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Bakının Ramana qəsəbəsində
şəhid ailələri və müharibə əlillərinə
mənzillərin təqdim olunması mərasimi keçirilib
Prezident İlham Əliyev mərasimdə iştirak edib

“Azərbaycan xalqı heç vaxt
bu faciəni unutmayacaq”
Xocalı faciəsi erməni millətçilərinin
yüzilliklər boyu türk və Azərbaycan xalqlarına
qarşı apardığı soyqırım və etnik tənzimləmə
siyasətinin qanlı səhifəsidir. Bu soyqırımı
törətməklə düşmənin məqsədi Azərbaycan
xalqını sarsıtmaq, suverenlik və ərazi
bütövlüyü uğrunda mübarizədən çəkindirmək
və torpaqlarımızı zorla ələ keçirmək
olsa da, bu ağır faciə xalqımızı daha da
mətinləşdirmiş, qəhrəman oğul və qızlarımızı
müqəddəs Vətən və milli dövlətçiliyimiz
naminə qətiyyətli və mütəşəkkil səfərbər
etmişdir. Məqsədimiz Xocalı faciəsinə
beynəlxaq huquqi-siyasi qiymət verilməsinə,
onun təşkilatçılarının, ideoloqlarının və
icraçılarının dünya ictimaiyyətinin gözündə
ifşasına və cəzalandırılmasına nail olmaqdır.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti


Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev fevralın 25-də
Bakının Ramana qəsəbəsindəki yaşayış
kompleksində şəhid ailələri və müharibə
əlillərinə mənzillərin təqdim olunması
mərasimində iştirak edib. Dövlətimizin
başçısı kompleksdə yaradılan şəraitlə
tanış oldu.
Məlumat verildi ki, bu
kompleksdə doqquzmərtəbəli
30 bina tikilib. Ümumilikdə
1512 mənzildən ibarət
kompleks bütün zəruri sosial
infrastrukturla təchiz edilib. Ərazidə məktəb, uşaq
bağçası, klub-icma mərkəzi
inşa olunub. Dövlətimizin
başçısının bu ilin yanvarında imzaladığı sərəncamla
təsdiq olunmuş proqramlara
əsasən, 2021-2025-ci illərdə
ev şəraitinin yaxşılaşdırılmasına ehtiyacı olan 11 mindən
çox şəhid ailəsi və müharibə
əlili mənzil, fərdi evlə təmin
ediləcək.
Komplekslə tanışlıqdan
sonra Prezident İlham Əliyev
şəhid ailələrinin üzvləri və
müharibə əlilləri ilə görüşdü.
Dövlətimizin başçısı
görüşdə çıxış etdi.

(ardı 2-ci səhifədə)

1992-ci il fevralın 25-dən 26-na
keçən gecə erməni silahlı dəstələri
və keçmiş SSRİ-nin Xankəndi
şəhərində yerləşən motoatıcı
alayının hərbçiləri tərəfindən qədim
Xocalı şəhəri yerlə-yeksan edildi.
Bu müdhiş soyqırımı zamanı 613
nəfər, o cümlədən 106 qadın, 63
uşaq və 70 qoca xüsusi qəddarlıqla
öldürüldü, 1275 insan əsir və
girov götürülərək işgəncələrə
məruz qaldı. Qırğın zamanı 487
nəfərə müxtəlif dərəcəli bədən
xəsarətləri yetirildi. Həmçinin 8 ailə
tamamilə məhv edildi, 130 uşaq
valideynlərindən birini, 25 uşaq isə
hər iki valideynini itirdi.
Xocalı faciəsi 200 ilə qədər bir
müddətdə erməni millətçilərinin və
onların havadarlarının Azərbaycan
xalqına qarşı apardıqları etnik
təmizləmə və soyqırımı siyasətinin
davamı idi.
Tarixi faktlar göstərir ki, əzəli
Azərbaycan torpaqlarında – indiki
Ermənistanda, Dağlıq Qarabağ
bölgəsində və onun ətrafındakı yeddi
rayonda yaşayan azərbaycanlılar
erməni millətçilərinin davamlı olaraq
etnik təmizləmə, soyqırımı və
təcavüzkarlıq siyasətinə məruz qalaraq,
doğma yurdlarından didərgin salınıb,
qaçqın və məcburi köçkünə çevriliblər.
“Böyük Ermənistan” xülyası ilə yaşayan
ermənilər öz məqsədlərinə çatmaq üçün
xarici himayədarların köməyi ilə müxtəlif
vaxtlarda azərbaycanlılara qarşı terror
və soyqırımı həyata keçirməklə etnik
təmizləmə siyasəti aparıblar. Təkcə XX
əsrdə azərbaycanlılar dörd dəfə – 19051906-cı, 1918-1920-ci, 1948-1953-cü və
1988-1993-cü illərdə soyqırımı və etnik
təmizləmələrə məruz qalıblar.
SSRİ-nin süqutundan dərhal
sonra isə yenicə yaranmış Ermənistan
Respublikasının ilk addımları dövlət
səviyyəsində zor tətbiqi və Azərbaycan
Respublikasına qarşı təcavüzkar
müharibə etməkdən ibarət oldu. Bütün
bunların nəticəsində Azərbaycan
Respublikası ərazilərinin təqribən
beşdəbiri işğal edildi, zəbt olunmuş
torpaqlarda və Ermənistanın öz
ərazisində bir milyondan artıq köklü
azərbaycanlı etnik təmizləməyə
məruz qaldı. Bu təcavüz zamanı mülki
azərbaycanlı əhaliyə qarşı insanlıq
əleyhinə cinayətlər, o cümlədən
soyqırımı aktları törədildi.
Müharibənin gedişinin ən faciəvi
səhifəsi Xocalı şəhərinin işğalı oldu.
Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ
bölgəsində yerləşən bu şəhərdə
müharibədən əvvəl 7 min insan
yaşayırdı. 1991-ci ilin oktyabrından
şəhər Ermənistan silahlı qüvvələri

