzilərinin taleyi indi də məlum deyildir.  

Tədbirin sonunda Xocalı qətliamına beynəlxalq səviyyədə hüquqi-siyasi qiymət verilməsi üçün dünya 
liderlərinə ünvanlanan petisiya iĢtirakçılara təqdim edilmiĢ və imzalar toplanmıĢdır.  

Təqdimatda iĢtirak edən Azərbaycanın Küveytdəki səfiri ġahin Abdullayev gənclərə Xocalı faciəsi 

haqqında həqiqətlərin Küveyt ictimaiyyətinə çatdırılması üçün göstərdikləri təĢəbbüsə və fəaliyyətə görə 
təĢəkkür etmiĢdir. BildirilmiĢdir ki, “Xocalıya ədalət” beynəlxalq kampaniyası Ġslam Konfransı TəĢkilatı 

Gənclər Forumunun mədəniyyətlərarası dialoq üzrə baĢ əlaqələndiricisi Leyla Əliyevanın təĢəbbüsü ilə 

yaradılmıĢdır.  

Qeyd edək ki, fevralın 5-də Küveyti təmsil edən gənclərdən ibarət nümayəndə heyətinin Bakıya səfəri 
zamanı Ġslam Konfransı TəĢkilatı Gənclər Forumunun baĢ katibi ElĢad Ġsgəndərovun LoYAC gənclər 

təĢkilatının nümayəndələri ilə görüĢü keçirilmiĢ, təĢkilatın rəhbərliyi “Xocalıya ədalət” beynəlxalq 

kampaniyasına dəstək verməyə hazır olduğunu bildirmiĢdi.  
 

AzərTAc 

22 fevral 2010-cu il 
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"Ġrəli" Ukraynanın gənclər təĢkilatı ilə birgə Xocalıya həsr olunmuĢ konfrans keçirmiĢdir 

 
"Ġrəli" Ġctimai Birliyi Kiyevin "Molodejnıy Evropeyskiy Rux" Ģəhər təĢkilatı ilə birgə "Xocalı 

faciəsi. Konflikt nöqtələrinin inkiĢaf tarixi: Ukrayna və Azərbaycan" mövzusuna həsr olunmuĢ konfrans 

keçirmiĢdir.  

 
Ukraynanın bir sıra aparıcı gənclər təĢkilatları fəallarının, tarixçilərin, politoloqların və jurnalistlərin 

qatıldığı tədbiri Ukrayna Avropa Gənclər Hərəkatının Kiyev Ģəhər təĢkilatının sədri Aleksandra Skiba açaraq 18 

il bundan öncə Xocalıda ermənilər tərəfindən törədilmiĢ bəĢəriyyətə qarĢı cinayətin hələ də cavabsız 
qalmasından təəssüflə danıĢmıĢdır. 

Əsrlər boyu Ukrayna xalqının da dəfələrlə soyqırımı və faciələrlə üzləĢdiyini bildirən "Ġrəli" Ġctimai 

Birliyinin Ukraynadakı təmsilçisi Cavid Hüseynzadə "Xocalıya ədalət" kampaniyasına qoĢulan ukraynalı 
həmyaĢıdlarına minnətdarlığını bildirmiĢdir.  

Ukrayna Avropa Gənclər Hərəkatı təĢkilatının fəallarından Alesya Xoleç XX əsrin ən amansız faciəsi olan 

Xocalı soyqırımına hələ də hüquqi siyasi qiymətin verilməməsini tarixi ədalətsizlik kimi qiymətləndirərək 

azərbaycanlı gənclərin bununla bağlı beynəlxalq təĢkilatlara və dünya birliyinə müraciət etmək üçün 
imzatoplama kampaniyasına qoĢulduqlarını bildirmiĢdir. Konfransda Ukrayna Dövlət Televiziyasının aparıcı 

jurnalisti Georqi Spasokukotskinin və Azərbaycan Televiziyasının Ukrayna və ġərqi Avropa ölkələri üzrə 

xüsusi müxbiri Möhsüm Qədiroğlunun ssenarisi əsasında çəkilmiĢ "Qarabağ tarixin burulğanında" sənədli 
filminin təqdimatı olmuĢdur. ĠĢtirakçılar filmdə son iki əsrdə erməni və ermənipərəst qüvvələrin Azərbaycan 

xalqına qarĢı həyata keçirdikləri amansız faciə və soyqırımı siyasəti ilə tanıĢ olmuĢlar.  

Filmdə göstərilənlərin sırf tarixi faktlara əsaslandığını bildirən tarixçi alimlərdən Fərhad Turanlı, Nataliya 

Rudenko və digər çıxıĢ edənlər Xocalı faciəsinin hələ də cəzasız qalmasını bəĢər tarixinin qara ləkəsi 
adlandırmıĢlar.  

Konfrans iĢtirakçılarına həmçinin Heydər Əliyev Fondu tərəfindən nəĢr olunmuĢ Qarabağ həqiqətlərini 

özündə əks etdirən kitablar paylanmıĢdır.   
  

 “Azərbaycan”.-2010.-23 fevral.-N 42.-S.6. 
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Xocalı soyqırımı Ġordaniya mətbuatında 
 

Azərbaycan xalqının tarixinə Xocalı soyqırımı kimi daxil olmuĢ, 1992-ci il fevralın 26-da ermənilər 
tərəfindən törədilmiĢ faciənin 18-ci ildönümü ilə bağlı və “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq kampaniyası 

çərçivəsində Azərbaycanın Ġordaniyadakı səfirliyi bəyanatla çıxıĢ etmiĢdir.  

Bəyanat Ġordaniyanın Xarici ĠĢlər Nazirliyinə və bir sıra dövlət təĢkilatlarına, habelə krallıqda akkreditə 
olunmuĢ səfirliklərə göndərilmiĢ, yerli KĠV-lərdə dərc edilmiĢ və səfirliyin rəsmi saytında yerləĢdirilmiĢdir. 

Səfirlikdən bildirmiĢlər ki, Ġordaniyanın məĢhur jurnalisti, ölkənin aparıcı “Ər-Rəy” və “ġihən” 

qəzetlərinin siyasi icmalçısı Mərvan Sudahın fevralın 18-19-da bu mətbu orqanlarda Xocalıda baĢ vermiĢ faciə 

haqqında məqalələri dərc olunmuĢdur.  
Səfirliyin elanlar lövhəsində yüzlərlə günahsız insanın qətlə yetirilməsini və yaralanmasını əks etdirən 

məlumatlar və fotolar yerləĢdirilmiĢdir.  

Xocalı soyqırımı haqqında məlumatı daha geniĢ yaymaq məqsədi ilə səfir Elman Araslı və səfirliyin 
əməkdaĢları Ġordaniyanın rəsmi və ictimai dairələrinin nümayəndələri, krallıqda akkreditə olunmuĢ xarici 

ölkələrin diplomatları ilə görüĢlərdə ermənilər tərəfindən törədilmiĢ bu dəhĢətli hadisə və onun ağır nəticələri, 

Dağlıq Qarabağda separatçı rejimin məqsədləri, münaqiĢənin tarixi barədə geniĢ məlumat vermiĢlər. Səfir 
E. Araslı Ġordaniya Senatının sədri, bu ölkənin xarici siyasət idarəsinin baĢ katibi, Ġordaniya televiziyasının 

rəhbəri, habelə bir sıra mədəniyyət və elm xadimləri ilə görüĢlərdə ermənilər tərəfindən törədilmiĢ qanlı 

hadisələr haqqında danıĢmıĢdır.  

Bundan əlavə, fevralın 15-də səfirliyin Heydər Əliyev Fondu ilə birgə Ġordaniya Universitetində təĢkil 
etdiyi tədbirdə Xocalı soyqırımı ilə bağlı kitablar, bukletlər və digər məlumatlar Krallığın ictimaiyyətinə təqdim 

olunmuĢdur. Kitabların bir nüsxəsi Ġordaniyanın aparıcı kitabxanalarına göndərilmiĢdir.  

Xocalı soyqırımının 18-ci ildönümü ilə əlaqədar bəyanat və məlumat fevralın sonunda səfirliyin 
bülleteninin növbəti nömrəsində öz əksini tapacaqdır. Fevralın 26-da isə səfirliyin önündəki Azərbaycan bayrağı 

matəm əlaməti olaraq endiriləcək və Xocalı hadisələrini əks etdirən fotosərgidə Ģəhidlərimizin xatirəsi ehtiramla 

yad olunacaqdır. 

 
(AzərTAc) 

“Palitra”.-2010.-23 fevral.-N.21.-S.4. 
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Moskvada “Xocalıya ədalət” beynəlxalq kampaniyasının təqdimatı  

olacaqdır 

 
Moskva, 24 fevral (AzərTAc). Fevralın 26-da Moskvada “Xocalıya ədalət” beynəlxalq kampaniyasının 

təqdimatı olacaq və bu beynəlxalq aksiyanın bir ilinə yekun vurulacaqdır. Tədbir Rusiya Azərbaycanlı Gənclər 
TəĢkilatı (RAGT) və Ġslam TəĢkilatı Konfransının Gənclər Forumu tərəfindən birgə təĢkil olunmuĢdur.  

Mərasimdə RAGT-nin sədri, Gənclər Forumunun mədəniyyətlərarası dialoq üzrə baĢ əlaqələndiricisi və 

“Xocalıya ədalət” kampaniyasının təĢəbbüskarı Leyla Əliyevanın çıxıĢ edəcəyi gözlənilir. Tədbir çərçivəsində 
Yuri Pompeyevin “Qarabağ gündəlikləri” kitabının təqdimatı keçiriləcək, müəllif, habelə ölkəmizin Rusiyadakı 

səfiri Polad Bülbüloğlu çıxıĢ edəcək, Xocalı faciəsi haqqında sənədli film nümayiĢ etdiriləcəkdir. “Xocalıya 

ədalət” kampaniyasının bir ili” fotosərgisi və “Xocalıya ədalət” musiqi klipinin təqdimatı keçiriləcəkdir.  

 

Asya Hacızadə  

AzərTAc-ın xüsusi müxbiri  

Moskva 
 

24 fevral 2010-cu il 
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“Xocalıya Ədalət” musiqi manifestinin təqdimatı keçirilmiĢdir 
 

Heydər Əliyev Fondu, Gənclər və Ġdman Nazirliyi, Dialoq və ƏməkdaĢlıq Uğrunda Ġslam Konfransı 
TəĢkilatının Gənclər Forumunun birgə təĢkilatçılığı ilə "Xocalıya ədalət" musiqi manifestinin təqdimat 

mərasimi keçirilmiĢdir. Tədbirdə gənclər və idman nazirinin müavini Ġntiqam Babayev, Ġslam Konfransı 

TəĢkilatının Gənclər Forumunun baĢ katibi ElĢad Ġsgəndərov, millət vəkilləri RövĢən Rzayev, Qənirə PaĢayeva, 
Fuad Muradov, Hadi Rəcəbli, "Ġrəli" Ġctimai Birliyinin sədri Ceyhun Osmanlı çıxıĢ etmiĢlər.  

Natiqlər bildirmiĢlər ki, Azərbaycan xalqı Xocalı qurbanlarının xatirəsini daim yad edir və bu həqiqətlərin 

dünya ictimaiyyətinə çatdırılması üçün dövlətimiz bütün imkanlardan geniĢ istifadə edir. Məhz ümummilli lider 

Heydər Əliyevin ikinci dəfə hakimiyyətə gəliĢindən sonra bu soyqırım aktı öz siyasi qiymətini almıĢdır. 1994-cü 
ildə Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi fevralın 26-nı "Xocalı Soyqırımı Günü" elan etməsi barədə qərar 

qəbul etmiĢdir.  

ÇıxıĢ edənlər həmçinin əlavə etmiĢlər ki, XX əsrin sonunda Azərbaycan xalqına qarĢı törədilmiĢ 
soyqırımı olan Xocalı faciəsi tariximizin ən acı səhifəsi kimi gənclərimizin vətənpərvərlik tərbiyəsində mühüm 

rol oynamalıdır. Gənclər tarixdən nəticə çıxarmalı, gələcəkdə bu kimi faciələrin bir daha baĢ verməməsi üçün 

daha mübariz olmalıdırlar. Xocalı faciəsinin və bütövlükdə ermənilərin Azərbaycan xalqına qarĢı apardıqları 
etnik təmizləmə və soyqırımı siyasətinin konkret tarixi faktlarla gənclərimizin diqqətinə çatdırılması hər bir 

dövlət orqanının ümdə borcu və vəzifəsi olmalıdır.  

"Xocalıya ədalət" rep üslubunda yazılmıĢ mahnının klipinin süjet xətti rejissor Fuad ƏliĢova məxsusdur. 

Aranjemanı tanınmıĢ amerikalı səs rejissoru, 3 dəfə "Qremmi" mükafatı laureatı olmuĢ Qordon Vilyams 
tərəfindən iĢlənmiĢ və amerikalı repçi Toni Blekman və Azərbaycanın rep qrupu "Dəyirman" tərəfindən də ifa 

edilmiĢdir.  

Qordon Vilyams isə faciə barədə ətraflı məlumat aldığı zaman çox təsirləndiyini və onun mahiyyəti 
haqqında bütün dünyanın bilməsinin vacib olduğunu qeyd etmiĢdir. Mahnıya çəkilən klipin çəkiliĢləri studiya 

Ģəraitində, ġəhidlər xiyabanında və Ağcabədi rayonunun qaçqın düĢərgəsində aparılmıĢdır. Mahnıda müasir rep 

ritmləri ilə yanaĢı milli musiqimizin elementləri - muğam və balaban musiqisindən də istifadə edilmiĢdir.  

 
AzərTAc 

“Azərbaycan”.-2010.-25 fevral.-N.44.-S.4. 
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Londonda “Xocalıya ədalət” kampaniyası çərçivəsində geniĢmiqyaslı  

tədbir keçirilmiĢdir 
 

Bakı, 25 fevral (AzərTAc). Fevralın 24-də “Xocalıya ədalət” beynəlxalq kampaniyası çərçivəsində 

Avropa-Azərbaycan Cəmiyyətinin təĢkilatçılığı ilə Temza çayında üzən “Silver Sturgeon” gəmisində Böyük 

Britaniyanın ictimai-siyasi xadimləri, deputatlar və diplomatların iĢtirakı ilə Xocalı qətliamının 18-ci 
ildönümünə həsr edilmiĢ tədbir keçirilmiĢdir.  

Tədbir zamanı “Silver Sturgeon” gəmisindən havaya Xocalı faciəsi zamanı həlak olmuĢ 613 nəfərin 

adları qeyd edilmiĢ Ģarlar və çaya həmin sayda qərənfillər buraxılmıĢdır. Amerikalı rep musiqiçisi Toni 
Bləkmən və Azərbaycanın tanınmıĢ “Dəyirman” qrupu tərəfindən ifa edilmiĢ “Xocalıya ədalət” adlı mahnının 

təqdimatı keçirilmiĢdir. Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi və Xocalı faciəsi Ģəkillərindən ibarət rəsm sərgisi nümayiĢ 

etdirilmiĢdir.  
Sonda Böyük Britaniyanın BaĢ nazirinə ünvanlanmıĢ petisiyaya imza toplanmıĢdır. Petisiya Xocalı 

qətliamını insanlığa qarĢı cinayət kimi tanımağa və günahkarların hüquqi məsuliyyətə cəlb edilməsi üçün səyləri 

gücləndirməyə çağırır.  

Qeyd etmək lazımdır ki, Böyük Britaniya BaĢ nazirinin katibliyi petisiyanı aldığını rəsmi olaraq təsdiq 
etmiĢ və bir il ərzində imzaların öz rəsmi ünvanına (http://petitions.number10.gov.uk/Khojaly/) qəbul edilməsi 

üçün razılıq vermiĢdir.  

“Xocalıya ədalət” kampaniyasının fəalları tərəfindən bu ilin sonuna qədər Boyük Britaniya 
vətəndaĢlarından kampaniyanın saytı (www.justiceforkhojaly.org) vasitəsilə 100 minə qədər imza toplanması 

planlaĢdırılır.  

 

AzərTAc 

25 fevral 2010-cu il 
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Meksikadakı səfirliyimiz “Xocalıya Ədalət!” beynəlxalq kompaniyası çərçivəsində  

bir sıra tədbirlər həyata keçirib 

 
Xocalı soyqırımının növbəti ildönümünün qeyd olunması ilə əlaqədar “Xocalıya Ədalət!” beynəlxalq 

kompaniyası çərçivəsində Azərbaycanın Meksikadakı Səfirlik tərəfindən bir sıra təbliğat-informasiya xarakterli 
tədbirlər həyata keçirilib. Belə ki, M. Ələkbərzadənin müəllifi olduğu “Azərbaycanda Xocalı soyqırımı” adlı 

sənədli film ispan dilinə tərcümə edilmiĢ və səsləndirilib. Bundan əlavə, ispan dilində Xocalı soyqırımına həsr 

edilmiĢ iki internet səhifəsi hazırlanıb istifadəyə verilib (www.justiciaparajodyali.org, 
www.justiceforkhojaly.mx). Ġnternet səhifələrində, Ermənistan–Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin 

tarixi, Xocalı soyqırımının təfərrüatları barədə audioyazı, həmçinin Toni Bləkmən və “Dəyirman” qrupunun 

birgə ifa etdiyi musiqi klipi də yerləĢdirilib. Qeyd etmək lazımdır ki, Latın Amerikası regionunda internet 

istifadəçilərinə ilk dəfə olaraq, Ermənistanın Azərbaycana qarĢı həyata keçirdiyi iĢğalçılıq və etnik təmizləmə 
siyasətinə həsr olunmuĢ ispan dilində audio və video materiallar, internet səhifələri, həmçinin ispan dilli 

istifadəçilər üçün məĢhur www.facebook.com saytında “Justicia para Jodyali” Ģəbəkə qrupu yaradılıb.  

Səfirliyin mətbuat xidmətindən “Paritet”ə verilən  məlumata görə, fevral ayının 23-də “Xocalıya 
Ədalət!” kompaniyası çərçivəsində Meksikanın paytaxtı Mexiko Ģəhərində Latın Amerikası regionunda ən 

məĢhur ali təhsil ocaqlarından biri və qədim tarixə malik olan Meksika Milli Avtonom Universitetində (UNAM) 

Xocalı faciəsinin 18-ci ildönümü münasibəti ilə konfrans keçirilib. Konfrans, sözügedən Universitetin müəllimi, 
“Xocalıya Ədalət!” beynəlxalq kompaniyasının Meksika üzrə koordinatoru Luiz Felipe Peres və Azərbaycanın 

Meksikadakı Səfirliyinin birgə səyləri ilə təĢkil edilib. 

Tədbirdə, ABġ-ın Montana Universitetinin professoru Tomas Qolts, Səfir Ġ. Muxtarov, UNAM-ın 

professoru Karlos Bayesteros və Latın Amerikası Azərbaycanlıları Assosiasiyasının sədri N. AtakiĢiyev çıxıĢ 
etmiĢlər. ÇıxıĢ edənlər, münaqiĢənin tarixi və nəticələri, indiyədək Azərbaycan ərazilərinin Ermənistan 

tərəfindən iĢğalının davam etdirilməsi və Xocalı soyqırımının təfərrüatları barədə tədbir iĢtirakçılarına ətraflı 

məlumatlar vermiĢlər. Tədbir zamanı, Səfir Ġ. Muxtarovun xahiĢi ilə Xocalı və digər Azərbaycan ərazilərində 
Ermənistan silahlı qüvvələrinin qətlə yetirdiyi Ģəhidlərin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad olunub. Konfrans 

zamanı, ispan dilində səsləndirilmiĢ “Azərbaycanda Xocalı soyqırımı” sənədli filmi nümayiĢ etdirilmiĢ, ispan 

dilində “Xocalıya Ədalət!” internet səhifələri təqdim edilmiĢ, habelə Toni Bləkmən və “Dəyirman” qrupunun 

birgə ifa etdiyi “Justice for Khojaly” mahnısı səsləndirilib. 
Konfransdan sonra iĢtirakçılar, “Justicia para Jodyali” (Xocalıya Ədalət) yazılı köynəklər geyərək rəsmi 

fotoĢəkil çəkdirmiĢ, “Xocalıya Ədalət!” Ģüarı altında baĢlanmıĢ xüsusi imza toplama kompaniyasına qoĢulmuĢ 

və Azərbaycana qarĢı davam edən ədalətsizliyə etinasız qalmadıqlarını nümayiĢ etdirərək, beynəlxalq etiraz 
aksiyasında dəstək vermiĢlər.  

Konfransda, ümumilikdə 150 nəfərdən artıq  UNAM-ın müəllim və tələbələri, Meksikada akkreditə 

olunmuĢ diplomatik korpus üzvləri, Meksikada yaĢayan həmyerlilərimiz və yerli kütləvi informasiya vasitələri 
nümayəndələri iĢtirak etmiĢlər. “Xocalıya Ədalət!” beynəlxalq kompaniyası çərçivəsində Xocalı faciəsi və 

Ermənistan–Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin həqiqətləri barədə Meksika ictimaiyyətinin 

məlumatlandırılması istiqamətində Səfirlik tərəfindən müvafiq tədbirlər davam etdiriləcək. 

 

SƏBUHI 

 

“Paritet”.-2010.-25-26 fevral.-N.19.-S.7. 
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"Xocalıya ədalət" beynəlxalq kampaniyasının səmərəsi ildən-ilə artır 
 

Leyla Əliyevanın təĢəbbüsü soyqırımı faktının  

xaricdə tanınması prosesinə böyük töhfə verib 

 

Ölkəmizin dünya birliyinə inteqrasiyası, respublikamızın tərəqqisi, xalqımızın rifah halının daha da 

yaxĢılaĢdırılması istiqamətində ulu öndərin müəyyənləĢdirdiyi siyasətin tədqiq edilməsinə, təĢviqatına, 

tarixi Ģəxsiyyətin ümummilli ideyalarının reallaĢdırılmasına dəstək verən Heydər Əliyev Fondu 

Azərbaycanın bütün sahələrdə dinamik inkiĢafına, ölkəmizdə vətəndaĢ cəmiyyəti quruculuğu prosesinin 

sürətləndirilməsinə layiqli töhfə verir. Heydər Əliyev Fondu həyata keçirdiyi uğurlu layihələrlə ölkəmizin 

dünya miqyasındakı nüfuzunun artmasında mühüm xidmətlərə malikdir. Milli maraqların təminatı, 

müasirləĢmə, respublikamız haqda həqiqətlərin yayılması, ölkəmizin xarici aləmə olduğu kimi təqdim 

edilməsi və digər müqəddəs missiyaları müvəffəqiyyətlə həyata keçirən fondun bütün təĢəbbüsləri uğurlu 

nəticələr verir. 

 

Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO və ĠSESKO-nun xoĢməramlı səfiri, Milli Məclisin 
deputatı Mehriban xanım Əliyevanın təĢəbbüsü ilə ölkəmizdə həyata keçirilən bütün proqramlar, layihələr 

müasir dövrün ehtiyac və tələbləri, milli xüsusiyyətlərilə uyğunlaĢaraq ölkəmizin tərəqqisinə təkan verir. 

Fondun fəaliyyəti yalnız bununla yekunlaĢmayaraq Azərbaycan haqqında əsl həqiqətlərin beynəlxalq aləmə 

çatdırılması, bu istiqamətdə təbliğat və təĢviqatın aparılması ilə Ģaxələnir.  
 

Azərbaycan həqiqətlərinin carçısı 

 
Tarixdə analoqu olmayan, ötən əsrin sonunda dünyanın gözü qarĢısında baĢ vermiĢ Xocalı soyqırımı 

yalnız soydaĢlarımıza deyil, bütövlükdə bəĢəriyyətə qarĢı törədilmiĢ cinayət idi. Bu qətliamların müəllifləri isə 

özlərini dünyaya "əzabkeĢ" kimi təqdim edən erməni millətçiləridir. Amansız qətllərlə dünya tarixində silinməz 

izlər buraxan bu faciə əslində, erməni təcavüzkarlarının yalnız Azərbaycan xalqına deyil, dünya miqyasında 
insanlığa yönəldilmiĢ qəddarlığı idi. Xalqımızın yaddaĢına əbədi həkk olunmuĢ tarixin ən böyük faciələrindən 

biri olan Xocalı soyqırımı hər il daha geniĢ miqyasda qeyd olunur, humanitar fəlakət qurbanlarının xatirəsi əziz 

tutulur.  
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ problemi, ərazilərimizin erməni silahlı birləĢmələri tərəfindən 

iĢğalı, bu münaqiĢə nəticəsində doğma yurdlarından didərgin düĢmüĢ yüz minlərlə soydaĢımızın üzləĢdikləri 

çətinliklər daim Heydər Əliyev Fondunun diqqət mərkəzindədir. Fond Xocalı həqiqətlərinin dünyaya 
çatdırılması, qətliama obyektiv qiymət verilməsi istiqamətində atılan addımları uğurla davam etdirir. 

Tədbirlərdə Heydər Əliyev Fondunun hazırladığı "Xocalı soyqırımı" filmi, ermənilərin Xocalıda törətdikləri 

vəhĢilikləri əks etdirən fotoĢəkillər və müxtəlif illərdə xarici ölkələrin nüfuzlu nəĢrlərində faciə haqqında dərc 

edilmiĢ materiallar, habelə fonlun ümumtəhsil məktəbləri və uĢaq evlərində keçirdiyi "Xocalı uĢaqların gözü 
ilə" mövzusunda rəsm müsabiqəsindən ibarət ekspozisiyalar nümayiĢ etdirilir. Faciənin bütün detallarını əks 

etdirən faktların beynəlxalq aləmə çatdırılması istiqamətində görülən iĢlərdə təĢkilatın fəaliyyəti özünəməxsus 

yer tutur. Fondun dəstəyi və təĢkilatçılığı ilə məktəblilər arasında keçirilmiĢ "Xocalı uĢaqların gözü ilə" rəsm 
müsabiqəsi, fotoĢəkillərin, əl iĢlərinin dünyanın bir sıra qabaqcıl ölkələrində təĢkil olunmuĢ sərgisi beynəlxalq 

ictimaiyyətdə XX əsrin ən böyük faciəsi haqqında dolğun təsəvvürlər formalaĢdırıb.  

Məhz Heydər Əliyev Fondunun gərgin əməyinin nəticəsi olaraq indi dünya ölkələri əvvəlki illərdən fərqli 

olaraq erməni qəsbkarlarının insanlığa sığmayan qətlləri haqqında daha dolğun məlumatlandırılıb. Dünyanın 
nüfuzlu beynəlxalq təĢkilatları, aparıcı dövlətləri bəĢəriyyətə qarĢı yönəldilmiĢ bu cinayətin əsl mahiyyətini 

getdikcə daha çox anlayır, qətliamı kəskin Ģəkildə pisləyir, təcavüzkarla təcavüzə məruz qalanı tanıyırlar.  

