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“Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 
2023-cü ilin ölkəmizdə “Heydər Əliyev İli” elan edilməsi 
haqqında sərəncamı çoxəsrlik Azərbaycan tarixinin yetirdiyi 
ən mükəmməl şəxsiyyət, dünya  miqyaslı siyasət və dövlət 
xadimi, ümummilli lider statusu qazanmış ilk rəhbərimiz Heydər 
Əliyevin nəsillərə örnək həyat və mübarizə yolunun, milli 
dövlətçilik ideologiyasının əsasını təşkil edən zəngin ideya-
məfkurəvi irsinin yeni reallıqlar baxımından dəyərləndirilməsi, 
öyrənilməsi və yayılması baxımından dövlət  və ümumxalq 
səviyyəsində keçiriləcək davamlı tədbirlərə, gərəkli layihələrə, 
təntənəli mərasimlərə geniş meydan açır”. Azərbaycan Milli 
Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti, Milli Məclisin deputatı, 
akademik İsa Həbibbəyli  dövlət başçısının bu sərəncamından 
irəli gələn vəzifələrlə bağlı qəzetimizə açıqlamasının davamında 
bildirdi:

–Bu ümummilli önəm daşı-
yan qərar son 1 əsrlik Azərbaycan 
tarixində xüsusi mərhələ olan Heydər 
Əliyev epoxasının mahiyyətini, fakt, 
hadisə və nailiyyətlərini daha əsaslı, 
sistemli şəkildə dərk və şərh etməyə, 
xalqımıza və dünyaya çatdırılması-
na şərait yaradır. Dövlət başçısı İl-
ham Əliyevin 2023-cü ili ölkəmizdə 
“Heydər Əliyev İli” elan etməsi bu dahi 
şəxsiyyətin dünya tarixindəki yeri və 
mövqeyinə, müstəqil dövlətimiz və xal-
qımız qarşısındakı tarixi xidmətlərinə 
dövlət səviyyəsində göstərilən yüksək 
münasibətin, verilmiş böyük qiymətin 
əməli ifadəsidir. 

2023-cü ilin Azərbaycanda “Heydər 
Əliyev İli” elan edilməsi haqqında 
sərəncam ölkənin əksər yerlərində və 
qurumlarında  olduğu kimi, Milli Elmlər 
Akademiyasının kollektivlərində 
də sevinclə qarşılandı və hədsiz 

məmnunluq doğurdu. Qərarın icra-
sından irəli gələn məsələlər AMEA-
nın Rəyasət Heyətində müzakirə 
olundu və  geniş tədbirlər planının 
hazırlanması üçün müvafiq komissi-
ya yaradıldı. Heydər Əliyev XX əsrdə 
ümummilli ideyaları və həmin ideya-
ların gerçəkləşdirilməsinə nail olma 
bacarığı ilə xalqımızın tarixi taleyində 
müstəsna rol oynamış ən böyük tari-
xi şəxsiyyətlərdən biri olub. Tədbirlər 
planında bu həqiqət tam dolğunluğu 
ilə əksini tapacaq.

Azərbaycan dövlətinin və xalqının 
1969-cu ildən başlayaraq 53 ildir ki, 
Heydər Əliyev epoxasında qurub-ya-
ratdığını və ölkəmizin bu uzaqgörən 
dahi şəxsiyyətin ideallarının işığında 
hərtərəfli inkişaf etdiyini vurğulayan 
akademik daha sonra dedi:

–Bu tarixi epoxanın bütün par-
laq hadisələri və nailiyyətləri Heydər 

Əliyevin ölməz adı və ideyaları ilə üzvi 
surətdə əlaqədardır. XXI əsrin seçilən 
dünya liderlərindən olan Prezident 
İlham Əliyev Azərbaycan dövlətinin 
daha da inkişaf etdirilməsi və 
ölkəmizin beynəlxalq nüfuzunun daha 
da yüksəldilməsi ilə Heydər Əliyev 
epoxasının yeni bir erasını yaradıb.

“Heydər Əliyev İli” bu dahi 
şəxsiyyətin həyatı, fəaliyyəti, 
mübarizəsi və idealları ilə əlaqədar 
bir çox mühüm məsələlərə yenidən 
və əsaslı qayıdışa şərait yaradacaq. 
Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin 
dünya dövlətçilik tarixində ilk dəfə ola-
raq qazandığı ümummilli liderlik statu-
sunun elmi, siyasi-fəlsəfi əsaslarının 
sistemli və hərtərəfli şəkildə araşdırılıb 
öyrənilməsi dünya elmi fikrində mühüm 
bir yenilik ola bilər.

