
Azərbaycandakı dini icmaların  
rəhbərləri Xocalı faciəsinin 28-ci 
ildönümü ilə əlaqədar bəyanat yayıblar

Azərbaycan xalqının qan yadda-
şında həkk olunmuş tarixi fakt ondan 
ibarətdir ki, 1992-ci il fevralın 25-dən 26-
na keçən gecə erməni işğalçıları öz ha-
vadarlarının köməyi ilə Xocalı şəhərinə 
qəfil silahlı basqın edib və oranın dinc, 
silahsız əhalisinə qarşı amansız kütləvi 
qırğın törədiblər. Azərbaycanın Xocalı 
şəhərində həmin gecə erməni silahlı 
quldurları tərəfindən qocalar, uşaqlar, 
hamilə qadınlar da daxil olmaqla 613 
mülki şəxs xüsusi qəddarlıqla qətlə 
yetirilib. Xocalı şəhəri yerlə yeksan 
edilib, 150 nəfər itkin düşüb, 1275 nəfər 
əsir götürülərək ağır işgəncələrə məruz 
qalıb, vəhşicəsinə qətlə yetirilən dinc 
sakinlərin meyitlərinin üzərində ağlasığ-
maz təhqiramiz hərəkətlər edilib.

Beynəlxalq hüquqa görə, genosid 
sülh və bəşəriyyət əleyhinə yönələn ən 
ağır cinayətlərdəndir. Mahiyyəti etibarilə, 
Xocalı faciəsi Holokost, Hernika, 
Xatın soyqırımıları kimi insanlığa qarşı 
törədilən cinayətlərlə eyni qəbildəndir. 
Ermənistanın ölkəmizə təcavüzü 
nəticəsində Azərbaycan xalqı öz doğ-
ma torpaqlarında etnik təmizləməyə, 
fiziki və mənəvi terrora məruz qalıb, 
erməni ekstremistləri ərazilərmizin 20 
faizini işğal edib, bir milyondan artıq 
azərbaycanlını doğma yurdlarından 
didərgin salıb, zəbt etdikləri Qarabağ 
torpaqlarında vandalizm aktları həyata 
keçirərək tarixi, dini və mədəniyyət 
abidələrimizi məhv ediblər. Xocalıda 
məqsədyönlü soyqırımı aktı isə erməni 
vəhşiliklərinin kulminasiya nöqtəsidir. 

İyirmi səkkiz il keçməsinə baxma-
yaraq, erməni terrorçuları törətdikləri 
cinayətlərə görə hələ də cəza alma-
yıb, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 

Təhlükəsizlik Şurasının 4 məlum 
qətnaməsinin tələbləri bu günədək 
yerinə yetirilməyib. Azərbaycanın 
beynəlxalq ictimaiyyətə mütəmadi 
müraciətlərinə obyektiv yanaşan dün-
yanın bir sıra dövlətləri və beynəlxalq 
təşkilatlar Xocalı soyqırımını tanısa da, 
təəssüf ki, bu dəhşətli cinayətə etinasız 
yanaşanlar da mövcuddur. 

Bu gün dünyada baş verən zorakılıq 
halları, terrorizm və ekstremizm kimi 
cinayətlərin təməlində bəzi dövlətlərin, 
təşkilatların və dini liderlərin problemlərə 
münasibətindəki ikili standartlar, irqçilik, 
antisemitizm, ksenofobiya, islamofobiya 
kimi təhlükəli meyllər dayanır. Bu yanaş-
ma səbəbindən törədilən qətliamlar, o 
cümlədən Xocalı faciəsi layiqli qiymətini 
almadıqca, yeni-yeni bəşəri cinayətlərə 
yol açılır, dünyanın müxtəlif  bölgələrində 
soyqırımıların təkrarlanmasına, terror, 
ekstremizm, separatçılıq üçün zəmin 
yaranır. Çox böyük təəssüf doğuran 
məqamdır ki, bəzi dövlətlər real tarixi 
soyqırımıların deyil, saxta soyqırımı 
iddialarının tanınması yönündə səylərini 
əsirgəmirlər. Beynəlxalq müstəvidə 
tarixi faktlara əsaslanmayan hadisələrin 
qərəzli şəkildə siyasiləşdirilərək haq-
sız iddialara yol açması istiqamətində 
meyillər bizi narahat edir. Belə 
təəssübkeşlik heç bir vəchlə qəbul oluna 
bilməz!

