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Tarix boyu Azərbaycan 
xalqına düşmən mövqedə da-
yanan və zaman-zaman əlinə 
keçən fürsətlərdən yararlanan 
qüvvələr xalqımıza qarşı 
qətliamlar, qırğınlar törədiblər. 
Bu məsələdə mənfur  
ermənilər daha “fəal” olublar. 
28 il öncə Xocalı soyqırımı-
nın törədilməsi ilə ermənilər 
həm də insanlıq tarixinə qara 
ləkə vurublar. Düşünürəm ki, 
Xocalıda 1988-1992-ci illərdə 
baş verən hadisələr heç vaxt 
unudulmayacaq. Çünki bu 
faciə hər bir xocalılının, hər 
bir azərbaycanlının qanına, 
canına ağrı ilə hopub. Mən 
bir Xocalı sakini kimi 1988-ci 
ildən 1992-ci ilə qədər olan 
dövrün hər bir anını, acısını, 
dəhşətini yaşamışam, bunun 
canlı şahidi olmuşam. Hər 
dəfə müxtəlif istiqamətlərdə 
cəbhə bölgəsinə yaxınla-
şanda Xocalıdan çıxarkən 
gəldiyimiz dağlara baxıram və 
həmin vaxt baş verən müdhiş 
anları yenidən xatırlayıram. 
Bu, elə bir dəhşətli zərbədir 
ki, gündən-günə insana daha 
ağır təsir edir. 

XX əsrdə Xocalı üç dəfə– 
1905-1906, 1918-1920-ci 
illərdə və 1992-ci ilin fevra-
lında ermənilər tərəfindən 
yandırılıb. Xocalı bu hadisələr 
başlayana qədər, yəni 1988-ci 
ildə kənd statusunda idi və bu 
kənddə həmin vaxt təqribən 

üç minə qədər insan yaşa-
yırdı. Ermənilər tərəfindən 
Xocalının işğalı cəhdinin 
çox ciddi səbəbləri var idi. 
Əvvəla, Xocalının yerləşdiyi 
coğrafi mövqe ermənilərin 
strateji maraqlarının həyata 
keçirilməsində onlara çox 
gərəkli idi. Bakıdan qərb 
istiqamətində gedəndə Xoca-
lıya qədər Ağdamdır. Ağdam-
dan şose yolu ilə Xocalıya 16 
kilometrlik məsafədir. Ancaq 
bu 16 kilometr arasında 11 ki-
lometr qərb tərəfdən Əsgəran 
ərazisidir. Əsgəran zolağı bo-
yunca erməni kəndləri yerləşir 
ki, məkrli düşmənlərimiz 
burada azərbaycanlılar qar-
şısında cəbhə xətti yaratmış-
dılar. Xocalıdan 10 kilometr 
qərbdə isə Xankəndi şəhəridir 
və Xocalının ətrafı yenə də 
erməni kəndləridir. Həmin 
ərazidə elə bir azərbaycanlı 
yaşayış məskəni yox idi ki, 
erməni kəndlərini keçməmiş 
ora gedə biləsən. Xocalı 
tamamilə erməni yaşayış 
məntəqələrinin əhatəsində 
idi. Bizə ən yaxın olanı isə 
Şuşanun Malıbəyli və Quşçu-
lar kəndləri idi. Xocalı ilə bu 
kəndlər arasında olan yaşa-
yış məntəqələrində ermənilər  
məskunlaşmışdılar.

Digər yaxın kənd isə 
Cəmilli idi və ora getmək 
üçün yenə də ən azı iki 
erməni kəndindən keçməli 
olurdun. Xocalı düşmən 
kəndləri arxasında yerləşirdi. 
Düşmən Ağdama hücum 
etmək istəyərkən, arxada 
olan Xocalı özünümüdafiə 
dəstələrindən qorxurdu. 
Xocalı Bakı –Ağdam – Laçın 
-- Şuşa magistral yolunun 
üstündə idi. Dağlıq Qara-
bağda yeganə hava limanı 
da məhz Xocalıda yerləşirdi. 
Üstəlik, Bakıdan Xankəndiyə 
gedən dəmir yolu da Xocalı-
dan keçirdi. Biz Xocalıda elə 
bir müdafiə sistemi yaratmış-
dıq ki, istədiyimiz vaxt bu yol-
ları bağlayırdıq. Həmin yollar 
bağlananda Xankəndidən 
Əsgərana avtomobillə 40 
kilometrdən çox məsafə qət 
etmək tələb olunurdu. Xocalı 
bu strateji mövqeyinə görə 
düşmənin əsas hədəflərindən 
birinə çevrilmişdi. Ona 
görə də, bu şəhəri işğal 
etmək ermənilərin başlıca 
məqsədlərindən biri idi.

