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Tarix düşmən qüvvələrin dinc əhaliyə kütləvi divan tutmasının çox nümunəsinə 
şahiddir: qırmancla, xəncərlə, qılıncla, ən uzağı güllə ilə... Məğlub edilmiş, 
çarəsiz insanları tabe etmək o qədər də çətin deyil, buna nə güllə lazımdır, nə 
də mərmi. 10 min nəfərlik bir şəhərin üstünə müasir silahların bütün növləri ilə 
hücum etmək, qaçıb canını qurtarmaq istəyənləri isə hər yerdə pusquya salıb 
gülləbaran etmək nümunəsini isə tarixə özünü zavallı kimi qələmə verib, ali bir 
xalq olduğunu zənn edən erməni yırtıcı toplumu “hədiyyə” etdi. XX yüzilin son 
onilliyində bu amansız qətliamı ağlını tamamilə itirmiş, təpədən-dırnağadək 
silahlanmış erməni millətçi faşistləri dünyaya qorxub-çəkinmədən nümayiş 
etdirdilər.

Bu müdhiş “insan ovu”nu öz iyrənc və 
xəyanətlərlə dolu tarixlərinə “zəfər” kimi 
yazan təcavüzkar Ermənistan ərazisində 
millətçi dövlət qurduğu Azərbaycanın 
Xocalı şəhərini 1992-ci ilin 25–26 fevral 
geçəsində yer üzündən sildi, onun dinc 
əhalisinə qarşı tarixin ən amansız soyqırı-
mını törətdi. O gecə və sonrakı günlərdə 
işgəncə ilə qətlə yetirilən yüzlərlə soy-
daşımızın günahsız şəhidliyinin çoxsaylı 
şahidləri tarixin ən dəhşətli insan qırğının-
dan keçdilər. Onların hər dəfə söylədikləri  
Xocalı yaramızın qurumayan qanı timsa-
lındadır.

O müdhiş gecənin canlı 
şahidlərindən biri, müəllim Səidə 
Cəfərovanın dediklərindən:

– Son günlərdə Xankəndi tərəfdən 
davamlı hücum cəhdləri olurdu. Bu artıq 
silahlı quldur dəstələrinin basqıları deyil, 
qabaqcadan vahimə yaradan geniş hərbi 
əməliyyatın məşqi idi. Ermənilər xəbər 
göndərmişdilər ki, fevralın 25-i axşam 
Xocalını ələ keçirəcəklər. Biz isə Ağ-
dam tərəfdən mühasirənin yarılmasını 
gözləyirdik. Bakıdan da deyirdilər ki, 
yerinizdə möhkəm olun, xüsusi əməliyyat 
hazırlanıb, sizə kömək gələcək. Fevralın 
25-i axşamadək gözlədik, gün ərzində Ağ-
dam tərəfdən heç bir əməliyyat keçirilmədi. 
Sonra telefonlara da cavab vermədilər. 
Anlamağa başladıq ki, ermənilər bizə divan 
tutacaq.

Axşama doğru ermənilər Xocalını 
zirehli texnikadan və toplardan şiddətli 
atəşə tutmağa başladılar. Adətən, atışma 
düşəndə qadınlar, yaşlılar, uşaqlar olan-
qalan zirzəmilərə doluşurdular. Bu dəfə də 
əlacımız qaçıb dalda yerlərdə gizlənmək 
oldu. Axşam saat 11 olardı, dedilər ki, 
ermənilər Xankəndidəki sovet ordusunun 
bölmələri ilə birləşib ağır texnika ilə şəhərə 
hücuma keçiblər. Hər tərəfdən tankların 
gurultusu eşidilir, bizi mühasirəyə alırdılar. 
Başbilənlər məsləhət gördülər ki, qadınlar, 
qocalar uşaqları da götürüb meşə ilə Ağda-
ma tərəf getsinlər. 

