
Tariximizin hər bir şanlı səhifəsi 
təsadüf və ya kimlərinsə deyil. 
Təqvimin fəxarət dolu bu günləri 
illərlə xalq olaraq apardığımız əzablı, 
çətin, keşməkeşli milli mübarizəmizin, 
həmrəyliyimizin nəticəsidir. Tarixin 
bütün dövrlərində və şərtlərində 
üzləşdiyimiz reallıqları aydın dərk 

edən cənab Prezident İlham Əliyev 
keçmişimizə güzgü tutaraq bildirir ki, 
biz müharibəni əhəmiyyətsiz danı-
şıqlarla yox, şəhidlərimizin canı, qanı 
bahasına, hərbçilərimizin şücaəti 
hesabına qazanmışıq. 

XX yüzillikdə milli haqları uğrunda 
mübarizə aparan Azərbaycan xalqı, 
təəssüflər olsun ki, sevincli günlərlə 
bərabər bir çox faciələrlə də üzləşmiş 
ən ağır surətdə sınağa çəkilmişdir. 
Xalqımızın, əslində isə bütün 
bəşəriyyətin və insanlığın XX əsrdə 
qarşılaşdığı ən dəhşətli qırğınlardan 
biri də Xocalı soyqırımıdır. 

Xocalının adı çəkiləndə gözlərimiz 
dolur... Xocalı sözündə rahatlıq, 
sakitlik, dinclik yoxdur, uğultu, 
ah-nalə var... Xocalıda körpələrin 
amansız qətli, qadın-qızlarımızın 
isməti, gəlinlərin yarımçıq sevgisi, 
kişilərimizin qeyrəti, bir sözlə, ən 
həssas yerimizə toxunan bütün ülvi 
hisslərimizin sınaq nöqtəsi var...

1992-ci il fevralın 25-dən 26-na 
keçən gecə erməni terror təşkilatları, 
rus hərbi birləşmələrinin 366-cı alayın 
müasir silahlarla təchiz olunmuş 
muzdlularının genişmiqyaslı hücumu 
ilə Xocalı soyqırımı törədildi. Xocalı 
soyqırımı bilərəkdən törədilən, böyük 
oyunçuların “Parçala, hökm sür!” 
siyasətinin tərkib hissəsi, bütöv bir 
oyunun ən böyük daşının yerindən 
tərpədilməsi istiqamətində atılan 
amansız addım idi. Səbəb nə idi 
ki, Xocalıda minlərlə əliyalın, dinc 
azərbaycanlının qətli icra olundu? 
Xəstə, ağsaqqal, ağbirçəklərə, körpə, 
uşaq, qadın-qız demədən heç kəsə 
aman verilmədi, xalqımıza qarşı qan-
sız şəkildə soyqırımı həyata keçirildi? 
Xocalı faciəsinin törədilməsinin 

kökündə dayanan amil xalqımızı 
qorxutmaq, mübarizə əzmimizi qır-
maq, tarixi torpaqlarımızın bir qismi-
nin itirilməsi ilə barışmağa məcbur 
edilmək dayanırdı. 

Tarix boyu ermənilərin dənizdən-
dənizə “böyük Ermənistan” ya-
ratmaq xəyalları istiqamətində 

azərbaycanlılara məxsus olan torpaq-
lara qarşı ərazi iddiaları irəli sürməsi 
qanlı toqquşmalara səbəb olmuşdur. 
Min bir zəhmətlə tikilən, abadlaşan 
Xocalı bir gecənin içərisində yandı-
rılıb külə döndərilərdi. Dinc Xocalı 
sakinləri misli görünməmiş bəlalara 
və qırğınlara düçar oldu. Bu qırğın 
zamanı bir çox ailələr bütünlüklə 
məhv edildi. Bu qansızlıq Xocalının 
qorunmasında cavabdeh olanla-
rın və beynəlxalq aləmin maraq 
dairəsində belə olmadı. Belə ki, 
o dövrdə haqlı olduğumuz halda 
haqsız duruma məruz qoyulmuşduq, 
təbliğat maşınımızı da əleyhimizə işə 
salmışdılar. Məkirli oyunlarını sonu-
na qədər həyata keçirmək istəyən 
qüvvələr haqq səsimizə səs vermək 
əvəzinə, Moskvanın və Ermənistanın 
dəyirmanına su tökürdülər. Nə 
səsimizi eşidən, nə də harayımıza 
yetən vardı. Əksinə, məlum oldu 
ki, Xocalının mühasirəyə alınaca-
ğı da, işğal olunacağı da, əhaliyə 
divan tutulacağı da yaxşı məlum idi. 
Çünki hadisələrin gedişatı Dağlıq 
Qarabağda icra ediləcək məqsədlərə 
gedən yolun xəbərçisi idi... 