Ermənilərin hədsiz 
dərəcədə silah-sursatla 
təmin olunmasına baxmaya-
raq,  Xocalı düşmənə lazımi 
müqavimət göstərə bilirdi. 
Amma vəziyyət getdikcə  
ağırlaşırdı, Ermənilər hü-
cumlarını artırırdılar. Bunun 

müqabilində isə o zaman-
kı hakimiyyət bizə kömək  
etmirdi. Vəziyyətin nə 
qədər gərgin olması haqda 
rəhbərliyə dəfələrlə məlumat 
verməyimizə baxmaya-
raq,  əvəzində yalan vədlər 
eşidirdik, real kömək isə 
yox idi.  Müxalifətlə iqtida-
rın  hakimiyyət uğrundakı 
mübarizəsi Qarabağı yaddan 
çıxarmışdı. Ermənilər də 
məhz belə bir fürsətdən ya-
rarlandılar və  Xocalı faciəsini 
törətdilər. 

Ermənilərin hücumundan 
əvvəl -- fevralın 25-i axşam 
şəhər toplardan və ağır 
artilleriyadan şiddətli atəşə 
tutuldu. Nəticədə, fevralın 
26-ı səhər saat 5 radələrində 
Xocalı tam alova büründü. 
1992-ci il fevralın 25-dən 26-
na keçən gecə erməni silahlı 
birləşmələri SSRİ dövründə 
Xankəndi  şəhərində 
yerləşdirilmiş 366-cı moto-
atıcı alayın zirehli texnikası 
və hərbi heyətinin köməkliyi 
ilə Xocalı şəhərini işğal etdi. 
Belə bir vəziyyətdə, erməni 
əhatəsində olan şəhərdə qal-
mış təqribən 2500 nəfər əhali 
yaxınlıqdakı Ağdam rayonuna 
çatmaq ümidi ilə Xocalını tərk 
etməyə məcbur oldu. Şəhəri 
yerlə-yeksan edən erməni 
silahlı dəstələri və motoatıcı 
alayın hərbiçiləri dinc əhaliyə  
misli görünməmiş divan 
tutdular. 

Həmin vaxt Xocalı 
şəhərinin 613 sakini qətlə ye-
tirildi. Onlardan 106 nəfəri qa-
dın, 83 nəfəri isə azyaşlı uşaq 
idi.  56 nəfər xüsusi amansız-
lıq və qəddarlıqla qətlə yeti-
rildi. Qanlı faciə zamanı 1000 
nəfərdən çox şəhər sakini 
yaralandı, şikəst edildi, 1275 
nəfər isə girov götürüldü.  
Xocalıda dinc əhaliyə qarşı 
həyata keçirilən vandalizm 
və qətllər erməni aqressiv-
liyinin və millətçiliyinin əsl 
mahiyyətini, iç üzünü bir daha 
bütün dünyaya nümayiş etdir-
di. Bu faciə insanlıq əleyhinə 
törədilmiş ən ağır cinayətlər 
sırasındadır.

Təbii ki, XX əsrin sonunda 
baş vermiş bu faciə təkcə 
Azərbaycan xalqına deyil, 
bütün insanlığa, bəşəriyyətə 
qarşı yönəlmiş ən ağır 
cinayətlərdən biridir. Xocalı 
soyqırımı əsrin Xatın, Xirosi-
ma, Naqasaki və Sonqmi kimi 
dəhşətli faciələri ilə bir sırada 
dayanır.