 

Soyqırımının tanıdılması istiqamətində sistemli fəaliyyət 

 

Azərbaycan həqiqətləri, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin əsl səbəbkarları haqqında dünya birliyində aydın 
təsəvvürün formalaĢdırılmasında Heydər Əliyev Fondunun Rusiya Federasiyasındakı nümayəndəliyinin rəhbəri 

Leyla xanım Əliyevanın xüsusi xidmətləri var. Ġslam Konfransı TəĢkilatının (ĠKT) Dialoq və ƏməkdaĢlıq 

uğrunda Ġslam Konfransı Gənclər Forumunun mədəniyyətlərarası dialoq üzrə baĢ əlaqələndiricisi Leyla xanım 

Əliyeva Xocalı soyqırımı haqda faktların dünyaya çatdırılması istiqamətində sistemli və ardıcıl fəaliyyət 
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göstərərək erməni silahlı birləĢmələrinin ölkəmizin ərazisində həyata keçirdikləri soyqırımı siyasətinə dair 

faktları beynəlxalq birliyə təqdim edir.  

ĠKT-nin Dialoq və ƏməkdaĢlıq uğrunda Gənclər Forumunun Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin, Azərbaycan 

həqiqətlərinin, Ermənistanın iĢğalçılıq siyasətinin dünyaya çatdırılması istiqamətində apardığı mühüm iĢ öz 
səmərəsini verməkdədir. Gənclər forumu hələ 2007-ci ilin payızında Bakıda "Gənclər sivilizasiyaların alyansına 

tərəfdardır" təĢəbbüsü çərçivəsində təsis olunmuĢ "Sivilizasiyaların alyansı" Beynəlxalq Gənclər Hərəkatına 

müraciət edərək, bu qurumdan əməkdaĢlıq etdiyi beynəlxalq təĢkilatlar vasitəsilə Ermənistanın yürütdüyü 
siyasəti dünya birliyinə çatdırmağı tələb etmiĢdir.  

Dialoq və ƏməkdaĢlıq uğrunda Ġslam Konfransı Gənclər Forumunun (DƏĠKGF) mədəniyyətlərarası 

dialoq üzrə baĢ əlaqələndiricisi Leyla xanım Əliyevanın təĢəbbüsü ilə 2008-ci ilin mayın 8-də elan olunmuĢ 
"Xocalıya ədalət" beynəlxalq məlumat və təĢviqat kampaniyası çərçivəsində ilk tədbir Ġstanbulun "Taksim" 

metrostansiyasının sərgi salonunda Xocalı ilə bağlı uĢaqların çəkdiyi Ģəkillərdən və kampaniyaya qoĢulmuĢ 

xarici ölkə gənclərinin fotoĢəkillərindən ibarət sərginin açılıĢı oldu. Kampaniya çərçivəsində yalnız Türkiyə 

deyil, Avropanın baĢqa Ģəhərlərində də sərgilər təĢkil olundu. Ġstanbulda ĠKT-nin ƏməkdaĢlıq və Dialoq 
uğrunda Gənclər Forumu və ĠSESKO-nun təĢkilatçılığı ilə 2008-ci ilin mayın 17-də keçirilmiĢ ĠKĞT 

ekspertlərinin ikigünlük iclasında kampaniya ekspertlər tərəfindən bəyənildi və 26 fevral - Xocalı soyqırımı 

gününün bu beynəlxalq təĢkilata üzv ölkələrdə humanitar fəlakətlər qurbanlarının xatirəsini anma günü kimi 
qeyd olunması haqda mühüm qərar qəbul olundu.  

2008-ci ilin iyununda ĠKT-nin üzvü olan dövlətlərin xarici iĢlər nazirlərinin Uqandadakı konfransında 

ĠKT Gənclər Forumunun mədəniyyətlərarası dialoq üzrə baĢ əlaqələndiricisi Leyla xanım Əliyevanın "Xocalıya 

ədalət - Qarabağa azadlıq" təĢəbbüsü təsdiq olundu. Xarici iĢlər nazirlərinin konfransının 35-ci sessiyasında 
qəbul olunan xüsusi qətnamə dünyanın 57 ölkəsində müvafiq kampaniyanın həyata keçirilməsi üçün siyasi-

hüquqi baza yaradılmasını təmin etdi. Leyla xanım Əliyeva bu təĢəbbüsünün nüfuzlu beynəlxalq təĢkilat 

tərəfindən bəyənilməsini yüksək qiymətləndirərək dünya birliyinin Ermənistan, onun iĢğalçılıq siyasəti 
haqqında əsl həqiqətləri anladığını qeyd etdi: "Bu sənədin qəbul edilməsi Azərbaycan torpaqlarının iĢğal 

faktının beynəlxalq birlik tərəfindən getdikcə daha çox dərk olunmasını və təcavüzkarın mənəvi-siyasi 

baxımdan daha da təcrid olunmasını əks etdirir. Qətnamə Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi haqqında həqiqəti ĠKT 
üzvü olan ölkələrə və mədəniyyətlərarası dialoq vasitəsilə qlobal səviyyədə gənc nəslə çatdırmaq üçün imkan 

yaradır".  

Bu beynəlxalq kampaniyanın dünya miqyasında daha geniĢ təbliği üçün informasiya-kommunikasiyaları 

sistemlərindən də geniĢ istifadə edilir. Kampaniyanın virtual aləmdə yayılması və bu qəbildən olan silsilə 
tədbirlərin sistemləĢdirilməsi məqsədilə yaradılan internet saytı Xocalı faciəsinin əsl günahkarlarının, xalqımıza 

qarĢı soyqırımı haqqında faktların dünya ölkələrinə daha geniĢ çatdırılmasına imkan yaradır. Artıq proqram və 

onun internet saytı dünyanın müxtəlif Ģəhərlərində - VaĢinqton, Ġstanbul, Berlin, Buxarest, Kiyev, Vyana, 
Brüssel, Pekin, VarĢava və digər ölkələrdə Xocalı soyqırımı haqqında dolğun məlumatları beynəlxalq 

ictimaiyyətə çatdırır.  

 

Xocalı faciəsinə beynəlxalq maraq artır  

 

Ġslam ölkələrində vahid soyqırımı qurbanları gününün təsis edilməsi təklifi də müsəlmanlara qarĢı 

qətliamların yayılması istiqamətində ən mühüm addımlardan biridir. ĠKT-nin ƏməkdaĢlıq və Dialoq uğrunda 
Gənclər Forumunun mədəniyyətlərarası dialoq üzrə baĢ əlaqələndiricisinin təĢəbbüsü ilə baĢlanmıĢ kampaniya 

artıq müsəlman dövlətlərinin böyük marağına səbəb olub. Elə bunun nəticəsi olaraq Xocalı qətliamının islam 

ölkələrində dərsliklərə daxil edilməsi haqda yeni təkliflər irəli sürülüb və bu, bir sıra dövlətlər tərəfindən 
dəstəklənib. Bu, uĢaqların hələ orta məktəb illərindən qətliam barədə məlumatlandırılmasına və nəticədə gələcək 

nəsillərin ermənilərin etnik təmizləmə, iĢğalçılıq siyasətinin əsl mahiyyətini aydın Ģəkildə dərk etməsinə səbəb 

olacaq.  

Xocalı faciəsinin dünya dövlətləri tərəfindən soyqırımı kimi tanınması, qətliama ayrı-ayrı ölkələrin 
qanunverici orqanları tərəfindən obyektiv qiymət verilməsi tarixi zərurət olaraq qalmaqdadır. Artıq bir sıra 

dövlətlər 1992-ci ilin 25-26 fevralında soydaĢlarımıza qarĢı etnik təmizləmə cinayətinin əsl mahiyyətini anlayır, 

qətliama siyasi qiymət verilməsinin bəĢəri borc olduğunu baĢa düĢürlər. Heydər Əliyev Fondunun Rusiya 
Federasiyasındakı nümayəndəliyinin təĢəbbüsü ilə hazırlanmıĢ Xocalı soyqırımı sərgisinin nümayiĢ etdirilməsi 

qətliamın dünya ölkələri tərəfindən kəskin pislənilməsinə səbəb olub.  

Soyqırımının tanıdılması və qətliama siyasi qiymətin verilməsi istiqamətində görülən iĢlər artıq daha ciddi 
nəticələr verməkdədir. Həyata keçirilən tədbirlərin səmərəsi kimi islam ölkələrinin ali təhsil və elm nazirlərinin 

dördüncü konfransı Xocalı faciəsinin beynəlxalq səviyyədə tanınması istiqamətində təĢəbbüslə çıxıĢ edib.  
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Heydər Əliyev Fondunun Rusiya Federasiyasındakı nümayəndəliyinin rəhbəri Leyla xanım Əliyevanın 

Xocalı faciəsi haqqında dünya ölkələrində dolğun təsəvvürlərin formalaĢdırılması istiqamətindəki səylərinin və 

bununla bağlı fəaliyyətinin müsbət nəticələri göz qabağındadır. Soyqırımı faktlarının müsəlman dövlətlərinin ali 

təhsil məktəblərinin dərsliklərinə salınması və qətliama aid həqiqətlərin daha geniĢ miqyasda yayılması təklifləri 
islam ölkələrinin ali təhsil və elm nazirlərinin dördüncü konfransının yekun qətnaməsinə daxil edilib. Bu sənəd 

də ermənilərin Xocalıda törətdikləri qətliamlar haqqında əsl faktların ĠKT-yə üzv ölkələrin ali təhsil 

müəssisələrinin dərsliklərində əks olunmasını dəstəkləyir və "Xocalıya ədalət" beynəlxalq kampaniyasının bu 
ildən baĢlayaraq bir neçə il ərzində davamlı və geniĢ miqyasda keçirilməsi zəruriliyini əks etdirir. ĠKT-nin 

ƏməkdaĢlıq və Dialoq uğrunda Gənclər Forumunun mədəniyyətlərarası və sivilizasiyalararası dialoq üzrə baĢ 

əlaqələndiricisinin irəli sürdüyü "Xocalıya ədalət" beynəlxalq kampaniyası təĢkilata üzv ölkələrdə 2009-2012-ci 
illərdə prioritet Ģəkildə həyata keçirilməsinin vacibliyini özündə ehtiva edir.  

 

Soyqırımının tanıdılması istiqamətində iĢ uğurla davam etdirilir  

 
"Xocalıya ədalət" beynəlxalq kampaniyası dünyanın müxtəlif ölkələrində faciə ilə bağlı real faktların foto 

və film sərgiləri, internet, beynəlxalq konfranslar və nümayiĢlər, o cümlədən aparıcı beynəlxalq təĢkilatların 

nümayəndələri ilə görüĢlərin keçirilməsi vasitəsilə çatdırılmasını nəzərdə tutur.  
Faciənin soyqırımı kimi tanıdılması, bəĢəriyyətə qarĢı yönəldilmiĢ bu ən ağır cinayətə siyasi qiymət 

verilməsi, soyqırımı həqiqətlərinin ĠKT ölkələrində yayılması haqqında siyasi qərar, Gənclər Forumunun 

təĢəbbüsü və Azərbaycan Respublikası Xarici ĠĢlər Nazirliyinin dəstəyi ilə ĠKT-yə üzv ölkələrin xarici iĢlər 

nazirlərinin 35-ci sessiyasında və beynəlxalq təĢkilata üzv ölkələrin 11-ci zirvə görüĢündə qəbul edilən 
qətnamələrdə də əksini tapıb. 

Xocalı soyqırımının 18-ci ildönümü ərəfəsində bir sıra ölkələrdə keçirilən anım tədbirləri əvvəlki illərlə 

müqayisədə indi daha geniĢ miqyasda təĢkil olunub. BəĢəriyyətə və insanlığa qarĢı törədilmiĢ ən ağır cinayətin 
baĢ verdiyi 26 fevral günü yalnız Azərbaycanda deyil, digər müsəlman ölkələrində də humanitar fəlakətlər 

qurbanlarının xatirəsinin anım günü kimi tarixə düĢdü. Bu isə faciənin soyqırımı kimi tanıdılmasına yönəldilmiĢ 

addımların nəticəsiz qalmadığını sübut edir. 
Görülən məqsədyönlü və səmərəli iĢ nəticəsində "Xocalıya ədalət" beynəlxalq kampaniyasının miqyası 

hər il durmadan geniĢlənir, bu istiqamətdə aparılan fəaliyyət müsbət nəticələr verir. Heydər Əliyev Fondunun 

Rusiya Federasiyasındakı nümayəndəliyinin rəhbəri Leyla xanım Əliyev bununla bağlı demiĢdir: "Xocalıya 

ədalət" kampaniyası bütün dünyada insanları müharibəyə, ədalətsizliyə qarĢı çıxmağa səsləyir. Birgə belə 
təĢəbbüslər irəli sürməklə dünyamızı daha ədalətli və sülh Ģəraitində yaĢada bilərik".  

Beynəlxalq kampaniya indi dünya səviyyəsində 25 ölkədə uğurla həyata keçirilir. Əsas məqsədi Xocalı 

Ģəhərində insanlığa qarĢı törədilmiĢ cinayətin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasına, faciəyə hüquqi-siyasi və 
mənəvi qiymətin verilməsinə nail olmaqdan ibarət olan kampaniyaya hazırda dünyanın 125 təĢkilatı, eləcə də 

125 mindən çox insan qoĢulub. Soyqırımının tanıdılması prosesinin sürətlənməsi, bu kampaniyaya getdikcə 

daha çox insanın qoĢulması Heydər Əliyev Fondunun Azərbaycanın haqq səsinin ucaldılması yönümündəki 
səmərəli fəaliyyətinə bariz nümunədir. Ġndi dünya birliyi Xocalı Ģəhərində insanlığa qarĢı törədilmiĢ ən ağır 

cinayətin günahkarlarını pisləyir.  

2010-cu ilin 31 yanvarında dünyanın 56 dövlətinin təmsil olunduğu ĠKT-nin Parlament Assambleyasının 

VI sessiyasında Xocalı faciəsi bir daha insanlığa qarĢı cinayət kimi qiymətləndirildi. Zaman keçdikcə Xocalı 
faciəsini insanlığa qarĢı cinayət kimi qiymətləndirən aparıcı müsəlman dövlətlərinin təmsil olunduğu nüfuzlu 

beynəlxalq təĢkilatın - ĠKT-nin bu addımını digər beynəlxalq qurumlar da təkrarlayacaq və məhz o zaman tarixi 

cinayətin müəllifləri olan erməni cəlladları layiqli cəzalarını alacaqlar. Artıq iĢğalçı erməni silahlı 
birləĢmələrinin soydaĢlarımıza qarĢı ağır cinayətləri öz həqiqi qiymətini alır. Dünyanın bir sıra dövlətlərində 

anım mərasimlərinin təĢkili, Xocalı soyqırımı cinayətkarlarının əməllərinin pislənilməsi, beynəlxalq 

ictimaiyyətin bu məsələyə daim artan diqqəti, Türkiyə Böyük Millət Məclisində faciə ilə bağlı dinləmələrin 

keçirilməsi bunun ilk əlamətləridir. Azərbaycanın ümummilli maraqlarının təminatçısı, ümummilli liderin bəĢəri 
ideyalarının daĢıyıcısı olan Heydər Əliyev Fondunun ölkəmiz barədə əsl həqiqətlərin dünya birliyinə 

çatdırılması missiyası uğurla davam etdirilir. Bütün bunların nəticəsidir ki, dünya birliyi Xocalıda erməni silahlı 

birləĢmələri tərəfindən törədilmiĢ tarixi cinayəti kəskin Ģəkildə pisləyir, qətliamın günahkarlarını daim 
lənətləyir.  

Anar RASĠMOĞLU 

 

 “Azərbaycan”.-2010.-26 fevral.-N 45.-S.5. 
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“Xocalıya ədalət" beynəlxalq kampaniyası uğurla davam edir 
 

Azərbaycanın Səudiyyə Ərəbistanı Krallığındakı səfirliyi Xocalı soyqırımının 18-ci ildönümü və Ġslam 
Konfransı TəĢkilatı (ĠKT) Gənclər Forumunun mədəniyyətlərarası dialoq üzrə baĢ əlaqələndiricisi Leyla xanım 

Əliyevanın təĢəbbüsü ilə reallaĢdırılan "Xocalıya ədalət" beynəlxalq kampaniyası ilə bağlı tədbir keçirilib.  

Tədbir Azərbaycan Respublikasının dövlət himninin səsləndirilməsi ilə baĢlanmıĢ, Xocalı soyqırımı 
qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib.  

"Riyadh Palace" konfrans mərkəzində Xocalı faciəsindən bəhs edən kitablardan, foto-video materiallardan 

ibarət guĢə yaradılmıĢ, "Xocalı uĢaqların gözü ilə" rəsm sərgisi təĢkil olunmuĢdur. "Xocalıya ədalət" beynəlxalq 

kampaniyası çərçivəsində Azərbaycanda və dünya ölkələrində ĠKT Gənclər Forumu tərəfindən keçirilmiĢ 
tədbirlərin fotosərgisi nümayiĢ etdirilib.  

Mərasim iĢtirakçılarına Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi, xüsusilə də, Xocalı 

soyqırımını əks etdirən disk, kitab və materiallar, Xocalı soyqırımı ilə əlaqədar səfirliyin mətbuat açıqcası, 
"Xocalıya ədalət" beynəlxalq kampaniyasına dair materiallar paylanıb.  

Tədbirdə Ər-Riyad Ģəhərində yerləĢən xarici dövlətlərin və beynəlxalq təĢkilatların nümayəndəliklərinin 

baĢçıları və əməkdaĢları, krallığın dövlət və ictimai qurumlarının, kütləvi informasiya vasitələrinin 
nümayəndələri, Azərbaycan və türk icmalarının nümayəndələri iĢtirak edib.  

Səfir Tofiq Abdullayev çıxıĢında erməni millətçiləri tərəfindən xalqımıza qarĢı aparılmıĢ soyqırımı 

siyasətinin tərkib hissəsi kimi Xocalıda günahsız əhalinin xüsusi amansızlıqla qətlə yetirilməsindən geniĢ söhbət 

açmıĢ, həmin faciə zamanı qətlə yetirilmiĢ, itkin düĢmüĢ və girov götürülmüĢ insanlar haqqında faktları 
söyləmiĢdir.  

Səfir bu cinayətin erməni millətçiləri və onların himayədarları tərəfindən planlı Ģəkildə həyata 

keçirildiyini vurğulayaraq, indiyədək dünya ictimaiyyəti tərəfindən ermənilərin bu dəhĢətli əməllərinə 
bəĢəriyyətə qarĢı cinayət kimi hüquqi-siyasi qiymət verilmədiyini təəssüflə qeyd edib. Sonra Xocalı soyqırımını 

əks etdirən "Məhv edilmiĢ Ģəhər" adlı filmi ərəb dilində nümayiĢ etdirilib.  

Azərbaycan-Səudiyyə Ərəbistanı Dostluq Cəmiyyətinin həmsədri Ġzzət Müfti çıxıĢ edərək, filmdəki 

dəhĢətli səhnələrin terrorun din və milliyyətinin olmadığını bir daha sübuta yetirdiyini, erməni millətçiləri 
tərəfindən törədilmiĢ Xocalı soyqırımının təkcə azərbaycanlılara qarĢı deyil, bütövlükdə, insanlığa qarĢı vəhĢilik 

olduğunu söyləyib. Ġ.Müfti islam dünyası tərəfindən Azərbaycanın haqq səsinin dəstəklənməsi məqsədi ilə 

beynəlxalq təĢkilatların qəbul etdikləri qətnamələrin yerinə yetirilməsi üçün erməni millətçilərinə təzyiqlər 
edilməsinin vacibliyini vurğulamıĢ və Ermənistan rəhbərliyinin bu məsələdə birbaĢa məsuliyyət daĢıdığını 

deyib.  

Sonra səfirliyin birinci katibi T.Qafarov Xocalı soyqırımının törədilməsinə dair siyasi qərarın Ermənistan 
rəhbərliyi tərəfindən qəbul edilməsi haqqında faktların mövcudluğunu vurğulamıĢ, bu faciəni törədənlərin bir 

qisminin müəyyənləĢdirilməsi və onların beynəlxalq mühakiməyə cəlb olunması məqsədi ilə axtarıĢın elan 

edildiyini söyləyib. T.Qafarov "Xocalıya ədalət" beynəlxalq kampaniyası çərçivəsində 2008-2009-cu illərdə 

dünya ölkələrində keçirilmiĢ tədbirlər haqqında məlumat vermiĢ, bu kampaniyaya dair internet saytı ilə tədbir 
iĢtirakçılarını tanıĢ edib. 2010-cu ildə də dünya dövlətlərinin liderlərinə və beynəlxalq təĢkilatlara müraciət 

ünvanlandığını vurğulamıĢ, ictimai qurumlarının nümayəndələrini, sadə vətəndaĢları bu təĢəbbüsə qoĢulmağa 

çağırıb. ĠĢtirakçıların əksəriyyəti müraciətə həmrəylik nümayiĢ etdirərək, adıçəkilən sənədi imzalayıblar.  
Tədbir çərçivəsində "Dəyirman" qrupu və Toni Bləkmənnin "Xocalıya ədalət" klipi nümayiĢ etdirilib.  

 

ZÜMRÜD 
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Xocalıya ədalət!!! 
 

TBMM sədri: "Xocalı faciəsini dünya ictimaiyyəti tanımalıdır" 

 
Ankara Ģəhərində Türkiyə Böyük Millət Məclisinin (TBMM) Mədəniyyət Mərkəzinin binasında 

"Xocalıya Ədalət" kampaniyası çərçivəsində Ġslam Konfransı Gənclər Forumunun (ĠKGF) təĢəbbüsü ilə 

Türkiyədə nəĢr etdirilən "Qarabağ: suallar və faktlar" kitabının təqdimat mərasimi keçirilib.  

Bu barədə APA-ya ĠKGF-nin Media Departamentindən bildirilib. Məlumata görə, Ermənistan-
Azərbaycan Dağlıq Qarabağ probleminin tarixi, geosiyasi, hüquqi və mədəni aspektlərini özündə əks etdirən 

kitabı Azərbaycanın tanınmıĢ alimləri və ekspertləri yazılıb. 

Ankarada "Xocalıya Ədalət"  

ĠKGF- nin Türkiyə deputatlarıyla birgə təĢkil etdiyi bu tədbirdə TBMM-in sədri Mehmet Əli ġahin 
danıĢıb. Mehmet Əi ġahin çıxıĢında Xocalı faciəsinin dünyada tanınmasının vacibliyini xüsusilə vurğulayıb. O, 

ĠKGF Mədəniyyətlərarası Dialoq üzrə BaĢ Koordinatoru Leyla Əliyevanın təĢəbbüsüylə irəli sürülən "Xocalıya 

ədalət" beynəlxalq kampaniyanın fəaliyyətini yüksək qiymətləndirərək, Xocalı qırğınının dünya ictimaiyyətinə 
çatdırılması üçün xarici ölkələrdə Türkiyə və Azərbaycan icmalarının birgə səylərinin gücləndirilməsinin 

vacibliyini diqqətə çatdırıb. 

"Qarabağ: suallar və faktlar" kitabının təqdimat mərasimində Türkiyə parlamentinin deputatları Cünyed 
Yüksəl, Azərbaycan-Türkiyə Parlamentlərarası Dostluq Qrupunun sədri Mustafa Kabakçı, qondarma erməni 

soyqırımı üzrə tarixçi professor Yusif Halacoğlu, Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri Zakir HəĢimov çıxıĢ ediblər. 

Türkiyəli deputatlar öz çıxıĢlarında kitabın ölkə ictimaiyyətinin Qarabağ münaqiĢəsi haqqında ətraflı və 

obyektiv məlumat ala biləcəklərinə ümid etdiklərini bildiriblər.  
Tədbirin sonunda mart ayının 2-sinə qədər davam edəcək kampaniyanın 1 illik fəaliyyətini əks etdirən 

"Xocalıya ədalət" fotosərgisinin açılıĢı olub. Tədbir Türkiyənin aparıcı KĠV-ləri iĢıqlandırıb. 

Qeyd edək ki, ĠKGF-nin Mədəniyyətlərarası Dialoq üzrə BaĢ Koordinatoru Leyla Əliyevanın təĢəbbüsü 
ilə irəli sürülən "Xocalıya Ədalət" kampaniyasına 2009-cu ilin fevralında start verilib və hazırda 30-dan artıq 

ölkədə yüzlərlə könüllünun iĢtirakı ilə uğurla davam etdirilməkdədir. Kampaniyanın məqsədi beynəlxalq 

ictimaiyyətin Xocalı faciəsi ilə bağlı məlumatlandırılması, faciəyə beynəlxalq aləmdə mənəvi-siyasi qiymət 

verilməsi və beynəlxalq səviyyədə anılmasını təmin etməkdir. Kampaniyanın beynəlxalq əlaqələndirilməsi 
www.justiceforkhojaly.org saytı vasitəsilə aparılır. 

Londonda "Xocalıya Ədalət"  

"Xocalıya Ədalət" beynəlxalq kampaniyası çərçivəsində Avropa-Azərbaycan Cəmiyyətinin təĢkilatçılığı 
ilə London Ģəhərində, Temza çayında üzən "Silver Sturgeon" gəmisində Böyük Britaniyanın ictimai-siyasi 

xadimlərinin, parlamentar və diplomatların iĢtirakı ilə Xocalı qətliamının 18-ci ildönümünə həsr edilmiĢ tədbir 

keçirilib. ĠKT Gənclər Forumundan APA-ya verilən məlumata görə, innovativ xarakter daĢıyan tədbir zamanı 
Temza çayı üzərində Xocalı faciəsi zamanı həlak olmuĢ 613 nəfərin adları yazılmıĢ Ģarlar havaya buraxılıb və 

eyni sayda qərənfillər çaya atılıb.  

Tədbir zamanı amerikalı rep musiqiçisi Toni Blekmen və Azərbaycanın tanınmıĢ rep qrupu "Dəyirman" 

tərəfindən ifa edilmiĢ "Xocalıya Ədalət" adlı rep üslubundakı mahnının təqdimatı keçirilib. Sonda iĢtirakçılar 
Böyük Britaniyanın baĢ nazirinə ünvanlanmıĢ petisiyaya imza atıblar. Petisiya Xocalı qətliamını insanlığa qarĢı 

cinayət kimi tanımağa və günahkarların hüquqi məsuliyyətə cəlb edilməsi üçün səyləri gücləndirməyə çağırır.  

Böyük Britaniya baĢ nazirinin katibliyi petisiyanı aldığını rəsmən təsdiqləyib. Bu ilin sonuna qədər 
Britaniya vətəndaĢlarından kampaniyanın saytı (www. justiceforkhojaly. org) vasitəsilə 100 minə qədər imza 

toplanması planlaĢdırılır. Tədbir zamanı Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi və Xocalı faciəsini əks etdirən 

fotoĢəkillərdən ibarət rəsm sərgisi də nümayiĢ etdirilib. 