tərəfindən tamamilə mühasirəyə alındı.
1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən
gecə kütləvi artilleriya zərbələrinin
ardınca Ermənistan silahlı qüvvələri
keçmiş SSRİ-nin 366-cı motoatıcı
alayının köməyi ilə Xocalını işğal etdilər.
İşğalçılar Xocalını darmadağın edərək
xüsusi amansızlıqla onun dinc əhalisinin
soyqırımını törətdilər.
Ozamankı Azərbaycan hakimiyyəti
erməni təcavüzkarlarının törətdikləri
bu dəhşətli vəhşiliyə siyasi qiymət
verilməsi, qanlı qırğın barədə obyektiv
məlumatların dünya ictimaiyyətinə
çatdırılması üçün heç bir əsaslı iş
görmədi. Yalnız ümummilli lider Heydər
Əliyev xalqın təkidli tələbi ilə yenidən
respublika rəhbərliyinə gəldikdən sonra
həmin qanlı faciəyə hüquqi-siyasi qiymət
verildi. Dahi şəxsiyyətin rəhbərliyi ilə
Azərbaycan hökuməti və parlamenti
erməni millətçilərinin azərbaycanlılara
qarşı törətdiyi cinayətlər, o cümlədən
Xocalı soyqırımı haqqında həqiqətləri
bütün miqyası və dəhşətləri ilə dünya
dövlətlərinə və beynəlxalq ictimaiyyətə
çatdırmaq, bunların soyqırımı siyasəti
kimi tanınmasına nail olmaq üçün
inadlı və ardıcıl fəaliyyət göstərdi. Eyni
zamanda, 1994-cü ildə ulu öndərin
təşəbbüsü ilə Azərbaycan parlamenti 26
fevralı Xocalı soyqırımı günü kimi elan
etdi.
Prezident İlham Əliyev Azərbaycana
rəhbərlik etdiyi ötən illər ərzində
erməni millətçiləri tərəfindən xalqımıza
qarşı törədilən cinayətlər, o cümlədən
Xocalı soyqırımı haqqında həqiqətlərin
dünya ictimaiyyətinə çatdırılması,

onun soyqırımı kimi tanıdılması üçün
məqsədyönlü və ardıcıl iş aparılıb.
Dövlətimizin başçısı Xocalı faciəsini
təcavüzkar erməni millətçilərinin
yüzilliklər boyu Azərbaycan xalqına
qarşı apardıqları soyqırımı və etnik
təmizləmə siyasətinin qanlı səhifəsi kimi
qiymətləndirib.
Azərbaycan Prezidenti çıxışlarının
birində bu barədə deyib: “Xocalı
faciəsi iki yüz ilə yaxın bir müddət
ərzində erməni millətçilərinin və
onların havadarlarının xalqımıza qarşı
apardığı etnik təmizləmə və soyqırımı
siyasətinin davamı və qanlı səhifəsi idi.
Bu mənfur siyasət xalqımıza saysızhesabsız müsibətlər və əzab-əziyyətlər
gətirmişdir.
Xocalı faciəsindən danışarkən
ozamankı rəsmi Azərbaycan
rəhbərliyinin və ölkədə vəziyyətə
ciddi təsir edən siyasi qüvvələrin
acizliyini, səriştəsizliyini, xalqın
taleyinə biganəliyini xüsusi qeyd
etmək lazımdır. Dövlət rəhbərliyi
xalqın qəzəbindən qorxaraq hadisənin
miqyasını kiçiltməyə cəhd etmiş,
bu qanlı cinayət barədə beynəlxalq
ictimaiyyətə operativ və ətraflı məlumat
vermək üçün heç bir iş görməmişdi.
Ozamankı müxalifət isə faciədən xalqın
narazılıq dalğası üzərində hakimiyyətə
gəlmək üçün istifadə etdi. O zaman
Azərbaycanda hökm sürən hərc-mərclik,
hakimiyyətin nüfuzsuzluğu, lidersizlik
bu qanlı fəlakətin baş verməsinə şərait
yaratdı...”.

(ardı 6-cı səhifədə)
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Bakının Ramana qəsəbəsində şəhid ailələri və müharibə
əlillərinə mənzillərin təqdim olunması mərasimi keçirilib
Prezident İlham Əliyevin çıxışı

(əvvəli 1-ci səhifədə)
– Bu gün Bakının Ramana qəsəbəsində
şəhid ailələri və müharibə əlilləri üçün yeni
yaşayış kompleksi istifadəyə verilir. Bu
münasibətlə sizi təbrik edirəm. Burada otuz
bina inşa edilibdir. Binaların hamısı müasir səviyyədə, yüksək keyfiyyətlə tikilib,
mənzillər də çox genişdir, işıqlıdır. Uşaq
bağçası, 1200 şagird yerlik məktəb inşa
edilib. Yəni, yaşayış üçün bütün imkanlar var
və bu münasibətlə sizi ürəkdən təbrik edirəm.
Müharibədən cəmi üç ay yarım keçib, ancaq
şəhid ailələri və müharibə əlilləri üçün artıq
belə gözəl yaşayış kompleksi, şəhərcik inşa
olunub, təqdim edilib.
Bu gün, eyni zamanda, Şağan
qəsəbəsində reabilitasiya mərkəzinin əsaslı
təmirdən sonra açılışı da olub. Orada da
minlərlə qazi hər il müalicə alacaq, reabilitasiyadan keçəcək, öz sağlamlığını bərpa
edəcək. Eyni zamanda, müharibə dövründə
əlini, qolunu itirmiş qazilərimiz üçün də ən
müasir protezlər sifariş edilibdir. Mənə bu
gün verilən məlumata görə, 300-dən çox
qazimiz bu protezlərlə təmin ediləcək. Bizim
ayaqlarını itirmiş qazilərimizin artıq bir
neçəsi bu protezlərlə təmin edilib və onlar
normal həyata dönə biliblər. Bu protezlər
dünyanın aparıcı şirkətlərinin məhsuludur,
ən müasir protezlərdir. Bu protezlər imkan
verəcək ki, bizim qazilərimiz normal həyata
qayıda bilsinlər.
Dövlət şəhid ailələri, müharibə əlilləri
üçün əlindən gələni edir. Mənim bu sahədəki
siyasətim birmənalıdır. Son 17 il ərzində
şəhid ailələri ilə müxtəlif tədbirlərdə
dəfələrlə görüşmüşəm. Bu günə qədər 9200-ə
yaxın şəhid ailəsi, müharibə əlili dövlət
tərəfindən mənzillərlə təmin edilib. Təkcə
keçən il 1572 mənzil verilibdir. Bu il isə 3
minə yaxın mənzil veriləcək. Beləliklə, həm
Birinci, həm İkinci Qarabağ müharibəsində
şəhid olmuş övladlarımızın Bakıda, Sumqayıtda, Abşeron rayonunda yaşayan ailələrinə
bu ilin sonuna qədər mənzillər veriləcək.
Yəni, bu proqramı biz Bakı, Sumqayıt və
Abşeron rayonunda bu ilin sonuna qədər tam
icra edəcəyik. Digər şəhər və rayonlarımızda
yaşayan şəhid ailələri üçün binaların, fərdi
evlərin tikintisi davam etdirilir. Əminəm ki,
yaxın gələcəkdə bu proqram tam icra olunacaqdır. Onu da bildirməliyəm ki, müharibə
əlillərinə 7200-ə yaxın minik avtomaşını
verilib.
Mən bu rəqəmləri sadalamaqla dövlətin
bu kateqoriyadan olan insanlara qayğısını
bir daha dilə gətirmək istəyirəm. Bildirmək
istəyirəm ki, Azərbaycan bu sahədə də dünya
miqyasında ən qabaqcıl yerlərdədir. Dünyada
müharibələr çox olub, itkilər çox olub. O
qədər də uzaq olmayan tarixə nəzər salsaq,
görərik ki, müxtəlif ölkələrdə müharibələrdə
həlak olmuş insanların yaxınlarına heç vaxt
bizdəki qədər qayğı, diqqət göstərilməyib.
Onu da bildirməliyəm ki, Ermənistan
ordusunda da itkilər olub və İkinci Qarabağ
müharibəsində müxtəlif rəqəmlər səslənir.
Bizdə olan məlumata görə, təqribən 6-7 min
işğalçı məhv edilibdir. Onların birinin də
ailəsinə Ermənistan dövləti heç bir yardım
etməyib. Ümumiyyətlə, Ermənistanda bizdə
olan proqram mövcud deyil. Müharibədə
həlak olmuş insanların yaxınlarına nəinki ev,
bir daxma da verilmir. Hər şey müqayisədə
ölçülür. Bizim bu sahədəki siyasətimiz
birmənalıdır. Bu siyasət mənəvi normalara
əsaslanır və Vətən uğrunda canından keçmiş
insanların yaxınları dövlət tərəfindən bundan
sonra da qayğı ilə, diqqətlə əhatə olunacaqlar. Son illər müavinətlərin, pensiyaların
məbləğinin artırılması göz qabağındadır.
Azərbaycan dövləti bu siyasəti bundan sonra
da davam etdirəcək.
İkinci Qarabağ müharibəsində 3 minə
yaxın şəhidimiz olub. Mən, o cümlədən
bunların arasında mülki vətəndaşları da
nəzərdə tuturam. Allah bütün şəhidlərimizə
rəhmət eləsin. Allah sizə, onların yaxınlarına
səbir versin. Şəhidlərimizin ruhu qarşısında
baş əyirik. Bildirməliyəm ki, şəhidlərimizin