Xocalı qətliamında 
Ermənistanın sabiq  preziden-
ti Serj Sarkisyan birbaşa işti-
rak edib. Bunu özü də etiraf 
edib. Ermənistanın baş naziri 
Nikol Paşinyan isə Münxen 
Təhlükəsizlik Konfransı 
çərçivəsində Ermənistan – 
Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsi ilə bağlı panel 
müzakirələrində utanmaz-
utanmaz deyir ki, Xocalı 
faciəsini ermənilər törətməyib. 
Dövlət başçısı da  bu qədər 
riyakar, yalançı və böhtançı 
olarmı?

Qeyd etdiyimiz kimi, 
Xocalı soyqırımında birba-
şa iştirakını Sarkisyanın 
özü  açıq şəkildə etiraf edib. 
Qarabağda günahsız tökülən 
qanlarda Ermənistanın sabiq  
prezidentinin birbaşa əli var. 
Bu baxımdan, Serj Sarkisya-
nın dünyada hərbi cinayətkar 
kimi tanınması üçün petisiya-
ya 100 min imzanın verilməsi 
çox əhəmiyyətlidir. Hətta imza 
verənlər arazında əcnəbilər, 
ermənilər də var.   

Dünyada ikili stan-
dartların mövcudluğu 
bir sıra məsələlərdə, 
xüsusilə,  Ermənistana qarşı 
münasibətdə özünü açıq 
şəkildə büruzə verir. Bəzi 
beynəlxalq dairələr işğalçı 
Ermənistanı himayə edir. 
Hətta petisiya üçün 100 
min imzanın toplanmasına 
baxmayaraq, Sarkisyan 
beynəlxalq müstəvidə  hələ 
də hərbi cinayətkar  kimi 
tanınmayıb. Ona görə də 
Ermənistanın baş naziri bu 
qətliamın törədilməsində 
erməniləri təmizə çıxarmaq 
istəyir.  Amma bütün hallarda 
tarixi faktlar da Ermənistanın 
terrorçu ölkə olduğunu 
təsdiqləyir. Bu barədə 
saysız-hesabsız faktlar var.  
Təkcə Xocalıda yox, digər 
ərazilərimizdə də çoxlu sayda  
günahsız insanların qanına 
əli batmış Sarkisyan kimilər 
gec-tez ədalət mühakiməsi 
qarşısında cavab verəcəklər.  

Bu gün Azərbaycan 
dövləti Xocalı soyqırımının 
dünyada tanıdılması üçün 
sistemli tədbirlər həyata ke-
çirir. Bunun əsası ulu öndər 
Heydər Əliyev tərəfindən 
qoyuldu.  Ümummilli liderin 
təşəbbüsü ilə Milli Məclis 
1994-cü il fevralın 24-də "Xo-
calı soyqırımı günü haqqın-
da" xüsusi qərar qəbul etdi. 
Həmin sənəddə hadisənin 
başvermə səbəbləri, günah-
karlar təfsilatı ilə açıqlanıb. 
Azərbaycan dövləti Xocalı 
faciəsini soyqırımı kimi 
dəyərləndirərkən 9 de-
kabr 1948-ci ildə BMT Baş 
Assambleyası tərəfindən 
qəbul edilən "Soyqırımının 
qarşısının alınması və ona 
görə cəza" haqqında Kon-
vensiyanı, keçmiş Yuqoslavi-
ya üzrə Beynəlxalq Cinayət 
Tribunalının IV maddəsini, 
Ruanda üzrə Beynəlxalq 
Tribunalın Nizamnaməsinin 
I maddəsini, Beynəlxalq 
Cinayət Məhkəməsinin 
statusunu, həmçinin "Xo-
calı soyqırımı günü haq-
qında" Azərbaycan Res-
publikası Milli Məclisinin 
24 fevral 1994-cü il tarixli 

qərarını, Azərbaycan 
Respublikası Preziden-
tinin "Azərbaycanlıların 
soyqırımı haqqında" 26 
mart 1998-ci il fərmanını 
və Azərbaycan Respubli-
kası Cinayət Məcəlləsinin 
 103-cü maddəsini əldə əsas 

 tutur.  Ümummilli liderimizin 
25 fevral 1997-ci il tarixli 
sərəncamı ilə hər il fevral 
ayının 26-sı saat 17.00-da 
Azərbaycan Respublikasının 
ərazisində Xocalı soyqırı-
mı qurbanlarının xatirəsi 
ehtiramla yad edilir. Eləcə 
də, Xocalı faciəsi ilə bağlı 
Milli Məclis dünya ölkələrinə, 
beynəlxalq təşkilatlara xeyli 
sayda müraciət edib, həm də 
bəyanatlar və qərarlar qəbul 
olunub.  