Biz tələsik zirzəmidən çıxıb yanacaq-
doldurma məntəqəsinin yanına gəldik. 
Vəziyyət o qədər gərgin idi ki, əynimizə 
palto, ayaqqabı geyməyə macal tapma-
mışdıq. Ermənilərin hücumu getdikcə 
şiddətlənirdi, şəhərə mərmilər yağır, 
evlərdən alov qalxırdı. Xeyli adam bir 
yerə yığışıb meşəyə üz tutduq. Camaat 
dəstələrlə, necə gəldi, kor-koranə gedirdi. 
Tərslikdən həmin gün möhkəm şaxta idi. 
Ayaqqabısız olduğumdan ayaqlarım sırsıra 
bağlayıb keyləşmişdi. Əllərimi də soyuq-
dan hiss etmirdim. Səhərə yaxın birtəhər 
gəlib Xocalı ilə Ağdamın arasında yerləşən 

Qarakəndin yaxınlığına çatdıq. 
Sən demə, erməni quldur dəstələri 

bizi burada gözləyirmiş. Onlar alaqaran-
lıqda dəstəmizi atəşə tutub adamların 
çoxunu qırdılar. Şumluq olan bu ərazidə 
daldalanmağa, güllədən gizlənməyə yer 
yox idi. Sağ qalanlar məcbur olub qarda 
sürünə-sürünə ərazini keçməyə başladıq. 
Amma hava işıqlandığı üçün ermənilər bizi 
görürdülər. Mənimlə bir yerdə olanların bir 
hissəsi həlak oldu, bir qismi isə yaralandı. 
Biz Xocalını nisbətən tez tərk etmişdik. 
Ona görə də alaqaranlıqda sağ qalanlar 
oldu. Qanımıza susamış erməni dəstələri 
şəhərdən bir qədər gec çıxanlardan 
qırdıqlarını qırıb, yaraladıqlarını yaralayıb 
qalanlarını əsir götürdülər. 

O gecə mən də çiynimdən yaralan-
mışdım, bədənim qan içində idi. Sürünə-
sürünə bir xeyli getdikdən sonra yolu 

tanıyanlar dedilər ki, artıq Ağdamın Şelli 
kəndinə çatmışıq. Ayağa qalxdıq. Bir az 
da gələndən sonra gördük ki, Şellidə çoxlu 
maşın dayanıb. Demə, ermənilərin Xoca-
lıya hücum etdiyi, camaatı qırdığı barədə 
xəbər Ağdama çatıbmış. Sağ qalan xocalı-
lıların hansı istiqamətdən gələ biləcəklərini 
təxmini bildikləri üçün Ağdam camaatı bura 
toplaşmışdı. Sağ olsunlar, bütün yaralıları 
öz maşınlarına mindirib Ağdam mərkəzi 
xəstəxanasına çatdırdılar. 

Bütün həkimlər artıq işdə idilər. Bizi 
palatalara yerləşdirdilər. Kimisini əməliyyat 
etdilər, kimisini də təcili Bakıya yola 
saldılar. Gecə ikən ermənilər artilleriya ilə 
Ağdamı da atəşə tutmuşdular ki, ordan 

bizə nəsə bir kömək olmasın. Mərmilərdən 
biri düz xəstəxanaya düşmüşü. Məni və 
bir neçə yaralını həkimlər öz maşınları 
ilə gətirib qatara mindirdilər. Ordan da 
bizi Bakıya yola saldılar. Bakıda 15 gün 
xəstəxanada müalicə aldıqdan sonra Pir-
şağıda yerləşdik.

Məhəmməd Orucov, Xocalıdan 
məcburi köçkün:

– Şəhərə hücum başlananda 16 yaşlı 
oğlum Xaqani evə girib məni, qızlarım Ley-
lanı və Aybənizi, 2 yaşlı nəvələrim Fuadı 
və Muradı da götürüb meşəyə qaçırtdı. 
Əmimdən xəbərimiz yox idi. 2 gün meşədə 
qarın-çovğunun içində qalandan sonra 
ermənilər bizi tutub Pircamal kəndinə apar-
dılar. Hamımızı tövləyə saldılar. Bura girov 
götürülmüş xocalılılarla dolu idi. Əmimi 
də burada gördüm. Gözlərimiz qarşısında 
əmimi və oğlumu möhkəm döydülər. Sonra 
faşistlər əsirlər arasında qızları seçib apar-
dılar. Onların çığırtılarını, nalələrini eşitmək 
ölümdən betər idi. 