Azərbaycan xalqının ümummilli 
lideri Heydər Əliyevi dünya miqyasın-
da dövlət rəhbəri etalonu olaraq elmi 
şəkildə təqdim etmək müasir dünya-
nın ehtiyacı olduğu tarixdə şəxsiyyətin 
rolu və missiyası kimi böyük siyasi-ta-
rixi dəyərlərin parlaq bir modelini ya-
ratmağa xidmət edər. Haqqında çox 
yazılmasına baxmayaraq, görkəmli 
dövlət xadimi Heydər Əliyevin dünya 
dövlətçilik tarixində və Azərbaycan 
xalqının milli intibahındakı yeri və 
rolunu real şəkildə əks etdirən fun-
damental və sistemli elmi əsərlərin, 
dahi şəxsiyyətin elmi bioqrafiyasının, 
müxtəlif janrlarda yazılmış parlaq 
ədəbiyyat və incəsənət əsərlərinin ya-
zılmasına ehtiyac var.

AMEA-nın vitse-prezidenti  açıqla-

masının davamında  qeyd etdi ki, bü-
tün  fəaliyyəti xalqa xidmət nümunəsi 
olan ulu öndər Heydər Əliyev mil-
li elmimizin inkişafında da mühüm 
xidmətlər göstərib, onun həyata ke-
çirdiyi elmi potensialın qorunması və 
inkişaf etdirilməsi siyasətinin nəticəsi 
olaraq, Azərbaycan elmi hazırda bir 
sıra uğurlara imza atıb:

–Ötən əsrin 70–80-ci illərində 
Heydər Əliyevin fəaliyyətində milli 
elmi kadrların hazırlanması da xüsu-
si yer tutub.  Bu gün ölkəmizin dövlət 
idarəetmə orqanlarında, iqtisadi struk-
turlarında, elm-təhsil müəssisələrində 
ulu öndərin yetişdirdiyi həmin kadrlar 
uğurla fəaliyyət göstərirlər. Müstəqillik 
illərində Heydər Əliyev Azərbaycan 
elminin inkişafı məqsədilə bir sıra mü-
hüm fərman və sərəncamlar imzala-
yıb. 

Prezident İlham Əliyev digər 
sahələrdə olduğu kimi, dövlətin elm 
siyasəti sahəsində də ümummilli lider 
Heydər Əliyevin ənənələrini ardıcıl da-
vam etdirir. Hazırda elmi potensialın 
inkişafı və ondan milli tərəqqi naminə 
maksimum dərəcədə səmərəli istifadə 
olunması, xüsusən “elm-təhsil-
iqtisadiyyat” münasibətlərinin müasir 

dövrün tələbləri çərçivəsində yenidən 
qurulması Azərbaycan dövlətinin və 
cəmiyyətinin qarşısında duran əsas 
vəzifələrdən biridir. 

Azərbaycanın elmi-intellektual po-
tensialının, yaradıcı ziyalılarımızın və 
alimlərimizin “Heydər Əliyev İli”nin ça-
ğırışlarını yüksək səviyyədə cavablan-
dıracağına əminliyini ifadə edən aka-
demik İsa Həbibbəyli sonda bildirdi:

–Heydər Əliyevin ömür və 
mübarizə yolunun dərslərini, müstəqil 
dövlətçilik və azərbaycançılıq ide-
allarını dərindən və əsaslı şəkildə 
əks etdirən fundamental elmi və 
parlaq bədii əsərlərin xalqımıza və 
xarici dillərdə dünya ictimaiyyətinə 
çatdırılması üçün, ilk növbədə, zi-
yalılarımız bütün imkanları səfərbər 
edəcəklər. “Heydər Əliyev İli” müstəqil 
Azərbaycan dövlətinin ulu öndərin 
ideallarının işığında qazandığı parlaq 
nailiyyətlərin bütün dünya qarşısında 
möhtəşəm hesabatı ili olacaq. 

“Heydər Əliyev İli”, eyni zamanda, 
Azərbaycanda müstəqil dövlətçilik 
ideallarının təntənəsi ilinə çevriləcək. 
Bu həm də ümummilli liderin 
əbədiyaşarlığının yeni təntənəsi ola-
caq. “Heydər Əliyev İli”nin çoxsaylı və 
rəngarəng tədbirləri müasir nəsillərin 
görkəmli dövlət xadiminin adına və 
ideallarına layiq şəkildə yaşamasına 
və işləməsinə çağırış kimi il boyu uca-
dan səslənəcək, Azərbaycana və dün-
yaya yüksək ideyalar aşılayacaq.