Azərbaycanın üzləşdiyi bu 
təcavüz və onun nəticəsində bir 
milyonluq qaçqın və məcburi köç-
kün probleminə biganə münasibət 
bəslənməsinin, soydaşlarımızın erməni 
ekstremistləri tərəfindən öz doğma 
yurd-yuvalarından didərgin salınması-
nın cavabının verilməməsi nəticəsində 

erməni tərəfi təxribatlarından nəinki 
əl çəkmir, öz dədə-baba yurdlarında 
uyuyan qohumlarının qəbrini ziyarət 
edən vətəndaşlarımızı əsir, girov 
götürərək onlara qarşı işgəncələr 
tətbiq edir, meyitlərin qaytarılması 
məsələsində belə beynəlxalq kon-
vensiyalara əməl etməkdən boyun 
qaçırır. Xocalı qətliamında əli olanların 
tarixin mühakiməsindən boyun qaçı-
ra bilməyəcəkləri məlumdur. Xocalı 
canilərinin soyqırımı cinayətinə görə 
beynəlxalq tribunala çıxarılacağı gün 
uzaqda deyil, İnşallah!

Biz -Azərbaycanda yaşayan 
müxtəlif konfessiyalardan olan 
din xadimləri Azərbaycanın dövlət 
rəhbərinin ölkəmizin ərazi bütövlüyü-
nün bərpası yönündə səylərinin uğurla 
nəticələnəcəyinə inanır, bunun üçün 
dualar edirik. Biz Vətənimizin ayrılmaz 
hissəsi olan Qarabağda torpaqları-
mızın azadlığı uğrunda həlak olmuş 
bütün şəhidlərin, o cümlədən Xocalı 
şəhidlərinin əziz xatirəsini daim uca 
tutur, onların ruhlarına Allahdan rəhmət 
diləyirik. Biz din xadimləri bütün dünya 
xalqlarına sülh, səadət, əmin-amanlıq 
və rifah diləyir, Dağlıq Qarabağda 
beynəlxalq hüquq çərçivəsində sülh yolu 
ilə ədalətin bərqərar edilməsi, qaçqın və 
məcburi köçkün soydaşlarımızın öz doğ-
ma torpaqlarına qayıtması üçün dualar 
edir, səylərimizi əsirgəmirik. Bu məramla 
dünyanın dini liderlərinə, parlamentlərə, 
beynəlxalq təşkilatlara və İnsan Hüquq-
ları üzrə Avropa Məhkəməsinə bir daha 
müraciət edərək, onları Azərbaycan 
xalqına qarşı erməni ekstremistlərinin 
təcavüzünə və vəhşiliklərinə prinsipial 
siyasi, hüquqi qiymət verməyə, Xocalı-
da törədilən cinayəti soyqırımı aktı kimi 
tanımağa çağırırıq.

Qoy, Uca Yaradan hamımıza savab 
əməllərdə və ədalətli olmaqda yar-
dımçı olsun! Amin!” 

Bəyanatı Qafqaz Müsəlmanları 
İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allahşükür 
Paşazadə, Bakı və Azərbaycan Yepar-
xiyasının arxiyepiskopu Aleksandr və 
Azərbaycandakı Dağ yəhudiləri icması-
nın rəhbəri Melih Yevdayev imzlayıblar.