Tərpənənimizi döyür, atəşə tuturdular. 
Heç ən insafsız ovçu da heyvanlarla bu 
qəddərlıqla davranmır. Həyat yoldaşı-
mı da bir neçə nəfərlə Əsgərana aparıb 
güllələdilər. Bundan sonra məni burax-
dılar, qızlarımı, oğlumu və nəvələrimi isə 
əsir saxladılar. Əsirlərin xeyli hissəsini 
işğəncə ilə, əylənə-əylənə öldürmüş, yerdə 

qalanları şil-küt etmişdilər. Dünyaya özünü 
zavallı, incidilən xalq kimi qələmə verən 
ermənilərin siması, bax, budur.

8 gün erməni əsirliyində qalmış 
Dürdanə Ağayevanın dedikləri də 
tükürpədicidir:

– Mən o zaman Xocalı Rabitə Qovşa-
ğında telefonçu işləyirdim. Bu işə 1989-cu 
ildə təyin olunmuşdum. Faciə baş verənə 
qədər sakinlərin, demək olar ki, hamısı 
şəhərdə idi. Çünki hamı elə bilirdi ki, Ağ-
damdan kömək gələcək, düşmən tezliklə 
susdurulacaq və geri oturdulacaq. Fevralın 
25-də axşamdan qızğın döyüşlər gedirdi. 
Ona görə də heç kim yatmamışdı. Topların, 
tankların səsindən qulaq tutulurdu. Gecəyə 

doğru atəş səsləri daha kəskinləşdi və 
şəhər gülləbaran edilməyə başladı. 

Son günlər Bakı, Ağdam, Şuşa 
istiqamətində yeganə əlaqəmiz telefon və 
ratsiya ilə mümkün olmuşdu. Gündə bir 
neçə dəfə, elə olurdu ki, 10–15 dəfə Bakı-
dan, Ağdamdan, Şuşadan zəng edirdilər, 
xocalılara təskinlik verirdilər. Həmin gecə 
də, yəni fevralın 25-də də zəng edib 
camaata təskinlik verdilər, üstəlik, Əsgəran 
yolunun, nəyin bahasına olur-olsun, açıla-
cağını deyirdilər. Amma bunlar hamısı söz 
olaraq qaldı... 

Gecəyarıyadək evlərin zirzəmilərində 
gizlənməli olduq. Yuxarıdan gələn 
səslərdən anlayırdıq ki, tanklarla, toplarla 
evlərimizi dağıdırlar. Az keçməmiş xəbər 
gətirdilər ki, artıq düşmən Xocalı aeropor-
tunu da işğal edib. Aeroport mühasirədə 
qalmış xocalılıarın yeganə çıxış yolu idi. 
Bu xəbərdən sonra zirzəmidə qalmağın 
mənasız olduğunu başa düşdük. Ona görə 
də saxlandığımız yerdən çıxıb şəhərdən 
uzaqlaşmağa məcbur olduq. Təxminən, 
gecə saat 1-2 olardı. Hamı şəhəri tərk 
edirdi. Naəlac qalmış insanlar qocalı, 
qadınlı, uşaqlı pərən-pərən düşdülər. Az 
sayda döyüşçülərimiz döyüşə-döyüşə bizi 
meşəyədək müşayiət edib geri döndülər.

Qarlı, şaxtalı qış gecəsində üzü Qarqar 
çayına tərəf getdik. Hər tərəfdə atışma 
getdiyindən və hər yeri qaniçən ermənilər 

kəsdiyinə görə çayın o tayondakı meşəyə 
girməli idik. Bunun üçün də buz kimi suyu 
olan çayı keçməli olduq. Sərt şaxta hamı-
lıqla suda islanmış adamları dondururdu. 
Bir çoxları buna görə bir qədər getdikdən 
sonra yollarına davam edə bilmədilər. Çayı 
keçdikdən sonra qarlı dağları aşıb Ağdama 
getmək istəyirdik. Dağın başına qalxanda 
çevrilib bir anlıq Xocalıya baxdıq. Xocalı 
nəhəng bir tonqal kimi yanırdı. 