Bu qətliama baxmayaraq, xal-
qımız öz dövlətinin suverenliyi və 
ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizədə 
daha da mətinləşdi, qəhrəmanlıq 
və dəyanət nümayiş etdirdi. Elə 44 
günlük Vətən müharibəsinin gedi-
şatında da gecə yatdıqları yerdə 
dinc sakinlərin gülləbaran edilməsi, 
Gəncə, Tərtər, Mingəçevir, Bərdə 
terrorunun törədilməsi də Xocalı-
nın davamı idi... Zaman fərqlidir, 
məqsəd isə eynidir. Fərqli olan daha 
mühüm amil ondan ibarətdir ki, həm 
Azərbaycan xalqı öncəki xalq deyil, 

həm də dövlətimizin başında duran 
sərkərdə heç bir dövrün sərkərdəsi 
ilə müqayisə olunmayacaq qədər 
ağıllı, dərrakəli, soyuqqanlı, ən əsası 
isə xalqına canyandırandır... Bu dəfə 
xalqımız heç nəyə aman vermədi. 
Erməni diasporunun fəaliyyət 
göstərdiyi hər ölkədə hay-küy salaraq 
təbliğat şousu düzəltmələrinə də, 
erməniçilik ideologiyasının zəhər tu-
luğu kimi bütün dünyaya yayılmasına 
da “dur!” dedi və bunu bacardı...

Biz tarixi gerçəklikləri unutmalı 
deyilik. Unutmamalı olduğumuzu 
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 
müzəffər Ali Baş Komandanı İlham 
Əliyev Hərbi Qənimətlər Parkı ilə 
tanışlıqdan sonra təltif olunan hərbi 
qulluqçularla görüşündə bildirdi. 
“Heydər Əliyevin istefasından  
iki həftə keçməmiş bir erməni  
millətçisi – Qorbaçovun müşaviri, 
onun sağ əli Aqanbekyan 1987-ci ildə 
Fransada olarkən Fransa qəzetinə 
müsahibə verərək demişdir ki, Dağlıq 
Qarabağ Ermənistana birləşməlidir. 
Heydər Əliyevin dövründə heç 
vaxt buna cürət edə bilməzdilər. 
Ona görə dünya erməniliyinin əsas 
hədəfi Heydər Əliyev idi. Çünki 
bilirdilər, o, nə qədər vəzifədədir, 
heç vaxt imkan verməz ki, erməni 
millətçiliyi baş qaldırsın.” Göründü-
yü kimi, ermənilərin xalqımıza qarşı 
düşmənçiliyi sadəcə torpaq iddiası 
ilə kifayətlənməyib. Ermənilərin hər 
zaman azərbaycanlıların düşünən 
beyinlərinə qarşı təqibləri, sui-qəsd 
planları olub. 

Bütün bu meyillərin qarşısı indi 
də böyük bir əzmkarlıqla alınır. 
“Xocalıya ədalət!” deyərək dünya-
ya çəkdiyimiz harayın əks-sədası 
Gəncə Memorial Kompleksinin 
təməlinin qoyulması ilə davam etdi. 
Bu kompleks sanki indiki və gələcək 
nəsillər üçün Ermənistanın gərçək 
siması haqqında bir yaddaş kitabça-
sıdırsa, həm də xarici dairələr üçün 
növbəti bir sübutdur ki, Azərbaycanın 
beynəlxalq hüquqla təsbit olunmuş 
bütün norma və prinsiplərə riayət 
etdiyi halda, Ermənistanın hərbi 
cinayətlərini bir daha görsünlər. Tək 
Gəncə yox, bombalanan Mingəçevir, 
Bərdə, Tərtər, Goranboy, Naftala-
nı da unutmalı deyilik. Bütün çirkli 
oyunlara, məqsədlərə baxmayaraq 
qəhrəman Azərbaycan xalqı, cəbhə 
bölgəsində yaşayan əhalimiz bir an 
belə öz evlərindən tərpənmədilər. 
Sanki müzəffər Ali Baş Komandanın 
yerlərdə olan mülki əsgərləri idilər, 
çünki öz evlərində əsgər kimi keşik 
çəkirdilər. Müharibə vaxtı da, ində də 
bütün Azərbaycan xalqı müzəffər Ali 