Hazırladı: Tahir AYDINOĞLU, 
“Xalq qəzeti”

İşğalçı Ermənistan 4 minədək soydaşımızın faciəli aqibətini inadla gizlədir
Xocavədin Edilli kəndində tapılmış növbəti kütləvi məzarlıqda isə 12 hərbçimizin qalıqları aşkar edilib

Qarabağ uğrunda Vətən müharibəsinin 2-ci ildönümü 
ərəfəsində işğaldan azad edilmiş Xocavəndin Edilli 
kəndində daha bir kütləvi məzarlıq aşkar edilmişdir. 
Oktyabrın 4-də mütəxəssislərin və jurnalistlərin erməni 
vəhşiliyinin daha bir amansızlığına şahidlik edən 
tükürpədən nişanələrə baxışı təşkil olunmuşdur.

Məhkəmə Tibbi Ekspertiza 
və Patoloji Anatomiya Birliyindən 
aldığımız məlumatda bildirilir ki, 
qurumun mütəxəssisləri erməni 
silahlı quldur dəstələrinin I Qara-
bağ müharibəsi zamanı əsir və 
girov düşmüş soydaşlarımızı 
kütləvi surətdə məhv etdiklərini  
təsdiqləyən bu tapıntıda 12 nəfər 
hərbçinin qalıqları üzə çıxarılmış-
dır.

Hadisə yerində media 
təmsilçilərini bir həftə əvvəl aşkar 
edilmiş kütləvi məzarlıq barədə 
bilgiləndirən Məhkəmə-tibbi eks-
pertiza və kriminalistika şöbəsinin 
müdiri Nuranə Hüseynova bildir-
mişdir:

– Bu il sentyabrın 14-dən 28-
dək şöbəmizin mütəxəssisləri Edilli 
kəndi ərazisində aparılan axtarış-
lar zamanı kütləvi qətliama şahidlik 
edən 3 yeni sahə aşkar edib. 1-ci 
və 2-ci sahədə vəhşicəsinə qətlə 
yetirilmiş 6 soydaşımızın qalıqla-
rı tapılıb. Bu gün media vasitəsilə 
xalqımıza təqdim edilən 3-cü 
məzarlıqda isə üstü torpaqlanmış 
12 yanaşı skelet var. Əşyalarla 
birlikdə aşkarlanan skeletlərin 
geyimlərindən hərbçi olduqları bili-

nir. Bundan başqa, skeletlərin əlləri 
və ayaqlarının məftil və kəndirlə 
bağlandığı məlum olub.

Bu qalıqlar qablaşdırıldıqdan 
sonra Hərbi Prokurorluğun qərarı 
ilə məhkəmə-tibbi ekspertiza və 
kriminoloji araşdırmaya təqdim 
ediləcək. Skeletlərin kimliyini 
müəyyən etmək üçün müvafiq 
araşdırmalar aparılacaq. Eksper-
tiza zamanı onların yaşı, boyu, 
cinsi, sümüklərdə olan xəsarətlər 
təyin ediləcək. 

Göründüyü kimi, ölkəmizə qar-
şı 30 il işğalçılıq siyasəti aparmış 
Ermənistan tərəfi törətdilmiş kütləvi 
soyqırımı aksiyalarını gizlətmək 
üçün məzarlıqların yerlərini 
bildirməkdən inadla boyun qaçırır. 
Lakin mütəxəssislərimiz minalar-
dan təmizlənmiş ərazilərə apardıq-
ları axtarışlarla həmin gizlinlərə yol 
tapırlar. Ərazidə axtarışları davam 
edir.