qanı yerdə qalmayıb. Biz Birinci Qarabağ
müharibəsinin şəhidlərinin, İkinci Qarabağ
müharibəsinin şəhidlərinin qanını aldıq.
Düşməndən intiqamımızı aldıq, ərazi bütövlüyümüzü bərpa etdik və şəhidlərimizin əziz
xatirəsini qəlbimizdə əbədi yaşadacağıq.
Birinci Qarabağ müharibəsində 12
mindən çox şəhidimiz olmuşdur və 4 minə
yaxın hərbçimiz itkin düşmüşdür, təqribən
16 min itkimiz olmuşdur və torpaqlarımız işğal altına düşmüşdür. İkinci Qarabağ müharibəsində şəhidlərimizin sayı
müharibənin miqyasına görə həddindən artıq
azdır. Əlbəttə, hər bir şəhidimizin xatirəsi
bizim üçün əzizdir. Hər bir insanın həyatı
qiymətsizdir. Ancaq nəzərə alsaq ki, genişmiqyaslı müharibə aparılıb və ilk günlərdən
əks-hücum əməliyyatı, əslində, hücum
əməliyyatına çevrilmişdir. Ermənilərin otuz
il ərzində qurduqları istehkamları, 5-6 xətt
müdafiə istehkamlarını və o bölgənin relyefini nəzərə alsaq, tam qətiyyətlə deyə bilərik
ki, biz istədiyimizə az itkilərlə nail olduq.
Hətta dünyanın aparıcı ölkələrinin hərbi
ekspertləri təəccüb edirlər ki, biz torpaqlarımızı işğalçılardan belə az itkilərlə azad etdik.
Nəyə görə? Çünki bütün əməliyyatlar planlaşdırılanda ən vacib amillərdən biri itkilərin
az olması idi. Hər gün əməliyyat planını
təsdiq edərkən o amil ön planda idi.
Müharibə itkisiz olmur. Bizim
müharibəmiz azadlıq müharibəsi idi,
ədalətli müharibə idi. Ermənistan işğalçılıq müharibəsi aparırdı. Haqq-ədalət bizim
tərəfimizdədir. Ona görə bizim hərbçilərimiz
şəhidlik zirvəsinə ucalaraq Vətən qarşısında öz vətəndaşlıq borcunu şərəflə yerinə
yetirmişlər. Minlərlə hərbçimiz yüksək dövlət
orden və medalları ilə təltif edilmişdir. Onların qəhrəmanlığı, şücaəti, fədakarlığı hər bir
azərbaycanlı üçün örnək olmalıdır, gənc nəsil
üçün örnək olmalıdır və olacaq.
Biz ədaləti bərpa etdik, otuz il ərzində
işğal altında olan torpaqları qaytardıq və
dövlətimizin, xalqımızın gücünü göstərdik.
Müharibənin ilk günündən üstünlük bizim
tərəfimizdə idi. Düşmən demək olar ki,
panikaya, isterikaya qapılmışdı. Ermənistan
ordusunda onların özlərinin etirafına görə 10
mindən çox fərari olmuşdur. İndi Ermənistan
dövləti bilmir ki, bu fərariləri necə mühakimə
etsin. Çünki bu da böyük problemlərə gətirib
çıxara bilər. Azərbaycan Ordusunda bir nəfər
də fərari olmamışdır. Halbuki Birinci Qarabağ müharibəsində fərarilər olub.
Birinci Qarabağ müharibəsində bizim
qəhrəman övladlarımız şücaət göstərmişdilər.
Ancaq o vaxt Azərbaycanın başında olan
insanlar lazımi tədbirlər görə bilməmişdilər.
Xüsusilə AXC-Müsavat cütlüyünün
dövründə Şuşanın, Laçının, Kəlbəcərin
düşmənə verilməsi böyük xəyanət idi və
faktiki olaraq müharibənin sonrakı gedişatını
şərtləndirdi. Çünki Ermənistanla Dağlıq Qarabağ arasında coğrafi bağlantı yaradılmışdır
və ondan sonra digər torpaqların işğalı üçün
ermənilərin çox böyük üstünlüyü yaranmışdır.
O vaxt faktiki olaraq bizim
bölgələrimizin müdafiəsi demək olar ki,
özünümüdafiə qüvvələrinin öhdəsinə buraxılmışdı. Nizami ordu yox idi. Hətta insanları
Kəlbəcərdən, Laçından çıxarmaq üçün lazımi
tədbirlər görülməmişdi, ona görə də, əhali
arasında böyük itkilər olmuşdu. Sabah Xocalı
soyqırımının 29-cu ildönümüdür. Xocalı soyqırımı insanlığa qarşı törədilmiş cinayətdir.
Bu cinayəti Ermənistan dövləti törədib.
Xocalı qurbanlarının da qanı İkinci Qarabağ
müharibəsində alındı.
Əlbəttə ki, biz bütün bu illər ərzində
müharibəyə hazırlaşırdıq. Bunu heç
gizlətmirdik. Çünki bizim torpaqlarımız işğal
altında idi və biz görürdük ki, bu məsələnin
sülh yolu ilə həlli mümkün deyil. Artıq son
illər ərzində buna tam əmin idik. Ermənistan
rəhbərliyinin davranışı, təxribat xarakterli
çıxışları, addımları bizi və deyə bilərəm ki,
beynəlxalq ictimaiyyəti əmin etmişdir ki,
bu münaqişənin sülh yolu ilə həlli mümkün
deyil. Halbuki bu məsələ ilə məşğul olan
Minsk qrupuna həmsədrlik edən ölkələrin