Ulu öndər Heydər Əliyev 
tərəfindən əsası qoyulan 
bu ənənə Prezident İlham 
Əliyev, Birinci Vitse-prezi-
dent, Heydər Əliyev Fondu 
və  fondun vitse- presi-
denti Leyla xanım Əliyeva  
tərəfindən də davam etdi-
rilir. Prezident İlham Əliyev 
bütün beynəlxalq tədbirlərdə 
Ermənistanın işğalçılıq 
siyasətini ifşa edir. Elə bir 
beynəlxalq tədbir yoxdur ki, 
orada Xocalı faciəsi barədə 
danışılmasın.  Elə dövlət baş-
çımızın  bu günlərdə Münxen 
Təhlükəsizlik Konfransında 
Ermənistanın baş nazirinə 
tutarlı cavabları da bunu 
təsdiqləyir. 

Azərbaycan Prezidentinin 
rəhbərliyi ilə həyata keçirilən 
ardıcıl tədbirlər nəticəsində 
bu gün bir sıra Avropa 
ölkələri Xocalı soyqırımı 
haqqında həqiqətlərin dünya 
ictimaiyyətinə tanıdılması, 
Ermənistanın havadar-
larının dəstəyi ilə həyata 
keçirdiyi insanlıq əleyhinə 
cinayətin beynəlxalq miq-
yasda ifşası istiqamətində 
xeyli iş görülüb, xarici 
dillərdə kitablar, sənədlər 
dərc olunub, Xocalı soyqı-
rımı müxtəlif təşkilatlarda 
gündəmə gətirilib. 
Dövlət başçısı, həmçinin 
Azərbaycan həqiqətlərinin 
dünya ictimaiyyətinə çat-
dırılmasını səfirliklərimiz 
və diaspor təşkilatlarımız 
qarşısında vacib vəzifə kimi 
müəyyənləşdirib. Hazırda 
dünyanın müxtəlif ölkələrində 
fəaliyyət göstərən  diaspor 
təşkilatlarımızın hər biri 
Azərbaycan həqiqətlərinin 
dünya ictimaiyyətinə çatdırıl-
ması işinə öz töhfəsini verir.

Bu işdə Heydər Əliyev 
Fondunun və fondun vit-
se-prezidenti Leyla xanım 
Əliyevanın gördüyü işlərin 
nəticəsi göz qabağındadır. 
Onun təşəbbüsü ilə həyata 
keçirilən "Xocalıya ədalət!" 
kampaniyası xüsusilə qeyd 
edilməlidir. Bu gün dünyanın 
bir çox ölkəsi və ABŞ-ın bir 
sıra  ştatları Xocalı soyqı-
rımını rəsmən tanıyır. Gün 
gələcək, dünya bu soyqırımnı 
tanıyacaq və Azərbaycanın 
haqq səsi bütün cahana 
yayılacaq.  Bundan ötrü  biz 
avropalı, amerikalı ilə onların 
öz dilində, qəbul etdikləri 
formada danışaraq bu faciəni, 
soyqırımını tanıtmalıyıq. Bu, 
hər bir soydaşımızın ən ümdə 
borcudur. 

Elman MƏMMƏDOV,  
V çağırış Milli Məclisin 

deputatı

Hərbi Prokurorluqda  
elmi-praktik konfrans keçirilib

Hərbi Prokurorluğun mətbuat 
xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, 
əvvəlcə Xocalı soyqırımı qurbanlarının 
əziz və unudulmaz xatirəsi bir dəqiqəlik 
sükutla yad olunub.

Sonra konfrans iştirakçıları Memo-
rial Soyqırımı Muzeyini ziyarət ediblər. 
Onlara muzey və orada saxlanılan, tarixi 
həqiqətləri, o cümlədən Xocalı soyqırımı 
haqqında reallığı əks etdirən eksponatlar 
barədə ətraflı məlumat verilib. Həmçinin 
Xocalı soyqırımı qurbanlarının barələrində 
məlumatların əks olunduğu slayd nümayiş 
etdirilib.