Səhiyyə Nazirliyinin Məhkəmə 
Tibbi Ekspertiza və Patoloji Ana-
tomiya Birliyinin direktoru Ədalət 
Həsənov isə mediaya açıqlama-
sında demişdir:

– Prezident İlham Əliyevin Əsir 
və İtkin Düşmüş, Girov Götürülü-

müş Vətəndaşlarla Əlaqədar Dövlət 
Komissiyası qarşısında qoyduğu 
əsas vəzifələrdən biri müharibə 
vaxtı itkin düşmüş şəxslərin son-
rakı taleyinin müəyyənləşdirilməsi 
və bu haqda onların ailələrinə 
məlumat verilməsindən ibarətdir. 
Ermənistan tərəfi törətdiyi 
vəhşilikləri gizlətmək üçün itkin 
düşmüş sayılan 4 minədək soyda-
şımızın öldü-qaldısı barədə bizə 
heç bir məlumat vermir. Şübhəsiz, 
onlar vəhşilklə qətlə yetirilmiş və 
meyitləri kütləvi məzarlıqlarda 
gizlədilmişdir.

Bu istiqamətdə görülən işlər 
nəticəsində işğaldan azad olu-
nan ərazilərdə, xüsusən Füzuli, 
Xocavənd, Ağdam, Şuşa şəhəri 
və şəhərin ətrafında kütləvi 
məzarlıqlar aşkarlanmışdır. 

Belə məzarlıqlardan bir neçəsi 
Xocavənd rayonunun Edilli kəndi 
yaxınlığındadır. Bir həftə bundan 
əvvəl tapılmış 12 hərbçiyə aid 
qalıqlar isə hələ sonuncu deyil. 
İndiyədək burada 25 nəfərin qalıq-
ları aşkarlanıb. 

Edillidə aşkarlanan  qalıqla-
rın bəzilərinə baxanda güllə yeri 
müşahidə olunur. Görünür, onları 
güllələyiblər. Müvafiq qaydala-
ra uyğun olaraq həmin qalıqlar 
götürüləndən sonra qazıntı işləri 
yenə də davam etdiriləcək. Bun-
ların altında yenə də qalıqlar ola 
bilər. Edilli kəndi ərazisindəki baş-
qa yerlərdə də qazıntı işləri aparıla-
caq və kütləvi məzarlıqların aşkar-
lanması prosesi davam etdiriləcək.

Ədalət Həsənov qeyd etmiş-
dir ki,  ekspert rəyi verildikdən 

sonra hər bir skeletdən bir neçə 
nahiyədən sümük qalıqları 
götürüləcək. Bundan sonra isə 
genetik ekspertiza aparılacaq. O 
vaxta qədər də qalıqlar Məhkəmə-
Tibbi Ekspertiza və Pataloji Ana-
tomiya Birliyinin kriminalistika 
şöbəsindəki xüsusi depolarda sax-
lanılacaq. Şəxsiyyəti təyin olunan-
dan sonra isə Əsir və itkin düşmüş, 
girov götürülmüş vətəndaşlarla 
əlaqədar Dövlət Komissiyası-
nın təlimatı ilə qalıqlar ailələrinə 
təqdim olunacaq.

Xatırladaq ki, bu ilin fevralında 
da şahidlərin köməyi ilə axtarışlar 
aparılaraq Edillidə kütləvi məzarlıq 
aşkar edilmişdir. Məzarlıqdakı 
qəbirlərin Birinci Qarabağ 
müharibəsi dönəmində həmin 
kənddə ermənilər tərəfindən girov-

luqda saxlanılan şəxslərə məxsus 
olduğu bildirilmişdi. Məzarlıq 
Azərbaycan Respublikasi Əsir və 
İtkin Düşmüş, Girov Götürülmüş 
Vətəndaşlarla Əlaqədar Dövlət 
Komissiyası İşçi qrupunun topla-
dığı ifadə və materiallar əsasında 
müəyyən edilmişdi.

Bu il mart ayının sonunda isə 
Xocalı rayonu ərazisindəki Fərrux 
yüksəkliyində qazıntı zama-
nı bir neçə insana aid naməlum 
meyit qalıqları aşkar edilmişdir. 
Mütəxəssislər tərəfindən aparılan 
ekspertizalar nəticəsində Fərrux 
yüksəkliyində tapılmış məzarların 
üzərində hər hansı qəbirüstü abidə 
və ya tanınma lövhəsinin olmadığı, 
həmçinin bu qalıqların antropoloji 
xüsusiyyətlərinə görə Azərbaycan 
türklərinin daxil olduğu avropoid ir-

qinin Kaspi yarımtipinə aid olması 
müəyyənləşdirilmişdir.