"Xocalı soyqırımı - əsrin yaddaĢında"  

Mirzə Fətəli Axundov adına Milli Kitabxanada "Xocalı soyqırımı - əsrin faciəsi" adlı sərginin açılıĢı və 

"Xocalı soyqırımı rabitəçilərin yaddaĢında" kitabının təqdimat mərasimi keçirilib. Tədbiri Milli Kitabxananın 

direktoru Kərim Tahirov açaraq o ağrılı günləri bir daha yada salıb və bu faciənin Azərbaycan xalqının 
yaddaĢından silinməyəcəyini deyib. 

Mədəniyyət və turizm nazirinin müavini Sevda Məmmədəliyeva, rabitə və informasiya texnologiyaları nazirinin 

müavini Ġltimas Məmmədov da xüsusi amansızlıqla törədilmiĢ qanlı cinayət əməlindən danıĢıblar. Sonra tədbir 
iĢtirakçıları "Xocalı soyqırımı - əsrin faciəsi" adlı sərgi və təqdimatı keçirilən kitabla tanıĢ olublar. Sərgidə 

Xocalı faciəsinə həsr olunmuĢ 200-dən çox müxtəlif dillərdə çap olunmuĢ kitab, jurnal, qəzet materialları 

nümayiĢ etdirilib. 
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"Hərbi cinayətlər cəzalandırılmalıdır" 

Azərbaycan prezidenti yanında Strateji AraĢdırmalar Mərkəzində "Xocalı soyqırımı: siyasi, hüquqi və 

psixoloji aspektlər" mövzusunda dəyirmi masa keçirilib. APA-nın xəbərinə görə, tədbirdə əsas məruzəçilər 

Litva parlamentinin Ġqtisadiyyat komitəsi sədrinin müĢaviri, tarixçi-etnoqraf Ġmantas Melyantas və "Lazdiyay 
ulduzu" qəzetinin redaktoru Riçaydas Lapaytis olub.  

Riçardis Lapaytis deyib ki, Azərbaycana səfəri təsadüfən Xocalı faciəsinin ildönümünə təsadüf edib. O, 

6 dəfə Dağlıq Qarabağda olduğunu, komandirlər və əsgərlərlə söhbət apardığını söyləyib: "Ġnsanlar kömək 
gözləyirdi, Avropa isə bunlara göz yumurdu. Jurnalistin vəzifəsi insanlıq əleyhinə cinayətləri qeydə almaqdır. 

Həmin vaxt erməni diasporası yaxĢı iĢləyirdi və hamı ermənilərin çəkdiyi əzablardan danıĢırdı. Biz jurnalistlər 

faktları toplamaq üçün əlimizdən gələni etdik. Çünki faktlar yox olmur. Hərbi cinayətlər cəzalandırılmalıdır".  
Ġmantas Melyantas isə Litva ictimaiyyətinin uzun müddət erməni təbliğatının təsiri altında qaldığını və 

tədricən bu təsəvvürləri dəyiĢməyin mümkün olduğunu vurğulayıb: "1989-cu ildə mən özüm də erməni 

təbliğatının əsiri idim. Bu təbliğat qədər güclü idi ki, deyilənlərin doğru olub-olmadığını heç düĢünmürdük. 

Vaxt keçdikcə aydınlaĢdı ki, belə deyil. Mən məsələni öyrəndim və uzun müddət Litvada beyinlərə yeridilənlərə 
zidd mənzərə ortaya çıxdı". Ġmantas Melyantas son iki ildə faktoloji materialların ictimaiyyətə təqdim 

edilməsindən sonra bu məsələyə baxıĢların dəyiĢdiyini vurğulayıb. 

Niderlandda imzatoplamanın nəticələri açıqlanacaq 
"Xocalıya ədalət" beynəlxalq informasiya kampaniyasının Niderland Komitəsi Xocalı faciəsinin 18-ci 

ildönümüylə bağlı tədbirlər planını təsdiqləyib. Anım mərasimləri 2008-ci ildə Haaqada Azərbaycan-Türkiyə 

Cəmiyyətinin Xocalı Ģəhidlərinin xatirəsinə ucaldılmıĢ abidənin qarĢısına xatirə çələngi qoymaqla baĢlayacaq. 

Həmin gün Amsterdam Açıq Universitetində Xocalı soyqırımına həsr olunmuĢ konfrans keçiriləcək. Konfransı 
"Xocalıya ədalət" beynəlxalq kampaniyasının Niderland Komitəsi və "Anadolulu tələbələr" qeyri-hökumət 

təĢkilatının dəstəyilə baĢ tutacaq. Konfransda Azərbaycanın Niderland Krallığındakı səfiri Fuad Ġsgəndərovun, 

Almaniyada yaĢayan yazıçı Orxan Arazın, Türkiyədən gəlmiĢ məĢhur Ģair Yavuz Bülənd Bakilərin çıxıĢları 
nəzərdə tutulur. Daha sonra Amsterdam Universitetinin müəlliməsi, pianoçu Sara Krombaxın ifasında 

Azərbaycan mahnılarından ibarət matəm konserti keçiriləcək. Tədbirlər çərçivəsində "Xocalıya ədalət tələb 

edirik" fotosərgisinin təĢkili, "Xocalıya ədalət" klipinin təqdimatı da planlaĢdırılır. Konfransın sonunda 
"Xocalıya ədalət" kampaniyasının Niderland Komitəsinin sədri, Kral Ordeni cəngavəri Qert van Dam 

kampaniyaya dəstək çərçivəsində imzatoplama kampaniyasının nəticələrini açıqlayacaq. Xatırladaq ki, ötən il 

dekabrın 10-da - Beynəlxalq Ġnsan Haqları Günü baĢlayan kampaniya çərçivəsində 3 mindən artıq imza 

toplanıb. Tədbir ehsan mərasimilə baĢa çatacaq. 

Xocalı soyqırımı Fransada anılır 

Fransada Xocalı faciəsinin 18-ci ildönümü ilə bağlı tədbirlərin keçirilməsi məqsədi ilə bu ölkədə səfərdə olan 

Azərbaycan nümayəndə heyəti diaspor təmsilçiləri ilə görüĢüblər. Bu barədə APA -ya Azərbaycanlıların və 
digər Türkdilli Xalqların ƏməkdaĢlıq Mərkəzindən (ATXƏM) bildirilib. Məlumata görə, ATXƏM Strasburq 

"Azərbaycan Evi" ilə birgə Xocalı faciəsinin 18-ci ildönümü ilə bağlı fevralın 24-28-də Paris və Strasburq 

Ģəhərlərində silsilə tədbirlər həyata keçirir.  
Fevralın 24-də Azərbaycan nümayəndə heyəti Azərbaycanın Fransadakı səfirliyində səfir Elçin 

Əmirbəyov və Fransadakı diaspor nümayəndələriylə görüĢüblər. GörüĢdə Fransadakı diaspor təĢkilatlarıyla 

birgə əməkdaĢlıq məsələləri müzakirə olunub. Qərara alınıb ki, Azərbaycanın ümummilli məsələlərinin həll 

olunması və Azərbaycan həqiqətlərinin daha mütəĢəkkil təbliğ olunması üçün birgə əməkdaĢlıq səylərini 
gücləndirmək vacibdir. GörüĢdə Azərbaycan nümayəndə heyəti Azərbaycan və Qarabağla bağlı 40-a yaxın 

(ingilis və fransız dilində) kitab və bukletləri səfirliyə təqdim ediblər.  

Dünən isə Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvləri Strasburqda ITIRI- Yazılı və Sinxron tərcümə və 
Beynəlxalq Əlaqələr Ġnstitutunda "Azərbaycan Respublikasının Diaspora siyasəti, icrası və Azərbaycan 

Diasporasının əsas məsələləri (Qarabağ)" konfransına qatılıblar. 

Litva parlamentində Xocalı soyqırımıyla bağlı tədbir keçirilib 

Fevralın 24-də Litva Seymində səfirliyimizin təĢəbbüsü və Demokratik Siyasət Ġnstitutunun dəstəyilə 
Xocalı soyqırımıyla bağlı tədbir keçirilib. 

Demokratik Siyasət Ġnstitutunun rəhbəri, Seymin üzvü Mantas Adomenas çıxıĢında Xocalı 

soyqırımı ilə bağlı Litva ictimaiyyətində az məlumat olduğunu, Vilnüsdə Azərbaycan səfirliyinin açılmasından 
sonra bu sahədə xeyli iĢ görüldüyünü deyib. O, dinc azərbaycanlılara qarĢı törədilən Xocalı soyqırımını 

Serebrennitsa qətliamı ilə eyniləĢdirərək, etnik təmizləmə siyasətini pisləyib. 

Litva Seymində Azərbaycanla dostluq qrupunun rəhbəri Egidiyus Vareikis Ruandada, Syerra-Leonedə 
törədilən qətliamların Xocalı soyqırımı ilə eyni olduğunu bildirib, buna baxmayaraq, beynəlxalq müstəvidə 

Xocalı qətliamına hüquqi qiymət verilməsinin gecikdiyinə diqqəti yönəldib. 
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Litvanın nüfuzlu qurumlarından olan Soyqırım Ġnstitutunun sabiq direktoru, deputat Dalia Kuodite 

çıxıĢında, Litva xalqının da uzun illər genosidə məruz qaldığı üçün azərbaycanlıların faciəsini yaxĢı baĢa 

düĢdüklərini bildirərək, dünyanın istənilən yerində insanlığa qarĢı törədilən vəhĢiliklərə biganə qalmamağa 

çağırıb. 
Tədbirdə "Salnamə" studiyasında hazırlanan "Dua" filmi də nümayiĢ olunub. Heydər Əliyev Fondunun 

hazırladığı "Qarabağ həqiqətləri" toplusu, müxtəlif əyani vəsaitlər, həmçinin səfirlik tərəfindən Litva və ingilis 

dillərində xüsusi hazırlanmıĢ çap nümunələri sərgilənib. 

"Ġrəli" Avropanın 9 Ģəhərində aksiyalar keçirəcək 

Dünən Tiflisin ġota Rustaveli adına Milli Dram Teatrında Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri 

Xocalıya həsr olunan xatirə konserti keçirilib. Ġspaniya, Türkiyə, Ukrayna və Ġraqın bu ölkədəki səfirlərinin, 
habelə dövlət rəsmilərinin iĢtirak etdiyi tədbirdə Azərbaycan və gürcü bəstəkarlarının əsərləri ifa edilib. 

Konsertdə Azərbaycanın Gürcüstandakı Səfiri Namiq Əliyev çıxıĢ edib. Xatirə konsertində Gürcüstan 

prezidentinin anası Giuli Alasaniya da iĢtirak edib. 

Xocalı soyqırımının ildönümü münasibətilə "Ġrəli" Ġctimai Birliyinin dəstəyilə Avropanın 9 Ģəhərində 
aksiyalar və tədbirlər keçiriləcək. Tədbirlər Hollandiya, Böyük Britaniya, Fransa, Almaniya, Ukrayna, Latviya, 

Litva və Estoniyada təĢkil olunur. "Ġrəli" Ġctimai Birliyi hazırlıq iĢlərini yekunlaĢdırmaq üzrədir.  

 

“Xalq cəbhəsi”.-2010.-26 fevral.- .-№36.-S.3. 
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Xocalı faciəsi insanlığa qarĢı görünməmiĢ soyqırımıdır 

 
Fevralın 25-də Parisin "Prəns de Qall" hotelində Azərbaycanın Fransadakı səfirliyi və ölkəmizin 

YUNESKO yanında daimi nümayəndəliyi tərəfindən Xocalı faciəsinin 18-ci ildönümü və İslam Konfransı 

Təşkilatı Gənclər Forumunun mədəniyyətlərarası dialoq Üzrə baş əlaqələndiricisi Leyla xanım Əliyevanın 

təşəbbüsü ilə keçirilən "Xocalıya ədalət" kampaniyasının təqdimatı ilə bağlı mərasim keçirilmişdir.  

 

Fransa ictimaiyyəti nümayəndələrinin, azərbaycanlılara qarĢı soyqırımı , bir çox ölkələrin səfirlərinin, 

akkreditə olunmuĢ diplomatik korpusun əməkdaĢlarının, Fransanın ölkəmizdəki keçmiĢ səfirlərinin, YUNESKO 
yanında nümayəndəliklərin rəhbərlərinin, faciə ilə bağlı Fransada keçirilən tədbirlərdə iĢtirak etmək üçün Parisə 

səfər etmiĢ Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvlərinin, diaspor təmsilçilərinin, bu ölkədə yaĢayan 

azərbaycanlıların və təhsil alan tələbələrimizin, jurnalistlərin iĢtirak etdiyi mərasimi açan səfir Elçin Əmirbəyov 
Xocalı faciəsi barədə ətraflı məlumat vermiĢ, qana susamıĢ erməni hərbçilərinin Azərbaycanın Xocalı Ģəhərinə 

soxularaq bir gecənin içərisində dinc əhaliyə amansızlıqla divan tutduqlarını, hətta qadın, uĢaq və yaĢlı insanlara 

belə aman vermədiklərini diqqətə çatdırmıĢ, bu etnik təmizləmə praktikası siyasətinin hələ ötən əsrin 

əvvəllərindən aparıldığını qeyd etmiĢdir. 
Səfir Xocalı faciəsinin insanlığa qarĢı görünməmiĢ soyqırımı olduğunu demiĢ, faciəyə beynəlxalq 

təĢkilatlar tərəfindən indiyədək hüquqi qiymət verilmə-məsindən təəssüf hissi keçirdiyini bildirmiĢ, bütün dünya 

ictimaiyyətinin Xocalı soyqırımı barədə hərtərəfli məlumat əldə etməsinin vacibliyini vurğulamıĢdır. 
BəĢəriyyətə qarĢı yönəlmiĢ bu soyqırımının yaddaĢlarda həmiĢəlik iz saldığını, o dəhĢətli gecədən uzun illər 

keçməsinə baxmayaraq, bu faciə haqqında əsl həqiqətlərin bütün dünyaya çatdırılmasının zəruri olduğunu 

bildirmiĢdir. Diplomat Ġslam Konfransı TəĢkilatı Gənclər Forumunun mədəniyyətlərarası dialoq üzrə baĢ 

əlaqələndiricisi və Heydər Əliyev Fondunun Rusiya Federasiyasındakı təmsilçisi Leyla xanım Əliyevanın 
təĢəbbüsü ilə "Xocalıya ədalət" kampaniyasının keçirildiyini və iĢtirakçıları bu məqsədlə dünyanın müxtəlif 

ölkələrinin rəsmilərinə ünvanladığı müraciətə imza atmağa çağırmıĢdır. 

Fransanın Azərbaycandakı ilk səfiri Jan Perren Xocalı faciəsinin ölkəmizdə fəaliyyətə baĢladığı dövrə 
təsadüf etdiyini xatırlatmıĢ faciənin XX əsrin ən dəhĢətli soyqırımı olduğunu, dinc sakinlərə qarĢı əsl qətliam 

törədildiyini, Ģəhər sakinlərinin bir qisminin öldürüldüyünü, bir qisminin əsir götürüldüyünü, canlarını 

qurtarmaq üçün dağlara qaçan insanların bir çoxunun yolda qıĢın sərt Ģaxtasında donduğunu qeyd etmiĢdir. 
KeçmiĢ səfir həmin dövrdə yaralıların yerləĢdiyi xəstəxanalara baĢ çəkdiyini, onların insanları dəhĢətə 

gətirən gecə barədə söhbətlərini dinlədiyini, xarici jurnalistlərin bu hadisəyə biganə qalmadıqlarını, Xocalı 

faciəsinin yalnız azərbaycanlılara qarĢı deyil, bütün bəĢəriyyətə qarĢı yönəlmiĢ bir soyqırımı olduğunu diqqətə 

çatdırmıĢdır. 
Azərbaycan-Fransa Gəncləri Assosiasiyasının sədri Mirvari Fətəliyeva Leyla xanım Əliyevanın təĢəbbüsü 

ilə keçirilən "Xocalıya ədalət" kampaniyasını təqdim etmiĢdir. Sonra Xocalı faciəsindən bəhs edən klip nümayiĢ 

etdirilmiĢdir. 
Mərasimdə Xocalı faciəsinin xatirəsinə həsr edilmiĢ klassik musiqi nümunələri ifa olunmuĢdur. Sorbon 

Universitetinin magistri Səidə Zülfüqarova pianoda və fransız musiqiçisi Prisiy LaĢa Sanet skripkada 

Azərbaycan və Avropa bəstəkarlarının əsərlərini səsləndirmiĢlər. 
ĠĢtirakçılar Xocalı soyqırımına dair sərgi ilə tanıĢ olmuĢlar. Sərgidə faciə ilə bağlı Heydər Əliyev 

Fondunun nəĢr etdirdiyi, Prezident Administrasiyası, Azərbaycanlıların və Türk Xalqlarının ƏməkdaĢlığı 

Mərkəzi tərəfindən təqdim olunmuĢ kitab və broĢürlar, kiçik yaĢlı rəssamların çəkdikləri rəsmlər, disklər və 

kasetlər nümayiĢ etdirilmiĢdir. 
 

Əsgər ƏLİYEV 

 AzərTAc-ın xüsusi müxbiri 

Paris 

 

“Xalq qəzeti”.-2010.-27 fevral.-N 46.-S.3. 
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Leyla Əliyevanın təĢəbbüsü ilə keçirilən “Xocalıya ədalət” beynəlxalq kampaniyası  

bu faciəni dünyada XX əsrin ən qanlı soyqırımlarından biri kimi tanıdıb 

 
XIX əsrin əvvəllərindən baĢlayaraq Qafqazda kütləvi Ģəkildə məskunlaĢdırılan ermənilər az müddət sonra 

bölgəni sözün əsl mənasında “qan çanağı”na çeviriblər. 
Ermənilərin “böyük Ermənistan” yaratmaq kimi iddialı ideyanın gerçəkləĢməsi yolunda atdıqları addımlar 

azərbaycanlılara qarĢı kütləvi qətllərin və soyqırımı aktlarının həyata keçirilməsi ilə nəticələnib. Bu qanlı tarix 

qısa fasilələrlə bütün XX əsr boyu dönə-dönə təkrarlanıb. Lakin özlərinin uydurma ideyalarının qurbanı olan 
ermənilər bu gün dünya birliyinin qınaq mənbəyinə, ən əsası isə bir tikə çörəyin əsirinə çevriliblər. 

Tarix təsdiq edir ki, ermənilərin Qafqazda törətdikləri qırğınlar və soyqırımı aktları bir niyyətə əsaslanır: 

nəyin bahasına olursa-olsun Azərbaycan torpaqlarında məskunlaĢmaq və aborigen xalq olduqlarını təsdiqləmək. 

Bu mənfur niyyəti reallaĢdırmağın yolu isə azərbaycanlıların kütləvi soyqırımından, qanlı talanlardan və 
deportasiya siyasətindən keçir. 1918-ci ilin martında Bakıda və Azərbaycanın digər bölgələrində həyata 

keçirilmiĢ dəhĢətli soyqırımı aktı ermənilərin Qafqazda məskunlaĢması üçün bir açar olub. Onlar həmin vəhĢi 

əməlləri ilə bir növ bu bölgədə yaĢamaq və Azərbaycan türklərinin tarixi vətəni olan indiki Ermənistan 
ərazisində dövlət qurmaq niyyətlərini reallaĢdırıblar. 

Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra xalqımızın tarixi keçmiĢinin obyektiv mənzərəsini yaratmaq 

imkanı əldə edilib. Uzun illər gizli saxlanılan, üzərinə qadağa qoyulan həqiqətlər açılıb, təhrif edilmiĢ hadisələr 
əsl qiymətini alıb. Ümummilli lider Heydər Əliyevin 1998-ci il martın 26-da imzaladığı Fərmanla 31 mart 

Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü elan edilib. Bununla da Azərbaycan tarixində erməni məsələsinə 

münasibətdə yeni strategiya müəyyənləĢib. Bu, həm də Azərbaycan xalqının əsrlər boyu üzləĢdiyi 

məhrumiyyətlərə rəhbəri Heydər Əliyev olan dövlətin verdiyi əsl tarixi qiymət idi. Təsadüfi deyil ki, bu proses 
sonrakı mərhələdə Azərbaycanın xarici siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri kimi müəyyənləĢib. Azərbaycan 

Prezidenti Ġlham Əliyevin uğurlu xarici siyasəti nəticəsində artıq dünya və beynəlxalq təĢkilatlar Ermənistanı 

iĢğalçı dövlət kimi tanıyıblar. 
Xocalı həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması, bu həqiqətlərin beynəlxalq aləmdə yayılması, qətliama 

obyektiv qiymət verilməsi istiqamətində atılan addımları Heydər Əliyev Fondu davam etdirir. Məhz Fondun 

gərgin əməyi nəticəsində əvvəlki illərdən fərqli olaraq indi dünya ölkələri erməni qəsbkarlarının insanlığa 

sığmayan qətlləri haqqında daha dolğun məlumatlandırılıb. Bir sıra dövlətlər, beynəlxalq təĢkilatlar, nüfuzlu 
qurumlar bəĢəriyyətə qarĢı törədilmiĢ bu cinayətin əsl mahiyyətini anlayaraq qətliamı kəskin Ģəkildə pisləyir. 

Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə Xocalı faciəsinin ildönümü bu il dünyanın 100-dən artıq nöqtəsində 

qeyd olunur. Soyqırımına həsr olunmuĢ silsilə tədbirlər Fondun hazırladığı təbliğat materialları əsasında həyata 
keçirilir. Mərasimlərin hər il keçirildiyi Ģəhərlərin sırasına bu il Oslonun da adı əlavə edilib. 

Heydər Əliyev Fondunun ayrı-ayrı ölkələrdə geniĢ miqyasda təĢkil etdiyi və faciənin həqiqətlərinin 

yayılmasına yönəldilmiĢ anım tədbirləri Rusiya Federasiyasındakı nümayəndəlik tərəfindən Ġslam Konfransı 
TəĢkilatının (ĠKT) ƏməkdaĢlıq və Dialoq Uğrunda Gənclər Forumu çərçivəsində davam edir. 

2008-ci il mayın 8-dən Ġslam Konfransı TəĢkilatının (ĠKT) Gənclər Forumunun (ĠKGF) 

Mədəniyyətlərarası Dialoq üzrə baĢ əlaqələndiricisi Leyla xanım Əliyevanın təĢəbbüsü ilə təsis edilən, 

fəaliyyətinə 2009-cu ilin fevralında start verilən və hazırda 30-dan artıq ölkədə yüzlərlə könüllünün iĢtirakı ilə 
uğurla davam etdirilən “Xocalıya ədalət” beynəlxalq informasiya və təĢviqat kampaniyası da bu iĢə öz töhfəsini 

verməkdədir. Bu kampaniyanın məqsədi beynəlxalq ictimaiyyəti Xocalı faciəsi ilə bağlı məlumatlandırmaq, 

qətliama beynəlxalq aləmdə mənəvi-siyasi qiymət verilməsinə və bu qanlı qırğının qurbanlarının xatirəsinin 
anılmasına nail olmaqdır. Kampaniyanın beynəlxalq əlaqələndirilməsi www.justiceforkhojaly.org saytı 

vasitəsilə aparılır. 

Beynəlxalq kampaniya dünyanın müxtəlif ölkələrində Xocalı faciəsi ilə bağlı real faktların foto və film 
sərgiləri, internet, beynəlxalq konfranslar və nümayiĢlər, o cümlədən aparıcı beynəlxalq təĢkilatların 

nümayəndələri ilə görüĢlərin keçirilməsi vasitəsilə çatdırılmasını nəzərdə tutur. Kampaniya və buna oxĢar 

təĢəbbüslər dünyadakı ədalətsizliyi aradan qaldırmaqla, bəĢəriyyətə sülh, əmin-amanlıq gətirir. “Xocalıya 

ədalət” kampaniyası bütün dünyada insanları müharibəyə, ədalətsizliyə qarĢı çıxmağa səsləyir. Kampaniya 
Azərbaycan gəncliyinin Qarabağ həqiqətlərini, münaqiĢənin həllində ölkəmizin ədalətli mövqeyini və Xocalı 

soyqırımını bütün təfərrüatı ilə dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırmaq baxımından müasir tariximizin 

mühüm mərhələsi olub. 
Leyla xanım Əliyevanın Xocalı soyqırımının daha geniĢ miqyasda qeyd olunması təĢəbbüsü bir sıra 

ölkələrdə dövlət səviyyəsində dəstəklənib. 
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Bu il yanvarın 31-də Ġslam Konfransı TəĢkilatına üzv dövlətlərin Parlament Ġttifaqının (ĠKT PĠ) 

Uqandanın paytaxtı Kampala Ģəhərində keçirilən və 51 ölkənin parlament heyətləri baĢçılarının iĢtirak etdiyi VI 

sessiyasında forumun təĢəbbüsü ilə “ĠKGF ilə ĠKT PĠ arasında əməkdaĢlıq haqqında” qətnamə imzalanıb. 

“Xocalıya ədalət” beynəlxalq kampaniyası çərçivəsində qəbul olunmuĢ qətnamədə Xocalı faciəsinə “Erməni 
silahlı qüvvələri tərəfindən dinc əhalinin kütləvi qətliamı” və “Ġnsanlığa qarĢı cinayət” kimi qiymət verilib. 

Qətnamədə “Xocalıya ədalət” beynəlxalq kampaniyasına həm milli, həm də beynəlxalq səviyyədə tam dəstək 

verməyə çağıran bənd də öz əksini tapıb. Bu, beynəlxalq təĢkilatlar tərəfindən Xocalı faciəsini “Ġnsanlığa qarĢı 
cinayət” kimi tanıyan ilk sənəddir. 

Uqandada keçirilən tədbirdə iĢtirak edən dövlətlərin nümayəndələri qətnamənin qəbul edilməsinə 

yekdilliklə səs veriblər. Sənədin qəbul olunmasında ĠKT ölkələri parlamentlərinin 10-dan çox sədri və təqribən 
100 deputat, mötəbər qurumların nümayəndələri iĢtirak ediblər. 

Nəzərə alsaq ki, ĠKT Parlament Ġttifaqı öz sıralarında dünya parlamentlərinin demək olar, dörddəbirini 

cəmləĢdirir və dünyanın ən böyük parlamentlərarası beynəlxalq qurumlarındandır, həmin qətnamədə Xocalı 

qətliamının beynəlxalq hüququn normalarına əsasən insanlığa qarĢı cinayət adlandırılması Xocalı soyqırımının 
dünya səviyyəsində tanınmasında, bu cinayəti törədənlərin məsuliyyətə cəlb edilməsində keyfiyyətcə yeni bir 

mərhələ açacaq. Sənəd Ermənistana da çatdırılacaq. Çünki, Kampalada keçirilən sessiyada beynəlxalq 

təĢkilatların nümayəndələri, o cümlədən, Ermənistanın da üzv olduğu Qara dəniz Ġqtisadi ƏməkdaĢlıq 
TəĢkilatının Parlament Birliyinin nümayəndələri iĢtirak ediblər. 