Qarlı, buzlu, sürüşkən cığırlarla, sıl-
dırımlı, daş-kəsəkli dağ ətəyi ilə getməyə 
məcbur idik. Çünki çay boyunca hərəkət 
edə bilməzdik. Əsgəran yolu düşmən 
tərəfdən bağlanmışdı. Yeganə yol dağ-
lardan keçirdi. Elə bilirdik ki, o tərəfdə 
düşmən görməyəcəyik. Lakin qansız 
erməni dəstələri hər yerdə bizə tələ 
qurmuşdu. Bizim getdiyimiz dəstə çox 
böyük idi. Onların arasında yaralılar da 
var idi. Amma havanın soyuqluğu və çayı 
keçərkən islanmağımız hamını şiddətlə 
dondururdu. Ayaqlarımızı hiss etmirdik, elə 
titrəyirdik ki, bir-birinə dəyən dişlərimizin 
səsi açıq-aydın eşidilirdi. 

Nə qədər ehtiyatla, sakitcə getsək də, 
qayalardan, uçurumlardan düşüb dünya-
sını dəyişənlər də olurdu. Hava işıqlaş-
mağa başlayanda biz Qaraqaya adlanan 

yerə yenicə çatmışdıq. Bir də gördük ki, 
ermənilər bizə tərəf atəş açmağa başla-
dılar. Camaat pərən-pərən düşdü, hərə 
vahimə içərisində bir tərəfə qaçmağa 
başladı. Biz də sürünə-sürünə ərazidən 
uzaqlaşmaq istədik. Birdən ayağımda istilik 
hiss etdim. Baxanda gördüm ki, məni də 
güllə ilə vurublar, yaralanmışam. 

Süründükcə huşumu itirir, ayılıb 
görürdüm ki, camaatdan geri qalmışam. 
Yıxıla-dura, bir qədər getmişdik ki. yenidən 
atəş açdılar, hamilə bir qadını güllə ilə 
qarnından vurdular. Qışqırıqlar başla-
dı. Sən demə, burada da ermənilər bizi 
görürmüşlər. Bir qədər sonra qardaşımı 
da güllə ilə yaraladılar. Beləcə silahlı 
quldurlar bizi əhatəyə alıb dedilər ki, sizi 
öldürməyəcəyik, bizə sağ lazımsız. Bizi 
əsir alıb Əsgərana gətirdilər. Burada 
erməni qadınlar bizi daşa basmağa baş-
ladılar. Ətrafda çoxlu silahlı adam, zirehli 
maşınlar, toplar, tanklar, zirehli mşınlar 
gördüm. Dəhşətə gəlmişdim, bu qədər 
silaha qarşı Xocalı cəmi 1 ZTR və 1 PDM 
ilə “qorunurmuş”.

Bizi yanğınsöndürmə binasının qaraj-
larına saldılar. Bura gələndə gördüm ki, 
Xocalı sakinlərinin böyük bir hissəsini girov 

götürüblər. Ətrafım tanıdığım insanlarla 
dolu idi. Sonra bizi ayırmağa başladılar, 
qadınları bir, kişiləri isə ayrı kameraya yığ-
dılar. Təxminən, 40 qadın qalmışdıq.

Quldurbaşılar gəlib başladılar qadın-
ların qiymətli əşyalarını yığmağa. Kimin 
üstündə qızılı, gümüşü var idisə, hamısını 
aldılar. Çiblərimizi, çantalarımızı yoxladılar. 
Nə var idisə, hamısını vedrəyə yığdılar. 
Mənim çantamdan isə güllələr çıxdı. 
Buna görə də onları başıma çırpıb məni 
öldürməklə hədələdilər.