Baş Komandanın əsgəridir.
Biz Xocalı soyqırımının qisası-

nı ala bildikmi? Soyqırımı (geno-
sid) - ayrı-ayrı əhali qruplarının irqi, 
milli, yaxud dini mənsubiyyətinə görə 
məhv edilməsi aktıdır. İkinci Dünya 
müharibəsindən sonra baş vermiş 
Nürnberq Məhkəməsində insanlığa 
qarşı cinayətlər, xüsusən də təqib 
və qətl cinayətləri kontekstində 
“soyqırım”a istinad edilirdi. Lakin o 
dövrdə soyqırım Beynəlxalq Hərbi 
Tribunalın Nizamnaməsində (Nürn-
berq Xartiyası) ayrıca cinayət kimi 
qeyd edilməmiş və hüquqi termin kimi 
deyil, təsviri mənada istifadə edilmiş-
dir. İlk dəfə soyqırımın beynəlxalq 
hüquqa əsasən müstəqil cinayət 
kimi məcəllələşdirilməsi “Soyqırımı 
cinayətinin qarşısının alınması və 
cəzalandırılması haqqında” 1948-ci il 
Konvensiyasında olmuşdur. 

Xocalı soyqırımını törədən 
canilərdən qisasımızı 44 günlük 
Vətən müharibəsində döyüş meyda-
nında aldıq. Sarkisyan, Koçaryan kimi 
cəlladlar, murdar məxluqlar başlarını 
belə çıxarda bilmədilər, döyüş meyda-
nına burunlarını belə soxa bilmədilər. 
Qeyrətli Azərbaycan oğulları qarşı-
sında tab gətirə bilməyən, qorxudan 
tir-tir əsən, mənəvi-psixoloji sarsıntı 
keçirən Ermənistan ordusunda on 
mindən çox fərari qeydə alındı. Lakin 
bu. son demək deyil. Son yoxdur! 
Son odur ki, hər an ayıq-sayıq olma-
lıyıq. Nə Ermənistana, nə də bölgədə 
və dünyada olan erməni faşizminə 
aman vermədik, bundan sonra da 
verməməliyik. Erməni faşizminin bü-
tün təzahürlərini, sadəcə, ölkəmizdən 
deyil, regiondan, yer üzündən silmək 
üçün bütün resurslarımızı səfərbər 
etməliyik.

Azərbaycan xalqı həm tarixi 
ədaləti bərpa edir, həm insanlığa, 
bəşəriyyətə töhfə verərək, dini-
mənəvi dəyərlərə sədaqət göstərir, 
tarixi binaları yenidən qurur, səliqə, 
nizam-intizam yaradır, səhralığa 
çevrilmiş torpaqları beynəlxalq 
mədəniyyət və turizm mərkəzinə 
çevirmək əzmi göstərir. 

Azərbaycan vətəndaşları tezliklə 
dədə-baba torpaqlarına qayıdacaq-
lar, bütün tarixi və əzəli torpaqları-
mıza ayaqlarımız dəyəcək, oraları 
sahiblərinin nəfəsləri bürüyəcək. 
Şuşadan baxanda Xankəndi, Xocalı 
artıq görünür... Xocalı, artıq harayına 
ünümüz yetən diyardır. 

Şəbnəm HƏSƏNOVA,  
politoloq

Ədəbiyyat Muzeyində elmi sessiya: Xocalı – otuz ilin dərdləri, dərsləri və davam edən mübarizələri

AZƏRTAC xəbər verir ki, 
tədbirdə Ədəbiyyat Muzeyinin 
baş direktoru akademik Rafa-
el Hüseynov “Xocalı – otuz ilin 
dərdləri, dərsləri və davam edən 
mübarizələri” mövzusunda məruzə 
ilə çıxış edib. Rafael Hüseynov 
1992-ci il fevralın 25-dən 26-na 
keçən gecə sovet ordusunun 
hərbi qüvvələri və erməni silahlı 
birləşmələrinin Azərbaycan xalqına 
qarşı törətdikləri Xocalı soyqırımı-
nın insanlığa və bəşəriyyətə qarşı 
yönəldilmiş ən ağır cinayətlərdən 
biri olduğunu söyləyib. 