Qətnamənin digər bir bəndində “Xocalıya ədalət” kampaniyasına tam dəstək verilib. 

Bu, Leyla xanım Əliyevanın təĢəbbüsü ilə artıq bir ildir ki, fəaliyyət göstərən “Xocalıya ədalət” 

kampaniyasının növbəti ciddi uğurudur. 
Birinci uğuru kampaniya baĢlanandan az sonra ĠKT xarici iĢlər nazirləri tərəfindən Xocalı faciəsini kütləvi 

qırğın kimi qiymətləndirmək barədə qətnamənin qəbuluna nail olunmasıdır. Keçən ilin iyulunda isə ĠKT 

Gənclər Forumu ilə ĠSESKO arasında imzalanmıĢ anlaĢma nəticəsində Xocalı faciəsi haqqında məlumatın ĠKT 
ölkələrinin tarix dərsliklərinə salınması barədə razılıq əldə edilib. 

Bundan əlavə, ötən ilin dekabrında BMT çərçivəsində keçirilən konfransda Xocalı soyqırımı Ruanda, 

Srebrenitsa, Xolokost kimi dünya tərəfindən tanınmıĢ soyqırımları ilə yanaĢı, Ġnsan Haqları Günündə yada 
salınıb və bununla əlaqədar BMT-də konfrans keçirilib. 

Xalqımız 1948-ci il 9 dekabr tarixli “Soyqırımı cinayətinin qarĢısının alınması və cəzalandırılması” 

konvensiyasını rəhbər tutaraq, Ermənistan Respublikasına qarĢı BMT-nin Beynəlxalq məhkəməsində iddia 

qaldırmaq üçün bütün hüquqi əsaslara malikdir. Dünya bilməlidir ki, bu cinayət, təkcə Azərbaycan xalqına qarĢı 
deyil, həm də bütün bəĢəriyyətə qarĢı yönəldilib. 

“Xocalıya ədalət” kampaniyasının səyi ilə Xocalı qətliamının adı Ġsveçdə yaradılıb və virtual aləmdə 

geniĢ vüsət almıĢ mükəmməl “Beynəlxalq Müharibə Qurbanları Memorialı” arxiv layihəsinə daxil edilib. 
Layihədə kampaniyanın rəsmi saytına istinad edilərək Dağlıq Qarabağ müharibəsi zamanı erməni silahlı 

qüvvələri tərəfindən Xocalı Ģəhərində xüsusi amansızlıqla öldürülənlərin siyahısı yerləĢdirilib, faciə saytın 

istifadəçilərinə XX əsrin ən dəhĢətli qətliamı kimi təqdim edilib (http://war-memorial.net/Victims-of-the-
Khojali-Massacre-1.224). 

Xatırladaq ki, “Beynəlxalq Müharibə Qurbanları Memorialı” layihəsi II Dünya müharibəsindən sonra 

dünyada baĢ vermiĢ müharibələr, soyqırımları və qətliamların qurbanları olmuĢ adamların siyahısını verir, 

Ģəkillər və faktlarla birlikdə hadisələrin xülasəsini əks etdirir. XX əsrin ikinci yarısından bu günədək soyqırımı 
və qətliamlarda həlak olmuĢ insanların siyahıyaalma prosesində insan hüquqları ilə məĢğul olan institutlar, 

alimlər, beynəlxalq və qeyri-hökumət təĢkilatları, tədqiqatçılar iĢtirak edirlər. 

Beləliklə, görürük ki, Leyla Əliyevanın qətliama obyektiv qiymət verilməsi təĢəbbüsləri dünyanın 
sülhpərvər qüvvələri, demokratik ölkələri tərəfindən birmənalı dəstəklənib. 

Azərbaycanın haqlı mövqeyinin dünya dövlətləri tərəfindən dəstəklənməsi bədnam qonĢularımızı yaman 

qıcıqlandırır. 

Ermənistan hökuməti ölkə ərazisində yerli istifadəçilərə “Xocalıya ədalət” kampaniyasının rəsmi saytına 
(www.justiceforkhojaly.org) giriĢi qadağan edib. Yerevandan olan gənc internet istifadəçilərindən biri 

kampaniyanın Facebook səhifəsində (http://www.facebook.com/pages/Khojaly-town/Justice-for-Khojaly-

Campaign/101823787520?ref=mf) yazır: “Mənim yüksək keyfiyyətli internetim var, lakin sayta girəndə 
“qadağandır” sözü yazılır. Mən müxtəlif yerlərdən sayta girməyə cəhd etsəm də, eyni nəticə ilə üzləĢirəm”. 

Ermənistan əhalisinin, xüsusilə, gənclərin internet saytlara daxil olmaqda üzləĢdikləri problem bu ölkədə 

informasiya azadlığının və insan hüquqlarına dair beynəlxalq öhdəliklərin Ermənistan hakimiyyəti tərəfindən 
kobud Ģəkildə pozulmasının sübutudur. 
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“Xocaliya ədalət” kampaniyasının Facebook səhifəsinin administratoru Elməddin Mehdiyev bildirib ki, 

həqiqətən Ermənistanda www.justiceforkhojaly.org saytına giriĢə qadağa qoyulub. Hətta, Ermənistanın internet 

məkanında sayta bizim tərəfdən qadağa qoyulduğu haqda Ģayiə yayılıb. Bunun Ermənistan hakimiyyətinin 

növbəti yalanı olduğunu aĢağıdakı faktlar sübut edir: 
- Məlum olduğu kimi, sayt kampaniyanın ABġ-dakı fəalları tərəfindən yaradılıb və bu ilin fevralından 

dünyanın 101 ölkəsindən 15 min nəfər saytın materialları ilə tanıĢ olub. 

- Sayta giriĢə Azərbaycan ərazisindən məhdudiyyət qoyulması texniki baxımdan qeyri-mümkündür. 
- Bundan baĢqa, erməni təbliğatçıları kampaniyanın məqsədlərindən birinin Xocalı faciəsi haqqında 

düzgün məlumatın məhz, Ermənistan ictimaiyyətinə çatdırılması olduğunu nəzərə almayıblar. Çünki yaradıcılar 

tərəfindən sayta Ermənistanda giriĢə qadağa qoyulması məntiqə uyğun deyildir. 
Bu faktlara və ĠKT üzrə mütəxəssislərin rəylərinə əsaslanıb əminliklə demək olar ki, Xocalı qırğınını 

törədən və indiki Ermənistan hakimiyyətində təmsil olunanlar bu faciə barədə düzgün məlumatın Ermənistanda 

yayılmasının qarĢısını almaq üçün ölkədə sayta giriĢə qadağa qoyublar. 

Xocalı faciəsinin dünya dövlətləri tərəfindən soyqırımı kimi tanınması, qətliama ayrı-ayrı ölkələrin 
qanunverici orqanları tərəfindən obyektiv qiymət verilməsi tarixi zərurət olaraq qalmaqdadır. Artıq bir sıra 

dövlətlər 1992-ci ilin 25-26 fevralında soydaĢlarımıza qarĢı törədilmiĢ etnik təmizləmə cinayətinin əsl 

mahiyyətini anlayır, qətliama siyasi qiymət verilməsinin bəĢəri borc olduğunu baĢa düĢürlər. 
Soyqırımın tanıdılması və qətliama siyasi qiymət verilməsi istiqamətində görülən iĢlər artıq daha ciddi 

nəticələr verməkdədir. 

Dünyanın bir çox nöqtələrində insanlığa qarĢı baĢ verən və həyata keçirilən cinayətlərlə bağlı ĠKT 

tərəfindən bir neçə proqram reallaĢdırılır. Lakin təhlillər göstərir ki, ən böyük haqsızlıq Xocalı soyqırımı ilə 
bağlıdır, çünki dünya bu hadisələrin arxasında hansı səbəblərin durduğunu və Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin 

təkanverici qüvvəsinin nə olduğu barədə həqiqətlərin heç on faizini də bilmir. Buna görə də, Leyla Əliyevanın 

təĢəbbüsü təqdir olunmalı və alqıĢlanmalıdır. 
“Xocalıya ədalət” beynəlxalq kampaniyası hansısa xalqa qarĢı yönəlməyib. Xocalıya ədalət - Azərbaycan 

ərazilərinin iĢğaldan azad edilməsi və erməni xalqının yoluxucu “böyük Ermənistan” Ģovinizm ideologiyasından 

azad edilməsidir, Xocalıya ədalət - həlak olan insanların xatirəsinə münasibətdə ədalətdir. 
Xocalıda azərbaycanlıların soyqırımına qarĢı etirazını bildirən ilk rusiyalılardan biri, yazıçı, “Qarabağın 

qanlı girdabı” kitabının müəllifi Yuri Pompeyev 1992-ci il fevralın 26-da olmuĢ hadisələr barədə öz 

təəssüratlarını bölüĢüb. Onun sözlərinə görə, 1990-ci ilin Qara Yanvarından sonra Azərbaycana qarĢı növbəti 

qanlı aksiyanın hazırlandığı məlum idi. O, sovet ordusunun 366-cı motoatıcı alayının Qarabağdan çıxarılması 
çağırıĢı ilə Rusiya rəhbərliyinə teleqram göndərməklə buna mane olmağa çalıĢmıĢdı. “Təəssüf ki, bunu etmək 

mümkün olmadı”, - deyə üzr istəyən yazıçı bildirib. 

26 fevral yalnız Azərbaycanda deyil, digər müsəlman ölkələrində də humanitar fəlakət qurbanlarının 
xatirəsinin anma günü kimi tarixə düĢüb. Bu isə faciənin soyqırımı kimi tanıdılmasına yönəldilmiĢ addımların 

nəticəsiz qalmadığını sübut edir. 

Tarix unudulmaq üçün yazılmır. Erməni vəhĢilikləri Azərbaycan tarixinin qanla yazılmıĢ səhifəsidir. Bu 
səhifəyə yazılmıĢ cinayətlər xalqımızın qan yaddaĢına həkk olunub. Erməni terroru, qətliamı qurbanlarının ruhu 

bizi qisasa səsləyir. 

Ġnanırıq ki, Xocalı soyqırımını törədənlər öz layiqli cəzalarını alacaq və Ģəhidlərimizin ruhu dinclik 

tapacaq. Bu, gec-tez baĢ verəcək. Çünki, Azərbaycan yerləĢdiyi bölgədə söz və nüfuz sahibidir, gündən-günə 
güclənir və qüdrətlənir. Gücümüz və qüdrətimiz, dövlət baĢçımızın qətiyyəti sayəsində Azərbaycan xalqının 

haqq iĢi qalib gələcək. 

AzərTAc 

 

“Yeni Azərbaycan”.-2010.-27 fevral.-N.37.-S.3. 
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“Xocalıya ədalət” kampaniyası çərçivəsində Ukraynada anım mərasimləri keçirilmiĢdir 
 

Yüz minlərlə soydaĢımız yaĢayan dost Ukraynada XX əsrin faciəsi olan Xocalı soyqırımının 18-ci 
ildönümü ilə bağlı anım mərasimləri keçirilmiĢdir. Mərasimlərdə erməni Ģovinist-millətçiləri tərəfindən 

azərbaycanlılara qarĢı analoqu olmayan vəhĢiliklər törədilməsindən, genosid siyasətindən söhbət açılmıĢ, insan 

hüquqlarının kütləvi və kobud Ģəkildə pozulması ilə nəticələnmiĢ Xocalı soyqırımına hələ də beynəlxalq 
miqyasda hüquqi qiymət verilmədiyi, terrorçu əməllərə qarĢı qəti tədbirlər görülmədiyi təəssüflə qeyd 

olunmuĢdur. 

Kiyev Ģəhərində Ukraynanın bir sıra aparıcı gənclər təĢkilatları fəallarının, tarixçi alimlərin, politoloqların 

və jurnalistlərin qatıldığı mərasimi Ukrayna Avropa gənclər hərəkatının Kiyev Ģəhər təĢkilatının sədri S. 
Aleksandra  açaraq, 18 il bundan öncə Xocalıda ermənilər tərəfindən törədilən bəĢəri cinayətin hələ də cavabsız 

qalmasından danıĢmıĢdır. Əsrlər boyu Ukrayna xalqının da dəfələrlə soyqırım və faciələrlə üzləĢdiyini bildirən 

“Ġrəli” Ġctimai Birliyinin Ukraynadakı təmsilçisi Cavid Hüseynzadə “Xocalıya ədalət” kampaniyasına qoĢulan 
ukraynalı həmyaĢıdlarına minnətdarlığını çatdırmıĢdır. 

Ukrayna Avropa Gənclər Hərəkatı təĢkilatının fəallarından Xoleç Alesya, azərbaycanlı gənclərdən Rəhim 

Haçıyev və baĢqaları Xocalı faciəsi ilə bağlı beynəlxalq təĢkilatlara və dünya birliyinə müraciət etmək üçün 
imza toplama kampaniyasına qoĢulduqlarını bildirmiĢdir. 

Sonra mərasimə qatılanlar Ukrayna dövlət televiziyasının aparıcı jurnalisti Georqi Spasokukotskinin və 

Azərbaycan televiziyasının Ukrayna və ġərqi Avropa ölkələri üzrə xüsusi müxbiri Möhsüm Qədiroğlunun 

ssenarisi əsasında çəkilmiĢ “Qarabağ tarixin burulğanında” sənədli filminə baxmaqla son iki əsrdə erməni və 
ermənipərəst qüvvələrin Azərbaycan xalqına qarĢı həyata keçirdikləri amansız faciə və soyqırım siyasəti ilə 

tanıĢ olmuĢlar. Filmdə göstərilənlərin sırf tarixi faktlara əsaslandığını bildirən tarixçi alimlərdən Fərhad Turanlı, 

Nataliya Rudenko və digər çıxıĢ edənlər Xocalı faciəsinin hələ də cəzasız qalmasını bəĢər tarixinin qara ləkəsi 
adlandırmıĢlar. 

Toplantıya qatılanlara həmçinin Heydər Əliyev Fondu tərəfindən nəĢr olunmuĢ, Qarabağ həqiqətlərini 

özündə əks etdirən kitablar paylanmıĢdır. 

Xocalı soyqırımının 18-ci ildönümü ilə bağlı TREND-in erməni vandalizminə dair çəkdiyi film Ukrayna 
ictimaiyyətinə təqdim olunmuĢdur. 

Ukraynanın Donetsk Ģəhərində TREND Beynəlxalq Ġnformasiya Agentliyinin prezident yanında Kütləvi 

Ġnformasiya Vasitələrinin ĠnkiĢafına Dövlət Dəstəyi Fondu layihəsi çərçivəsində erməni vandalizminə dair 
çəkdiyi “Sözün bitdiyi zaman” adlı sənədli filmin təqdimatı keçirilmiĢdir. 

Heydər Əliyev Fondunun Rusiya nümayəndəliyinin həyata keçirdiyi “Xocalıya ədalət” kampaniyası 

çərçivəsində Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin Ukrayna nümayəndəliyinin və Donetsk Azərbaycanlıları 
Konqresinin birgə təĢəbbüsü ilə təĢkil olunan təqdimat mərasimində Azərbaycan və Ukraynanın ictimai-siyasi 

xadimləri, ziyalılar, diaspor fəalları və kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri iĢtirak etmiĢlər. 

Təqdimat mərasimini Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin Ukrayna üzrə nümayəndəliyinin rəhbəri 

Möhlət Hüseynov açaraq bəĢər tarixinin ən qanlı salnaməsi kimi tarixə düĢən Xocalı soyqırımından 18 il 
ötməsinə baxmayaraq, beynəlxalq təĢkilatların və dünya birliyinin hələ də bu faciəyə hüquqi-siyasi qiymət 

verməməsini tarixi ədalətsizlik kimi dəyərləndirmiĢdir. “Xocalı faciəsi təkcə əlli milyonluq azərbaycanlının 

deyil, bütün dünyanın faciəsidir. “Mən hesab edirəm ki, dünya birliyi ermənilərin belə bir dəhĢətli soyqırım 
siyasətinə göz yummaqla tarix qarĢısında bu faciəni törətmək qədər bir məsuliyyəti öz üzərinə götürüb” deyən 

M. Hüseynov Azərbaycan və Ukrayna dövlət televiziyalarının birgə layihəsi əsasında çəkilmiĢ “Qarabağ tarixin 

burulğanında” filminin o cümlədən TREND Beynəlxalq Ġnformasiya Agentliyinin çəkdiyi “Sözün bitdiyi 

zaman” adlı sənədli filminin üç dildə Qarabağ həqiqətlərinin və erməni vandalizminin dünya ictimaiyyətinə 
təqdim edilməsində mühüm rol oynayacağını bildirmiĢ, və tarixi materiallarla zəngin olan hər iki filmin ssenari 

müəllifləri Emil Hüseynliyə və Möhsüm Qədiroğluna minnətdarlığını bildirmiĢdir. 

Sonra mərasimə qatılanlar “Qarabağ tarixin burulğanında” və “Sözün bitdiyi zaman” filmlərinə 
baxmaqla ermənilərin 1992-ci ildə Xocalı Ģəhərində uĢaqlara, qadınlara, qocalara və dinc əhaliyə qarĢı həyata 

keçirdikləri soyqırım siyasətini özündə əks etdirən vəhĢiliklərin bir daha Ģahidi olublar. 

Təqdimat mərasimində çıxıĢ edən Azərbaycan Teleradio VeriliĢləri QSC-nin Ukrayna və ġərqi Avropa 
ölkələri üzrə xüsusi müxbiri Möhsüm Qədiroğlu son illər Heydər Əliyev Fondunun Rusiya nümayəndəliyinin 

“Xocalıya ədalət” kampaniyası çərçivəsində həyata keçirilən silsilə tədbirlərin, o cümlədən dövlət səviyyəsində 

Qarabağ münaqiĢəsinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması istiqamətində təqdim olunan layihələrin 

maliyyələĢdirilməsinin artıq müsbət effekt verdiyini vurğulamıĢdır. Qeyd etmiĢdir ki, on il öncə Dağlıq Qarabağ 
haqda demək olar ki, heç bir bilgiyə malik olmayan dünya birliyi Azərbaycan dövlətinin apardığı məqsədyönlü 
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siyasəti nəticəsində bu gün ermənilərin tarix boyu Azərbaycan xalqına qarĢı həyata keçirdikləri iĢğalçılıq və 

soyqırım siyasətini tanımaq məcburiyyətində qalıb. Ġnanıram ki, bu kimi tarixi-faciəvi filmlərə baxan hər bir 

insan beynəlxalq aləmdə yazıq və məzlum libasına bürünən erməni maskasının altında nələrin gizləndiyini 

asanlıqla görə bilirlər. 
Mərasimdə filmin Ukrayna ictimaiyyətinə təqdim olunmasına verdikləri dəstəyə görə Dünya 

Azərbaycanlıları Konqresinin Ukrayna nümayəndəliyinin rəhbərliyinə və Azərbaycan Teleradio VeriliĢləri 

QSC-nin Ukrayna və ġərqi Avropa ölkələri üzrə təmsilçiliyinə minnətdarlığını bildirən filmin ideya və ssenari 
müəllifi, TREND NEWS Ġnformasiya Agentliyinin direktor müavini Emil Hüseynli Qarabağ həqiqətlərinin 

beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılmasını dünyanın harasında yaĢamasından asılı olmayaraq hər bir azərbaycanlının 

mənəvi borcu olduğunu demiĢdir. 
Mərasimdə DAK-ın Ukrayna üzrə nümayəndəliyinin rəhbəri Möhlət Hüseynov qeyd etmiĢdir ki, “XXI əsr 

informasiya əsridir. Bu istiqamətdə Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyevin “biz ermənilərlə informasiya 

müharibəsində müdafiədən hücuma keçməliyik” çağırıĢına öz əməli iĢlərimizlə cavab verməliyik. TREND də 

bu sahəyə xüsusi diqqət yetirir. Əminəm ki, TREND Qarabağ həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması 
istiqamətində qarĢısına qoyduğu vəzifələri bundan sonra da davam etdirəcək”. 

Əsası iki əsr öncə qoyulmuĢ erməni əks təbliğatının ifĢa olunmasında Ukraynadakı Azərbaycan diasporu 

da əsl vətəndaĢlıq mövqeyi nümayiĢ etdirir. 
Bu baxımdan fevralın əvvəlində Ukrayna və Azərbaycan Dövlət televiziyalarının birgə layihəsi olan 

“Qarabağ tarixin burulğanında” filminin 48 milyonluq Ukrayna xalqına təqdim olunmasını xarici təbliğat 

strategiyamızın uğuru adlandırmaq olar. Təbii ki, Xocalı soyqırımının 18-ci ildönümü ərəfəsində tarixi faktlarla 

zəngin olan belə bir filmin Ukraynanın dövlət televiziyasında efirə verilməsi xəbis erməni saxtakarlığının ortaya 
çıxmasında müstəsna əhəmiyyətə malikdir 

Tədbirdə Donetsk Azərbaycanlıları Konqresinin prezidenti Ġqbal Mahmudov, Ġdarə Heyətinin sədri 

MüĢfiq Vəliyev, Ukrayna Azərbaycanlıları Konqresinin Donetsk Vilayət təĢkilatının sədri Malik Pirverdiyev 
çıxıĢ edərək erməni diasporuna qarĢı effektli mübarizə aparmaq üçün Azərbaycan diasporunun daha güclü 

fəaliyyət göstərməsinin vacibliyini vurğulamıĢlar. 

Donetsk Vilayətinin Snejnoy  Ģəhərinin Veteranlar Cəmiyyətinin sədri Valeriy Sokolov çıxıĢında 
bildirmiĢdir ki, ermənilərin Xocalıda törətdiyi soyqırımı bütün dünya ictimaiyyəti bilməlidir. “Xocalı faciəsi 

təkcə azərbaycanlılara qarĢı deyil, insanlığa qarĢı törədilmiĢ bəĢəri cinayət kimi qiymətləndirilməlidir. Ġnanıram 

ki, beynəlxalq təĢkilatlar bu soyqırıma hüquqi-siyasi qiymətini verəcəkdir”. 

“Xocalıya ədalət” kampaniyası çərçivəsində Ukrayna Azərbaycanlıları Konqresinin Dnepropetrovsk, 
Krım, Xarkov və digər regional təĢkilatlarında da anım mərasimləri keçirilmiĢdir. 

 

Qədir Aslan 

 

“Respublika”.-2010.-2 mart.-N 47.-S.5. 
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Strasburqda keçirilmiĢ izdihamlı mitinq Xocalı faciəsinə həsr olunmuĢdur 

 
Strasburqda fəaliyyət göstərən Azərbaycan Evinin təĢkilatçılığı ilə Ģəhərin mərkəzindəki Kleber 

meydanında Xocalı faciəsinin 18-ci ildönümü ilə əlaqədar izdihamlı mitinq keçirilmiĢdir. 

 
Mitinqi Azərbaycan Evinin sədri Mustafa Alınca açaraq Xocalı soyqırımının XX əsrin ən dəhĢətli faciəsi 

olduğunu bildirmiĢdir. O, müasir silahlarla silahlanmıĢ erməni quldurlarının Xocalıya hücum edərək qəddar 

üsullarla yüzlərlə günahsız insanı qətlə yetirdiklərini, Ermənistanın keçmiĢ dövlət baĢçısı Robert Koçaryanın və 
hazırkı prezident Serj Sarkisyanın bu soyqırımına rəhbərlik etdiklərini, onların indiyədək cəzasız qaldıqlarını 

mitinq iĢtirakçılarının diqqətinə çatdırmıĢdır.  

Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilmiĢ və faciə ilə bağlı mitinq 

komitəsinin bəyanatı oxunmuĢdur.  
Xocalı faciəsi ilə bağlı keçirilən silsilə tədbirlərdə iĢtirak etmək üçün Fransaya gəlmiĢ Azərbaycan 

nümayəndə heyətinin üzvlərindən Prezident Administrasiyasının sektor müdiri Qafar Əliyev, Milli Məclisin 

regional məsələlər komitəsinin sədri Arif Rəhimzadə, Azərbaycanlıların və Türk Xalqlarının ƏməkdaĢlıq 
Mərkəzinin sədri Ġlham Ġsmayılov və “Kür-Araz” xeyriyyə cəmiyyətinin sədri Akif Kərimov bu mitinqin 

Avropanın rəmzi paytaxtı Strasburqda təĢkil edilməsinin heç də təsadüfi xarakter daĢımadığını, qəddar 

ermənilərin sülhsevər azərbaycanlılara qarĢı dəfələrlə soyqırımı törətdiklərini, Ermənistanın apardığı iĢğalçılıq 
siyasəti nəticəsində Azərbaycan ərazilərinin 20 faizinin iĢğal edildiyini, ölkəmizin bir milyondan artıq qaçqın və 

məcburi köçkün problemi ilə üzləĢdiyini, Xocalı soyqırımından 18 il keçməsinə baxmayaraq dünya 

ictimaiyyətinin və beynəlxalq təĢkilatların susduğunu, hadisəyə hüquqi qiymət verilmədiyini vurğulamıĢlar. 

Onlar mitinq iĢtirakçılarını Xocalı faciəsini erməni təbliğatının təsiri altına düĢmüĢ hər bir avropalıya olduğu 
kimi çatdırmağa çağırmıĢlar. Azərbaycanın tutduğu yolun haqq yolu olduğu və gec-tez bu haqqın öz yerini 

tutacağı, torpaqlarımızın tezliklə erməni iĢğalından azad ediləcəyi diqqətə çatdırılmıĢdır.  

Əllərində üçrəngli Azərbaycan bayraqları, “Xocalıya ədalət”, “Xocalı soyqırımı azərbaycanlılara qarĢı 
soyqırımıdır”, “Erməni özbaĢınalığına son qoyulsun”, “Müharibə caniləri öz cəzalarını almalıdırlar”, “Heç vaxt 

bağıĢlamayacağıq” kimi sözlərin yazıldığı transparantlar tutmuĢ soydaĢlarımız, türk diasporunun təmsilçiləri, 

qonĢu Almaniyadan və digər yerlərdən gəlmiĢ azərbaycanlılar və tələbələrimizdən ibarət mitinq iĢtirakçıları 

“Koçaryan canidir!”, “Sarkisyan canidir!”, “Ermənilər, Azərbaycan torpaqlarını azad edin!” və s. Ģüarlar 
səsləndirmiĢlər. 

Mitinq zamanı Azərbaycan nümayəndə heyətinin gətirdiyi Xocalı faciəsindən bəhs edən kitab və 

broĢürlər, fotolar nümayiĢ etdirilmiĢ, insanlığa qarĢı görünməmiĢ soyqırımı ilə bağlı əsl həqiqətlərin və faktların 
əks olunduğu fransız dilində yazılmıĢ vərəqələr yerli sakinlərə və Ģəhərin qonaqlarına paylanılmıĢdır.  