Axşam ermənilər gəlib uşaqlı qadın-
ların hamısını apardılar. Sonradan eşitdik 
ki, onlara xeyli işgəncə verəndən sonra 
bizimkilərlə benzinə dəyişiblər. Kamerada 
6–7 qadın qalmışdı. Səhərə yaxın içəri 
girdilər bizi də aparmağa başladılar. Mən 
qapının arxasında gizləndim, içəri çox 
qaranlıq olduğundan məni görmədilər. 
Hamını aparandan sonra tək qaldım, 
hava tam işıqlaşandan sonra gördüm ki, 
palçığın içində oturmuşam. Kameradan 
necə qaçmışam, hara qaçmışam özüm də 
bilmədim...

Hazırladı: Tahir AYDINOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

Erməni faşizminin Xocalı qətliamı

Dünyanın məşhur rəssamları öz xalqlarının üzləşdiyi faciələrlə bağlı 
gözəl sənət əsərləri yaratmışlar. I Dünya müharibəsi (1914-1918) illərində 
İstanbulun Şişli bölgəsində Osmanlı dövləti tərəfindən savaş əsərləri 
yaradılması üçün bir emalatxana qurulmuşdu. Bu barədə göstərişi hərbi 
nazir Ənvər paşa vermişdi. Burada ölkənin ünlü rəssamları döyüş səhnələri 
ilə zəngin və əsgərlərin qəhrəmanlıqlarını göstərən sanballı əsərlər 
yaratmışdılar. Həmin əsərlər ilk dəfə 1918-ci ildə ölkədə göstərildikdən 
sonra Vyana və Berlində də sərgilənmiş, almanca mətnlə kataloqu da 
buraxılmışdır.

Bizım də rəssamlarımız Qarabağ 
müharibəsində qəhrəman oğulları-
mızın hünərini əks etdirən qiymətli 
rəsm əsərləri yaratmış, onların bəziləri 
dünyanın məşhur müzeylərində 
əbədi eksponata çevrilmişdir. Birinci 
Qarabağ müharibəsi dövründə Xoca-
lıda erməni qəsbkarlrının törətdikləri 
qətliam isə rəssamlıq salnaməmizin 
yaddaşımızı sarsıdan səhifələrini 
təşkil edir.

Xocalı faciəsindən keçən 30 
il ərzində soyqırımı mövzusu nə 
qədər dəhşətli təsir bağışlasa da, 
Azərbaycan incəsənətinin əksər 
sahələrində öz emosional bədii 
ifadəsini tapmışdır. Ölkəmizin müxtəlif 
bölgələrində Azərbaycan xalqının 
məruz qaldığı faciələri əks etdirən 
xatirə-memarlıq kompleksləri inşa 
edilmiş, monumental heykəllər ucaldıl-
mış, bu mövzuda kinofilmlər çəkilmiş, 
tamaşalar səhnəyə qoyulmuş, musiqi 
və ədəbi əsərlər yaradılmışdır. 

Təsviri sənətdə soyqırımı mövzu-
su kifayət qədər işlənmişdir. Əvvəla, 
bu mövzu təsviri sənətin bütün 
sahələrində– rəngkarlıqda, qrafikada, 
heykəltəraşlıqda kifayət qədər geniş 
təcəssüm olunmuşdur. İkincisi, bu 
sözləri janr palitrası barədə də deyə 
bilərik. Adıçəkilən mövzu portret, batal 
janrlarında, epik xarakterli müxtəlif 
çoxfiqurlu kompozisiyalarda, hətta 
mənzərə janrında belə öz dolğun 

təcəssümünü tapmışdır. Üçüncüsü, 
həmin mövzuya müraciət etmiş fırça 
və tişə ustalarının sayı heç də az 
deyil. Ən səthi hesablamalara görə bu 
müəlliflərin sayı 50-dən artıqdır. Elə 
rəssamlarımız var ki, onlar soyqırımı 
mövzusuna bütöv rəsmlər seriyası 
həsr etmişlər. Bəzi müəlliflər mövzu 
ilə bağlı birdəfəlik aksiya qismində 
ayrı-ayrı müsabiqələrdə, tematik 
sərgilərdə bir-iki əsərlə iştirak etmişdir. 
Nəhayət, soyqırımı mövzusu yara-
dıcılığının əsas xəttinin təbii davamı 
olan rəngkarları, heykəltəraşları və 
qrafikləri xatırlamaq lazımdır. 