AHİK-də Xocalı soyqırımının  
28-ci ildönümü hüznlə anılıb

 � Azərbaycan 
Həmkarlar İttifaqları 
Konfederasiyasında 
(AHİK) Xocalı 
soyqırımının 28-ci 
ildönümünə həsr 
olunmuş anım 
mərasimi keçirilib. 
Xocalı soyqırımını 
ötən əsrin ən dəhşətli 
faciəsi adlandıran 
AHİK-in sədri Səttar 
Möhbalıyev bu 
hadisənin Azərbaycan 
xalqının qan yaddaşına 
yazıldığını diqqətə 
çatdırıb.
O bildirib ki, 1992-ci il 

fevralın 25-dən 26-na keçən 
gecə erməni silahlı dəstələri 
keçmiş sovet ordusunun 366-
cı motoatıcı alayının köməyi 
ilə qədim Xocalı şəhərini 
yerlə yeksan ediblər. Xocalı 
soyqırımında dinc sakinlər 
qəddarcasına qətlə yetirilib, 
qocalar, qadınlar, uşaqlar 
süngüdən keçirilib, insanlar 
öldürülüb, girov və əsir götü-
rülüb, dözülməz işgəncələrə 
məruz qalıblar.

AHİK-in sədri daha sonra 
qeyd edib ki, ermənilər Xo-
calı soyqırımını törətməklə, 
Azərbaycan xalqının gözü-
nü qorxutmaq, Qarabağın 
taleyini öz xeyirlərinə həll 
etməyi düşünürdülər. Çün-
ki o dövrdə Azərbaycan 
hakimiyyətinə səriştəsiz, 
siyasətdən başı çıxmayan 
insanlar rəhbərlik edirdi. 
Onların fərasətsizliyi erməni 
separatçılarının və havadar-

larının torpaq iştahasını daha 
da artırdı. Xalqın təkidi və 
tələbi ilə yenidən hakimiyyətə 
qayıdan ümummilli lider, 
dahi siyasətçi Heydər Əliyev 
müharibəyə, vətəndaş 
qarşıdurmasına son qoy-
du, ordu yenidən quruldu. 
Xocalı soyqırımına hüquqi 
siyasi qiymətin verilməsi də 
məhz ulu öndərin uzaqgörən 
siyasətinin nəticəsidir. 1994-
cü ildə Prezident Heydər 

Əliyevin təşəbbüsü ilə Milli 
Məclis 26 fevral gününü Xo-
calı soyqırımı kimi elan etdi.

Səttar Möhbalıyev 
vurğulayıb ki, Prezident 
İlham Əliyev Xocalı 
faciəsinin təcavüzkar erməni 
millətçilərinin yüzilliklər boyu 
Azərbaycan xalqına qarşı 
apardığı etnik təmizləmə 
siyasətinin qanlı səhifəsi 
adlandırıb. Azərbaycan 
həqiqətlərinin dünyaya 
çatdırılmasında Birinci 
vitse-prezident Mehriban 
Əliyevanın və Heydər Əliyev 
Fondunun vitse-prezidenti 
Leyla Əliyevanın xidmətlərini 
qeyd edən AHİK-in sədri 
bildirib ki, artıq bir sıra dünya 
ölkələri Xocalı soyqırımını 
tanıyıblar.

Qeyd edib ki, Azərbaycan 
Prezidentinin uzaqgörən 
və düşünülmüş siyasəti 
nəticəsində haqq-ədalət öz 
yerini tapacaq və 1 mil-
yondan artıq azərbaycanlı 
məcburi köçkün öz yurd-
yuvasına qayıdacaq.

Digər çıxış edənlər Xocalı 
soyqırımı günahkarlarının 
tezliklə cəzalancaqlarına 
inamlarını ifadə edərək, tor-
paqlarımızın yaxın zamanda 
işğaldan azad ediləcəyindən 
əmin olduqlarını bildiriblər.

R.TAHİR,  
“Xalq qəzeti”

İtaliya Azərbaycanın tarixi abidələrinin 
qorunması və tanıdılmasına kömək edəcək

V.Eyvazzadə bildirib ki, imzala-
nan memorandum hər iki ölkə ara-
sında qarşıdakı illərdə mədəniyyətin 
bir sıra istiqamətlərində əməkdaşlığı 
nəzərdə tutur: “Burada ən vacib 
istiqamətlərdən biri mədəni irsin təşviq 
olunması, qorunması, saxlanılması, 
rəqəmsallaşdırılması və bərpasıdır. 
Digər istiqamət UNESKO-nun Mədəni 
İrs Siyahısına daxil edilmiş tarix və 
mədəniyyət abidələrinin mövcud 
vəziyyətinin qorunması sahəsində 
fəaliyyətin təmin olunması, eyni zaman-
da, İtaliya ekspertlərinin gələcək nomi-
nasiyaların verilməsində dəstəyinin əldə 
olunmasıdır. Ölkədə arxeoloji abidələrin 
birgə araşdırılması, qorunması da vacib 
istiqamətlərdəndir”.