Akademik bəşəriyyətə, insan-
lığa qarşı törədilən cinayətlərin 
cəza müddətinin olmadığını 
bildirib: “Zaman, illər keçsə də, 
həmin cinayətlərin cəzası verilir 
və verilməlidir. Otuz il bundan 
əvvəl ermənilərin xalqımıza qarşı 
həyata keçirdikləri bu cinayətin 
də cəza müddəti yoxdur. Cinayəti 

törədənlər, onun icraçıları 
gələcəkdə də öz cəzalarını alacaq-
lar. Xocalı soyqırımı zamanı 106 
qadın, 63 uşaq, 70 qoca olmaqla 
613 şəxs ağlasığmaz vəhşiliklə 
qətlə yetirildi, 487 dinc sakin ağır 
yaralandı, 1275 nəfər isə girov 
götürüldü. 63 uşağın öldürülməsi 
isə gələcəkdə 63 ailənin, nəsillərin 
məhv olması idi. Bu cinayət məhz 
onların azərbaycanlı olduqlarına 
görə törədilmişdi”.

XX əsrdə Azərbaycan xalqının 
bir neçə dəfə faciə və soyqırımı-
na məruz qaldığını deyən Rafael 
Hüseynov Xocalı hadisələrinin 
də dünya ictimaiyyətinə təfərrüatı 
ilə çatdırılmasının vacibliyini 
vurğulayıb. O, uzun illər dünya 
ictimaiyyətinin xəbərsiz qaldığı 
Xocalı soyqırımının miqyasının, 
dəhşətlərinin beynəlxalq aləmdə 
tanıdılması prosesinin artıq öz 
bəhrələrini verdiyini vurğulayıb. 

Bildirilib ki, artıq dünyanın ən 
müxtəlif ölkələrində fevral ayının 
25-də və 26-da yürüşlər, mitinqlər 
keçirilir, toplantılar təşkil edilir. Av-
ropa, Asiya və Amerikanın bir çox 
şəhərlərində Xocalı soyqırımının 
30-cu ildönümü ilə bağlı tədbirlər 
keçirilir, sənədlər imzalanır.

Rafael Hüseynov Azərbaycanın 
məruz qaldığı soyqırımları ilə bağlı 
həqiqətlərin dünyaya çatdırılması 
istiqamətində uzun zaman imkan-
ların məhdud olduğunu deyib, ilk 
dəfə 2001-ci ildə İlham Əliyevin 

hələ Avropa Şurası Parlament 
Assambleyasındakı Azərbaycan 
nümayəndə heyətinin rəhbəri 
olarkən onun təşəbbüsü ilə 
hazırlanmış “Azərbaycan xalqına 
qarşı Ermənistanın törətdiyi soy-
qırımlarının tanınması haqqında” 
tövsiyə üçün qətnaməni diqqətə 
çatdırıb. Vurğulanıb ki, bu, dünya 
miqyasında, beynəlxalq təşkilatlar 
çərçivəsində Azərbaycana qar-
şı törədilmiş soyqırımları əhatə 
edən ilk rəsmi sənəd idi. Həmçinin 
Xocalı soyqırımının dünyaya bəyan 

edilməsində beynəlxalq təşkilatlar 
çərçivəsində ilk rəsmi sənəd idi.

Qeyd edilib ki, artıq bu gün 
dünya ictimaiyyəti Xocalı soy-
qırımı, onun miqyası barədə 
məlumatlandırılır: “Bu günlərdə Av-
ropa Şurası Parlament Assamble-
yasında Xocalı soyqırımının 30 illiyi 
ilə əlaqədar yazılı bəyanat yayılıb. 
Bəyanata Azərbaycan, Türkiyə, 
Bosniya və Herseqovina, Fransa, 
İtaliya, Bolqarıstan və Ukrayna-
dan olan 25 deputat imza atıb.  
Sənəddə 1992-ci il fevralın 25-dən 

26-na keçən gecə Ermənistan 
silahlı birləşmələri keçmiş SSRİ-nin 
366-cı motoatıcı alayının dəstəyi 
ilə Azərbaycanın Xocalı şəhərinə 
hücum edərək yerli sakinlərə 
qarşı həyata keçirdikləri soyqırımı 
barədə məlumatlar əksini tapıb”.