Konfransı açıq elan edən Azərbaycan 
Respublikası Baş prokurorunun mü-
avini – Hərbi prokuror, ədliyyə gene-
ral-leytenantı Xanlar Vəliyev o müdhiş 
gecədə Ermənistan silahlı qüvvələrinin 
keçmiş SSRİ-nin komandir heyətində 
erməni millətindən olan şəxslərin də 
təmsil olunduğu 366-cı motoatıcı ala-
yın köməyi ilə Xocalı şəhərinə hücu-
mundan, bütün beynəlxalq hüquq, o 
cümlədən beynəlxalq humanitar hüquq 
normalarını pozaraq oraya zirehli texnika 
yeridilməsindən, şəhərin dinc əhalisinə 
qarşı misli görünməmiş qəddarlıqla 
divan tutulmasından, Ermənistan silahlı 
qüvvələrinin mühasirəsində qalmış şəhər 
sakinlərindən 106-sı qadın, 63-ü uşaq 
və 70-i qoca olmaqla 613 nəfərin xüsusi 
amansızlıqla öldürülməsindən, 487 nəfər 
dinc sakinin ağır yaralanmasından, 1275 
nəfərin girov götürülməsindən, hadisələrin 
necə cərəyan etməsindən ətraflı danışıb. 
Hərbi prokuror Prezident İlham Əliyevin 
rəhbərliyi ilə dövlətimizin həyata keçirdiyi 
mükəmməl siyasətin, eləcə də uğurlu 
xarici siyasətin sayəsində artıq dünya 
ictimaiyyətinə Xocalı soyqırımı barədə 
səhih və dolğun məlumatların verildiyini 
bildirib. 

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri 
Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışından 
sonra Xocalı soyqırımına ilk dəfə siyasi 
və hüquqi qiymət verildiyini vurğulayan 
Xanlar Vəliyev tarixi torpaqlarımızın işğal 
olunması, Azərbaycan xalqına qarşı 
törədilən deportasiyalar, soyqırımları, 
terror hadisələri və insanlığa sığmayan 
vəhşiliklərlə törədilmiş digər cinayətlər 
barədə konfrans iştirakçılarına ətraflı 
məlumat verib. Bu barədə tarixi reallıqla-
rın dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında, 
onlara beynəlxalq səviyyədə obyektiv və 
ədalətli, həqiqətə və milli maraqlarımıza 
uyğun münasibət bildirilməsinə müvəffəq 
olunmasında Azərbaycan Respublika-
sının Prezidenti İlham Əliyevin misilsiz 
fəaliyyətindən, bununla əlaqədar ölkədə 
və respublikamızdan kənarda həyata 

keçirilən sistemli və ardıcıl tədbirlərdən 
bəhs olunub.

Hərbi prokuror Azərbaycan Respubli-
kasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban 
xanım Əliyevanın təşəbbüsü və rəhbərliyi 
ilə bu istiqamətdə görülən genişmiqyaslı 
işlər barədə tədbir iştirakçılarına ətraflı 
məlumat verib. 

Ötən əsrin ən dəhşətli faciələrindən biri 
olan Xocalı soyqırımı barədə həqiqətlərin 
dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırıl-
masının əhəmiyyətini xüsusi vurğulayan 
Xanlar Vəliyev Heydər Əliyev Fondunun 
vitse-prezidenti Leyla xanım Əliyevanın 
təşəbbüsü ilə həyata keçirilən “Xocalıya 
ədalət!” kampaniyasından, o cümlədən 
soyqırımı haqqında ətraflı məlumatların 
bütün dünyaya yayılması ilə bağlı səmərəli 
fəaliyyətindən söz açıb.

Hərbi prokuror bildirib ki, Xocalıda 
törədilmiş kütləvi qətllərin Meksika, Pakis-
tan, Çexiya, Peru, Kolumbiya, Panama, 
Honduras, Sudan, Qvatemala və Cibuti 
parlamentlərinin müvafiq sənədlərində 
soyqırımı aktı olmasının təsdiq edilməsi, 
Rumıniya, Bosniya və Herseqovina, 
Serbiya, İordaniya, Sloveniya, Şotlandiya 
və Paraqvay parlamentlərinin, eləcə də 
ABŞ-ın 22 ştatının icra və qanunverici-
lik orqanları tərəfindən Xocalı faciəsinin 
qətliam kimi qiymətləndirilərək qətiyyətlə 
pislənməsi, həmçinin İslam Əməkdaşlıq 
Təşkilatının bu dəhşətli faciəni soyqırımı 
kimi tanıması bütün bunların nəticəsidir.