Azərbaycan həqiqətlərinin, o cümlədən Xocalı faciəsi haqqında faktların Avropada getdikcə geniĢ vüsət 

almasından vahiməyə düĢmüĢ ermənilər hər yerdə olduğu kimi, Strasburqda da mitinqi pozmağa cəhd 
göstərmiĢlər.  

Ermənilərin hiyləsini baĢa düĢən mitinq iĢtirakçıları qanun keĢikçilərinə müraciət etmiĢ və onların növbəti 

fitnəkarlığının qarĢısı alınmıĢdır.  

Mitinq sakit Ģəraitdə baĢa çatmıĢdır.  
 

Əsgər ƏLĠYEV  

AzərTAc-ın xüsusi müxbiri 

Strasburq  

  

 “Xalq qəzeti”.-2010.-2 mart.-N 48.-S.2. 
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Rusiya Dövlət Kitabxanasında professor Yuri Pompeyevin  

“Qarabağ gündəliyi” kitabının təqdimatı olmuĢdur 

 
Ġslam Konfransı TəĢkilatı Gənclər Forumundan (ĠKGF) bildirmiĢlər ki, martın 1-də Moskvada 

Rusiya Dövlət Kitabxanasının ġərq Ədəbiyyatı Mərkəzində tanınmıĢ rus yazıçısı, professor Yuri 

Pompeyevin “Qarabağ gündəliyi” kitabının təqdimatı olmuĢdur. Moskvanın “Kanonplyus” nəĢriyyatı 

tərəfindən çap etdirilmiĢ kitab ĠKGF-nin mədəniyyətlərarası dialoq üzrə baĢ əlaqələndiricisi Leyla xanım 

Əliyevanın təĢəbbüsü ilə həyata keçirilən “Xocalıya ədalət” kampaniyası çərçivəsində hazırlanmıĢdır.  

 

Tədbirdə çıxıĢ edən ĠKGF-nin mədəniyyətlərarası dialoq üzrə baĢ əlaqələndiricisi Leyla xanım Əliyeva 

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi haqqında Rusiya oxucusuna həqiqətləri çatdıran bu kitabın 

əhəmiyyətini vurğulamıĢ, müəllifin Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinin möhkəmləndirilməsində oynadığı 
roldan bəhs etmiĢdir. O bildirmiĢdir: “Professor Pompeyev mürəkkəb bir dövrdə dəfələrlə Qafqazda münaqiĢə 

zonalarında olmuĢ, Qarabağda baĢlanan separatizmin nəinki Azərbaycanın, ümumilikdə milyonlarla insanın 

taleyinin birləĢdiyi böyük bir ölkənin ərazi bütövlüyünə zərbə vurduğunu öz gözləri ilə görmüĢdür”. Leyla 
xanım Əliyeva, həmçinin kitabın münaqiĢənin səbəb və ağır nəticələri haqqında Rusiya oxucularında obyektiv 

fikir yaradacağına əminliyini bildirmiĢdir.  

Kitabın əhəmiyyətindən danıĢan Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri Polad Bülbüloğlu dövlətimizin baĢçısı 
Ġlham Əliyevin Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin ədalətli həlli istiqamətində qətiyyətli 

fəaliyyətindən bəhs etmiĢdir.  

ĠKGF-nin baĢ katibi ElĢad Ġsgəndərov “Xocalıya ədalət” kampaniyasının birillik fəaliyyəti barədə 

təqdimatla çıxıĢ etmiĢ, beynəlxalq qurumlar çərçivəsində Xocalı qətliamını törədənləri pisləyən qərarların qəbul 
edilməsinin əhəmiyyətini vurğulamıĢdır.  

Kitabın müəllifi professor Y. Pompeyev “Xocalıya ədalət” kampaniyasına dəstəyini ifadə etmiĢ, tədbir 

iĢtirakçılarına kitabın yaranması ideyasından danıĢmıĢ, keçən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində Qarabağ 
müharibəsi zamanı Azərbaycan ətrafında informasiya blokadasının aradan qaldırılması uğrunda aparılan 

mübarizədən bəhs etmiĢdir. O, ötən ilin avqustunda Bakıya səfəri zamanı ölkədə gedən irimiqyaslı inkiĢaf və 

Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyevin bu istiqamətdə apardığı siyasətlə bağlı onda yaranmıĢ təəssüratları tədbir 

iĢtirakçıları ilə bölüĢmüĢdür. Milli Məclisin deputatı Elmira Axundova münaqiĢə həll edilməyənədək kitabdakı 
fikirlərin aktuallığını xüsusi vurğulamıĢdır. Kitabın təqdimatında Moskva Dövlət Universitetinin professoru 

Qeorqi Alekseyev, Qarabağ müharibəsi zamanı Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyinin mətbuat üzrə katibi 

iĢləmiĢ, rusdilli “Azərbaycanın panoraması” qəzetinin redaktoru Fərhad Ağamaliyev çıxıĢ etmiĢlər.  
Tədbirdə ziyalılar, ali məktəb tələbələri və KĠV nümayəndələri iĢtirak etmiĢlər. Tədbir iĢtirakçıları 2009-

cu ildə “Xocalıya ədalət” kampaniyası çərçivəsində dünyanın müxtəlif ölkələrində keçirilmiĢ tədbirləri əks 

etdirən forosərgi ilə tanıĢ olmuĢlar.  
Müəllifin siyasi və ictimai xadimlərdən münaqiĢə ilə bağlı götürdüyü müsahibələr və tarixi sənədlər 

əsasında tarixi-publisistik janrda yazdığı “Qarabağ gündəliyi” kitabında münaqiĢənin ilkin dövründən 

baĢlayaraq baĢ verən təlatümlü hadisələrin təhlili verilmiĢdir. Əsərdə münaqiĢənin alovlanmasına Ģərait yaradan, 

Xocalı soyqırımına aparan proseslərdə sovet hakimiyyət qurumlarında təmsil olunan pərdəarxası qüvvələr, 
erməni lobbisi və onların M. Qorbaçovla gizli münasibətlərindən bəhs edilmiĢdir. KeçmiĢ sovet məkanında öz 

ölkəsinin taleyini düĢünən rus ziyalısının mövqeyindən yazılmıĢ bu kitabda çətin siyasi dövrdə ümummilli 

liderimiz Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdıĢı, Azərbaycanın müstəqilliyi və ərazi bütövlüyünün qorunması 
uğrunda apardığı mübarizəsindən də bəhs edilmiĢdir. 

Kitab keçmiĢ SSRĠ-nin son dövrləri və Azərbaycan xalqının milli-azadlıq hərəkatını öyrənmək istəyən 

tarixçilər, politoloqlar üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.  
“Xocalıya ədalət” kampaniyası 2008-ci ilin mayın 8-də, ġuĢa Ģəhərinin iĢğalının ildönümündə ĠKGF-nin 

mədəniyyətlərarası dialoq üzrə baĢ əlaqələndiricisi Leyla xanım Əliyevanın təĢəbbüsü ilə irəli sürülmüĢdür və 

hazırda 30-dan artıq ölkədə yüzlərlə könüllünün iĢtirakı ilə uğurla davam etdirilməkdədir. Kampaniyanın 

məqsədi beynəlxalq ictimaiyyətin Xocalı faciəsi ilə bağlı məlumatlandırılması, faciəyə beynəlxalq aləmdə 
siyasi-hüquqi və mənəvi qiymət verilməsini, həmçinin beynəlxalq səviyyədə anılmasını təmin etməkdir. 

Kampaniyanın beynəlxalq əlaqələndirilməsi www.justiceforkhojaly.org internet saytı vasitəsilə aparılır. 

 

AzərTAc.   

 

 “Xalq qəzeti”.-2010.-2 mart.-N 48.-S.2. 
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Xocalı faciəsi dünya mətbuatında 

 
"Nezavisimaya qazeta"-da Yevgeni KriĢtalyovun "Xocalıya ədalət" sərlövhəli məqaləsi dərc edilib 

 

Rusiyanın "Nezavisimaya qazeta" nəĢrinin 26 fevral nömrəsində Yevgeni KriĢtalyovun "Xocalıya ədalət" 

sərlövhəli məqaləsi dərc edilib. AzərTAc həmin məqaləni təqdim edir.  
Müharibə qanlı qətliyama düĢmüĢ xalqlara, sadə insanlara çoxlu əzab və faciə gətirir. Yüzlərlə və minlərlə 

günahsız adam hərcmərcliyin qurbanı olur və yalnız nəsillərin yaddaĢı onların adlarının yaddaĢlardan 

silinməsinə imkan vermir. QonĢular arasında qarĢıdurma daha amansız olur. Ermənistan ilə Azərbaycan 
arasında Dağlıq Qarabağa nəzarət uğrunda döyüĢlər qəddarlıq salnaməsinin daha bir səhifəsi olmuĢdur.  

Fevralın 26-sı Xocalı Ģəhidlərinin anma günüdür. Dağlıq Qarabağın azərbaycanlılar yaĢayan bu Ģəhərinin 

adı çoxlarına tanıĢdır və Xatın, Liditse, Serebrenisa, Sonqminin taleyi ilə müqayisə olunur. 18 il əvvəl Xocalının 
dinc sakinləri strateji yaĢayıĢ məntəqəsini tutmağa çalıĢan erməni silahlı dəstələrinin mühasirəsinə düĢmüĢdü. 

Qarabağda yeganə hava limanı burada yerləĢirdi, yol isə birbaĢa Azərbaycanın içərilərinə aparırdı. Xocalılıların 

geri çəkilməsi üçün qoyulan yollarda "tələ" qurulmuĢdu. Onları gülləbaran edir, yaralı uĢaqları qətlə yetirir, əsir 

götürürdülər. Bu əsirlikdən çoxları geri qayıtmadı. 1992-ci il fevralın 26-na keçən o müdhiĢ gecədə alov 
məngənəsindən çoxları keçə bilmədi. Qətliamın nəticələri dəhĢətli idi: 613 nəfər qətlə yetirilmiĢdir, onların 63 

nəfəri uĢaq, 106 nəfəri qadın, 70 nəfəri qocadır. Səkkiz ailənin bütün üzvləri məhv edilmiĢ, 487 adam 

yaralanmıĢdır. 1275 nəfər əsir götürülmüĢ, onların 150-nin taleyi hələ də məlum deyildir.  
Azərbaycan Prokurorluğu ətraflı təhqiqat apararaq bu qanlı qətliamın təĢkilatçılarının və icraçılarının 

törətdiklərini soyqırımı və hərbi cinayət kimi qiymətləndirmiĢdir. Eyni zamanda, müəyyən edilmiĢdir ki, keçmiĢ 

sovet ordusunun 366-cı alayının hərbçilərinin də bu qətliamda əli vardır. 366-cı hərbi birləĢmə Dağlıq 

Qarabağda yerləĢdirilmiĢdi və alayda erməni milliyətindən olan hərbçilər də qulluq edirdilər.  
Faciənin bir çox məqamları həm də beynəlxalq müĢahidəçilər - jurnalistlər və hüquq müdafiəçiləri 

tərəfindən sənədləĢdirilmiĢdir. Rusiyanın tanınmıĢ "Memorial" təĢkilatı bu barədə ətraflı məlumat vermiĢ, 

Ģahidlərin dediklərini Ġnternetdə yerləĢdirmiĢdir. 1992-ci il martın 13-də "Ġzvestiya" qəzetində müxbir Vadim 
Belıxın reportajı dərc edilmiĢdi. O, hər bir normal insanın ruhunu lərzəyə gətirə biləcək və Ģəxsən Ģahidi olduğu 

faktları təsvir etmiĢdir.  

Dağlıq Qarabağın Azərbaycan icması Xocalını və onun sakinlərini itirməklə doğma torpaqda yeganə 
dayağından məhrum olmuĢdu. Erməni millətçilərinin bir vaxtlar bərəkətli diyarda törətdiyi etnik təmizləmə, 

faktiki olaraq, Dağlıq Qarabağın Azərbaycan icmasının soyqırımı, Xocalı qətliamı isə bu siyasətin ən müdhiĢ 

nöqtəsi idi. "YaĢayıĢ məkanının iĢğalı" strategiyasının həyata keçirilməsinin kulminasiyası isə 1992-ci ilin 

mayında Qarabağ azərbaycanlılarının baĢlıca tarixi mərkəzi - qoruq-Ģəhər ġuĢanın iĢğalı oldu.  
Bununla əlaqədar, Serj Sarkisyanın Britaniya jurnalisti, "Qara bağ" kitabının müəllifi Tomas de Vaala 

etirafı çox maraqlıdır: "Xocalıya qədər azərbaycanlılar düĢünürdülər ki, bizimlə zarafat etmək olar, onlara elə 

gəlirdi ki, ermənilər mülki əhaliyə əl qaldırmazlar. Biz bu stereotipi qıra bildik". Necə deyərlər, Ģərhə ehtiyac 
yoxdur, nə əlavə, nə də ixtisar etmək lüzumsuzdur.  

Bu gün Xocalı faciəsinə gətirib çıxarmıĢ o cinayətkar siyasətin davamçıları Dağlıq Qarabağ üçün hansısa 

öz müqəddəratını təyin etməkdən danıĢırlar. Eyni zamanda, onlar Qarabağ azərbaycanlılarının əzəli torpaqlarına 
qayıtması imkanını yada da salmırlar. Onların referendumun bölgənin yalnız erməni sakinlərinin iĢtirakı ilə 

keçirilməsi tələbinin məqsədi də məhz budur.  

Hazırda Azərbaycan ilə Ermənistan arasında beynəlxalq vasitəçilərin, - burada baĢlıca rolu Rusiya 

oynayır, - iĢtirakı ilə gedən sülh danıĢıqları yalnız möhkəm sülhü təmin edəcəyi halda məna kəsb edir. Bu cür 
sülh isə Dağlıq Qarabağın hər iki icmasının - ermənilərin və azərbaycanlıların hüquqlarına riayət olunmasına 

əsaslanmalıdır. Bu icmaların hər birinin Qarabağın yüksək dağ zirvələrində və sıx meĢələrində öz müqəddəs 

ocaqları vardır. Hər iki icmanın nümayəndələri Qarabağdan olan dahi əcdadlarının xatirəsini əziz tuturlar.  
MünaqiĢə nəticəsində qovulmuĢ azərbaycanlıların geri qayıtması və Dağlıq Qarabağın, heç olmasa sovet 

dövründəki kimi, əvvəlki status-kvo vəziyyətinin bərpa edilməsi bölgədə normal həyatın bərpasının baza 

Ģərtidir.  

Yaxın keçmiĢə nəzər salsaq, görərik ki, sovet dövrü XX əsrin əvvəllərindəki fikir ayrılığını unutdura 
bilmiĢdi. O zaman da Qarabağı Azərbaycandan qoparmaq istəyirdilər. Lakin elə ilk sistem qeyri-sabitliyi köhnə 

iddiaları üzə çıxardı, ayrılma məsələsi yenidən qaldırıldı. Bu, barıt çəlləyinin fitilini yandırdı və partlayıĢ, öz 

növbəsində, ittifaq dövlətinin dağılmasına son qoydu. Ġndi bunu az-az yada salırlar, çünki xatırlatmağa dəyər ki, 
fitil, ilk növbədə, Qarabağın idi. Yuqoslaviyanın qanlı parçalanmasını, Kosovodakı indiki vəziyyət mahiyyət 

etibarilə Ermənistan-Azərbaycan qarĢıdurmasını xatırladır. Serblərin ürəyini - Kosovo diyarını kökləri ilə 
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qoparıb çıxardılar. Azərbaycanın qəlbi Qarabağı da beləcə kökləri ilə çıxarmağa çalıĢırlar. Xocalı Qarabağın 

göz yaĢları və Ģəhid qanı hopmuĢ bir parçasıdır.  

Bu gün Azərbaycan yalnız ədalət tələb edir. Heydər Əliyev Fondunun Rusiya nümayəndəliyinin və bu 

qurumun rəhbəri Leyla Əliyevanın Ģəxsən irəli sürdüyü təĢəbbüs əsasında həyata keçirilən geniĢmiqyaslı 
beynəlxalq informasiya-təbliğat kampaniyası da məhz "Xocalıya ədalət" adlanır. Kampaniyadan məqsəd 

dünyaya bəĢəriyyətə qarĢı cinayət, Xocalı soyqırımı haqqında həqiqətləri yaymaqdır. Fondun aksiyaları artıq 

bütün dünyada, o cümlədən beynəlxalq təĢkilatların ofislərində, habelə BMT-nin Cenevrədəki BaĢ qərargahında 
keçirilir 

 

“Səs”.-2010.-2 mart.-N.38.-S.4. 
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"ĠRƏLĠ" Avropada Xocalı soyqırımı ilə əlaqədar aksiyalar keçirib 
 

Ġctimai Birliyin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, fevralın 26-da Latviyanın paytaxtı Riqadan 
Estoniyanın paytaxtı Tallinə doğru Xocalı Soyqırımı ilə bağlı "Avtobus turu aksiyası" baĢlayıb. 

Aksiyaya Latviyada yaĢayan və təhsil alan latıĢ, italyan, türk, alman, tacik və digər millətləri təmsil edən 

gənclər qoĢulub. Aksiya üçün nəzərdə tutulmuĢ avtobusun üzərinə öncədən soyqırımı həqiqətləri ilə bağlı 
Ģüarların əks olunduğu posterlər və stikerlər yapıĢdırılıb. Riqadan Tallinə doğru hərəkət edən avtobus yol 

üzərində müxtəlif Ģəhərlərdə dayanıb, gənclər mövzu ilə bağlı insanlara məlumat verib. Aksiya iĢtirakçıları 

Tallinə çatdığı zaman burada onları digər bir gənclər qrupu qarĢılayıb və aksiyaya qoĢulublar. 

Daha sonra gənclər Ģəhərdə yürüĢ keçirib, Tallindəki Ermənistan Milli cəmiyyətinin qarĢısında piket 
keçiriblər. Günorta radələrində isə Estoniya Parlamentinin qarĢısında qısa bir yürüĢ təĢkil olunub. Aksiya 27 

fevral axĢamına qədər davam edib. 

Aksiya iĢtirakçıları üçün "ĠRƏLĠ" ictimai Birliyi tərəfindən xüsusi köynəklər və aksiyada istifadə ediləcək 
Ģüarları əks etdirən posterlər hazırlanıb. Tədbirdə istifadə olunmuĢ kitablar və broĢürlər Heydər Əliyev Fondu 

tərəfindən təqdim edilib. 

Növbəti aksiya 26 fevral saat 9-00-dan 13-00-a qədər Parisin "Pol Klodel" meydanında (Senat 
yaxınlığında) "ĠRƏLĠ" Ġctimai Birliyinin və Azərbaycan Fransız Gənclik təĢkilatının və Fransadakı Azərbaycan 

səfirliyinin təĢkilatçılığı ilə keçirilib. Hədəf Fransa Senatını məsələdən agah etmək və onun gələcək iclaslarında 

Xocalı faciəsinin müzakirəyə çıxmasına nail olmaqdır. Aksiya Fransanın Tuluz, Strasburq, Nant, Bezanson, 

Marsel, Nansi, Lyon, Paris və s. kimi 10-a yaxın fransız Ģəhərlərindən Parisə toplanan 150-ə qədər gəncin 
iĢtirakı ilə keçirilib. 

Aksiya iĢtirakçıları müxtəlif qruplara ayrılaraq Parisin bir neçə yerli əhalinin daha çox olduğu yerlərində 

yerli ictimaiyyətin nümayəndələrinə Xocalı qətliamının reallıqlarını və erməni vəhĢiliklərini özündə əks etdirən 
kiçik kitabçalar və bukletlər paylayıb. Bundan əlavə, Aksiyanın kütləvi informasiya vasitələrində 

iĢıqlandırılması üçün Fransada onlarla televiziya və radio qurumlarına, müxtəlif elektron informasiya 

agentliklərinə və qəzetlərə məlumat verilib. 

Aksiya dinc xarakter daĢıyaraq, nəzərdə tutulmuĢ yerdə meqofonla Ģüarların deyilməsi, traktların və kitab-
ların insanlara paylanması və sonda bəyannamənin Senata verilməsi ilə bitib. 

Avropanın ən böyük liman Ģəhəri olan Hollandiyanın Rotterdam Ģəhərində də silsilə tədbirlər keçirilib. 

Aksiya fevralın 26-da Rotterdam bələdiyyəsinin önündə baĢ tutmuĢ nümayiĢlə baĢlayıb. Bundan sonra 200 
nəfəri özündə birləĢdirən yürüĢ Ģəhər mərkəzinə qədər davam edib. Növbəti addım kimi Xocalı soyqırımı ilə 

bağlı daha ətraflı məlumat vermək və Xocalıda ermənilər tərəfindən törədilən ümumbəĢəri cinayəti Hollandiya 

ictimaiyyətinin nəzərinə çatdırmaq məqsədilə beynəlxalq konfrans təĢkil olunub. 
Tədbirlər üçün əvvəlcədən Rotterdam Ģəhərinin meri və polis Ģefi ilə danıĢıqlar aparan Hollandiya 

Azərbaycan Həmrəylik Cəmiyyəti tədbirin keçirilməsi üçün rəsmi icazə ala bilib. Hollandiya-Azərbaycan 

Həmrəylik Cəmiyyətinin və "ĠRƏLĠ" Ġctimai Birliyinin təĢkilatçılığı ilə keçirilən tədbirdə 300-dən artıq yerli və 

xarici vətəndaĢ iĢtirak edib. 

 

“Kaspi”.-2010.-2 mart.-N.38.-S.6. 
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Xocalı faciəsi daim dünya ictimaiyyətinə хatırladılmalıdır 

 
ElĢad Ġsgəndərov: "Ermənilər "Хocalıya ədalət" kampaniyasına qarĢı  

çox çirkin antitəbliğat aparır" 

"Bizə qarĢı hücumlar onu deməyə əsas verir ki, bu kampaniya hədəfinə nail olur" 
 

Xocalı soyqırımının dünyada tanıdılması istiqamətində Ġslam Konfransı TəĢkilatı Gənclər Forumu da 

davamlı olaraq fəaliyyət göstərir. Bu məqsədlə ötən müddət ərzində bir çox iĢlərin görüldüyünü deyən təĢkilatın 
Gənclər Forumunun baĢ katibi ElĢad Ġsgəndərov bu sırada həyata keçirilən "Хocalıya ədalət" kampaniyasını 

xüsusi qeyd edib. Kampaniyanın getdikcə geniĢ vüsət aldığını vurğulayan ElĢad Ġsgəndərov "OLAYLAR"-a 

verdiyi müsahibədə yaхın gələcəkdə bu istiqamətdə görüləcək iĢlər barədə də məlumat verib. 

- ElĢad müəllim, "Хocalıya ədalət" kampaniyası çərçivəsində bu günə qədər hansı iĢlər görülüb və 

görülən iĢlər sizi qane edirmi? 

-  Ġlk öncə onu qeyd edim ki, "Хocalıya ədalət" kampaniyası Ġslam Konfransı TəĢkilatının Gənclər 

Forumunun Mədəniyyətlərarası Dialoq üzrə baĢ koordinatoru Leyla Əliyeva tərəfindən irəli sürülüb. 
Kampaniyaya 2008-ci il, mayın 8-də ġuĢanın iĢğal günü start verilib. Ötən müddət ərzində "Хocalıya ədalət" 

kampaniyası çərçivəsində dünyanın əksər ölkələrində bir sıra tədbirlər keçirilib, Azərbaycanın haqq səsi, 

Azərbaycan torpaqlarının iĢğal edilməsi, eləcə də ermənilərin Хocalıda həyata keçirdikləri vəhĢiliklər barədə bir 
sıra kitablar çap edilərək yayılıb. Kampaniyaya qoĢulanların sayı getdikcə artmaqdadır. Artıq Ġslam Konfransı 

TəĢkilatına daхil olan ölkələrdə kampaniya geniĢ vüsət alıb və təĢkilata daхil olan ölkələr Хocalıda insanlığa 

qarĢı cinayətin həyata keçirildiyini açıq Ģəkildə bildirirlər. Buna örnək kimi cari ilin yanvarında Ġslam Konfransı 

TəĢkilatına daхil olan ölkələrin Parlament Birliyinin qəbul etdiyi qətnaməni göstərmək olar. Bu ilin yanvar 
ayında Ġslam Konfransı TəĢkilatının Gənclər Forumu tərəfindən irəli sürülmüĢ qətnamə əsasında 54 ölkənin 

parlamentariləri təĢkilatın Parlament Birliyində ilk dəfə olaraq faciəyə hüquqi qiymət verərək Хocalı 

soyqırımını insanlığa qarĢı cinayət kimi tanıdılar. Ġnsanlığa qarĢı cinayət eyni zamanda soyqırım və müharibə 
cinayətlərini özündə ehtiva edən hüquqi anlayıĢdır.  

- Kampaniyanın iĢtirakçıları əsasən kimlərdir?  

- Bizim auditoriyamız əsasən gənclərdən ibarətdir və onlar internetdən aktiv formada istifadə edirlər. 

Ġnternetdə seçim edilsə görərik ki, erməni mətbuatında da bir çox materiallar məhz bu kampaniyaya həsr edilib. 
Ermənilər "Хocalıya ədalət" kampaniyasına qarĢı çox çirkin antitəbliğat aparır. Bu kampaniya demək olar ki, 

Ermənistan dövləti səviyyəsində həyata keçirilir. Keçən ilin yay aylarından kampaniyanın veb-saytı 

Ermənistanda qadağan edildi və texniki baхımdan bağlandı. Buna baхmayaraq biz Ermənistandakı istifadəçilər 
üçün link hazırlamıĢıq ki, onlar həmin link vasitəsilə də kampaniyaya qoĢula bilərlər. Bizim digər bir 

məqsədimiz də ondan ibarətdir ki, Ermənistan vətəndaĢları ölkədəki mövcud faĢist rejiminin əleyhinə öz 

səslərini qaldırsınlar. O cümlədən onlar Ermənistan rəhbərliyinin öz хalqına, eləcə də Azərbaycan хalqına qarĢı 
törətdikləri cinayətləri bilsinlər.  

- Ermənistan xarici iĢlər naziri Edvard Nalbəndyanın ĠKT Parlament Birliyinin qəbul etdiyi 

qətnaməyə verdiyi reaksiya iĢğalçı ölkənin bu məsələdə ciddi təĢviĢə düĢdüyündən хəbər vermirmi? 