yüksəkvəzifəli rəsmi nümayəndələri daim
təkrarlayırdılar ki, münaqişənin hərbi həlli
yoxdur. Amma biz görürdük ki, münaqişənin
sülh yolu ilə həlli yoxdur. Çünki əks-təqdirdə
30 il ərzində bu məsələ həll olunardı. Deməli,
buna maraq yoxdur, yaxud da ki, belə nə
hərb, nə sülh vəziyyəti kimisə qane edirdi.
Kimisə qane edirdi ki, Azərbaycan xalqı 30 il
ərzində belə vəziyyətdə yaşasın. Kimisə qane
edirdi ki, bizim torpaqlarımız işğal altındadır
və sanki Azərbaycana bu, müəyyən təzyiq
mexanizmi kimi qəbul edilirdi. Bizi inandırmağa çalışırdılar ki, indi reallıq yaranıb, 30 il
ərzində bu reallıq mövcuddur və Azərbaycan
bu reallıqla barışmalıdır. Mən isə deyirdim
ki, heç vaxt biz bu vəziyyətlə barışmayacağıq. Mən deyirdim, heç vaxt imkan
verməyəcəyik ki, bizim torpağımızda ikinci
qondarma erməni dövləti yaradılsın və imkan
vermədik. Bütün gücümüzü səfərbər etdik,
bir çox illər ərzində ardıcıl siyasət apardıq,
həm beynəlxalq müstəvidə, həm iqtisadi
sahədə, həm qonşu ölkələrlə münasibətlərdə,
regional layihələrin icrasında və əlbəttə
ki, ordu quruculuğunun təkmilləşdirilməsi
üçün böyük işlər gördük. Eyni zamanda,
gənc, vətənpərvər, Vətəni hər şeydən çox
sevən nəsil yetişdi. Bax, bu nəsil torpaqlarımızı azad etdi. Şuşada – Cıdır düzündə
Azərbaycan xalqına müraciət edərkən
demişdim ki, mən 2003-cü ildə hakimiyyətə
gələndə bu gün 25-30 yaşında olan insanlar
uşaq idi. Biz onları vətənpərvərlik ruhunda, dövlətə sədaqət ruhunda yetişdirdik və
onlar bizim torpaqlarımızı işğalçılardan azad
etdilər. O cümlədən işğal edilmiş torpaqlarda
heç vaxt olmayan, amma əslən o torpaqlardan olan gənclər torpaqları uğrunda aslan

qələbəmiz təsdiq olundu.
Onsuz da biz bütün torpaqları azad
edəcəkdik. Ancaq itkilər çox ola bilərdi,
xüsusilə Kəlbəcər, Laçın istiqamətində. Artıq
qış gəlmişdi, qar yağmağa başlamışdı, orada
bizim itkilərimiz çox ola bilərdi. Ona görə
düşməni hərbi yolla məğlub etdik, torpağımızdan qovduq, Şuşa şəhərini və digər
şəhərləri işğalçılardan azad etdik. Ondan
sonra Laçın, Kəlbəcər rayonlarını və Ağdam
rayonunun bir hissəsini siyasi yollarla qaytardıq və artıq bizim nəzarətimizdədir.
Müharibədən sonrakı dövrə gəldikdə indi
hər kəs görür ki, Azərbaycanda inkişaf gedir,
quruculuq işləri başlayıb, Ermənistanda isə
böhran hökm sürür, bir-birilərini ittiham
edirlər, bir-birilərini didirlər. Hər zaman
xarici nümayəndələr bizə deyirdilər ki,
Ermənistan cəmiyyəti birlik nümayiş etdirir
və Ermənistan cəmiyyətində milli birlik var.
İndi biz görürük haradadır bu milli birlik. Bu
məğlubiyyətdə bir-birilərini ittiham edirlər,
bir-birilərini günahlandırırlar, kütləvi həbslər
baş verir. Amma nədənsə demokratiyadan
dəm vuran bəzi qeyri-hökumət təşkilatları
və bəzi hökumətlər buna göz yumurlar. Necə
olur Ermənistanda müxalifət gündəlik formatda əzilir, dağıdılır, həbs edilir, öldürülür,
amma buna heç kim reaksiya vermir. Bu,
nəyi göstərir? Necə deyərlər, həmin 30 illik
tarix bir daha əks etdirir ki, biz bu qələbəni
təkcə Ermənistan üzərində qazanmamışıq.
Bizə qarşı mütəşəkkil və güclü dairələr
birləşib bizim torpağımızı əbədi işğal altında
saxlamaq istəyirdilər. Ermənistan, sadəcə
olaraq, bir alət idi, bir vasitə idi. Biz bunu
dağıtdıq. Biz bu məkrli siyasəti alt-üst etdik
və haqq-ədaləti bərpa etdik.