Fevralın 15-də Münxen Təhlükəsizlik 
konfransı çərçivəsində Azərbaycan Res-
publikasının Prezidenti İlham Əliyevin və 
Ermənistan Respublikasının baş naziri 
Nikol Paşinyanın iştirakı ilə keçirilmiş 
Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsi ilə bağlı panel müzakirələrdən 
bəhs edən Hərbi prokuror Prezident 
İlham Əliyevin zəngin elmi biliklərinin, 
yüksək erudisiyasının, mükəmməl və 
məzmunlu nitqinin qarşısında Nikol 
Paşinyanın aciz qaldığını xüsusi vurğu-
layıb. Dövlətimizin başçısının polemi-
kadakı inamlı qələbəsinin Azərbaycan 
diplomatiyasının növbəti uğuru olmaqla, 
sözügedən məsələnin həllində ölkəmiz 
üçün mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini 
qeyd edən Xanlar Vəliyev Prezident İlham 
Əliyevin səlis cümlələrlə və tarixi faktlara 
əsaslanan məntiqli fikirlərlə zəngin çıxışı 
ilə əsl həqiqətin nədən ibarət olmasına -bu 
münaqişədə Azərbaycanın haqlı tərəf ol-
duğuna və torpaqlarımızın işğal edildiyinə 
dünya ictimaiyyətini inandırmağa müvəffəq 
olduğunu, bununla da Paşinyanın savad-
sızlığını və yalanlarını növbəti dəfə ifşa 
etməklə onu “mat” vəziyyətinə saldığını 
bildirib.

Hərbi prokuror qeyd edib ki, tarix 
boyu, o cümlədən ötən əsrin 80-ci illərinin 
sonlarından başlayaraq, təcavüzkar 
erməni millətçiləri tərəfindən Azərbaycan 
Respublikasına qarşı əsassız ərazi iddia-
larının irəli sürülməsi və qondarma Dağlıq 
Qarabağ probleminin ortaya atılması 
xalqımıza qarşı soyqırımı törədilməsi, 
azərbaycanlıların kütləvi şəkildə qırğını, 
əsrlər boyu yaşadığı tarixi ərazilərindən, 
doğma torpaqlarından deportasiyası, 
şəhər və rayonlarımızın talan edilməsi, 
mədəniyyət abidələrimizin dağıdılması və 
milli genofondumuzun məhvinə yönəlmiş 
digər qəsdlər ilə nəticələnib. Azərbaycan 

Respublikasının işğal olunmuş ərazilərində 
törədilmiş sülh və insanlıq əleyhinə, 
müharibə, terrorçuluq və digər cinayətlərin 
istintaqı və onlara hüquqi qiymət verilməsi, 
həmin cinayətlərin təşkili və törədilməsində 
iştirak etmiş şəxslərin müəyyənləşdirilərək 
mövcud qanunvericiliyə əsasən cinayət 
məsuliyyətinə cəlb olunması, habelə 
beynəlxalq hüquq normalarının ko-
bud şəkildə pozulması faktları ilə bağlı 
beynəlxalq təşkilatlar qarşısında müvafiq 
vəsatətlər qaldırılması məqsədilə 2003-cü 
il dekabrın 18-də Azərbaycan Respub-
likası Baş prokurorunun, Daxili İşlər və 
Milli Təhlükəsizlik nazirlərinin vahid əmri 
ilə birgə istintaq-əməliyyat qrupu yara-
dılıb. 2005-ci il mayın 5-dən isə həmin 
cinayət işinin istintaqı ibtidai araşdırmaya 
prosessual rəhbərlik Respublika Hərbi 
prokuroruna həvalə edilməklə Azərbaycan 
Respublikasının Hərbi Prokurorluğuna tap-
şırılıb. Təkcə Xocalı soyqırımı istiqaməti 
üzrə cinayət təqibi zamanı 7500-ə yaxın 
prosessual hərəkətlər aparılıb, 1800-dən 
çoxu şahid və 2700-dən çoxu zərərçəkmiş 
qismində olmaqla 4500 nəfərdən çox şəxs 
dindirilib, 800-dən artıq müxtəlif növ eks-
pertiza keçirilib, digər istintaq hərəkətləri 
icra olunub. İstintaqla, o cümlədən iş üzrə 
həyata keçirilmiş müvafiq ekspertizaların 
ilkin hesablamalarına əsasən, müəyyən 
edilib ki, Xocalının işğalı ilə əlaqədar 
Azərbaycan dövlətinə və vətəndaşlarına 
170 milyon 250 min ABŞ dollarından artıq 
məbləğdə ziyan vurulub.