Şöbə müdiri qeyd edib ki, bu 
memorandumun imzalanması 
Azərbaycanda kino sənətinin inkişafına 
da böyük töhfə verəcək. Birgə film 
festivallarının keçirilməsi, Azərbaycanda 
İtaliya kinosu, İtaliyada Azərbaycan 
kinosu günlərinin keçirilməsi, kino 
istehsalında və onun təbliğində birgə 
fəaliyyət, kino irsinin qorunması, bərpası 
və istifadəsi ilə bağlı fəaliyyətin həyata 
keçirilməsi də istiqamətlərdən biridir. 
Qarşılıqlı əlaqələr, həmçinin teatr 
sahəsinə də təsir göstəcək.

Qeyd edək ki, Azərbaycan 
 Prezidenti İlham Əliyevin İtaliyaya səfəri 
çərçivəsində imzalanmış sənədlər 
sırasında “Azərbaycan Respublikası ilə 

İtaliya Respublikası arasında Çoxölçülü 
Strateji Tərəfdaşlığın gücləndirilməsinə 
dair Birgə Bəyannamə” müstəsna 
əhəmiyyət daşıyır.

Sənəd çoxölçülü, çoxşaxəli, geniş 
tərəfdaşlığın, müxtəlif sahələrdə, o 
cümlədən mədəniyyət sahəsində 
əməkdaşlığın daha da gücləndirilməsi 
üçün konkret istiqamətləri ehtiva edir.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU, 
“Xalq qəzeti”

Daxili İşlər nazirinin müavini, 
polis general-leytenantı İsmət Əliyev 
tədbiri giriş sözü ilə açaraq xalqımızın 
son iki əsr ərzində erməni millətçiləri 
tərəfindən dəfələrlə soyqırıma məruz 
qaldığını, azərbaycanlıların növbəti 
belə faciə ilə 28 il əvvəl Xocalıda 
üzləşdiyini bildirib. Nazir müavini 
yalnız ulu öndər Heydər Əliyevin ali 
hakimiyyətə qayıdışından sonra bu 
məsələyə prinsipial şəkildə yanaşıldı-
ğını, məhz onun qətiyyəti sayəsində 
soydaşlarımıza qarşı qəddarcasına 
törədilən dəhşətli qətliama obyektiv 
hüquqi-siyasi qiymət verildiyini diqqətə 
çatdırıb. 

Nazir müavini vurğulayıb ki, 
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 
tapşırığı ilə bu faciənin bütün dünyada 
tanınması istiqamətində görülən işlər, 

eyni zamanda, Heydər Əliyev  Fondunun 
vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın 
təşəbbüsü ilə başladılan “Xocalıya 
ədalət!” kampaniyası çərçivəsində 
mütəmadi şəkildə həyata keçirilən 
tədbirlər, geniş təbliğat nəticəsində 
özlərini beynəlxalq ictimaiyyətə 
məzlum, türklər tərəfindən guya 
“soyqırımı”na məruz qalmış əzabkeş 

xalq kimi göstərməyə çalışan erməni 
millətçilərinin, lobbisinin və havadarla-
rının bu istiqamətdəki səyləri puç olur, 
yalan və saxtakarlıq üzərində qurulmuş 
təbliğatları iflasa uğrayır. 

İsmət Əliyev qəhrəman şəhərin 
müdafiəsində şəhid olmuş polis 
əməkdaşlarının ailə üzvlərinə respubli-
kanın Daxili İşlər naziri, general-polkov-
nik Vilayət Eyvazovun adından bir daha 
başsağlığı verib, onların problemləri 
və qayğıları ilə maraqlanıb, qaldırılan 
məsələlərin tezliklə həlli istiqamətində 
müvafiq tədbirlərin görüləcəyini bildirib.