kimi vuruşurdular. Bütün Azərbaycan xalqı,
Azərbaycanda yaşayan bütün xalqların
nümayəndələri bir yumruq kimi birləşərək
düşməni məğlub edib və torpaqlarımızı
işğaldan azad ediblər. Bu, tarixi hadisədir.
Azərbaycan tarixində buna oxşar parlaq
qələbə olmamışdır. Azərbaycan bütün dünyaya öz gücünü göstərdi, xalqımızın iradəsini
göstərdi. Bir daha bütün dünya gördü ki, əgər
iradə varsa, güc varsa, xalq-iqtidar birliyi,
əzmkarlıq və cəsarət varsa, haqq-ədalət öz
yerini tapır. Biz bunu nümayiş etdirdik.
İndi baxın, Ermənistan nə gündədir.
Orada böhran yaşanır, gündə toqquşmalar,
həbslər baş verir, demokratik əsaslar demək
olar ki, tamamilə pozulub. Ermənistan heç
vaxt bu cür acınacaqlı vəziyyətdə olmamışdır. Onları bu vəziyyətə salan onların
rəhbərləridir. Həm 20 il Ermənistana başçılıq
edən xunta rəhbərləri – Köçəryan-Sarkisyan
xuntası, həm ondan sonra gələn hakimiyyət.
Sonra gələn hakimiyyətin qarşısında seçim
var idi – ya işğalçılıq siyasətini davam
etdirəcək və özünü bədbəxt edəcək, ya da
ki, öz xoşu ilə bizim torpağımızdan çıxacaq. Bu şansı biz verdik və mən hətta
müharibə dövründə dəfələrlə demişdim
ki, bizə tarix versinlər, onlar hansı tarixdə
hansı bölgələrdən çıxırlar və biz müharibəni
dayandırırıq. Belə də oldu, tarix verilən kimi
müharibə dayandı. Ancaq onlar məcbur olub
bu tarixi bizə verdilər, öz xoşuna yox. Biz
artıq onların ordusunu, Ermənistan ordusunun canlı qüvvəsini məhv edəndən, onlar
diz çökəndən sonra buna məcbur oldular və
kapitulyasiya aktına imza atdılar və bizim

Ermənistan rəhbərliyi indi gileylənir ki,
onlara verilən silahlar yararsız idi. Bilirsiniz,
kimisə günahlandırmaq hər şeydən asandır.
Ancaq onu da deməlidirlər ki, bu silahlar
onlara pulsuz verilmişdir, müftə verilmişdir.
Özü də bir il yox, iki il yox, 30 il ərzində
onları bizə qarşı silahlandırırdılar. Biz indi
bütün imkanlardan istifadə edib bölgədə
gedən prosesləri diqqətlə izləyirik, bizim
imkanlarımız var, informasiya mənbələrimiz
kifayət qədər çoxdur. Biz bilirik müharibə
dövründə Ermənistana nə qədər pulsuz silah
verildi, müharibədən əvvəl nə qədər verildi.
İyul toqquşmasından dərhal sonra, iyulun
17-dən başlayaraq müharibənin son gününə
qədər Ermənistana gündə bir neçə təyyarə
pulsuz silah gətirilirdi. Həmin o “İskəndər”
raketlərini Ermənistan pulla alıb? Pulsuz alıb.
“Elbrus”, “Toçka-U”, “Skad” raketlərini pulla
alıb? Pulsuz alıb. “S-300”, hansı ki, biz yeddisini məhv etmişik, onlar da pulsuz verilib,
tanklar da, toplar da, digər hava hücumuna
qarşı sistemlər də. Biz onların hamısını məhv
etmişik. Ermənistan ordusu yoxdur, bitib,
qurtarıb.
Amma bir neçə gün əvvəl eşitmişəm ki,
indi onların müttəfiqləri Ermənistan ordusunu yenə də canlandırmaq istəyirlər, onları
modernləşdirmək istəyirlər. Nəyə görə? Kimə
qarşı? Müharibə başa çatıb. Əgər kimsə revanşist fikirlərlə yaşayırsa, bax, bu yumruğu
görəcək, bu, yerindədir və bizim səbrimizi sınamasınlar. Ermənistan ordusu bitdi, yoxdur
və olmamalıdır. Belə bir faşist dövlətdə ordu
olmamalıdır. Biz heç vaxt imkan vermərik
ki, bizim üçün hər hansı bir təhlükə yenidən

yaransın, yaxud da ki, azad edilmiş torpaqlara qayıdacaq vətəndaşlarımız hər hansı bir
risk hiss etsinlər.
Biz bütün işlərə nəzarət edirik. Biz
ordumuzu bundan sonra da gücləndirəcəyik.
Yeni kontraktlar imzalanıb, ən müasir silahlar
alınır, artıq onlar gətirilir. Dünyada hansı müasir silah varsa, onlar da artıq kontraktlanıb
və Azərbaycana gətiriləcək. Müharibə, eyni
zamanda, ordunun gələcək təkmilləşdirilməsi
məsələlərini də üzə çıxarıb. Aparılacaq
islahatlar daha da çevik, daha da döyüşkən
və döyüş qabiliyyəti yüksək olan ordunun
yaranmasına gətirib çıxaracaqdır.
Müharibədən sonra bu gün dünyada
yeni reallıq yaranıb. Bu reallığı biz yaratmışıq, Azərbaycan xalqı yaradıb. Biz iradə
göstərmişik, güc göstərmişik. Bəli, biz
gözləmişik. Həyat göstərdi ki, ən düzgün an
seçilmişdir. İyul ayında bizə qarşı sərhəddə
təxribat törədiləndə də biz əks-hücuma
keçə bilərdik. Ancaq o vaxt mən əks-hücum
əməliyyatını dayandırmışdım. Biz erməniləri
öz torpağımızdan qovub, düz sərhədə gəlib,
sərhədin o tərəfinə keçmədik. Bizi buna təhrik
etmək istəyirdilər. Bizi təxribata çəkmək
istəyirdilər. Əgər biz o vaxt – iyul ayında
Ermənistan ərazisinə keçsəydik, əgər mən o
vaxt ordumuzu dayandırmasaydım, vəziyyət
başqa cür ola bilərdi. Bizi, əslində, buna
təhrik edirdilər, təxribata təhrik edirdilər.
Ermənistandan atılan raketlər Gəncənin,
Bərdə, Tərtər, Goranboy, Naftalan, Ağdam,
Füzuli rayonlarımızın dağılmasına gətirib
çıxarmışdır. Onların atdığı raketlərin biri
Xızıya gəlib çatmışdır. Görün, Xızını döyüş
bölgəsindən neçə kilometr məsafə ayırır. Ona
görə, bu təxribat planları var idi və düzgün an,
düzgün məqam seçildi və düzgün addımlar
atıldı. Ermənistan ordusunu 44 günə məhv
etdik, onların əsrlər boyu yaratdıqları mifləri
darmadağın etdik. Göstərdik ki, müzəffər
xalq Azərbaycan xalqıdır. Göstərdik ki,
döyüşkən xalq Azərbaycan xalqıdır. Onlar
bizim qabağımızda diz çökdülər. Onlar heç
vaxt belə rəzil vəziyyətdə olmamışdılar.
Kimsə onları cəzalandırmalı idi, yoxsa yox?
Bütün dünyaya meydan oxuyurlar. Bütün
dünyaya əsassız tələblər irəli sürürlər. Sanki
hər kəs bunlara kömək etməlidir, bunları
müftə yedizdirməlidir, içizdirməlidir, silahla
təmin etməlidir. Bir zəli kimi yapışıblar dünya
ölkələrinin vücuduna. Bizim torpağımızı işğal
edib, insanları evsiz-eşiksiz qoyub, tarixi
abidələrimizi, məscidlərimizi dağıdıb. Ondan
sonra da deyib ki, bu, erməni torpağıdır.
Kimsə bunları cəzalandırmalı idi, yoxsa yox?
Kimsə onları çökdürməli idi, yoxsa yox? Biz
bunu etdik. Tarixi qələbədir, tarixi nailiyyətdir.
Bir daha demək istəyirəm ki, bu qələbəni biz
şəhidlərimizin qanı hesabına qazanmışıq.
Şəhidlər bizim qəlbimizdə əbədi yaşayır,
yaşayacaq. Allah sizə səbir versin. Siz analar,
atalar xalqımız üçün, dövlətimiz üçün gözəl
insanlar yetişdirmisiniz. O insanların ömrü
uzun olmadı, amma onlar əbədiyyətə qovuşdu
və onlar öz adlarını Azərbaycan xalqının şanlı
tarixinə əbədi yazdırdı.
Mən sizə öz hörmətimi bildirmək
istəyirəm. Bildirmək istəyirəm ki,
Azərbaycan dövləti və mən Prezident kimi
hər zaman sizin yanınızda olacağam.
***
Şəhid Milli Qəhrəman İlqar
İsmayılovun anası Fatma Qocayeva dedi:
– Hörmətli cənab Prezidentimiz, mən
Birinci Qarabağ müharibəsinin şəhid Milli
Qəhrəmanı İlqar İsmayılovun 90 yaşlı
anasıyam. Mən bütün şəhidləri öz övladım
hesab edirəm. Ona görə də bütün şəhidlərin
valideynləri adından, öz adımdan Sizə
minnətdarlıq bildirmək istəyirəm ki, Siz
Qarabağın azadlıq sevincini bizə yaşatdınız. Otuz il gözləsək də, o həsrətdən bizi
qurtardınız. Bu, böyük fəxrdir. Şəhid ailələri
də, şəhid valideynləri də bunun üçün Sizə
minnətdardır. Şəhidlərin də ruhu şad oldu,
torpaqda rahat uyudular. Onu da qeyd
edim ki, Siz Şuşanın azad olunmasını elan
edərkən, “Şuşa sən azadsan!” deyərkən elə
bir azərbaycanlı tanımıram ki, onun gözündə