Xocalı Rayon İcra Hakimiyyətinin 
başçısı Şahmar Usubov, Azərbaycan 
Vətən Müharibəsi Veteranları İctimai Birli-
yinin sədri Füzuli Rzaquliyev, Beynəlxalq 
Dialoq və İnkişaf Alyansının sədri Nüşabə 
Məmmədova və Xocalı sakini Təhmasib 
Kərimov çıxışlarında bəşəriyyətin ən bö-
yük faciələrindən biri olan Xocalı soyqırımı 
barədə ətraflı çıxışlar ediblər.

Daha sonra soyqırımı haqqında 
Azərbaycan Respublikası Hərbi Prokuror-
luğunun təşəbbüsü ilə hazırlanan “Əsrin 
faciəsi” filmi nümayiş etdirilib.

Sonda aparılan səmərəli təbliğat 
nəticəsində dünya ictimaiyyətinin də 
həqiqətin nədən ibarət olmasını artıq 
yaxşı dərk etdiyini vurğulayan Xanlar 
Vəliyev işğal altındakı torpaqlarımızın 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, 
Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı 
İlham Əliyevin müdrik siyasəti, sarsıl-
maz qətiyyəti, yenilməz siyasi iradəsi, 
yorulmaz fəaliyyəti və xalqımızın 
əzmkarlığı sayəsində azad olunacağına 
və millətimizə qarşı xüsusilə ağır cinayət 
törətmiş şəxslərin cinayət məsuliyyətinə 
cəlb ediləcəyinə əminliyini bildirib.  

Fevralın 25-də Azərbaycan Respublikasının Hərbi 
Prokurorluğunda Xocalı soyqırımının 28-ci ildönümü ilə əlaqədar 
elmi-praktik konfrans keçirilib. Hərbi Prokurorluğun inzibati 
binasında fəaliyyət göstərən Memorial Soyqırımı Muzeyində 
baş tutan tədbirdə Hərbi Prokurorluğun, Xocalı Rayon İcra 
Hakimiyyətinin əməkdaşları, Azərbaycan Milli Qeyri-Hökumət 
Təşkilatları Forumunun, Azərbaycan Vətən Müharibəsi Veteranları 
və Xocalı Soyqırımını Tanıtma ictimai birliklərinin üzvləri, Xocalı 
sakinləri, habelə ictimaiyyət və mətbuat nümayəndələri iştirak 
ediblər.

Ermənilərin  bəşər tarixindəki ən qanlı faciələrdən birini törətməsindən  
28 il ötür. Hər bir azərbaycanlı bu dəhşətli  qətliamın dünyada tanıdıl-
masında fəal  iştirak etməli, ermənilərin bu vəhşiliyi barədə  beynəlxalq  
ictimaiyyətə müfəssəl məlumat verməlidir. Çalışmalıyıq ki, Xocalı soyqırımı 
dünya dövlətləri, beynəlxalq qurumlar tərəfindən özünün huquqi və siyasi 
qiymətini alsın.

Xocalı soyqırımı bəşəriyyət 
tarixinə qara ləkədir

 � Milli Kitabxanada Mədəniyyət Nazirliyi 
Milli Kitabxana ilə birgə “Xocalı – XX əsrin 
soyqırımı” mövzusunda kitab sərgisinin 
açılışı, Səriyyə Müslümqızının “Onlar heç 
vaxt böyüməyəcəklər” və Meyxoş Abdullahın 
“Пленница…” (“Əsir qadın”) kitablarının, 
”Xocalı soyqırımı” adlı elektron məlumat 
bazasının və Xocalı ilə bağlı hazırlanan sənədli 
filmin təqdimatı keçirilib.