Azərbaycan incəsənətində Xo-
calı faciəsi ümumiyyətlə, soyqırımı 
mövzusunun, ana xəttini təşkil edir. 
Xocalı mövzusunda ən təsirli, geniş 
təsviri-nəqledici mahiyyətə malik 
tablolar rəssam Nazim Məmmədov 
tərəfindən işlənmişdir. 1992-2004-cü 
illərdə N.Məmmədov Xocalı faciəsi 
mövzusunda 40-dan çox rəngkarlıq və 
qrafika əsərləri yaratmışdır. Müəyyən 
mənada bu yaradıcılıq nümunələrini 
Xocalı soyqırımının bədii müstəvidə 
sənədləşdirilmiş salnaməsi adlandır-
maq olar. 

Rəssamın rəngkarlıq seriyası üs-
lub, rəng və plastika vasitələrinə görə 
fərqlidir. Buraya məhv edilmiş şəhərin 
və onun sakinlərinin faciələrini böyük 
planda əks etdirən “Xocalının son 
günü”, “Xocalı od içində”, “Ata, oğul, 

ər! Bizi xilas edin!”, “Köməksiz Xoca-
lı” kimi əsasən iri formatlı çoxfiqurlu 
kompozisiyalar daxildir. Elə tablolar 
da var ki, onlarda bir ailənin, yaxud 
hətta bir insanın faciəsi öz əksini 
tapır. Bu əsərlərin təkcə adları – “Ailə 
əsirlikdə”, “Onu asıblar”, “Mən yetim 
qaldım”, “Qohumlarım həlak oldu, 
mənsə sağ qaldım”, “Xocalı Qav-
roşu”, “Körpənin ölümü” – onların 
süjetini çox dolğun ifadə edir. “26 
fevral, gecə” tablosu üslubiyyatına 
görə abstrakt sənətə yaxındır, başqa 
birisi – “Bu qız üçün Günəş Xoca-
lıda batdı” tablosu forma quruluşu 

 baxımından çox orijinaldır. 
Soyqırımı mövzusu Türkiyədə 

yaşayan azərbaycanlı rəssam 
Məhəmməd Əliyevin yaradıcılığında 
mühüm yer tutur. “Türkiyənin Pikas-
sosu” kimi tanınan rəssamın yaradı-
cılığında erməni vandalizminə qarşı 
etiraz xüsusi bir səhifə təşkil etmişdir. 
Azərbaycan xalqının fəryadı, acı 
səhnələri və dəhşətli mənzərələr onun 
əsərlərində əyaniliyi və yaddaqalanlığı 
ilə bədii əksini tapmışdır.

M.Əliyev Xocalı faciəsini insanlıq 
tarixində dəhşətli faciələrdən biri saya-
raq, qəlb ağrısı ilə “Xocalı vəhşiliyi” 
tablosunu yaratmışdır. Anaların ahı, 
fəryadı duyulan bu əsərdə gecə, so-
yuq havada silahsız sakinləri işgəncə 
verib öldürən ermənilər vəhşi heyvan 
şəklində təsvir edilmişdir. Əsərdə 
diqqətçəkən bir detal da əlində 
sülhü, əmin-amanlığı simvolizə edən 
göyərçin tutmuş uşaqdır. Həqiqətən 
də, daşıdığı mənasına görə çox təsirli 
olan bu bağlılıq rəssamın vurğuladığı 
kimi, “bu uşaq əlində quşu tutaraq 
azad olmaq istəyir, ölmək istəmir, 
savaşmaq istəmir...”.

Rəssamın soyqırımı ilə bağlı digər 
bir əsəri “Şəhid əsgər” tablosudur. O, 
bu əsəri şəhid olmuş xalası oğluna 
həsr edərək, “Torpaq – uğrunda 
ölən varsa, Vətəndir” deyərək kətan 
üzərində onu bir heykələ, şəhidlərin 
ölməz bir abidəsinə çevirir. Şəhidlik 
əbədidir, qalıcıdır. Kəfənə bürünmüş 
əsgərin əlində silahı ilə təsvir edilməsi, 
bir əsgər üçün şərəf onun silahı ilə 
şəhid olmasıdır anlamına gəlir. 