Eyni zamanda, erməni tərəfinin 
iddiasının ziddinə olaraq, meyitlər 
xristian ənənəsi ilə, xüsusən də 
erməni adətlərinə uyğun tabutda 
və geyimdə dəfn edilməmiş, mü-
vafiq sıralama və istiqamət üzrə 
deyil, xaotik şəkildə basdırılmışdır. 
Bundan başqa, meyit qalıqlarının 
üzərində zorakılıq əlamətlərinin 
və küt alətlərlə endirilmiş zərbə 
izlərinin aşkar edilməsi, həmçinin 
məzarlıqdan çoxsaylı gilizlərin ta-
pılması onların Birinci Qarabağ 
müharibəsində qətlə yetirilmiş 
Azərbaycan vətəndaşlarına aid ol-
duğunu sübuta yetirmişdir. 

Bu ilin əvvəlindən Qarabağda 
aşkar edilmiş kütləvi məzarlıqlar 
bir daha sübut edir ki, Ermənistan 
silahlı quldur birləşmələri əsir və 
girov götürülmüş, itkin düşmüş sa-
yılan Azərbaycan vətəndaşlarını 
qrup halında qətlə yetirmişlər. 
Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyevin müxtəlif səviyyəli görüş 
və açıqlamalarda səsləndirdiyi 
davamlı tələblərinə baxmayaraq, 
həmin qurbanların qalıqlarının uyu-
duğu məzarlıqlar barədə məlumat 
verilməməsi ermənilərin insanlığa 
yad xislətini bir daha təsdiq edir. 
Zaman isə səbir və ədalətilə hər bir 
vəhşiliyin gizlinlərini aşkara çıxarır.

T.RÜSTƏMOV, 
“Xalq qəzeti”

“Heydər Əliyev İli” Azərbaycana və 
dünyaya yüksək ideyalar aşılayacaq

Azərbaycan ilk beynəlxalq şəhərsalma tədbirinə – “Azərbaycan Milli 
Şəhərsalma Forumu”na evsahibliyi edəcək. Tədbir BMT-nin Məskunlaşma 
Proqramı ilə Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin əməkdaşlığı 
çərçivəsində reallaşacaq.  

Xatırladaq ki, belə 
bir mühüm tədbirin res-
publikamızın paytaxtında 
keçirilməsi təsadüfi deyil. 
Çünki milli rifahın təmin 
edilməsi və işğaldan azad 
edilən ərazilərin bərpası 
üçün ölkəmizdə prioritet 
istiqamət olan dayanıqlı 
şəhərsalma sahəsində 
əldə olunan uğurların 
dünya ictimaiyyətinin 
diqqətinə çatdırılması, 
bu sahədə beynəlxalq 
əməkdaşlıq imkanlarının 
daha da genişləndirilməsi 
bu gün ölkəmiz üçün 
zəruri məsələlərdən bi-
ridir. Eyni zamanda,  
şəhərlərin inkişafı üzrə tətbiq edilən inklüziv, 
ağıllı və dayanıqlı urbanizasiyaya əsaslanan 
təcrübə və yanaşmaların paylaşılmasına da cid-
di ehtiyac duyulur. 

Beləliklə, bu cür beynəlxalq platformanın ya-
radılması məqsədi ilə Azərbaycanda ilk dəfə milli 
şəhərsalma forumu keçiriləcək. İki gün davam 
edəcək tədbir oktyabr ayının 5–6-da Ağdam və 
Bakı şəhərlərində gerçəkləşəcək. Sözügedən 
forum BMT-nin Məskunlaşma Proqramının 
(“UN-Habitat”) və Dövlət Şəhərsalma və Arxi-
tektura Komitəsinin birgə əməkdaşlığı, habelə 
Azərbaycan Diplomatik Akademiyasının (ADA 
Universiteti) təşkilati dəstəyi ilə reallaşacaq. 

Post-konflikt şəraitində yenidənqurma və 
reabilitasiyanın, o cümlədən, konflikt son-
rası bərpanın əhəmiyyətini nəzərə alaraq, 
“Azərbaycan Milli Şəhərsalma Forumu”nda 
diqqət təbii və texnogen xarakterli fövqəladə 
halların təsirinə məruz qalmış ərazilərdə ya-
şayış vasitələrinin bərpası, eyni zamanda,  bu 
ərazilərə həyatın qaytarılması üçün Dayanıqlı 
İnkişaf Məqsədləri və Yeni Şəhər Gündəliyinin 
potensialından istifadəyə yönəldiləcək.