- Ermənistan hakimiyyətinin Ġslam Konfransı TəĢkilatının Parlament Birliyində qəbul edilən qətnamədən 
ciddi təĢviĢə düĢdüyü göz qabağındadır. Toplantıda qəbul edilən qətnamənin ardınca Ermənistan хarici iĢlər 

naziri Edvard Nalbəndyanın bu ölkənin parlamentində çıхıĢ etməsi və öz timsalında məsləyə aydınlıq gətirmək 

istəməsi belə deməyə əsas verir. Ermənistan parlamentində keçirilən müzakirə zamanı хarici iĢlər naziri Edvard 
Nalbəndiyan belə bir uydurma ilə çıхıĢ edib ki, guya Ġslam Konfransı TəĢkilatının Parlament Birliyində qəbul 

edilmiĢ məlum qətnamənin heç bir əhəmiyyəti yoхdur və ümumilikdə Ġslam Konfransı TəĢkilatının özü 

Parlament Birliyinin qəbul etdiyi qərarlara baхmır və onlara heç bir imza atmır. Ermənistan хarici iĢlər naziri 
təĢkilatın Parlament Birliyində qəbul edilmiĢ qətnamənin qeyri-professionallıq və dini təəssübkeĢlikdən irəli 

gəldiyini də iddia edib.  

- Ermənistanın belə bir təĢviĢə düĢməsi sizcə, "Хocalıya ədalət" kampaniyasının uğurundan və əldə 

edilən nəticələrdən хəbər vermir? 
- Əlbəttə ki, bizə qarĢı olan hücumlar bir tərəfdən bizi sevindirir. Bizə qarĢı edilən hücumlar onu deməyə 

əsas verir ki, bu kampaniya hədəfinə nail olur. Ermənistanın uzun illər gizlətmək, məsuliyyəti öz üzərində 

atmaq istədiyi Хocalı soyqırımı tədricən dünyada tanınır. Əgər Хocalı soyqırımı dünyada tanınmasaydı çoх 
kiçik və tükənən resurslara malik olan Ermənistan bu gün əlavə resurslardan istifadə edərək kampaniyaya qarĢı 

əks təbliğata keçməz, onlarla güzgü saytı açmazdı. Ermənistanda Хocalıya ədalət adı altında onlarla güzgü saytı 
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açılıb ki, bu da dünya ictimaiyyətinin fikrini çaĢdırmağa yönəlib. Yəni "Хocalıya ədalət" aхtaranlar ermənilərin 

saytlarına daxil olsunlar.  

- Ġslam Konfransı TəĢkilatı Parlament Birliyinin qəbul etdiyi qətnamənin ayrı-ayrı ölkələrin 

parlamentləri tərəfindən rəsmən təsdiqlənməsi istiqamətində hansı addımlar atılacaq?  
- Ġslam Konfransı TəĢkilatı Parlament Birliyinin qəbul etdiyi həmin qərar mühüm bir qərardır. Çünki 

təĢkilatın Parlament Birliyinin Uqandada keçirilən sessiyasında üzv ölkələr parlament sədrləri və vitse-spikerlər 

səviyyəsində təmsil olunurdular. Yəni bu düĢünülmüĢ Ģəkildə qəbul edilmiĢ bir qərar idi. Təbii ki, bu 
qətnamənin yerli səviyyədə təsdiqlənməsi də milli qanunvericilik səviyyəsində uyğunlaĢdırılmalıdır. Bu 

istiqamətdə geniĢ coğrafiyanı əhatə edən fəaliyyət həyata keçirilməlidir. Həmin ölkələrdə lobbi 

kampaniyalarının aparılması, bu ölkələrin parlamentariləri ilə əlaqələrin qurulması nəzərdə tutulur. Qəbul 
edilmiĢ qərar əsasında çalıĢacağıq ki, bu iĢləri həyata keçirək.  

- Sizcə, baĢladığınız bu kampaniya daha böyük uğurlara imza atmağa imkan yaradacaq? 

- Mən bu təbliğatın uğurla aparılacağına öz inamımı bildirmək istəyirəm. Bunun üçün zəmin bizim 

dövlətimizin qüdrəti və gənclərimizin vətənpərvərliyidir. Bizim təbliğat uzun müddət çoх böyük 
transformasiyalardan keçərək bugünkü mərhələyə çatıb. "Хocalıya ədalət" kampaniyasının bu gün uğurla 

aparılmasına Azərbaycan prezidentinin həyata keçirdiyi məqsədyönlü siyasət, informasiya kommunikasiya 

texnologiyalarından geniĢ və məharətlə istifadə yeni nəsil gənclərin yetiĢməsi böyük təkan verir. Azərbaycan 
artıq özünü dünyada tanıdan və haqq səsini tələb edən bir dövlətdir. Biz "Хocalıya ədalət" kampaniyasını həyata 

keçirməklə düĢünürük ki, Dağlıq Qarabağın iĢğaldan azad edilməsi iĢinə də dəstək verəcəyik. Hər bir 

azərbaycanlı bu iĢdə öz əməyini əsirgəməməli, üzərinə düĢən məsuliyyəti dərk edərək əlindən gələni etməlidir.  

- Bu günlərdə "Хocalıya ədalət" kampaniyası çərçivəsində hazırlanmıĢ video klipin təqdimat 

mərasimi keçirildi. Klipin digər ölkələrdə keçirilən təqdimat mərasimləri Хocalı soyqırımının dünya 

ictimaiyyətinə çatdırılması və onun tanıdılması iĢinə nə dərəcədə töhfə verəcək?  

- "Хocalıya ədalət" kampaniyası çərçivəsində çəkilmiĢ klipin dünyanın bir sıra ölkələrində təqdimat 
mərasimləri keçirilib. Bu cür təqdimat mərasimləri Meksika, Paris, VaĢinqton, London, Vyana, Vilnüs, Moskva, 

həmçinin ĠKT ölkələrinin hər birində reallaĢdırılıb. Ayrı-ayrı ölkələrdə keçirilən təqdimat mərasimləri onu 

deməyə əsas verir ki, apardığımız iĢ öz müsbət nəticəsini verir və dünya ictimaiyyəti artıq Хocalıda nə baĢ 
verdiyini anlayır. Növbəti addımlardan biri kimi dünya liderlərinə imzatoplama kampaniyası baĢlayır. 2010-cu 

il ərzində bu müraciət kampaniyası davam edəcək və ayrı-ayrı ölkə vətəndaĢlarından toplanmıĢ 1 milyona yaхın 

imza dekabrın 10-u, Ġnsan Haqları Günündə ATƏT-in Minsk Qrupuna daхil olan ölkələrin hökumətləri və 

parlamentləri, eyni zamanda aparıcı beynəlхalq təĢkilatlara - Avropa Birliyi, Avropa ġurası və BMT-yə təqdim 
olunacaq. Bu kampaniyada əsas iĢtirakçılar хarici ölkə vətəndaĢları olacaq. Teхniki baхımdan bir qədər 

mürəkkəb prosedur olsa da, bu iĢin öhdəsindən də gəlməyə çalıĢacağıq. Kampaniya çərçivəsində istənilən хarici 

ölkə vətəndaĢı həm öz dövlətinin parlament rəhbərliyi, eyni zamanda ölkəsinin təmsil olunduğu beynəlхalq 
təĢkilatlara müraciət ünvanlaya bilər. Bu mərhələ də "Хocalıya ədalət" kampaniyasına diqqətin artırılması 

məqsədini daĢıyır. Eyni zamanda Ġslam Konfransı TəĢkilatı Parlament Birliyinin qərarı əsasında digər ölkələrin 

parlamentlərinə də müraciət etmək istəyirik. Bununla da Хocalı faciəsinin insanlığa qarĢı cinayət kimi 
tanınmasını qarĢıya məqsəd qoymuĢuq.  

- Kampaniya davamlı хarakter daĢıyacaq?  

- Təbii ki, 18 il bundan əvvəl baĢ vermiĢ bir faciəni bu gün gündəmə gətirib onun siyasi cəhətdən 

tanınmasına, eyni zamanda bu cinayətdə iĢtirak etmiĢ insanların məsuliyyətə cəlb edilməsinə nail olmaq üçün 
Хocalı faciəsi daimi olaraq dünya ictimaiyyətinə хatırladılmalıdır. Bu istiqamətdə çoхlu sayda kitablar nəĢr 

edilməsi, zaman-zaman хarici ölkələrdə kütləvi aksiyalar keçirilməsinin tərəfdarıyıq. Eyni zamanda 1990-92-ci 

illərdə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən хarici ölkə jurnalistlərinin bu faciə ilə bağlı хatirələrini əks etdirən 
sənədli filmin çəkiliĢini də nəzərdə tutmuĢuq.  

- Ġslam Konfransı TəĢkilatının Gənclər Forumu çərçivəsində yaхın vaхtlarda Azərbaycanda hansısa 

bir tədbirin keçirilməsi nəzərdə tutulub? 

- Zaman-zaman təĢkilatın Gənclər Forumunun bir çoх tədbirləri Bakıda keçirilib. Bu yaхınlarda isə Ġslam 
Konfransı TəĢkilatının Gənclər Forumunun BaĢ Assambleyasının toplantısı olacaq. Həmin toplantıda 

Assambleyanın rəhbər strukturlarına seçkilər keçiriləcək və qurumun rəhbərliyi yenilənəcək 

- BaĢ Assambleyanın iclası hansı ölkədə keçiriləcək?  
- Toplantının ərəb ölkələrindən birində keçirilməsi nəzərdə tutulub. Hazırda 3 ölkənin adı namizəd kimi  
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irəli sürülüb. BaĢ Assambleyanın iclası təхminən bu ilin ortalarında baĢ tutacaq. Hazırda assambleyanın 

toplantısına hazırlıq istiqamətində müvafiq tədbirlər həyata keçirilir 

Süleyman 

“Olaylar”.-2010.-5 mart.-N.36.-S.4. 
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Belarus, Çexiya, PolĢa və Avstriyada "Xocalıya ədalət" istənilib 

 
Ġsmayıl Ağayev: Dövlət strukturlarında, universitetlərdə keçirilən görüĢlərdə "Xocalıya ədalət" 

kampaniyası, erməni iĢğalçılarının törətdiyi soyqırımı haqda ətraflı məlumat verilib 

 
Azərbaycan tarixinə ən faciəvi hadisələrdən biri kimi düĢmüĢ Xocalı faciəsindən 18 il ötdü. Hər il olduğu 

kimi bu il də soyqırım qurbanlarının əziz xatirəsi geniĢ miqyasda anılıb. Dünyanın bir çox ölkəsində yaĢayan 

soydaĢlarımız soyqırımın layiqli siyasi və hüquqi qiymət alması naminə tədbirlər keçiriblər. Beynəlxalq Diaspor 
Mərkəzi (BDM) də millət vəkili Gülər Əhmədova ilə birgə Avropanın 4 ölkəsində tədbirlər təĢkil edərək. 

"Xocalıya ədalət" istəyib. BDM-in sədri Ġsmayıl Ağayevlə söhbətimiz də məhz təĢkilatın Xocalı faciəsi ilə bağlı 

keçirdiyi tədbirlər barədədir. 

- Xocalı faciəsinin ildönümü ilə əlaqədar olaraq BDM fevralın 18-dən 27-dək Belarus, PolĢa, Çexiya və 
Avstriyada təbliğat xarakterli bir sıra tədbirlər keçirməyi planlaĢdırmıĢdı. Bu tədbirləri Azərbaycan 

Respublikasının Xocalı faciəsinin ildönümü ilə əlaqədar keçiriləcək tədbirlər planına uyğun olaraq, eləcə də 

Ġslam Konfransı TəĢkilatı Gənclər Forumunun Mədəniyyətlərarası Dialoq üzrə BaĢ Koordinatoru Leyla xanım 
Əliyevanın təĢəbbüsü ilə irəli sürülən "Xocalıya ədalət" kampaniyasına dəstək kimi keçirməyi qərara almıĢdıq. 

Nümayəndə heyətinin tərkibinə millət vəkili Gülər xanım Əhmədova, "Diasporun səsi" jurnalının baĢ redaktoru, 

professor Vaqif Arzumanlı, BDM aparatının rəhbəri Samir Adıgözəlli, BDM-in Rusiya nümayəndəliyinin 
rəhbəri Ələmdar Nəbiyev, BDM-in Avropa ölkələri üzrə nümayəndəsi, professor Azər Kərimov və bəndəniz 

daxil idi. Tədbirlərimiz fevralın 18-də Belarusun paytaxtı Minsk Ģəhərindən start götürdü. Nümayəndə 

heyətimiz həmin gün əvvəlcə Azərbaycanın Belarusdakı səfirliyində oldu. Səfir Əli Nağıyev görüĢ zamanı 

səfirliyin fəaliyyəti, Belarusla Azərbaycan arasındakı münasibətlərdən bəhs etdi. O, BDM-in fəaliyyətini, 
gördüyü iĢləri yüksək qiymətləndirdi və gələcək fəaliyyətinə uğurlar arzuladı. Nümayəndə heyətimizin üzvləri 

isə çıxıĢlarında Azərbaycan-Belarus münasibətlərindən, Xocalı faciəsindən söz açdılar. Günün ikinci yarısında 

nümayəndə heyəti Belarus Dövlət iqtisad Universitetinin rektorluğu və professor-müəllim heyəti ilə görüĢdü. 
Universitetin elmi iĢlər üzrə prorektoru Vladimir Xmelnitski, tədris bölməsinin rəisi, beynəlxalq əlaqələr üzrə 

koordinator Viktor Afanasyev bu ali təhsil ocağının strukturu və fəaliyyəti barədə bizə məlumat verdi. 

Nümayəndə heyətinin üzvləri - Azər Kərimov, Vaqif Arzumanlı, habelə Belarusdakı səfirliyimizin müĢaviri 

Asya Manafova Azərbaycan-Belarus münasibətlərindən və Xocalı soyqırımından danıĢdılar. Xalqımızın 
tarixindən, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin real faktlarından söz açan, bu münaqiĢənin ən qanlı faciəsi olan 

Xocalı soyqırımı üzərində ətraflı dayanan millət vəkili Gülər Əhmədovanın çıxıĢı görüĢ iĢtirakçılarının böyük 

marağına səbəb oldu. O, Belarusun ikinci Dünya müharibəsi illərində sakinləri ilə birlikdə yandırılmıĢ Xatın 
kəndi və 1992-ci il fevralın 26-da erməni terrorçuları və onların əlaltıları tərəfindən Yer üzündən silinmiĢ 

Azərbaycanın Xocalı Ģəhəri arasında paralellər apardı. Mən də bu mövzuda fikirlərimi qarĢı tərəfin diqqətinə 

çatdırdım. GörüĢün sonunda nümayəndə heyəti Xocalı faciəsi və Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi ilə bağlı sənədlər 
toplusunu, professor Sabir Əsədovun ingilis dilində nəĢr olunmuĢ monoqrafiyasını, CD-ləri və milli suvenirləri 

universitetin kitabxanasına hədiyyə etdi. BDM-in Xocalı faciəsi ilə bağlı Belarusda keçirdiyi tədbirlər fevralın 

19-20-də də davam etdirildi. Heyət Yanka Kupala adına Qrodno Dövlət Universitetində, Baranoviç Dövlət 

Universitetində dəyirmi masalar, parlamentin üzvü Svetlana PiĢ ilə rəsmi görüĢ, Baranoviç ġəhər Ġcra 
Hakimiyyətində, ġəhər ġurasında görüĢlər keçirdi. GörüĢlərdə çıxıĢ edən Vaqif Arzumanlı və Gülər Əhmədova 

"Xocalıya ədalət" kampaniyası haqqında geniĢ məlumat verdilər. 

Belarusdan sonra nümayəndə heyətimiz PolĢaya yola düĢdü. Nümayəndə heyətini Azərbaycanın 
PolĢadakı səfiri Vilayət Quliyev qarĢıladı. Səfirlikdə keçirilən görüĢdə Xocalı faciəsinin ildönümü ilə bağlı 

keçirilən tədbirlər barədə söhbət açıldı. VarĢavadakı Azərbaycan diasporunun nümayəndələri ilə de ayrıca görüĢ 

keçirdik. Soyqırımının ildönümünə həsr edilən bu görüĢdə həm də digər məsələlərlə bağlı müzakirələr aparıldı. 
Bildirildi ki, PolĢa hökumətinin Xocalı faciəsinə siyasi-hüquqi qiymət verməsi üçün səyləri artırmaq gərəkdir. 

Eyni zamanda, faciələrimizin PolĢa ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırılması üçün diasporumuzun rolunun 

gücləndirilməsinin zəruriliyi vurğulandı. 

Bir gün sonra Çexiyaya yollandıq. Fevralın 23-dən etibarən nümayəndə heyətimizin Çexiyada görüĢləri 
baĢladı. Qeyd edim ki, BDM-in Avropa nümayəndəliyinin ofisi Çexiyanın Brno Ģəhərində yerləĢir. Odur ki, ilk 

görüĢ Brnodakı Azərbaycan diasporunun nümayəndələri ilə oldu. Daha sonra Brnodakı Masarik Universitetinin 

prorektoru baĢda olmaqla rəhbərliyi ilə görüĢdük. Fevralın 24-də isə universitetin böyük konfrans zalında bu ali 
təhsil ocağının həm müəllim, həm də tələbə heyətinin iĢtirakı ilə geniĢ bir anım mərasimi keçirildi. Mərasimdə 

Gülər Əhmədova, Vaqif Arzumanlı, Samir Adıgözəlli, Azər Kərimov və Çexiyadakı səfirliyimizin konsulu Rauf 

Namazov iĢtirak edirdi. Tədbirdə Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi, Xocalı 
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faciəsi ilə bağlı iki saatdan artıq müzakirələr aparıldı. Gülər xanım çıxıĢını Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü 

ilə bağlı Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi tərəfindən hazırlanmıĢ xəritə üzrə qurdu. Həmin xəritədə 

Dağlıq Qarabağ və ətraf rayonların Ermənistan tərəfindən iĢğalı faktlarla əsaslandırılmıĢ Ģəkildə göstərilirdi. Bu 

çıxıĢ universitetin tələbələri tərəfindən çox diqqətlə dinlənildi və daha sonra bu istiqamətdə suallar verildi.  

- Keçirdiyiniz görüĢlər zamanı insanlar Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi, o cümlədən Xocalı faciəsi ilə 

bağlı məlumatlara nə cür münasibət bildirirdilər?  

- Qeyd edim ki, Masarik Universiteti Avropanın öndə gedən ali təhsil müəssisələrindən biridir. Avropa 
universitetlərinin reytinq sıralamasında dördüncü yerdə dayanır. Dünyanın bir çox siyasi xadimlərinin təhsil 

aldığı bir universitetdir və Xocalı faciəsi ilə bağlı keçirdiyimiz tədbirdə təkcə çexiyalı deyil, Avropanın müxtəlif 

ölkələrindən gəlib Masarik Universitetində təhsil alan tələbələr iĢtirak edirdi. Xocalı ilə bağlı məlumatlar onlara 
çox maraqlı görünürdü, bəlkə də bəziləri Dağlıq Qarabağ haqqında ilk dəfə eĢidirdilər. Bilirsinizmi, biz Dağlıq 

Qarabağ münaqiĢəsi zamanı ermənilərin törətdiyi vəhĢətlərə bələdik, amma bu barədə ilk dəfə eĢidənlər dəhĢətə 

gəlirdilər. Onu da bildirim ki, Heydər Əliyev Fondu tərəfindən Xocalı faciəsi ilə bağlı hazırlanan film BDM 

tərəfindən çex dilinə tərcümə edilmiĢdi və biz filmin DVD-lərini də özümüzlə götürmüĢdük. Həmin film də 
görüĢ zamanı seyr edildi və çox diqqətlə qarĢılandı. Universitetin tələbə-müəllim heyətinin bizi doğmalıqla 

qarĢılaması, ən sonda xatirə Ģəkli çəkdirmək istəmələri ondan xəbər verirdi ki, biz Azərbaycanımızı, onun 

yaĢadığı faciələri onlara çatdıra bilmiĢik. Fevralın 25-də isə görüĢümüz Brnodakı Texnologiya Universitetində 
davam etdirildi. Universitetin müəllim heyəti ilə görüĢdə ötən ilin avqustunda BDM-in dəvətilə Azərbaycana 

səfər edən professor Ġvan Meznik də iĢtirak edirdi. O da Azərbaycana səfəri zamanı aldığı təəssüratlar, Quba 

məzarlığında gördükləri, qaçqınların yaĢayıĢ Ģəraiti barədə danıĢdı. Çapka soyadlı tarixçi-alim də bu istiqamətdə 

geniĢ çıxıĢ etdi. O, çıxıĢında maraqlı bir ifadə iĢlətdi. Dedi ki, "təsəvvür edin, biz 18 il öncə burada əylənəndə, 
hətta pivə içəndə, Azərbaycanın Xocalı Ģəhərində hansı vəhĢiliklər törədilirdi. Bu dəhĢətdir, amma biz bu gün 

bu barədə xəbər tuturuq". Bu, çexiyalı alim tərəfindən səslənən çox dürüst ifadələr idi.  

- Bundan sonra hansısa görüĢlər keçirildimi? 
- Fevralın 26-da nümayəndə heyətinin bir hissəsi - mən və Gülər xanım paytaxt Praqada Azərbaycanın 

Çexiyadakı səfirliyinin "Xocalı-ya Ədalət" kampaniyası çərçivəsində keçirdiyi tədbirlərdə iĢtirak etdik. 

Azərbaycan diasporunun üzvlərinin də qatıldığı tədbirdə səfir Tahir Tağızadə çıxıĢ etdi. Nümayəndə heyətinin 
digər üzvləri - Vaqif Arzumanlı və Samir Adıgözəlli isə Avstriyaya səfər etdilər. Paytaxt Vyananın mərkəzi 

"Stepan" meydanında "Xocalıya ədalət" kampaniyası çərçivəsində böyük bir aksiya keçirilirdi. Meydanda 

Azərbaycan çadırı qurulmuĢdu və bu çadırda yerləĢdirilən iki böyük monitorda Xocalı faciəsini əks etdirən və 

Heydər Əliyev Fondu tərəfindən alman dilində hazırlanmıĢ çox mükəmməl film nümayiĢ olunurdu. 
Bütün bu tədbirlərin yekunu olaraq gəldiyim qənaət budur ki, Xocalı faciəsinin, Dağlıq Qarabağ 

münaqiĢəsinin, bütövlükdə Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ölkələrinin diqqətinə çatdırılması istiqamətində hər 

bir təĢkilatın aktiv iĢtirak etməsi gərəkdir. Bu, Azərbaycan diasporunun dünyanın müxtəlif ölkələrində, xüsusilə 
də Avropada ciddi Ģəkildə təĢkilatlanmasına istiqamətlənmiĢ bir hadisədir. 

 

“Yeni Azərbaycan”.-2010.-5 mart.-N.41.-S.6. 
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Milli Məclisin deputatı Gülər Əhmədova "Xocalıya ədalət" kampaniyası çərçivəsində  

Çexiyaya və Belarusa səfəri ilə bağlı mətbuat konfransı keçirmiĢdir 

 
Milli Məclisdə deputat Gülər Əhmədova 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə erməni 

təcavüzkarlarının Xocalıda Azərbaycan xalqına qarĢı törətdikləri soyqırımı barədə həqiqətlərin dünya 
ictimaiyyətinə çatdırılması üzrə bu ilin fevralında Çexiyaya və Belarusa səfəri ilə bağlı mətbuat konfransı 

keçirmiĢdir. 

Əvvəlcə soyqırımı qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilmiĢdir. 
Milli Məclisin mətbuat katibi Akif Nəsirov son vaxtlar Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə 

çatdırılması sahəsində böyük iĢlərin görüldüyünü vurğulamıĢ, Milli Məclisin deputatı Gülər Əhmədovanın cari 

ildə bununla bağlı Çexiyaya və Belarusa səfərini diqqətə çatdırmıĢdır. 

Gülər Əhmədova Rusiyanın Azərbaycanlı Gənclər TəĢkilatının sədri Leyla xanım Əliyevanın 
təĢəbbüskarı olduğu "Xocalıya ədalət" kampaniyası çərçivəsində bu iki ölkədə keçirilən tədbirlər barədə ətraflı 

məlumat vermiĢdir. BildirmiĢdir ki, Beynəlxalq Diaspor Mərkəzi ilə birgə təĢkil edilmiĢ səfər zamanı Çexiyaya 

və Belarusun ali təhsil ocaqlarında müəllim-tələbə heyəti ilə keçirilən görüĢlərdə erməni qəsbkarlarının əzəli 
Azərbaycan torpaqlarında törətdikləri vəhĢiliklər faktlar və sənədlərlə iĢtirakçıların diqqətinə çatdırılmıĢdır. 

Təsadüfi deyil ki, Çexiya alimləri Praqada "Azadlıq" radiosuna müsahibədə Xocalıda baĢ verənləri insanlığa 

qarĢı cinayət, soyqırımı adlandırmıĢ və günahkarların məhkəməyə verilməsinin vacibliyini vurğulamıĢlar. 
Onların bu fikri qısa bir müddətdə demək olar ki, bütün dünyanı dolaĢmıĢ və ictimaiyyətin nəzərini bu problemə 

yönəltmiĢdir. 

Mətbuat konfransında G. Əhmədova martın 17-dən 22-dək Türkiyəyə səfəri barədə də məlumat vermiĢdir. 

BildirmiĢdir ki, 1915-ci ildə Çanaqqala savaĢında qardaĢ Türkiyənin istiqlalı uğrunda üç minə yaxın 
azərbaycanlı Ģəhid olmuĢdur. Bizim nümayəndə heyətimiz Çanaqqalada bu Ģəhidlərimizin xatirəsinin 

əbədiləĢdirilməsi və xatirə lövhəsinin ucaldılması ilə əlaqədar keçirilən tədbirdə iĢtirak etmiĢdir. Ġstərdik ki, 

Ģəhid olmuĢ azərbaycanlıların xatirəsinə orada bir abidə də ucaldılsın, həmçinin onların adı və soyadı 
dəqiqləĢdirilsin, araĢdırmalar aparılsın. Hazırda bu istiqamətdə bizə Türkiyədə təhsil alan azərbaycanlı 

tələbələrin "Birlik" təĢkilatı yaxından kömək edir. 

Sonda KĠV nümayəndələrinin suallarını cavablandıran Gülər Əhmədova demiĢdir ki, ermənilər tərəfindən 

Azərbaycan xalqına qarĢı zaman-zaman törədilən soyqırımı ilə bağlı Bakıda Çexiya və Belarus tarixçi 
alimlərinin iĢtirakı ilə elmi-praktiki konfransın keçirilməsi də nəzərdə tutulmuĢdur. 

 

AzərTAc. 

 

“Azərbaycan”.-2010.-1 aprel.-N 67.-S.6. 
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"Xocalıya ədalət" ədalət istəyir 

 
Aygün Həsənoğlu: "Leyla xanım Əliyevanın rəhbərliyi altında baĢlamıĢ "Xocalıya ədalət" kampaniyası 

böyük səs-küy doğurdu! çünki bu kampaniyaya rəhbərlik edən də, onu hərəkətə gətirənlər  də 

gənclərdir!" 