 “Xocalıda qadın qırğını” əsəri 
acı sarsıdıcı kədər, hüzn, iztirab və 
dramatik əhvali-ruhiyyə ilə doludur. 
Rəssam bu əsəri barədə belə bir fikir 
söylədi: “Dünyaya çox pis örnəkdir 
ki, qadını öldürüb qarnından uşağı 

çıxarıb başını kəsəsən və bütün bunu 
çəkərək videonu dünyaya göstərəsən. 
Bu sarsıdıcı bir hərəkətdir...” Əsərə 
diqqət etsək, ana və uşağın aya-
ğında mozaikaya bənzər bir detal 
görərik. Rəssamın, sanki, dənəciklərə 
ayırdığı bu detalın həmişə belə əbədi 
olaraq qalacağına, yəni bu ananın 
ölməyəcəyinə işarə olduğunu söylədi. 

Xalq rəssamı Əşrəf Heybətovun 
yaradıcılığında da Xocalı soyqırımı 
mühüm yer tutur. Almaniyada ya-
şayan bu rəssamın “Xocalı” (2010) 
pannosunda emosional gərginlik, 
ağrı və kədər hissləri özünü göstərir. 

Ə.Heybətovun pannosu, doğrudan da, 
ölüm həddində olan, ətrafda ölüm və 
qandan savayı bir şey görməyən za-
vallı insanların dəhşət dolu hisslərini 
əks etdirir. 

Xocalı faciəsi təkcə azərbaycanlı 
rəssamların deyil, bir insan kimi bu 
dəhşəti kənardan biganəliklə seyr edə 
bilməyən xarici tişə ustalarının yaradı-
cılığında da yer alıb. Fransız rəssamı 
Reno Baltzinger bu mövzuya ağ fonda 
qırmızı və qara rənglərlə işlənmiş bir 
neçə əsər həsr etmişdir. Rəsmlərdəki 
qırmızı və qara rənglər kətan üzərində 
axaraq ölüm və qan assosiasiyası 
yaradır.

İncəsənətdə Xocalı faciəsi təkcə 
rənglər yox, həm də daş, plastik ob-
razlar vasitəsilə öz bədii təcəssümünü 
tapır. Bakıda, metronun “Xətai” 
stansiyası yaxınlığındakı o qədər də 
böyük olmayan sahədə Aslan, Teymur 
və Mahmud Rüstəmov qardaşları 
tərəfindən Xocalı faciəsi qurbanları-
nın xatirəsinə ucaldılan “Ana harayı” 
abidəsi ucaldılıb. Heykəltəraşlar 
soyqırımı ideyasını son dərəcə lako-
nik və sadə vasitələrlə ifadə etməyə 
müvəffəq olmuşlar.

Xocalı mövzusu Azərbaycanın 
Xalq rəssamı, istedadlı heykəltəraş 
Natiq Əliyevin də yaradıcılığında 
öz dolğun təcəssümünü tapmışdır. 
O, Mexikoda (2012), Bosniya Sara-
yevoda (2012) və Ankarada (2014) 
Xocalı faciəsi qurbanlarının xatirəsinə 
ucaldılmış monumental abidələrin 
müəllifidir. Bu heykəllər maraqlı 
kompozisiya həlli, plastik formala-
rın mütənasib quruluşu, dramatik 
məzmunu ilə seçilir. 