sevinc yaşı olmasın. Bu, bizim fəxrimiz oldu.
Qeyd etmək istəyirəm ki, Qubadlının iki
polisi – İlqar İsmayılov, Əli Məmmədov bir
çox kəndləri azad edə-edə Laçın dağlarının
ən yüksək zirvəsi olan Qızartı yüksəkliyinə
çıxıb Laçın dəhlizini bağlamaq tapşırığı
almışdılar. O yüksəkliyə çıxanda onlar
məşhur idmançı polislər idi. Çox ağır döyüşlə
rastlaşıblar. Ermənilər əvvəlcədən oranı
zəbt ediblərmiş. Onlar mühasirəyə düşüblər.
Erməni başbilənləri onlara güllə atmayıb.
“Onlar bizə diri lazımdır” deyəndə komandir
olan İlqar deyib ki, uşaqlar soyuqqanlı olun.
Bir atəşlə hamımız onları yerə sərməliyik.
Sağ qalanların dediyinə görə, qumbara
atmaqla, tüfənglə, avtomatla, bir çox silahsursatla 48 erməninin meyitləri yerə sərilib.
Axırda İlqar deyib ki, biz bunlara təslim
olmamalıyıq. Bıçaqları çıxarın əlbəyaxa
döyüşə keçək. Orada əlbəyaxa döyüş gedib,
bu cəsur oğullar şəhid olublar. İndi Şuşa,
Laçın azad olunandan sonra o dağlara baxıb
deyirəm, orada bitən qırmızı lalələr, sizə
qurban olum. Sizin rənginiz ona görə qırmızıdır ki, o igidlərin qanından su içmisiniz.
İndi Prezidentimizin sayəsində, şəhidlərin
qanı bahasına torpaqlarımız azaddır, Şuşa
da, Laçın da bizimdir. Bizim şəhidlərin ruhu
bir də ona görə şaddır ki, cənab Prezident,
Siz şəhid ailələrinə böyük qayğı ilə yanaşırsınız, onların hər bir ehtiyacını çox həvəslə
ödəyirsiniz. Bu gün bizi buraya dəvət edib
ehtiyacı olan şəhid ailələrinə ev bağışlamaqla
yenidən öz qayğınızı göstərirsiniz. Xalqımız
bunu duyur, hiss edir ki, biz Prezidentimizin
himayəsindəyik.
Mən həmişə demişəm, heç kəs qorxmasın ki, gedib şəhid olaram, ailəm baxımsız
qalar. Bizim Prezidentimiz hər bir şəhid
ailəsinin qayğısına qalır. Sizə bütün şəhid
ailələri adından, öz adımdan təşəkkür və
minnətdarlıq edirəm ki, Siz bizi bu cür
qayğı ilə əhatə edirsiniz. Allah Sizi qorusun, dövlətimizi, xalqımızı qorusun. Bütün
şəhidlərimizə rəhmət, qazilərimizə cansağlığı
diləyirəm. Sizinlə fəxr edirik. Allah Sizi
həmişə qorusun. Sağ olun.
***
İkinci qrup Qarabağ müharibəsi əlili
Rahim Babayev dedi:
– Cənab Prezident, müzəffər xalqın
müzəffər Ali Baş Komandanı, Sizə Qarabağ
qaziləri adından, şəhid ailələri adından böyük
təşəkkürümüzü, minnətdarlığımızı bildiririk.
Ona görə ki, Siz nəinki bizim Azərbaycan
xalqına, bütün türk dünyasına bir hədiyyə
etdiniz – Qarabağ hədiyyəsi!
Vaxt uzandıqca son zamanlar insanlarda
ümidsizlik yaranmışdı. Amma Siz bütün bu
ümidsizliyə son qoydunuz. Dünyanın bir çox
ölkələrində müharibələr olur, amma 44 günlük müharibə olmur. 44 gün ərzində belə bir
nəticə heç bir yerdə, heç bir ölkədə olmayıb,
amma bunu Siz etdiniz. Təkcə Azərbaycan
xalqı deyil, bütün türk dünyası Sizinlə fəxr
edir. Siz bütün dünyaya türkün gücünü və Sizin dediyiniz o “dəmir yumruğu” göstərdiniz
və sübut etdiniz. Biz qazi olaraq, əsgər olaraq
yenə də Sizin bütün əmr və sərəncamlarınızı
yerinə yetirməyə hazırıq.
Hörmətli Prezident, biz qazi olaraq
həyatda hər zaman Sizin qayğınızı hiss
edirik. Bizim təqaüdlərimiz, pensiyalarımız məhz Sizin sərəncamlarınız əsasında
mütəmadi surətdə ilbəil, aybaay artırılır.
Məhz bu ilin əvvəlində də sərəncamınızla
Qarabağ müharibəsi əlillərinin, şəhid
ailələrinin pensiya və təqaüdləri artırıldı.
Bir neçə il bundan əvvəl biz Qarabağ
qazilərinə avtomobil hədiyyə etmisiniz.
Mənə də o avtomobildən hədiyyə olunub.
Hazırda o avtomobili idarə edirəm. Bu gün
isə məni evlə təmin edirsiniz.
Cənab Prezident, Siz nəinki bu xalqa,
bütün türk dünyasına lazım olan insansınız.
Allah Sizi qorusun. Var olun, sağ olun. Vətən
sağ olsun!
Prezident İlham Əliyev: Çox sağ olun.
***
Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.