Akademik Xocalı soyqırımının 
dünya ictimaiyyətinə çatdırılma-
sında Heydər Əliyev Fondunun 
vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın 
təşkilatçılığı ilə son illərdə getdikcə 
daha artıq vüsət alan və təbliğat 
baxımdan mühüm nəticələri olan 

“Xocalıya ədalət!” beynəlxalq 
kampaniyasını xüsusi vurğu-
layıb. Qeyd edilib ki, “Xocalıya 
ədalət!” beynəlxalq kampaniyası 
çərçivəsində bu gün dünyanın bö-
yük şəhərlərində müxtəlif tədbir və 
yürüşlər keçirilir, faciəni əks etdirən 
abidələr ucaldılıb.

Müxtəlif zamanlarda xalqımı-
za qarşı törədilən soyqırımı və 
faciələrdən söz açan Rafael Hü-
seynov bildirib ki, nə 1918-ci il mart 
qırğınları, nə 20 Yanvar faciəsi, 
nə də Xocalı soyqırımı xalqımızın 
azadlıq uğrunda mübarizə əzmini 
qıra bilmədi. Bütün çətinliklərə 
baxmayaraq, hər zaman xalqımız 
yenilməzlik nümayiş etdirdi.

“Xocalı faciəsi milli tariximizin 
sağalmayan bir yarasıdır”, - deyən 
akademik insanlığa qarşı törədilən 
cinayətin xalqımız tərəfindən heç 
zaman unudulmayacağını söyləyib. 

Elmi sessiyada muzeyin 
Qadınlar Təşkilatının sədri filolo-
giya üzrə fəlsəfə doktoru Sevinc 
Heydərovanın “Təqvimin unu-
dulmayan səhifəsi” mövzusunda 
məruzəsi dinlənilib.

Tədbirdə “Xocalıya ədalət!” 
kampaniyası çərçivəsində çəkilmiş 
“Xocalı nişanəsi” bədii-sənədli 
qısametrajlı filmi nümayiş olunub.

Şəhidlərimizin 30 ildən bəri 
Xocalı üzərində dolaşan 

ruhları artıq rahatlıq tapıb

Mənfur ermənilər Xo-
calı soyqırımını törətməklə 
Azərbaycan xalqının gözünü 
qorxutmaq istəsələr də, buna 
nail ola bilmədilər. Bu faciə 
hər birimizi dərindən yaraladı, 
amma milli iradəmizi, azadlıq 
eşqimizi, işğala qarşı barışmaz 
mövqeyimizi sarsıda bilmədi. 

2020-ci il sentyabrın 
 27-dən başlayaraq, 44 
gün davam edən Vətən 
müharibəsində Azərbaycan 
Ordusu öz gücünü göstərdi. 
Şəhidlərimizin, günahsız 
insanların qanı yerdə qalmadı. 
Prezident, Ali Baş Koman-
dan İlham Əliyevin qətiyyətli 
siyasəti, şanlı Azərbaycan 
Ordusunun rəşadəti sayəsində 
işğal altında olan torpaq-
larımız azadlığa qovuşdu, 
Qarabağımız böyük bir 
şücaətlə düşməndən azad 
edildi, ərazi bütövlüyümüz 
bərpa olundu. Qəhrəman 
ordumuz Azərbaycanın zəfər 
tarixini xalqımızın yaddaşına 
şanlı hərflərlə yazdı. 44 günlük 
Vətən müharibəsindən sonra 
Qarabağ problemi, nəhayət, 
həllini tapdı və torpaqlarımız 
öz əzəli sahiblərinə qayıtdı. 

Xocalıda soyqırımına 
məruz qalan insanların qisası 
döyüş meydanında alındı, 
günahsız soydaşlarımızın qanı 
yerdə qalmadı. Bununla da 
şəhidlərin yaxınlarının, eləcə 
də, bütün Azərbaycan xalqı-
nın ürəyinə sərin su çiləndi. 
Vətənimizin mərd oğulları 
döyüş meydanında Xocalı 
cəlladlarını məhv etdilər, faşist 
xislətli ermənilərə heç zaman 
yadlarından çıxarmayacaqları 
dərsi verdilər. Şəhidlərimizin 
uzun illər boyunca Xocalı 
üzərində narahatla dolaşan 
ruhları rahatlıq tapdı. 