  

Ermənilərin Azərbaycan türklərinə qarĢı törətdikləri soyqırımlarla bağlı bir neçə kitabın müəllifi, 

filologiya elmləri namizədi, yazıcı-publisist Aygün Həsənoğlunun Canaz.tv müxbirinə müsahibəsini 

təqdim edirik: 

  

- Aygün xanım, martın 31-də 1918-ci ilin martında  erməni daĢnaklarının Azərbaycanda 

törətdikləri soyqırımın ildönümü oldu. Sizcə, indiyə kimi bu məsələni yetərincə dünya miqyasında 

tanıtdıra bilmiĢikmi? 

Xeyr, biz bu sahədə hələ indi-indi iĢə baĢlayırıq. 2006-cı ildə mən Türkiyənin Ankara Ģəhərində Türk 

Dünyası Ġnsan Haqları dərnəyinin təĢkilatçığı ilə "Ermənilərin azərbaycanlılara qarĢı törətdiyi soyqırımlar" 

mövzusunda seminar verərkən 1918-ci ildə, hətta 1988-ci ildən bəri iĢğal olunmuĢ torpaqlarımızda ermənilərin 
vəhĢilikləri barədə danıĢdım. Tədbirin iĢtirakçıları QHT-lər və araĢdırmaçılar, ziyalılar olsa da onlar bu faktları 

ilk dəfə eĢitdiklərini bildirirdilər. 2008-ci ildə Ġstanbulda MPL TV-də müsahibə verərkən də veriliĢin aparıcıları 

söylədiklərimdən heyrətlənmiĢdilər. Hətta mən Azərbaycana qayıdandan sonra müsahibəmi internetdə 
yerləĢdirdilər. Etiraf etməliyik ki, biz çox hay-küy salır, çox danıĢırıq, amma az iĢləyirik. ĠĢləyəndə də iĢi məhz 

iĢ bilməyənlərə tapĢırırıq. 1918-ci il  soyqırımı ilə bağlı çoxlu ingilisdilli ədəbiyyat var. Məsələn, Ramsden De 

Hatvillin "1918-ci il Azərbaycan olayları bir erməninin anılarında" kitabı hələ 1923-cü ildə ABġ-da nəĢr edilib. 

Türkiyədə də çap olunub, bizdə isə nəĢr olunmayıb. Kitabı Türkiyədən gətirmiĢəm, nəĢriyyatlardan birinə 
təqdim edəcəyəm. Biz heç Xocalı soyqırımını da tanıtdırmamıĢıq. Necə olur ki, mən, heç bir səlahiyyəti 

olmayan sadə bir yazıçı, Türkiyədə Ankara Keçiören bələdiyyəsindən xahiĢ edərək Xocalı soyqırımının rəsmən 

qəbul edilməsinə nail oluram, amma az qala hər ay Türkiyəyə və baĢqa ölkələrə səfər edən millət vəkillərimiz, 
yaxud  xaricdəki səfirliklərimiz bunu bacarmırlar? Bax, bunu baĢa düĢə bilmirəm.  

- Saxta "erməni soyqırımı" amili  demək olar ki bir-birinin ardınca əksər ölkələrin 

parlamentlərində  qaldırılmaqdır. Türkiyə ilə Azərbaycan bu məsələni önləmək üçün  hansı addımları 

atmalıdırlar? Xüsusilə bu məsələ ilə bağlı vahid strategiya iĢlənib hazırlanıbmı? 

- Türkiyə addım atmaqda çox gecikib. Türklər nəcib insanlardır, bu zərbəni gözləmirdilər. Ancaq mən çox 

əvvəldən bunu gözləyirdim, "Erməni terroru" fotoalbomunun layihəsini verərkən, "Beynəlxalq terror 

qurbanları" adlı sərginin layihələrini hazırlayarkən nəzərə almıĢ, ermənilərin Azərbaycan və Türkiyəyə qarĢı 
törətdiyi terror və soyqırım cinayətlərini paralel surətdə əks etdirmiĢdim.   Ona görə ki, ermənilərin tarixini və 

fəaliyyət istiqamətlərini yaxĢı öyrənmiĢəm, hansı hərəkət edəcəklərini bilirəm. Azərbaycan nəzərə almalıdır ki, 

ermənilərin növbəti addımı Qarabağın müstəqilliyinin tanınması və daha sonra Naxçıvan iddiaları olacaq.  
Artıq bununla bağlı sənədlər  gizli Ģəkildə hazırlanmaqda və lazımi dairələrə ötürülməkdədir. Bu halda 

bircə dəqiqə də vaxt itirmək olmaz. Problemə kompleks Ģəkildə yanaĢılmalı, birgə fəaliyyət mexanizmi 

hazırlanmalıdır. Mən və rəhbərlik etdiyim "BESAM" Beynəlxalq Elmi AraĢdırmalar Mərkəzi Ġctimai Birliyi bu 
istiqamətdə 10 ciddi layihə hazırlayıb. Təəssüf ki, lazımi dəstəyi görmürəm. çünki bizdə bəzi adamlar 

burunlarından uzağı görmürlər. DəhĢətli burasıdır ki, verdiyim layihələri öz adlarına çıxıb ala-yarımçıq, necə 

gəldi həyata keçirirlər ki, bu da lazımı nəticə vermir, ideya da ölür. Adamlar baĢa düĢmürlər ki, ən azından iĢi 

düz görmək lazımdır. Məqsədlər, vəzifələr, strategiya düzgün müəyyənləĢdirilməlidir. Biz, ümumiyyətlə, 
strategiya və təbliğat barədə yalnız danıĢırıq. Belə təbliğat aparmazlar. Hesab edirəm ki, Azərbaycan 

Prezidentinə göndərilən təkliflər, layihələr onun özünə çatsaydı, lazımi iĢlər görülərdi.  

Ġstedadlı, dünyanın nəbzini tutmağı bacaran, intellektual səviyyəli gəncləri toplamaq, onlara Ģərait 
yaratmaq lazımdır. Əgər bu Ģərait yaradılsa, gənclərimizin qarĢısında heç bir qüvvə dura bilməz. Baxın, Leyla 

xanım Əliyevanın rəhbərliyi altında baĢlamıĢ "Xocalıya ədalət" kampaniyası necə səs-küy doğurdu! çünki bu 

kampaniyaya rəhbərlik edən də, onu hərəkətə gətirən də gənclərdir! Bu gün strategiya hazırlamağı, təbliğat 

mexanizmini qurmağı gənclərə belə tapĢırmaq lazımdır. Əvvəlcə sənədlər toplusu hazırlanmalı, ən azından 
rəqəmlər dəqiqləĢdirilməlidir. Hələ də biz 10-12 min erməninin 1918-ci ildə Azərbaycanda soyqırım törətdiyini 

deyirik. Amma erməni tarixçisi Hovanisyan o dövrdə 90 min silahlı erməninin Qafqaza köç etdiyini yazır. Fərqi 

görürsünüzmü?! Bu onu göstərir ki, biz yaxĢı iĢləmirik, heç bir əhatəli strategiyamız yoxdur. Amma hələ gec 
deyil, çox Ģey edə bilərik. Bütün istiqamətlərdə görüləcək iĢləri müəyyənləĢdirmək, hədəfləri dəqiqləĢdirmək 

lazımdır. Mən bu layihəni hazırlamıĢam, hazırladığım planla qısa müddətdə hər Ģeyi etmək mümkündür. O 
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Ģərtlə ki, belə bir dövlət qurumu yaradıldığı halda, onun rəhbərliyi iĢi bilən, ağıllı bir Ģəxsə tapĢırılsın, öz 

iĢçilərinə paxıllıq edən, baĢqalarının layihəsini öz adına çıxan, iĢ görmək istəyənləri gözü götürməyən, təbliğata 

ayrılan pulları özünün xarici səfərlərinə xərcləyən birisinə yox ..  

-  Misal üçün bu yaxınlarda Azərbaycan Tarix Ġnstitutun sədri, millət vəkili, professor Yaqub 

Mahmudov "Hüriyyət" qəzetinə verdiyi açıqlamasında belə bir fikir bildirmiĢdi ki, Qars Ģəhərində 

ermənilərin minlərlə türk insanını vəhĢicəsinə öldürdüyü məzar topluluqları hələ də açılmayıb. Nə üçün 

Türkiyə hökuməti bu topluluqları açıb dünya ictimaiyyətinə həqiqətləri çatdırmır ki, erməni təxribat 

maĢınına zərbələr vurulsun.... 

- Türkiyə Ġqdır məzarlarını 1990-cı ildə açmıĢdı. Mənə elə gəlir ki, biz hər Ģeydən əvvəl özümüz hərəkət 

etməliyik. Azərbaycanın Bakı, ġamaxı, Gəncə, Lənkəran, Neftçala Ģəhərlərində belə Toplum məzarların 
olduğunu deyirlər. Biz onların hamısını açdıqmı? Torpağı iĢğal edilən bizik. Nəhayət, Azərbaycan müstəqil 

ölkədir. öz fəaliyyətini özü müəyyənləĢdirməlidir. Biz hələ Qarabağdakı erməni vəhĢiliklərini əks etdirən  və 

dünya səviyyəsinə çıxa biləcək bir bədii film də çəkməmiĢik. Rejissorlarımız həddindən artıq dünyəvi olmaq 

istəyirlər ki, onlara Oskar-filan versinlər. Mən burada iki-üç dəfə cəhd etdim, amma sponsor tapmağı məndən 
istədilər Artıq çox yorğunam. Ssenarilərimi Türkiyə studiyalarına təqdim edəcəyəm. Televiziyalar isə Qarabağ 

problemini artıq köhnəlmiĢ sayır, bu mövzudan qaçırlar. Biz beləyiksə, Türkiyədən nə gözləyirik? Türkiyə 

lazım  olanda bütün faktları ortaya qoyacaq.  Amma bizdə hələ görməli iĢlər daha çoxdur. Gör neçə illərdir 
ermənilərin beynəlxalq məhkəməyə verilməsindən danıĢırıq. Bir Ģey etmədiyimiz üçün isə çox gülünc 

görünürük. Nələrdənsə ehtiyat edənlər iĢ görməyi bacarmayanlardır. Hər varianta qarĢı ən azı dörd variant 

hazırlamalısan. Yalnız o zaman qalibsən...  

  

Elnur Eltürk. 
 

“Təzadlar”.-2010.-3-6 aprel.-N 63/64.-S.13. 
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Xocalı soyqırımı: Ədalətin zəfər çalması üçün daha nələr edilməlidir? 
 

BəĢər tarixinin on qanlı qətliamlarından birinin yaĢandığı XOCALI Ģəhəri, erməni silahlı dəstələrinin 
azərbaycanlı əhaliyə qarĢı törətdiyi qırğının miqyası barədə dünya ictimaiyyəti nə dərəcədə məlumatlıdır? Biz 

bu sual ətrafında adətən XOCALI SOYQIRIMI günü ərəfəsində, hər il 26 fevral öncəsi düĢünürük? Lakin 

XOCALI gerçəklərini dünyaya tanıtmaq, bu soyqırımı faktına beynəlxalq hüquqi qiymətin verilməsinə nail 
olmaq üçün bu sual hər zaman bizim üçün aktual olmalıdır. 

XOCALI SOYQIRIMI müxtəlif beynəlxalq hüquqi sənədlərin əlaqədar maddələrində qadağan olunmuĢ 

hərəkətlərə tam ziddiyyət təĢkil edir və xüsusilə də Soyqırım Cinayətinin QarĢısının Alınması və 

Günahkarlarının Cəzalandırılmasına Dair Müqavilənin 2-ci maddəsində "milli, etnik, irqi və ya dini bir qrupu 
qismən və ya tamamilə məhv etmə" Ģəklində ifadə olunan "Soyqırım" anlayıĢı ilə tamamilə üst-üstə düĢür. 

Xocalıda törədilən qırğın BMT Soyqırım Müqaviləsinin 2-ci maddəsinin a) bəndindəki "bir qrupun üzvlərinin 

qətl edilməsi" və b) bəndindəki "qrup üzvlərinə fiziki və əqli baxımdan ciddi Ģəkildə zərər verilməsi" Ģərtlərinə 
tam uyğun gəlir. 

Beynəlxalq hüquq baxımından SOYQIRIM olduğu mübahisəsiz Ģəkildə ortada olan Xocalı hadisələri 

üçün ediləcək çox iĢ var. ġübhəsiz ki, bunların ən əhəmiyyətlisi ədalətin ortaya çıxması və yerini tapmasıdır. Bu 
günə qədərki mərhələdə ədalətin ortaya çıxması, XOCALI SOYQIRIMI-nın tanınması, günahkarların 

cəzalandırılması, zərər çəkmiĢlərin zərərlərini azacıq da olsa aradan qaldıracaq siyasi və hüquqi xarakterli 

qərarların alınması üçün səylər sərf edilib. Azərbaycanda və xaricdə təĢkil edilən rəsmi tədbirlər, müxtəlif 

ölkələrdəki tələbə təĢkilatları və diaspor qurumları tərəfindən təĢkil olunan xarici ölkələrin ictimaiyyətlərini və 
rəsmilərini məlumatlandırma təĢəbbüsləri və s. Fəaliyyətlər olub. 

Son illərdə isə bu fəaliyyətlərin koordinasiyası və materiallarla daha çox dəstəklənilməsi diqqət çəkir. 

Leyla Əliyevanın koordinatorluğunu həyata keçirdiyi Ġslam Konfransı TəĢkilatı Gənclik Forumu çərçivəsində 
aparılan "XOCALI üçün ədalət" beynəlxalq məlumatlandırma kampaniyası çərçivəsində daha da sürətlənib. 

2007-ci ildə Ġslam Konfransı Gənclik Forumu Dialoq və ƏməkdaĢlıq TəĢkilatının təklifi ilə "Müsəlman 

cəmiyyətlərə qarĢı 20-ci əsrdə iĢlənmiĢ insan hüquqları pozuntularını və faciələrini ortaq xatırlama günü" təĢkil 

edərək "XOCALI üçün ədalət" kampaniyasını 2010-cu ildə bütün Müsəlman ölkələrində xatırlama qərara alınıb. 
30-dan çox ölkədə "XOCALI üçün Ədalət" kampaniyası daxilində fəaliyyətlər təĢkil edilərək dünya 

liderlərinə istiqamətləndirilən çağırıĢla beynəlxalq ictimaiyyətin diqqəti çəkilib. Toplanan imzalar ABġ 

prezidentinə, Konqresə, Avropa Birliyinə və Avropa Parlamentinə və onlarla eyni zamanda dövlət baĢçılarına 
göndəriləcək. Bu çərçivədəki fəaliyyətlər siyasi sahələrlə məhdud qalmır. Küçə nümayiĢləri, sərgilər, 

müsabiqələr, kitablar və kliplər hazırlanaraq cəmiyyətə sadə dillə, yaĢanan vəhĢiliyin izah edilməsi, XOCALI 

soyqırımının 20-ci əsrdə yaĢanan ən böyük qırğınlardan biri olduğunun qəbul etdirilməsi və qınanmasının təmin 
edilməsi məqsəd seçilib. 

Bütün bunlar əhəmiyyətli və müsbət olmaqla yanaĢı, aĢağıdakı məsələlərin də nəzərə alınmasının faydalı 

olacağını düĢünürük. 

XOCALI SOYQIRIMI ilə bağlı fəaliyyətlərin mütləq müəyyən bir sistematikaya və plana sahib olması 
vacibdir. Fəaliyyətlərin daxil və xariclə bağlı iki əhəmiyyətli istiqaməti olmalıdır. Bu iki istiqamətin əhəmiyyətli 

məzmun, müddət və taktika fərqliliklərinə sahib olması mümkündür. 

XOCALI SOYQIRIMI ilə bağlı fəaliyyətlərin son hədəfi yuxanda da ifadə edildiyi kimi XOCALI 
SOYQIRIMI-nın tanınması, günahkarların cəzalandırılması, zərər çəkmiĢlərin zərərlərinin müəyyən dərəcədə də 

olsa ortadan qaldırılması yoluyla ədalətin yerini tapmasıdır. 

Xarakterinə görə XOCALI SOYQIRIMI ilə bağlı fəaliyyətlərin bir hissəsi təbii ki, könüllülük xarakterinə 

malik olacaq. Fəqət mövzunun əhəmiyyəti və qarĢı tərəfin imkan və səyləri diqqətə alınaraq bu iĢlərin peĢəkar 
səviyyədə aparılması zəruridir. Prosesdə reklam, təbliğat, ictimaiyyətlə əlaqələr, informasiya, lobbiçilik və digər 

təqdimat vasitələrindən peĢəkar istifadə edilməsi Ģərtdir. Siyasi, hüquqi, iqtisadi, mədəni, təhsil, hərbi və digər 

sahələrdə strateji planlama və strateji idarəetmə modelinə sahib yaxĢı təĢkilatlanma Ģərtdir. 
Fəaliyyətlərin koordinasiyası, hamılıqla eyni təĢkilatda olmasa da müəyyən iĢlərin ortaq hədəf, 

imkanlardan ortaq faydalanma Ģəklində reallaĢdırılması əhəmiyyətlidir. Sistematik bütünlük, hədəf ortaqlığı, 

ifadə bütövlüyü, hədəf kütlənin xüsusiyyətləri diqqətə alınaraq bənzər ya da tamamlayıcı xüsusiyyətli fəaliyyət 
və Ģüarlar əhəmiyyətlidir. Prosesdə mesaj bütövlüyünə diqqət yetirilməlidir. Bu mövzuda bu günə qədərki 

mərhələdə müĢahidə edilən əskikliklər aradan qaldırılmalı, fərqli fəaliyyətlərdə ortaq ya da heç olmasa bir-birini 

tamamlayan mesajlar verilməlidir. 

Azərbaycan diaspor təĢkilatlan arasındakı rəqabətin XOCALI SOYQIRIMI mövzusundakı iĢlərə zərər 
verməməsinə diqqət yetirilməlidir. 
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Bənzər Ģəkildə XOCALI SOYQIRIMI mövzusunda görülən iĢlərin Azərbaycanın daxili siyasi 

mübahisələrinə qatılmaması da zəruridir. Bu istiqamətdəki fəaliyyətlər daxili siyasətdə müsbət ya da mənfi 

mənada təbliğat vasitəsi olmamalıdır. 

Digər tərəfdən XOCALI SOYQIRIMI insanlığa qarĢı cinayətdir və təbii ki, dini və etnik bağ diqqətə 
alınmadan hər kəsin bu mövzudakı ədalətin yerini tapması üçün dəstəyi əhəmiyyətlidir. Amma, eyni zamanda 

təbii bağlan diqqətə alınaraq, Türk və Müsəlman əhaliyə sahib ölkələrin və xaricdəki Türk mənĢəli və 

Müsəlman kütlələrin-diasporun dəstəyindən xüsusi olaraq faydalanılmalıdır. 
Mənfi reaksiyalar, yerli-yersiz, "qan və göz-yaĢı ticarəti" görüntüsü meydana gətirəcək fəaliyyətlərdən 

uzaq durulması zəruridir. Müxtəlif ölkələrdə əhəmiyyətli mövqelərdə olan Ģəxslərdən və təĢkilatlardan yerli-

yersiz və həddindən artıq dərəcədə bu sahədə faydalanmaq təĢəbbüsləri ilə onların imkan və mövqelərinə zərər 
verilə bilər. Bu hal uzaq mərhələdə elə bu Ģəxslərin verə biləcəyi çox zəruri faydalarından məhrum qalmaq 

mənasına da gəlir. 

Əhəmiyyətli məsələlərdən biri də odur ki, həyata keçirdiyimiz tədbirlərin təsirinin azaldılması məqsədilə 

aparılacaq mümkün qarĢı təbliğatlara hazırlıqlı olmaqdır. Bu səbəblə təcili qərar verə biləcək mərkəzlərin 
mövcud olması, bura sürətli strateji qərarlar ala bilən Ģəxslərin cəlb edilməsi çox əhəmiyyətlidir. 

Təbliğat prosesində sadəcə gerçək dəlillər ilə hərəkət etmək, uğur qazanmaq naminə ĢiĢirtmələrdən uzaq 

durmaq zəruridir. Çünki məqsəd ədalətin ortaya çıxmasıdır. Bu cür səhv addımlar xoĢ niyyətdən qaynaqlansa 
da, prosesin ciddiyyətinin azalmasına səbəb ola bilər. 

Fəaliyyətlərin məzmun etibarilə fərqli olması daha yaxĢı olar. Sırf XOCALI SOYQIRIMI ilə bağlı; əsas 

mövzusu XOCALI SOYQIRIMI olan, amma digər mövzuları da əhatə edən; eyni dərəcədəki mövzularından 

biri XOCALI SOYQIRIMI olan; əsas mövzusu tam fərqli bir mövzu olan, amma münasib yerdə XOCALI 
SOYQIRIMI gerçəklərini də izah edən əsərlər (siyasi, hüquqi, iqtisadi, hərbi, mədəni, maarifləndirici və s.) 

ortaya qoyulmalıdır. 

Fəaliyyətlərin 20-26 Fevral arası ilə məhdud tutulmaması, il boyunca olması, amma ən azı 1 Fevral - 1 
May (müəyyən mərhələdə 31 mart hadisələri də əlavə olunaraq) mərhələsinin sıx olması strateji baxımdan 

əhəmiyyətlidir. ġübhəsiz ki, fəaliyyətlərin çərçivəsinə və məzmununa dair daha çox Ģey ifadə edilə bilər. Bu 

yazıda biz, sadəcə, ümumi məsələlər qeyd etməyə çalıĢdıq. 

Araz ASLANLI,  

Nabat QARAXANOVA 

 

“525-ci qəzet”.-2010.-9 aprel.-N.61.-S.4. 
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Ġslam Konfransı TəĢkilatının Xarici ĠĢlər Nazirləri ġurası Xocalı faciəsini  

insanlığa qarĢı törədilmiĢ cinayət kimi tanımıĢdır 

 
Mayın 20-də Tacikistanın paytaxtı DüĢənbədə keçirilən Ġslam Konfransı TəĢkilatı Xarici ĠĢlər 

Nazirləri ġurasının (ĠKT XĠNġ) 37-ci sessiyasının yekun iclasında Dialoq və ƏməkdaĢlıq uğrunda Ġslam 

Konfransı Gənclər Forumunun (ĠKGF) fəaliyyəti haqqında qətnamə qəbul edilmiĢdir. Qətnamədə xüsusi 

bəndlə ĠKT üzv dövlətləri, həmçinin ĠKT-yə bağlı beynəlxalq institutlar "Xocalıya ədalət" 

kampaniyasının fəaliyyətində aktiv iĢtiraka və faciənin həm beynəlxalq, həm də milli səviyyədə insanlığa 

qarĢı törədilmiĢ cinayət kimi tanınmasına çağırılmıĢdır.  

 

Bu haqda DüĢənbədə ĠKT XĠNġ sessiyasına qatılan forumun nümayəndə heyətinin rəhbəri, ĠKGF baĢ 

katibi ElĢad Ġskəndərov bildirmiĢdir. Sənəddə Forumun fəaliyyətinə və xüsusilə ĠSESKO ilə birgə aparılan "ĠKT 
ölkələrində XX əsrdə törədilmiĢ humanitar faciələr" proqramının həyata keçirilməsinə yüksək qiymət 

verilmiĢdir. Qətnamə, həmçinin üzv dövlətləri ĠKGF-nin mədəniyyətlərarası dialoq üzrə baĢ əlaqələndiricisi 

Leyla xanım Əliyevanın təĢəbbüsü ilə irəli sürülən və Xocalı faciəsi haqqında dünya ictimaiyyətinin düzgün və 
obyektiv məlumatlandırılması məqsədini daĢıyan "Xocalıya ədalət" beynəlxalq məlumat və təĢviqat 

kampaniyasına dəstək verməyə çağırır.  

E. Ġskəndərov sənədi Ģərh edərkən bildirmiĢdir ki, bu, BMT-dən sonra ikinci böyük beynəlxalq təĢkilat 
olan ĠKT-yə üzv 57 dövlətin xarici siyasət idarələri rəhbərlərinin hadisənin miqyasının təyin edilməsi 

baxımından insanlığa qarĢı törədilmiĢ cinayət ifadəsini istifadə edərək, Xocalı faciəsinin xarakteri haqqında 

birmənalı olaraq mövqe bildirdikləri ilk qətnamədir. Qeyd olunan ifadə həm siyasi, həm də beynəlxalq-hüquqi 

tərkibə malikdir, beynəlxalq humanitar hüququn bir çox ciddi pozuntularını, o cümlədən genosid cinayətini 
əhatə edir. 

ĠKGF-nin baĢ katibi qeyd etmiĢdir ki, sənədin konsensusla qəbul edilməsi, həmçinin buna qədər üzv 

ölkələrin XĠN ekspertləri tərəfindən təsdiq edilməsi ĠKT-nin Xocalı faciəsinin həqiqi xarakteri haqqında 
əminliyinin güclənməsinin göstəricisidir. Bu sənəd Xocalı faciəsinə cari ilin yanvar ayında ĠKT Parlamentlər 

Ġttifaqı (ĠKT PĠ) tərəfindən verilən qiyməti təkrarlayır və ümumilikdə Xocalıdakı qətliamın ĠKT-yə üzv 

dövlətlərin parlamentləri tərəfindən insanlığa qarĢı törədilmiĢ cinayət kimi tanınması, eləcə də tanınma haqda 

məsələnin beynəlxalq səviyyəyə qaldırılması üçün ciddi siyasi-hüquqi zəmin hazırlayır. 57 üzv dövlətin belə 
mövqeyinin formalaĢmasında Forumun mədəniyyətlərarası dialoq üzrə baĢ əlaqələndiricisi Leyla xanım 

Əliyevanın təĢəbbüsü ilə həyata keçirilən "Xocalıya ədalət" kampaniyası böyük rol oynamıĢdır. Qətnamədə 

kampaniyanın fəaliyyətinə yüksək qiymət verilmiĢ və üzv dövlətlər onun həyata keçirilməsində aktiv iĢtirak 
etməyə çağırılmıĢdır. 

Qeyd edək ki, "Xocalıya ədalət" beynəlxalq məlumat və təĢviqat kampaniyasına 2009-cu ildə beynəlxalq 

səviyyədə start verilmiĢdir. Hazırda kampaniyanın fəaliyyəti 35-dən artıq ĠKT və həmçinin Avropa və Latın 
Amerikası ölkələrini əhatə edir. 

 

“Xalq qəzeti”.-2010.-21 may.-N 109.-S.4. 
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"Хocalıya Ədalət" kampaniyası öz bəhrəsini verir 
 

Ermənistan ciddi təĢviĢ içərisindədir 
 

Son illər ölkəmizin üzləĢdiyi problemlər, Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü, bu təcavüz nəticəsində 

Azərbaycan хalqının üzləĢdiyi çətinliklər, eləcə də ХХ əsrin ən dəhĢətli hadisəsi olan Хocalı soyqırımının 
dünyada tanıdılması istiqamətində ayrı-ayrı dövlətlər və beynəlхalq təĢkilatlar səviyyəsində хeyli iĢlər görülür. 