Tədbir Xocalı faciəsi 
qurbanlarının və şəhidlərimizin 
ruhunun bir dəqiqəlik sükut-
la yad edilməsi ilə başlanıb. 
Mərasimi Milli Kitabxananın 
direktoru, professor Kərim 
Tahirov açaraq, bildirib ki, Xo-
calı faciəsi tarixdə ən dəhşətli 
qətliamdır. Soyqırım qurbanları 
ölkəmizdə və Azərbaycanın 
hüdudlarından kənarda hər bir 
azərbaycanlı tərəfindən dərin 
hüznlə yad edilir. Azərbaycan 
tarixinin ən qanlı səhifəsi olan 
bu faciədən 28 il ötməsinə 
baxmayaraq, hər birimiz bu 
dəhşətin ağrısını yaşayırıq. 
1992-ci il fevralın 25-dən 26-na 
keçən gecə Ermənistan silahlı 
qüvvələri Xocalı şəhərinə 
hücum edərək dinc əhaliyə 
qarşı qanlı qətliam törədib, 613 
nəfər dinc sakin qətlə yetirilib, 
150-ə yaxın insan itkin düşüb, 

1500-dən artıq insan isə girov 
götürülüb. 

Direktor vurğulayıb ki, 
hələ Xocalı haqqında çox 
kitablar yazılmalı, xalqımızın 
başına gətirilən bu müsibət 
ədəbiyyatımızda yüksək 
səviyyədə təbliğ olunmalı, gənc 
nəsil Xocalı faciəsinin ağrı-
acılarını tarixi faktlarla yanaşı, 
belə əsərlərdən də oxuyub 
öyrənməlidir. Bu kitabların 
xarici dillərə tərcümə olunub 
təbliğ edilməsi də diqqət 
mərkəzində saxlanılmalıdır. 

Meyxoş Abdullah çıxış 
edərək, əvvəlcə tədbir iştirakçı-
larına öz təşəkkürünü bildirib. 
Qeyd edib ki, kitabda Səidənin 
faciəsi bir qəhrəmanlıq sim-
voludur. Yazıçı üçün torpağın 
işğalı ən böyük faciələrdən 
biridir. 

Kitabın redaktoru Leyla 
Qədirzadə çıxış edərək bildirib 
ki, belə kitabların, qəhrəmanlıq 
motivli filmlərin çəkilməsi 
təqdirəlayiq addımdır. Bu 
roman Qarabağ mövzusunda 
yazılan ən dəyərli əsərlərdən 
biridir. 

L. Qədirzadə “Əsir qadın” 
romanının “Yaddaş” mükafatına 
layiq görüldüyünü, kitabın ek-
ranlaşdırılmasının vacib məsələ 
olduğunu da diqqətə çatdırıb. 

Mərasimdə gənc şair 
Sevindik Nəsiboğlu Xocalı 
faciəsinə həsr olunmuş şeirini 
ifa edib.

Yazıçı-publisist Əlibəy 
Azəri çıxışında romanın Xocalı 
faciəsini real hadisələrlə əks 
etdirdiyinə görə, müəllifə, 

kitabın yaradıcı heyətinə öz 
təşəkkürünü bildirib.

Tədbirdə, həmçinin “Xo-
calı soyqırımı” adlı elektron 
məlumat bazasının və Xocalı 
ilə bağlı hazırlanan sənədli 
filmin təqdimatı keçirilib.

Sonda tədbir iştirakçıları 
və qonaqlar “Xocalı – XX əsrin 
soyqırımı” adlı sərgi ilə tanış 
olublar. 

Qeyd edək ki, Milli Kitab-
xananın nəzdində fəaliyyət 
göstərən Açıq Kitabxanada  
8 nömrəli tam orta məktəbin 
6-cı sinif şagirdlərinin iştirakı ilə 
Xocalı soyqırımı ilə bağlı tədbir 
də keçirilib. 

M. MÜKƏRRƏMOĞLU, 
“Xalq qəzeti”

Bu faciə unudulan deyil...
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