Şəhid ailələri adından danışan Qali-
na Hacıyeva onlara göstərilən diqqətə, 
qayğıya, həmçinin əvvəlki görüşlərdə 
qaldırılan bir çox problemlərin 
həllinə görə ölkə və DİN rəhbərliyinə 
minnətdarlığını ifadə edib. 

AZƏRTAC

 � Məzahir Pənahovun sədrliyi ilə fevralın 24-də 
Mərkəzi Seçki Komissiyasının (MSK) növbəti iclası 
keçirilib. 

Mərkəzi Seçki Komissi-
yası Katibliyinin Media və 
ictimai əlaqələr şöbəsindən 
AZƏRTAC-a bildirilib ki, 
iclasda 2020-ci il fevralın 9-da 
Azərbaycan Respublikasının 
Milli Məclisinə keçirilmiş 

seçkilərlə bağlı MSK-ya daxil 
olan müraciətlərə baxılıb. Seçki 
Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş 
müddətdə və qaydada iclasa 
çıxarılan müraciətlər, maraqlı 
subyektlərin və ərizəçilərin 
də iştirakı ilə geniş müzakirə 

edildikdən sonra müvafiq 
qərarlar qəbul olunub.

Komissiya müxtəlif 
mənbələrdən əldə olunan 
məlumatlar əsasında Milli 
Məclisə seçkilər keçirilən 20 
seçki məntəqəsində - 15 saylı 
Yasamal birinci seçki dairəsinin 
10, 19, 28 və 29, 29 saylı Səbail 
seçki dairəsinin 23, 42 saylı 
Sumqayıt ikinci seçki dairəsinin 
7 və 32, 63 saylı Sabirabad 
birinci seçki dairəsinin 28, 64 
saylı Sabirabad ikinci seçki 
dairəsinin 1, 71 saylı Masallı 

kənd seçki dairəsinin 33, 91 
saylı Ucar seçki dairəsinin 
1, 94 saylı Bərdə kənd seçki 
dairəsinin 1, 106 saylı To-
vuz–Qazax–Ağstafa seçki 
dairəsinin 21, 108 saylı Ağstafa 
seçki dairəsinin 26, 117 saylı 
Oğuz–Qəbələ seçki dairəsinin 
29, 30 və 43, 120 saylı Cəbrayıl 
– Qubadlı seçki dairəsinin 36 
və 125 saylı Zəngilan–Qu-
badlı seçki dairəsinin 48 və 
50 saylı seçki məntəqələrində 
seçicilərin iradəsinin 
müəyyənləşdirilməsinə imkan 
verməyən və Seçki Məcəlləsinin 
tələblərinə zidd olan halları 
nəzərə alaraq, həmin seçki 
məntəqələri üzrə səsvermənin 
nəticələrini ləğv edib.

Kütləvi informasiya 
vasitələri tərəfindən geniş işıq-
landırılan iclasda cari məsələlərə 
də baxılıb. 

Beynəlxalq Din Azadlığı Komissiyasının 
nümayəndələri ölkəmizdəki  

dini durum barədə məlumatlandırılıb

 � Fevralın 24-də Amerika Birləşmiş 
Ştatlarının Beynəlxalq Din Azadlığı 
Komissiyasının (BDAK) sədr müavinləri 
Qeyl Mançin, Nadin Menza və Komissiyanın 
Beynəlxalq hüquq üzrə mütəxəssisi Kristen 
Laveri, siyasi analitiki Kill Bakken Dini 
Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsində 
olublar. Görüşdə qonaqları ABŞ səfirliyinin 
siyasi işlər üzrə müşaviri Uilyam Solley 
müşayiət edib.