Mərhum rəssam Vaqif Ucatayın 
bütün dünyanı dolaşmış “Xocalı” 
plakatında köksünə xəncər sancılmış 
körpə təsvir olunub. Şübhəsiz ki, 

bu kompozisiya öz emosional təsir 
gücünə görə soyqırımı mövzusun-
da işlənmiş yaddaqalan əsərlərdən 
biridir. Rəssam, həmçinin dinc 
azərbaycanlıların erməni quldurları 
tərəfindən törədilən soyqırımına həsr 
olunmuş “Bax! Gör! Xatırla!” adlı 
qrafik əsərlər seriyası yaratmışdır. Bu 
seriya seyrçini ruhən sarsıdır, onu şok 
vəziyyətinə salır. İnanmaq çətin olsa 
da, burada heç bir rəssam təxəyyülü, 
mücərrəd bədii ümumiləşdirmə 
yoxdur – rəsmlərdəki dəhşətlər 
məhz olmuş hadisələri əks etdirir. 49 
qrafik vərəqədən ibarət olan seriyada 

əks edilmiş tükürpərdici görüntüləri 
V.Ucatay möcüzə nəticəsində sağ 
qalaraq əsirlikdən qurtulmuş Xo-
calı sakinlərinin dilindən eşitdikləri 
əsasında işləyib. 

Rəssam Vüqar Quliyev Xoca-
lı mövzusuna gənc yaşlarından 
müraciət edir. Onun əsərləri sı-
rasında “Xocalı qaçqını” (2012), 
“Qaçqın qadın” (2013), “Təcavüz” 
(2014), “Soyqırımı” (2014) qravüra-
ları, həmçinin “Faciə” triptixi (2015) 
xüsusilə qeyd edilməlidir. 1992-ci il 
fevral faciəsinə həsr olunmuş növbəti 
sərgidə gənc rəssam “Sönmüş ocaq” 
(2011) rəsminə görə mükafata layiq 
görülmüşdür.

V.Quliyevin atası, tanınmış rəssam 
Oqtay Quliyev də soyqırımı mövzu-
suna həsr olunmuş bütöv bir qrafik 
işlər seriyasının müəllifidir. Bunlar, 
əsasən, 2013-2014-cü illərdə çəkilmiş 
vərəqlərdir. Seriyaya onlarca rəsm 
daxildir ki, bunların da az qala hər 
birində dərin kədərə qərq olmuş milli 
geyimli qadınlar təsvir edilib. Oqtay 
Quliyevin emosional təsir baxımından 
ən qüvvətli əsərlərindən biri  2013-cü 
ildə yaradılıb. Burada detalların sayı 
minimuma endirilmişdir, hər şey 
sadə, eyni zamanda, son dərəcə 
gərginləşmiş görünüşə malikdir. 
Böyük planda qadın və uşaq siması. 
Qara yaylıq, qara gözlər, qara göz 
yaşları...

Xocalı faciəsi xalqımızın yadda-
şından heç zaman silinməyəcək. Bu 
işdə biz rəssamlarımıza da minnətdar 
olmalıyıq. Onların bu mövzuda 
yaratdıqları emosional, təsirli əsərlər 
xalqın qan yaddaşını bədii obrazlarda 
təcəssüm etdirir və daim yaşadır.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

Xocalı faciəsi rəssamların gözü ilə

FHN-in Cənub Regional 
Mərkəzi təlim keçirib

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Cənub 
Regional Mərkəzi “Nəqliyyat qəzaları zamanı 
xilasetmə əməliyyatları” mövzusunda təlim 
keçirib.

Təlimin keçirilməsində məqsəd nəqliyyat qəzaları zamanı 
deformasiyaya uğrayan avtomobildən zərərçəkmişlərin xilas 
edilməsi üzrə xilasedicilərin bilik və bacarıqlarının artırılma-
sı, həmçinin xilasetmə qrup komandirlərinin hadisə zamanı 

effektiv idarəetmə vərdişlərinin təkmilləşdirilməsi olub.
Təlim zamanı xilasedicilər tərəfindən şərti nəqliyyat 

qəzası zamanı avtomobildə baş vermiş “yanğın” söndürülüb, 
deformasiyaya uğramış avtomobildən “zərərçəkmiş” xilas 
edilərək təxirəsalınmaz ilkin tibbi yardım göstərilib.

Uğurla keçirilmiş təlimin sonunda əldə olunmuş nəticələr 
müzakirə olunub, müvafiq tapşırıqlar verilib.
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