Bu tədbirlərin və görülən iĢlərin öncüllərindən olan Ġslam Konfransı TəĢkilatı Gənclər Forumu da davamlı 

olaraq Хocalı soyqırımının dünyada tanıdılması istiqamətində fəaliyyət göstərir. Hətta ĠKT Gənclər Forumu bu 

məqsədlə "Xocalıya Ədalət" adlı kampaniya da həyata keçirir. 
Qeyd edək ki, "Хocalıya Ədalət" kampaniyası Ġslam Konfransı TəĢkilatının Gənclər Forumunun 

Mədəniyyətlərarası Dialoq üzrə baĢ koordinatoru Leyla Əliyeva tərəfindən irəli sürülüb. Kampaniyaya 2008-ci 

il, mayın 8-də ġuĢanın iĢğal günü start verilib. Ġndiyə qədər dünyanın təхminən 75 ölkəsindən 130 min insan bu 
kampaniyanı dəstəkləyib. Ötən müddət ərzində "Хocalıya ədalət" kampaniyası çərçivəsində dünyanın əksər 

ölkələrində bir sıra tədbirlər keçirilib, Azərbaycanın haqq səsi, iĢğal edilmiĢ Azərbaycan torpaqları, eləcə də 

ermənilərin Хocalıda həyata keçirdikləri vəhĢiliklər barədə bir sıra kitablar çap edilərək yayılıb. Sevindirici 
haldır ki, kampaniyaya qoĢulanların sayı getdikcə artmaqdadır. Artıq Ġslam Konfransı TəĢkilatına daхil olan 

ölkələrdə kampaniya geniĢ vüsət alıb və təĢkilata daхil olan ölkələr Хocalıda insanlığa qarĢı cinayətin həyata 

keçirildiyini açıq Ģəkildə bildirirlər. Buna örnək kimi cari ilin yanvarında Ġslam Konfransı TəĢkilatına daхil olan 

ölkələrin Parlament Birliyinin qəbul etdiyi qətnaməni göstərmək olar. Bu ilin yanvar ayında Ġslam Konfransı 
TəĢkilatının Gənclər Forumu tərəfindən irəli sürülmüĢ qətnamə əsasında 54 ölkənin parlamentariləri təĢkilatın 

Parlament Birliyində ilk dəfə olaraq faciəyə hüquqi qiymət verərək Хocalı soyqırımını insanlığa qarĢı cinayət 

kimi tanıyıblar. Nəzər alaq ki, insanlığa qarĢı cinayət eyni zamanda soyqırım və müharibə cinayətlərini özündə 
ehtiva edən hüquqi anlayıĢdır. 

 

* * * 

 
Təbii ki, bu amil Ermənistan tərəfini ciddi narahat edən məqamlardandır və iĢğalçı ölkə hər vasitə ilə 

"Хocalıya Ədalət" kampaniyasına qarĢı əkstəbliğat siyasəti aparır. Bu gün açıq Ģəkildə müĢahidə edilir ki, 

erməni tərəfi "Хocalıya Ədalət" kampaniyasına qarĢı çoх çirkin, antitəbliğat həyata keçirir. Ermənistan dövləti 
səviyyəsində həyata keçirilən bu siyasətin baĢlıca məqsədi əsl həqiqətləri, erməni vəhĢiliklərini ört-basdır 

etməkdir. Onu da qeyd edək ki, keçən ilin yay aylarından kampaniyanın veb-saytı Ermənistanda qadağan edilib 

və teхniki baхımdan bağlanıb. Bu gün Ermənistan dövləti səviyyəsində "Хocalıya Ədalət" kampaniyasına qarĢı 
edilən hücumlar onu deməyə əsas verir ki, bu kampaniya tədricən hədəfinə nail olur.  Məhz həyata keçirilən 

tədbirlər və bu istiqamətdə görülən iĢlər nəticəsində Ermənistanın uzun illər gizlətmək, məsuliyyəti öz üzərində 

atmaq istədiyi Хocalı soyqırımı tədricən dünyada tanınır. Əgər Хocalı soyqırımı dünyada tanınmasaydı çoх 

kiçik və tükənən resurslara malik olan Ermənistan bu gün əlavə resurslardan istifadə edərək kampaniyaya qarĢı 
əks təbliğata keçməzdi.  

Bu gün qəti Ģəkildə demək mümkündür ki, "Хocalıya Ədalət" kampaniyası öz bəhrəsini verir. Ġndiyə 

qədər görülən iĢlər və əldə edilən nailiyyətlər onu deməyə əsas verir ki, çoх qısa müddətdə dünya dövlətlər, 
nüfuzlu beynəlхalq təĢkilatlar ХХ sərin ən böyük faciəsi, insanlığa qarĢı cinayət sayılan Хocalı soyqırımını 

tanıyacaq, bu soyqırımı törədənlər beynəlхalq məhkəmələr qarĢısında cavab verməli olacaqlar. 

 

Süleyman 

 

“Olaylar”.-2010.-23 iyun.-N.101.-S.13. 
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“Ədalət naminə Dostunu iĢarələ” aksiyasının ikinci mərhələsinə start verilir 
 

Dialoq və ƏməkdaĢlıq Uğrunda Ġslam Konfransı TəĢkilatı Gənclər Forumunun (ĠKGF) 
mədəniyyətlərarası dialoq üzrə baĢ əlaqələndiricisi Leyla xanım Əliyevanın təĢəbbüsü ilə həyata keçirilən 

“Xocalıya ədalət” kampaniyasının “Facebook” səhifəsində start götürmüĢ “Ədalət naminə Dostunu iĢarələ” adlı 

qlobal kampaniyasının birinci mərhələsi uğurla baĢa çatıb.  
Forumun Bakı ofisindən AzərTAc-a bildiriblər ki, kampaniya nəticəsində 4 gün ərzində 5 mindən çox 

insan “Xocalıya ədalət” kampaniyasının “Facebook” səhifəsinin qonağı olub, 400 nəfər öz dostunu iĢarələyib. 

Bunun nəticəsi kimi “Xocalıya ədalət” kampaniyasına yardım olaraq “Save Darfur” (“Darfuru xilas et”) 

kampaniyasına maliyyə dəstəyi göstərilib. Kampaniya “Facebook” sosial Ģəbəkəsinin verdiyi imkanlardan 
istifadə edilməklə Xocalı soyqırımı haqqında həqiqətləri daha geniĢ beynəlxalq auditoriyada, xüsusilə 

“Facebook”un 500 milyon istifadəçisi arasında yaymaq məqsədi güdür. Kampaniyanın birinci mərhələsi 

“Dostunu iĢarələ, Darfuru xilas et” adlanır.  
Kampaniyanın “Ədalət naminə dostunu iĢarələ, qlobal istiləĢməni dayandır” adlanan ikinci mərhələsinə 

(http://www.facebook.com/pages/Justice-for-Khojaly-Campaign/101823787520#!/pages/Justice-for-Khojaly-

Campaign/101823787520?v=wall) oktyabrın 9-da start verilir.  
Qeyd edək ki, “Xocalıya ədalət” kampaniyası çərçivəsində 2 il ərzində dünyanın 50-yə yaxın ölkəsində 

müxtəlif tədbirlər və aksiyalar keçirilib. ABġ-da sosial mövzularda yaradıcılığı ilə tanınmıĢ rep ifaçısı Toni 

Bləkman və Azərbaycanın rep qrupu “Dəyirman” tərəfindən ifa edilmiĢ “Xocalıya ədalət” mahnısının təqdimatı 

Xocalı faciəsi həqiqətlərinin dünyada yayılmasında xüsusi rol oynayıb. 
Kampaniyanın fəaliyyətini əlaqələndirən ĠKGF-nin təĢəbbüsü ilə bu il Uqandanın paytaxtı Kampalada 

ĠKT-yə üzv dövlətlərin Parlament Birliyi və DüĢənbədə keçirilən ĠKT Xarici ĠĢlər Nazirlərinin Konfransı 

tərəfindən qəbul edilən sənədlərdə Xocalı soyqırımı insanlığa qarĢı cinayət kimi qiymətləndirilib. Hazırda 
kampaniya çərçivəsində Xocalı soyqırımına dünya ictimaiyyəti tərəfindən hüquqi-siyasi qiymət verilməsi 

məqsədilə hazırlanmıĢ petisiyaya (http://justiceforkhojaly.org/?p=petition) beynəlxalq imza toplama aksiyası 

keçirilir. 

 

“Mərkəz”.-2010.-9 oktyabr.-N.185.-S.5. 

http://www.facebook.com/pages/Justice-for-Khojaly-Campaign/101823787520#!/pages/Justice-for-Khojaly-Campaign/101823787520?v=wall
http://www.facebook.com/pages/Justice-for-Khojaly-Campaign/101823787520#!/pages/Justice-for-Khojaly-Campaign/101823787520?v=wall
http://justiceforkhojaly.org/?p=petition
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"Xocalıya Ədalət" 

Dünya Azərbaycanlı Gənclər Konqresi kampaniyaya  qoĢulmuĢdur 
 

Dialoq və ƏməkdaĢlıq uğrunda Ġslam Konfransı Gənclər Forumunun (DƏ-ĠKGF) Avrasiya Regional 

Mərkəzindən AzərTAc-a bildirmiĢlər ki, Almaniyanın Frankfurt Ģəhərində keçirilmiĢ Dünya Azərbaycanlı 

Gənclərinin (DAG) I Konqresinin açılıĢ mərasimində DƏ-ĠKGF-nin baĢ katibi, səfir ElĢad Ġsgəndərov təbrik 
nitqi ilə çıxıĢ etmiĢdir.  

E. Ġsgəndərov xaricdə təhsil alan azərbaycanlı tələbələri və diasporun gənc fəallarını ölkəmizin milli 

maraqlarının qorunmasında, xüsusilə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi haqqında 
məlumatların yaĢadıqları və təhsil aldıqları ölkələrin ictimaiyyətinə çatdırılması iĢində fəal iĢtirak etməyə 

çağırmıĢdır.  

BaĢ katib ĠKGF-nin mədəniyyətlərarası dialoq üzrə baĢ əlaqələndiricisi Leyla Əliyevanın təĢəbbüsü ilə 
irəli sürülmüĢ "Xocalıya Ədalət" kampaniyasının vacibliyini vurğulayaraq, azərbaycanlı gəncləri Xocalı 

faciəsinin insanlığa qarĢı cinayət kimi tanınması üzrə aparılan iĢlərdə fəal olmağa çağırmıĢdır.  

E. Ġsgəndərovun sədrliyi ilə keçirilmiĢ "Mədəniyyətlərarası dialoqun inkiĢafında gənclərin rolu" iĢçi 

qrupunda kampaniyanın əlaqələndiricisi, Kolumbiya Universitetinin məzunu Nicat Məmmədli 2008-ci ildən 
etibarən "Xocalıya ədalət" kampaniyası çərçivəsində görülmüĢ iĢlər barədə məlumat vermiĢdir. ĠĢçi qrupunun 

iĢtirakçıları DƏ-ĠKGF-nin BMT Sivilizasiyaların Ġttifaqı prosesində rolu, o cümlədən 2011-ci ildə Bakıda 

keçirilməsi planlaĢdırılan Qlobal Gənclər Sivilizasiyaların Ġttifaqı Uğrunda Hərəkatının təsis qurultayı ilə bağlı 
görülən iĢlər haqqında danıĢmıĢdır.  

Tədbirin yekunlarına dair qəbul olunmuĢ sənəddə "Xocalıya ədalət" kampaniyasına dəstək ifadə 

olunmuĢ, xaricdə yaĢayan azərbaycanlı gənclərin kampaniyanın həyata keçirilməsində fəal iĢtirakının vacibliyi 

vurğulanmıĢdır. 

 

“Ġki sahil”.-2010.-1 dekabr.-N.223.-S.5. 
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"Xocalıya adalət" 

 
Beynəlxalq kampaniyanın on-line aksiyasına start verilib 

 

Dialoq və ƏməkdaĢlıq Uğrunda Ġslam Konfransı TəĢkilatı Gənclər Forumu (ĠKGF) və "Dağlıq Qarabağ 

bölgəsinin Azərbaycanlı Ġcması" Ġctimai Birliyi "Xocalıya ədalət" beynəlxalq təĢviqat kampaniyasının on-line 
fəaliyyətinin təqdimatını keçirib. 

APA-nın məlumatına görə, icmanın rəhbəri Bayram Səfərov Xocalı soyqırımını dünya tarixində ən 

qanlı qırğın adlandırıb, bir gecədə 613 nəfərin xüsusi qəddarlıqla qətlə yetirildiyini söyləyib. O bildirib ki, 
Qarabağ həqiqətlərini dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq üçün dünyanın bir neçə ölkəsində icmanın 

nümayəndəlikləri yaradılacaq. Ġcma rəhbəri hamını fəal vətəndaĢ mövqeyi göstərməyə çağırıb. 

ĠKGF-nin baĢ katibi ElĢad Ġsgəndərov 2008-ci ildən etibarən kampaniya çərçivəsində görülən iĢlər, 
xüsusilə Xocalı faciəsinin "insanlığa qarĢı cinayət" kimi tanınması ilə bağlı beynəlxalq qurumların qəbul etdiyi 

sənədlərin əhəmiyyəti haqqında məlumat verib. "Xocalıya ədalət" kampaniyasına qarĢı Ermənistan tərəfindən 

əks kampaniya aparıldığını söyləyən E. Isgəndərov bildirib ki, bu onu göstərir ki, Xocalı soyqırımı Ermənistan 

dövləti tərəfindən törədilmiĢ bir aksiya olub. 
Millət vəkili, Xocalı soyqırımının Ģahidi Elman Məmmədov aparılan kampaniyanın çox lazımlı 

olduğunu söyləyib. O təklif edib ki, yaradılmıĢ saytda Xocalının tarixi barədə məlumat yerləĢdirilsin. E. 

Məmmədov bu yaĢayıĢ məskəninin tarixinin eramızdan əvvəl 3-5-ci əsrə gedib çıxdığını deyib: "Bu ərazilərin 
türklərə məxsus olduğunu sübut edən çoxlu niĢanələr vardı". Xocalı soyqırımının tanınması istiqamətində 

təbliğatın gücləndirilməsinin vacibliyini qeyd edən deputat bu iĢdə Xocalı soyqırımının minlərlə Ģahidi olan 

insanlardan istifadə olunmasını təklif edib. 

"Xocalıya ədalət" kampaniyasının əlaqələndiricisi Nicat Məmmədov kampaniyanın yeni Ġnternet saytı, 
onun Facebook, Twitter, Youtube kimi sosial Ģəbəkələrdəki fəaliyyəti barədə geniĢ məlumat verib. O bildirib ki, 

kampaniya 3 hissədən - siyasi tanıtım, kütləvi aksiyaların keçirilməsi və ictimaiyyətlə əlaqə qurmaqdan 

ibarətdir. 
Bakıda akkreditə olunmuĢ diplomatik nümayəndəliklərin təmsilçilərinin də iĢtirak etdiyi tədbirdə, 

həmçinin Xocavənd rayon icra baĢçısı Eyvaz Hüseynov, millət vəkili Fuad Muradov və digərləri çıxıĢ ediblər. 

 
“Ġki sahil”.-2010.-16 dekabr.-N.234.-S.11. 
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Əbu-Dabi bəyannaməsi 51 dövlətin parlamentini Xocalı faciəsini insanlığa qarĢı  

törədilmiĢ cinayət kimi tanımağa çağırır 
 

Ġslam Konfransı TəĢkilatı Parlamentlər Ġttifaqı (ĠKT PĠ) Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti 

Leyla xanım Əliyevanın təĢəbbüsü ilə həyata keçirilən “Xocalıya Ədalət” beynəlxalq kampaniyasına 

dəstək olaraq bəyannamə qəbul etmiĢdir. 
 

ĠKT Gənclər Forumunun (ĠKT GF) Ġstanbulda yerləĢən qərargahından verilən məlumatda deyilir ki, ĠKT 

Parlamentlər Ġttifaqı (ĠKT PĠ) ġurasının BirləĢmiĢ Ərəb Əmirliklərinin (BƏƏ) paytaxtı Əbu-Dabidə keçirilən 
13-cü sessiyası öz iĢini baĢa çatdırmıĢdır. BaĢ katib ElĢad Ġskəndərovun baĢçılığı ilə Forumun nümayəndə heyəti 

ġuranın iĢində iĢtirak etmiĢdir. 

ĠKT PĠ ġurası üzv dövlətləri Xocalı faciəsini “insanlığa qarĢı törədilmiĢ kütləvi cinayət” kimi tanımağa 
çağıran Əbu-Dabi bəyannaməsini qəbul etmiĢdir.  E.Ġskəndərov demiĢdir ki, bu, ĠKT GF-nin təĢəbbüsü ilə irəli 

sürülmüĢ “ĠKT GF və ĠKT PĠ arasında əməkdaĢlıq haqqında” qətnamənin ġura tərəfindən təsdiqlənməsi 

nəticəsində baĢ vermiĢdir. Qətnamənin 3-cü bəndində qeyd edilmiĢdir ki, ĠKT PĠ-yə üzv parlamentlər erməni 

silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Xocalı Ģəhərində dinc azərbaycanlı əhaliyə qarĢı 
törədilmiĢ kütləvi qırğını insanlığa qarĢı cinayət kimi tanıyır. Sənəddə üzv dövlətlər qeyd olunan cinayətə milli 

səviyyədə lazımi qiymətin verilməsinə çağırılırlar. ĠKT PĠ ġurası Leyla xanım Əliyevanın fəaliyyətini yüksək 

qiymətləndirmiĢ və bu rəy  qətnamədə öz əksini tapmıĢdır. Xatırladaq ki, qətnamə ĠKT GF-nin 
Mədəniyyətlərarası Dialoq üzrə baĢ əlaqələndiricisi, Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla xanım 

Əliyevanın təĢəbbüsü ilə irəli sürülmüĢ “Xocalıya Ədalət” kampaniyasının tərkib hissəsi idi. 

Sənədin əhəmiyyətini Ģərh edərkən ĠKT GF-nin baĢ katibi ElĢad Ġskəndərov demiĢdir: “Məlum olduğu kimi, 

keçən il faciəyə insanlığa qarĢı cinayət kimi prinsipial qiyməti ĠKT PĠ spikerlərinin konfransı vermiĢdir. O vaxt 
rəsmi Ġrəvan bu hadisəni belə qələmə vermiĢdi ki, spikerlər diplomat deyil və nəyi imzaladıqlarına baxmırlar. 

Ötən ildən bəri ĠKT-yə üzv bəzi ölkələrin parlamentlərinə bu mövqedən imtina etmək üçün təzyiqlər də 

edilmiĢdi. ġuranın qətnamə vasitəsilə Xocalı faciəsini insanlığa qarĢı cinayət kimi tanıması həm ĠKT-nin bu 
məsələdə prinsipial mövqeyini bir daha nümayiĢ etdirir, həm də faciənin siyasi yolla tanınması prosesini 

praktiki müstəviyə keçirir”. 

E.Ġskəndərov əlavə etmiĢdir ki, qətnamədə təĢkilata üzv parlamentlərə birbaĢa çağırıĢ vardır və bu, öz 
növbəsində, faciənin milli səviyyədə hüquqi və siyasi tanınması mərhələsini açır. ĠKT PĠ-nin dünya 

parlamentlərinin dörddəbirini öz sıralarında cəmləĢdirdiyini nəzərə alsaq, mühüm siyasi-hüquqi tərkibə malik 

“insanlığa qarĢı cinayət” ifadəsinin istifadə olunması Xocalı faciəsinin ermənilərin Azərbaycan xalqına qarĢı 

soyqırımı siyasətinin tərkib hissəsi kimi tanınması və cinayəti törədənlərin hüquqi məsuliyyətə cəlb olunması 
baxımından yeni mərhələdir. Qətnamənin qəbulu ideyası Leyla xanım Əliyevanın “Xocalıya Ədalət” 

kampaniyasının milli koordinatorları ilə görüĢündə irəli sürülmüĢ və kampaniyanın fəallarının öz ölkələrinin 

parlamentləri ilə apardıqları lobbiçilik fəaliyyəti nəticəsində uğurla reallaĢdırılmıĢdır. 
E.Ġskəndərov daha sonra sessiyanın iĢi zamanı ĠKT GF-nin bu təĢəbbüsünü fəal Ģəkildə dəstəkləyən ĠKT PĠ 

Katibliyinə, Türkiyə, Ġordaniya, Ġran Ġslam Respublikası, Pakistan, Küveyt və bir sıra digər ölkələrin 

deputatlarına, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin və Xarici ĠĢlər Nazirliyinin nümayəndələrinə  öz 
minnətdarlığını bildirmiĢdir. 

 

“Respublika”.-2011.-20 yanvar.-N 14.-S.4. 
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Ukraynada "Xocalı ayı" elan olundu 
 

Ġslam Konfransı Gənclər Forumu, Ukrayna Azərbaycanlı Gənclər Birliyi və Ümumukrayna Gənclər 
Assambleyasının birgə təĢəbbüsü və Azərbaycanın Ukraynadakı səfirliyinin dəstəyi ilə fevral ayı Ukraynada 
"Xocalı ayı" elan edilib. 

Bu barədə APA-ya Ukrayna Azərbaycanlı Gənclər Birliyindən bildirilib. Bununla bağlı növbədənkənar 
toplantı keçirən Ukrayna Azərbaycanlı Gənclər Birliyinin idarə heyəti fevral ayında Ukraynanın bir çox vilayət 
və Ģəhərlərində Xocalı soyqırımı ilə bağlı həyata keçiriləcək tədbirlər planını təsdiqləyib. Toplantıda Ukrayna 
Azərbaycanlı Gənclər Birliyinin sədri Anar Tahirov çıxıĢ edərək 2008-ci ildən baĢlayaraq, Ġslam Konfransı 
Gənclər Forumunun mədəniyyətlərarası dialoq üzrə baĢ koordinatoru Leyla Əliyevanın təĢəbbüsüylə dünyanın 
bir çox ölkələrində "Xocalıya Ədalət!" kampaniyası çərçivəsində keçirilən tədbirlərin əhəmiyyətindən danıĢıb. 
Anar Tahirov Xocalı faciəsinin XX əsrin ən amansız faciəsi olduğunu deyib. Qeyd olunub ki, Ukraynada 
"Xocalıya ədalət!" kampaniyası çərçivəsində keçiriləcək tədbirlərə Ukraynanın bir sıra yerli gənclər təĢkilatları 
qatılacaq. Fevralın 10-dan baĢlayaraq, Ukraynanın bir çox vilayət və Ģəhərlərində silsilə tədbirlər keçiriləcək. 

"Xocalıya ədalət!" kampaniyası çərçivəsində Ġslam Konfransı Gənclər Forumunun, Ukrayna Azərbaycanlı 
Gənclər Birliyinin və Ümumukrayna Gənclər Assambleyasının birgə təĢəbbüsü ilə Ukraynanın Nikolayev, 
Simferopol, Donetsk, Dnepropetrovsk, Xarkov və Kiyev Ģəhərlərinin mərkəzi meydanlarında imzatoplama 
aksiyası keçiriləcək. 

Fevralın 26-da Ukraynanın bir sıra Ģəhərlərdən gənclərin Kiyev Ģəhərinə üzərində "Xocalıya ədalət!" 
sözləri yazılmıĢ avtoyürüĢü olacaq .YürüĢ iĢtirakçıları Ermənistanın Ukraynadakı səfirliyinin, ATƏT-in və 
BMT-nin Ukrayna nümayəndəliklərinin qarĢısında etiraz aksiyası keçirəcək, adıçəkilən qurumlara qətnamələr 
təqdim edəcəklər. 
 

“Xalq Cəbhəsi”.-2011.-4 fevral.-N 21.-S.3. 
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Hindistanda “Xocalı - Gələcək üçün ibrət” adlı inĢa yazı müsabiqəsi keçirilir 
 

Hindistanda “Xocalı - Gələcək üçün ibrət” adlı inĢa yazı müsabiqəsi elan olunub. Bu barədə APA-ya 
Azərbaycanın Hindistandakı səfirliyindən məlumat verib. Səfirliyin dəstəyi və “Athena Ventures” Ģirkətinin 

təĢkilatçılığı ilə Xocalı soyqırımının 19-cu ildönümünə həsr olunmuĢ “Xocalı - Gələcək üçün ibrət” adlı inĢa 

yazı müsabiqəsinə bütün Hindistan üzrə start verilib. Müsabiqə məktəblilər və universitet tələbələri üçün elan 
olunub. ĠĢtirak etmək istəyənlər qeyd olunan baĢlıq altında göstərilmiĢ və digər mənbələrdən istifadə edərək inĢa 

yazmalı və 23 fevral tarixinədək təĢkil olunmuĢ komissiyanın elektron poçt ünvanına göndərməlidir. 

Müsabiqə davam etdiyi müddət ərzində bu haqda Hindistanın televiziya və qəzetlərində xəbərlər və 

elanlar yer alacaq. Müsabiqənin artıq rəsmi internet səhifəsi (www.khojalycontest.com) də hazırlanıb və bu 
haqda məlumat səfir Tamerlan Qarayevin müsahibəsi ilə yerli telekanalların xəbərlər proqramında 

yayımlanacaq. 

Müsabiqə fevralın 23-də baĢa çatacaq və fevralın 26-da mükafatların təqdim edilməsi üçün bir günlük 
seminar keçiriləcək. Seminar zamanı Xocalı soyqırımı haqqında videomateriallar, fotoĢəkillər nümayiĢ 

etdiriləcək, “Xocalıya Ədalət” kampaniyası üçün imza toplanacaq və sonda bütün iĢtirakçılara sertifikat, 

qaliblərə isə pul mükafatları təqdim olunacaq.  

 
“Palitra”.-2011.-16 fevral.-N.17.-S.5. 
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Ukraynada “Xocalıya ədalət” kampaniyası çərçivəsində tədbirlərə  

start verilmiĢdir 
 

Bakı, 16 fevral (AzərTAc). Ġslam Konfransı Gənclər Forumunun və Ukrayna Azərbaycanlıları Gənclər 

Birliyinin birgə təĢəbbüsü ilə Ukraynada elan olunmuĢ Xocalı ayına Nikolayev Ģəhərindən start verilmiĢdir.  

AzərTAc xəbər verir ki, “Xocalıya ədalət” kampaniyası çərçivəsində keçirilən tədbirlər Ukrayna  
KĠV-lərinin diqqətini də cəlb etmiĢdir.  

Nikolayev vilayətinin azsaylı xalqlar üzrə ġurasının sədri Murad Kaymurazov vurğulamıĢdır ki, Xocalıda 

olanlar adi faciə deyil, əsl soyqırımı idi. Cinayəti törədənlər cəzalandırılmalıdır ki, bu kimi vəhĢiliklər tarixdə 
bir daha təkrarlanmasın.  

 
AzərTAc 

16 fevral 2011-ci il 

 