Prezident, Ali Baş 
 Komandan İlham Əliyevin 
də dediyi kimi, biz heç nəyi 
unutmadıq və unutmayacağıq. 
Biz informasiya silahımızı heç 
bir zaman yerə qoymamalıyıq, 
həqiqətimizi var gücümüzlə 
dünya icimaiyyətinə çat-
dırmalı, ədalətimizi tələb 
etməliyik. Əslində, bu, tək 
Azərbaycan xalqının deyil, 
həm də sülhsevər bəşəriyyətin 
haqqıdır. Yer üzündə bir 
daha Xocalı soyqırımı kimi 
dəhşətli qətliamlar olmamalı-
dır. Vətəndaşlar, insanlar milli, 
dini mənsubiyyətinə, irqinə 
görə qətlə yetirilməməlidir. 
Məhz buna görə də dünyanın 
Xocalı soyqırımına qiymət 
verməsi, bu dəhşətli 
qətliamı törədənlərin cinayət 
məsuliyyətinə cəlb edilməsi 
lazımdır və vacibdir. 

Ermənistan tərəfindən 
törədilmiş Xocalı soyqırımı 
insan hüquqları və beynəlxalq 
humanitar hüququn kobud 
şəkildə pozulmasıdır. XX əsr 
dünya tarixinin ən qəddar 
qətliamı olan Xocalı soyqırımı 
haqqında tarixi həqiqətlərin 
beynəlxalq ictimaiyyətə 

çatdırılması istiqamətində 
bünövrəsini ümummilli lider 
Heydər Əliyevin qoyduğu 
siyasi kurs bu gün də uğurla 
davam etdirilir. 

Xocalı faciəsinin 
Azərbaycan xalqının qan 
yaddaşı olduğunu dəfələrlə 
bəyan etmiş ulu öndər Heydər 
Əliyev hadisələrə beynəlxalq 
aləmdə əsl siyasi qiymətin 
verilməsinin zəruriliyini vur-
ğulamış, bu məsələnin dünya 
ictimaiyyətinə çatdırılması 
üçün xüsusi səy göstərmişdir. 
“Xocalı faciəsi erməni 
millətçilərinin yüzilliklər boyu 
türk və Azərbaycan xalqlarına 
qarşı apardığı soyqırımı və 
etnik təmizləmə siyasətinin 
qanlı səhifəsi idi” – deyən 
Prezident İlham Əliyevin 
birbaşa səyi nəticəsində bu 
gün dünyanın bir sıra dövlətləri 
Xocalı qətliamını əsl soyqırı-
mı kimi tanıyır və qəbul edir. 
Xocalı soyqırımını indiyədək 
dünyanın 16 ölkəsi və ABŞ-ın 
24 ştatı, İslam Əməkdaşlıq 
Təşkilatının 57 ölkəsi tam və 
ya parlament səviyyəsində 
qətliam kimi tanıyıb və 
pisləyib. Hazırda bu proses 
Azərbaycanın xarici siyasətinin 
əsas istiqamətlərindən biri 
kimi müəyyənləşdirilib. Xo-
calı həqiqətlərinin dünyaya 
çatdırılması, beynəlxalq 
aləmdə yayılması, eləcə 
də, bu soyqırımına obyektiv 
qiymət verilməsi istiqamətində 
davamlı olaraq addımlar atılır. 
Təbii ki, bu çətin bir prosesdir. 
Bunu qısa müddət ərzində 
bütün dünyaya yaymağın özü 
də çətin və mürəkkəb işdir. 

Heydər Əliyev Fondu, 
şəxsən fondun rəhbəri, Birinci 
vitse-prezident Mehriban 
xanım Əliyeva və Heydər 
Əliyev Fondunun vitse-pre-
zidenti Leyla xanım Əliyeva 
tərəfindən başladılan “Xo-
calıya ədalət!” beynəlxalq 
təbliğat və məlumatlandırma 
kampaniyası da bu siyasi 
kursun həyata keçirilməsində 
uzaqgörənliklə düşünül-
müş uğurlu bir strategiyadır. 
“Xocalıya ədalət!” beynəlxalq 
kampaniyası bu gün 
bəşəriyyəti terror nəticəsində 
zülm və işgəncələrdən əziyyət 
çəkən milyonlarla insanın 
taleyi uğrunda mübarizəyə 
çağıran mənəvi bir cəbhədir. 