Dövlət Komitəsinin 
mətbuat xidmətindən 
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, 
qurumun sədri  Mübariz 
Qurbanlı qonaqlara 
ölkəmizin dövlət–din 

münasibətləri modeli, dini 
durum haqqında ətraflı 
məlumat verib, multikultural 
dəyərlərin, dini tolerantlığın 
cəmiyyətimizin nümunəvi 
normasına çevrildiyini və 

bu ənənələrin Azərbaycan 
dövləti tərəfindən inkişaf 
etdirildiyini bildirib. Qeyd 
edib ki, Azərbaycan 
Prezidenti İlham Əliyevin 
bu sahəyə xüsusi diqqət 
və qayğısının nəticəsi 
olaraq bu gün dövlət və din 
münasibətləri, dinlərarası 
harmoniya özünün ən 
yüksək səviyyəsindədir. 
Azərbaycanda bütün 
dinlərin nümayəndələri öz 
dini ayinlərini azad şəkildə 
icra etməkdədirlər. Hər 
kəsin inancına hörmətlə 
yanaşmaq Azərbaycan 
xalqının ən əsas 

prinsiplərindən biridir. 
Respublikamızda 35-i 

qeyri-İslam olmaqla 941 dini 
icmanın dövlət qeydiyya-
tına alındığını vurğulayan 
komitə sədri diqqətə çatdı-
rıb ki, Azərbaycan dünyəvi 
dövlət olmasına baxmaya-
raq, müxtəlif dini qurum-
ların fəaliyyəti hərtərəfli 
dəstəklənir. 

Eyni zamanda, görüşdə 
ölkəmizdəki dini vəziyyət 
barədə fikir mübadiləsi 
aparılıb, Komissiya 
nümayəndələrinin dini 
sahə ilə bağlı sualları 
cavablandırılıb. 

Sonda qonaqlara 
DQİDK-nın ölkəmizdəki 
dini tolerantlıq mühiti və 
maddi-mədəni irsimizə qarşı 
törədilən erməni vandaliz-
mi haqqında ingilis dilində 
nəşr etdirdiyi kitablar təqdim 
edilib.

Qeyd edək ki, ABŞ-ın 
Beynəlxalq Din Azadlığı 
Komissiyası bütün 
dünyada dini azadlığı 
monitorinq edən müstəqil, 
iki partiyanın dəstəklədiyi, 
ABŞ hökumətinin federal 
hökumət komissiyasıdır.

Azərbaycanda fəaliyyət göstərən dini icmaların rəhbərləri 
Xocalı faciəsinin 28-ci ildönümü ilə əlaqədar bəyanat 
yayıblar. AZƏRTAC xəbər verir ki, bəyanatda  deyilir: 

“Biz milyonlarla azərbaycanlının iradəsini ifadə edərək, 
Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində yerləşən Xocalıda 
törədilmiş soyqırımının 28-ci ildönümü ərəfəsində dinindən, 
dilindən və milli mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, bütün 
dünya ictimaiyyətinə bir daha müraciət edirik.

Fevralın 24-də Daxili İşlər Nazirliyində (DİN) 1992-ci il 
 fevralın 25-dən 26-na keçən gecə törədilmiş Xocalı faciəsi 
zamanı şəhid olmuş polis əməkdaşlarının ailə üzvlərinin işti-
rakı ilə anım mərasimi keçirilib. DİN-in mətbuat xidmətindən 
bildiriblər ki, tədbir iştirakçıları əvvəlcə işğalçılarla qeyri-
bərabər döyüşlərdə qəhrəmancasına həlak olan 17 polis 
əməkdaşının, soyqırıma məruz qalmış xocalıların, eləcə də 
ölkəmizin ərazi bütövlüyü və suverenliyi uğrunda şəhid olmuş 
bütün həmvətənlərimizin əziz xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla 
yad ediblər. 

Daxili İşlər Nazirliyində 
Xocalı faciəsi qurbanlarının  
xatirəsi yad edilib

Mərkəzi Seçki 
Komissiyasının 
iclası keçirilib

2020-ci ilin  İtaliyada “Azərbaycan mədəniyyəti ili” 
elan edilməsi, ilk növbədə milli mədəniyyətimizin 

İtaliyada təbliğini nəzərdə tutur. Bunu Azərbaycan Respub-
likası Mədəniyyət Nazirliyi aparat rəhbərinin müavini və 
Beynəlxalq əməkdaşlıq və innovativ inkişaf şöbəsinin müdiri 
Vasif Eyvazzadə deyib.

25 fevral 2020-ci il, çərşənbə axşamı8
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