“Azərbaycan Milli Şəhərsalma Forumu”nda 

44 günlük Vətən müharibəsi nəticəsində işğal-
dan azad edilən Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqti-
sadi rayonlarında aparılan şəhərsalma, bərpa və 
quruculuq işlərinin, bu torpaqlarda tətbiq olunan 
texnologiyaların, unikal təcrübənin, həmçinin 
Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə 
çatdırılmasına xüsusi diqqət yetiriləcək.

“Azərbaycan Milli Şəhərsalma Forumu” 
şəhərlərin bərpası ilə bağlı beynəlxalq və 
çoxtərəfli əməkdaşlıq üçün unikal imkan yarada-
caq və şəhər ərazilərində böhranların aradan qal-
dırılmasına dair çətinliklərin müəyyənləşdirilməsi 
və həllərin müzakirəsi ilə bağlı bilik və təcrübə 
mübadiləsi aparmaq üçün platforma rolunu oy-
nayacaq.

“Azərbaycan Milli Şəhərsalma Forumu” 2022-
ci ilin oktyabr ayı üzrə şəhərsalma məsələlərinə 
həsr olunmuş aylıq silsilə tədbirlər çərçivəsində 
təşkil ediləcək. Belə ki, 2022-ci ildə şəhərsalma 
məsələlərinə həsr olunmuş aylıq silsilə tədbirlərə 
“Karbonsuz dünya üçün şəhərlərdə fəaliyyətin 
sürətləndirilməsi” mövzusuna həsr edilən 
Ümumdünya Yaşayış Məskənləri Günü ilə start 
veriləcək.

“Xalq qəzeti”

Ölkəmiz ilk beynəlxalq şəhərsalma 
tədbirinə – “Azərbaycan Milli Şəhərsalma 

Forumu”na evsahibliyi edəcək

Xocavəndin Edilli kəndində tapılan kütləvi 
məzarlıqla bağlı cinayət işi başlanıb

Xəbər verildiyi kimi, Xocavənd rayonunun Edilli kəndi ərazisində 
Azərbaycan Ordusunun hərbi qulluqçularının olması ehtimal edilən 
şəxslərin kütləvi dəfn edildiyi məzarlığın aşkar edilməsi faktı ilə bağlı Hərbi 
Prokurorluqda Cinayət Məcəlləsinin 115.4, 120.2.1, 120.2.7 və 120.2.12-ci 
maddələri ilə cinayət işi başlanılaraq istintaq aparılır.

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən 
AZƏRTAC-a bildirilib ki, istintaqla Birinci Qa-
rabağ müharibəsi zamanı Azərbaycan Res-
publikasının ərazilərində qanunsuz fəaliyyət 
göstərmiş erməni separatçı rejiminin silahlı 
hərbi birləşmələri və Ermənistan silahlı qüvvələri 
tərəfindən beynəlxalq humanitar hüquq norma 
və prinsiplərinin, o cümlədən, “Döyüşən ordu-
larda yaralıların və xəstələrin vəziyyətinin yaxşı-
laşdırılması haqqında” 12 avqust 1949-cu il ta-
rixli Cenevrə Konvensiyasının 17-ci maddəsinin 
tələblərinin kobud surətdə pozularaq, 1993-cü 
ildə milli zəmində Azərbaycan Ordusunun hərbi 
qulluqçuları olması ehtimal edilən əsir düşmüş 
25 şəxsin öldürülməsi və Xocavənd rayonu-
nun Edilli kəndi ərazisində kütləvi dəfn edilməsi 
müəyyən olunub.

İstintaq zamanı Xocavənd rayonunun Edil-
li kəndi ərazisinə bu il fevralın 23–26-da baxış 
keçirilərkən kütləvi məzarlıqdan 7 şəxsə aid, 
sentyabr 14–30-də isə 18 şəxsə aid insan sü-
mük qalıqları aşkar edilərək götürülüb.

İş üzrə zəruri ekspertizalar təyin edilməklə 
sümük qalıqlarından nümunələr götürülüb 
və məhkəmə molekulyar-genetik tədqiqatına 
təqdim edilib.

Həmin hadisələrin şahidi olmaqla 28 avqust 
1993-cü il tarixdən 14 dekabr 1994-cü il tarixədək 
Ermənistanda əsirlikdə olmuş və müxtəlif növ 
işgəncələrə məruz qalmış Füzuli rayon sakini 
Şıxəliyev Şəmsi Canəhməd oğlu zərərçəkmiş 
şəxs qismində tanınıb.

Hazırda cinayət işi üzrə zəruri istintaq 
hərəkətləri davam etdirilir.
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