Bu çağırış beynəlxalq terrora 
qarşı mübarizədə humanizm 
dəyərləri üzərində köklənmiş 
güclü və yeni strateji modeldir. 
Faciənin mənəvi və siyasi-hü-
quqi tanınmasına yönəlmiş bu 
kampaniya dünyanın bir çox 
ölkələrində uğurla həyata keçi-
rilir. Artıq Xocalı faciəsinin soy-
qırımı olması faktı dünyanın bir 
çox ölkələrinin və beynəlxalq 
təşkilatların qərarlarında, 
qətnamələrində əksini tapır. 

Bu gün “Xocalıya ədalət!” 
dünyanı gəzir, beynəlxalq 
kürsülərdən insanları haqsız-
lığa, zülmə və zülmkarlığa, 
terrorçuluğa qarşı mübarizəyə 
səsləyir. Məqsəd Xocalı 
faciəsinin əsl mahiyyətini, 
cinayətkarları və onların 
havadarlarını dünyaya 
bəyan etmək, ikili standart 
mövqeyində dayanmış ayrı-
ayrı dövlətləri, bəzi beynəlxalq 
təşkilatları haqqın səsinə 
səs verməyə dəvət etməkdir. 
Həmçinin, beynəlxalq qu-
rumların bu faciə ilə əlaqədar 
və eləcə də, insan hüquq 
və azadlıqları haqqında 
qəbul edilmiş qərarlarına, 
müraciətlərinə hörmətlə 
yanaşmağa çağırmaq, həm 
beynəlxalq hüquq normaları 
çərçivəsində, həm də əxlaqlı, 
saf siyasi yanaşma yolu ilə Xo-
calı faciəsinə hüquqi və siyasi 
qiymət vermək istəyidir. 

Dünyada qəbul olunmuş 
beynəlxalq konvensiya-
lar, ümumbəşəri qanunlar 
Xocalı faciəsi kimi soyqı-
rımları pisləyir, yolverilməz 
olduğunu bildirirlər. Heç bir 
cinayət, xüsusilə, insanlı-
ğa qarşı törədilmiş cinayət 
cəzasız qalmamalıdır və 
qalmayacaq. Əminik ki, Xo-
calıda dinc əhalinin qırğınına 
səbəb olmuş, bu əməllərin 
törədilməsində iştirak etmiş, 
eləcə də, onlarla əlbir olan, 
kömək və havadarlıq edənlərin 
hər biri fərdi qaydada ədalət 
məhkəməsinə çıxarılacaqdır. 

Allah şəhidlərimizə rəhmət 
etsin! Tanrı xalqımızı, ordumu-
zu, Prezidentimizi qorusun!

Jalə ƏLİYEVA,  
Milli Məclisin Ailə, qadın 

və uşaq məsələləri 
komitəsi sədrinin müavini

Azərbaycan tarixində şərəfli hadisələrin, qürur dolu səhifələrin 
sayı kifayət qədərdir. 1918-1920-ci illərdə Yaxın və Orta Şərqdə 
müsəlman və türk dünyasında ilk dəfə xalqımız tərəfindən 
qurulmuş Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti, 1991-ci ildə Sovet 
işğal rejiminin zəncirlərini boynumuzdan, biləklərimizdən qıraraq 
ondan qurtulmağımız, 1993-cü ildə Azərbaycan xalqının təkidi 
nəticəsində hakimiyyətə gələn ümummilli lider Heydər Əliyevin 
idarəçiliyi ilə başlanan, Azərbaycana yenidən can verən 1993-
2003-cü illər epoxası və o vaxtdan başlanan, indiyə qədər uğurla 
davam etdirilən İlham Əliyevin idarəçiliyi dönəmi... 

Ağrılı-acılı Xocalı faciəsindən 30 il ötür. İndi həmin günü qalib xalq kimi 
qeyd edirik. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən o qanlı gecə... Bütün yollar 
bağlandı və Xocalıda dünyanın görmədiyi vəhşiliklə insanlar qətlə yetirildilər. 
Bu soyqırımı XX əsrin ən dəhşətli faciələrindən biri kimi tarixə yazıldı. Dinc, si-
lahsız yüzlərlə qadın, kişi, yaşlı, cavan, körpə uşaq həlak oldu. Minlərlə insan 
yaralandı, xəsarət aldı, şikəst oldu, əsir düşdü. 

AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan 
Ədəbiyyatı Muzeyində Xocalı faciəsinin 30-cu ildönümünə 
həsr olunmuş “Xocalı – otuz ilin dərdləri, dərsləri və 
davam edən mübarizələri” mövzusunda elmi sessiya 
keçirilib. 

Bəşəriyyətə qarşı tarixi cinayət
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