AZƏRTAC

3

26 fevral 2021-ci il, cümə

Prezident İlham Əliyev Şağan Reabilitasiya
Pansionatının açılışında iştirak edib

 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev fevralın
25-də Bakının Xəzər rayonunda Şağan Reabilitasiya Pansionatının
əsaslı təmirdən sonra açılışında iştirak edib. Dövlətimizin başçısı
pansionatda yaradılan şəraitlə tanış oldu.
Məlumat verildi ki, bu pansionat
ümummilli lider Heydər Əliyevin tapşırığı
ilə 2003-cü ildə istifadəyə verilib. Ötən
il isə burada əsaslı təmir işləri görülüb.
Yenidən qurulan 250 çarpayılıq pansionat ildə 5 min nəfərədək xəstə qəbul edə
bilər. Bu tibb müəssisəsində ürək, qandamar, oynaq-hərəkət, əsəb sistemi, endokrin xəstəliklərdən əziyyət çəkənlərə
xidmət göstəriləcək. Əsas xidmətlər
isə funksional diaqnostika, fizioterapiya müalicəsi, tibbi vannalar, müalicəvi
bədən tərbiyəsi, sosial-psixoloji reabilitasiyadır. Burada müalicə alanların
reabilitasiyasında müasir metodika ən

qabaqcıl texnologiyanın tətbiqi ilə paralel
təşkil olunacaq.
Pansionatda Abşeronun iqliminə xas
olan klimoterapiya bu müalicə ocağının əsas özəlliklərindən biridir. Burada
mövsümə uyğun iqlimlə müalicə imkanları ilə yanaşı, fizioterapiyanın da demək
olar bütün sahələri əhatə edilib.
Bildirilib ki, post-müharibə dövründə
bu tip müalicə mərkəzlərinin əhəmiyyəti
xüsusi nəzərə çarpır. Müalicə xidməti
ilə bərabər, əlilliyi olan şəxslərin sosial
statusunun bərpası, cəmiyyətə inteqrasiyası əsas məsələlərdəndir.
Bu il istifadəyə verilməsi gözlənilən

Şamaxı Psixonevroloji Sosial Xidmət
Müəssisəsi, Qəbələ və Şəmkir Uşaq
Reabilitasiya mərkəzləri də daxil olmaqla, ümumilikdə reabilitasiya xidmətləri
göstərilən şəxslərin sayı 30 min nəfərə
çatacaq, 2018-ci ildə isə bu potensial
cəmi 10 min nəfərə bərabər idi.
Müharibədən sonrakı dövrdə 210
qaziyə 1220 reabilitasiya vasitəsi verilib,
15 hərbçi yüksək texnologiyalı protezlə
təmin edilib. Vətən müharibəsində
yaralanmış şəxslərin 90 faizi ilə artıq
evlərində görüş keçirilib. Amputasiyası olan 301 nəfərdən 109-nun protez
ehtiyacları müəyyən edilib. 2021-ci ildə
onların protezlə təmin olunması planlaşdırılır.
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Prezident İlham Əliyev “Signify” şirkətinin
baş icraçı direktorunu və şirkətin rəhbərliyinin
digər nümayəndələrini videoformatda qəbul edib

“Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Türkmənistan Hökuməti arasında Xəzər
dənizində “Dostluq” yatağının karbohidrogen resurslarının birgə kəşfiyyatı, işlənməsi və
mənimsənilməsi haqqında” Anlaşma Memorandumunun təsdiq edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikasının Qanunu
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan
Respublikasının Konstitusiyasının 95-ci maddəsinin I hissəsinin
4-cü bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:
“Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Türkmənistan
Hökuməti arasında Xəzər dənizində “Dostluq” yatağının karbohidrogen resurslarının birgə kəşfiyyatı, işlənməsi və mənimsənilməsi

haqqında” 2021-ci il yanvarın 21-də Aşqabad şəhərində imzalanmış Anlaşma Memorandumu təsdiq edilsin.

İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 23 fevral 2021-ci il

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Böyükşor gölünün ekoloji vəziyyətinin
yaxşılaşdırılması, mühafizəsi və istifadəsi sahəsində əlavə tədbirlər haqqında”
2013-cü il 26 dekabr tarixli 61 nömrəli Fərmanında və “Zığ gölünün ekoloji vəziyyətinin
yaxşılaşdırılması, mühafizəsi və ondan istifadə sahəsində əlavə tədbirlər haqqında”
2014-cü il 15 oktyabr tarixli 774 nömrəli Sərəncamında dəyişiklik edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
fevralın 25-də “Signify” (əvvəlki adı “Philips Lighting”) şirkətinin
baş icraçı direktoru Erik Rondolatı və şirkətin rəhbərliyinin digər
nümayəndələrini videoformatda qəbul edib.
Şirkətin nümayəndələrini salamlayan Prezident İlham Əliyev dedi:
– Hər vaxtınız xeyir.
Erik Rondolat: Hər vaxtınız xeyir.
Prezident İlham Əliyev: Sizi yenidən
görməyə çox şadam. Mən bizim sonuncu görüşlərimizi – ötən ilin yanvar ayında Davosdakı görüşü və həmçinin ötən
il videokonfrans vasitəsilə təşkil olunmuş
görüşü xatırlayıram. Çox şadam ki, sizin
şirkətlə Azərbaycandakı tərəfdaşlarınız
arasında əməkdaşlıq çox uğurla davam
edir. Davosda razılaşdırdığımız kimi,
siz ölkəmizdə çox mühüm layihələri
həyata keçirirsiniz. Biz bütün müzakirə
etdiklərimiz və razılığa gəldiyimiz
məsələləri icra edirik. Mənə bu yaxınlarda məlumat verilmişdir ki, Bakıda,
Sumqayıtda və Şamaxıda küçələrin işıqlandırılması layihəsi uğurla davam edir,
yaxşı nəticələr əldə olunur, elektrik enerjisinin qənaəti yaxşı səviyyədədir. Bu,
çox mühümdür. Çünki bizim ötən dəfə
müzakirə etdiyimiz kimi, Azərbaycan
şəhərlərinin müasirləşdirilməsi prosesi
davam edir. Ona görə də xatırladığınız
kimi, Bakıda biz əsas diqqəti küçə işıqları olmayan küçələrə yönəltməyi qərara
aldıq. Sumqayıtda, eləcə də Şamaxıda
siz layihəni tamamilə üzərinizə götürdünüz. Əminəm ki, belə şəhərlər daha çox
olacaq. Çünki biz artıq yaxşı nəticələr
görürük. Biz artıq səmərəliliyi görürük.
Ötən dəfə müzakirə etdiyimiz kimi,
biz bu texnologiyaları yalnız küçələrin
işıqlandırılması sektorunda deyil, həm
də digər sektorlarda tətbiq edə bilərik xüsusilə azadlıq müharibəsindən sonra

Azərbaycan hər şeyin dağıdıldığı azad
edilmiş əraziləri artıq yenidən qurmağa başladığı dövrdə. Mən dəfələrlə
dediyim kimi, biz həmin ərazilərdə
çox müasir infrastruktur, o cümlədən
“ağıllı şəhərlər”, “ağıllı kəndlər” sistemi
yaratmağı planlaşdırırıq. Proses artıq
başlayıb. Ona görə də bizim müvafiq
strukturlarımızla beynəlxalq şirkətlər
arasında əməkdaşlıq üçün böyük imkan
olacaq. Bu səbəbdən mən əməkdaşlığı
davam etdirməyi və birinci layihənin
ümidvaram ki, çox yaxın zamanda təhvil
verilməsini səbirsizliklə gözləyirəm. Bu,
əməkdaşlığımızın çox yaxşı göstəricisi
olacaq. Bir daha yalnız müzakirələr və
yeni ideyaların inkişaf etdirilməsi baxımından deyil, həm də təmasların qurulması baxımından Davos görüşünün
əhəmiyyətini vurğulayıram. Sizi yenidən
görməyə çox şadam.
“Signify” şirkətinin baş icraçı direktoru Erik Rondolat: “Sizin Azərbaycanın
lideri olaraq münaqişəyə son qoymağınızı görməkdən çox şadıq. Münaqişə heç
kim üçün yaxşı deyil və münaqişənin həlli
bacarığına malik olan liderlərin olması
bizim üçün çox önəmlidir”.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpa olunması münasibətilə təbriklərini
çatdıran “Signify” şirkətinin baş icraçı
direktoru vurğuladı ki, dövlətimizin başçısının Qarabağdakı əraziləri yenidən
Azərbaycana qaytarmağı onları çox
sevindirir. Çünki bu münaqişə uzun
müddət idi ki, davam edirdi.
“Siz bir lider olaraq vəziyyətdən düzgün çıxış yolunu tapa bildiniz”, – deyən

Erik Rondolat vurğuladı ki, onlar işğaldan azad olunmuş ərazilərin təsvirlərini
görüblər və oradakı dağıntıların miqyası
onların qəlbində iz buraxıb.
Erik Rondolat ölkəmizdə həyata
keçirdikləri layihələrdən danışdı, Bakı,
Sumqayıt və Şamaxıda icra olunan
layihələrin aprelin sonunadək yekunlaşacağını qeyd etdi. O, ölkəmizdə yeni
layihələrin icrasında maraqlı olduqlarını
dedi.
Prezident İlham Əliyev: Təşəkkür
edirəm. Təbriklərinizə görə çox sağ
olun. Düşünürəm ki, bu, həqiqətən də
təkcə Azərbaycan üçün deyil, həm də
bütün region üçün tarixi nailiyyət oldu.
Çünki indi regionun tam inteqrasiya
olunmaq üçün böyük imkanı var.
Dövlətimizin başçısı münaqişənin
həlli ilə regiondakı bütün ölkələr üçün
yeni imkanların yaradıldığını dedi. İşğal
dövründə həmin ərazilərimizin ermənilər
tərəfindən tamamilə dağıdıldığını qeyd
edən Prezident İlham Əliyev vurğuladı ki,
biz artıq bu ərazilərdə elektrik enerjisinin
hasilatı, avtomobil və dəmir yollarının
tikintisi ilə bağlı layihələrə start vermişik.
Prezident İlham Əliyev “Signify”
şirkətinin ölkəmizdə icra etdiyi
layihələri də qeyd edərək dedi:
– Hesab edirəm ki, Bakı, Sumqayıt, Şamaxı layihələri sizin şirkətinizin
yüksək fəaliyyətini, səmərəliliyini
həqiqətən də nümayiş etdirir. Bizim yeni
planlarımız var. Biz artıq digər böyük
şəhərlərlə və əlbəttə ki, işğaldan azad
olunmuş ərazilərlə bağlı bu planları
müzakirə etmişik. Biz hər bir şəhərin
yenidən qurulması üçün baş plan hazırlayırıq və küçələrin işıqlandırılması
bunun mühüm bir hissəsi olacaqdır.
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Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini
rəhbər tutaraq qərara alıram:
1. “Böyükşor gölünün ekoloji
vəziyyətinin yaxşılaşdırılması, mühafizəsi
və istifadəsi sahəsində əlavə tədbirlər
haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 26 dekabr tarixli 61
nömrəli Fərmanının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013, №
12, maddə 1528; 2016, № 8, maddə 1384)
1 – 2-ci hissələrində və 5.2-ci bəndində
“İqtisadiyyat” sözü “Ekologiya və Təbii

Sərvətlər” sözləri ilə əvəz edilsin.
2. “Zığ gölünün ekoloji vəziyyətinin
yaxşılaşdırılması, mühafizəsi və ondan
istifadə sahəsində əlavə tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2014-cü il 15 oktyabr tarixli
774 nömrəli Sərəncamının (Azərbaycan
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu,
2014, № 10, maddə 1239; 2016, № 8,
maddə 1384) 1 – 2-ci hissələrində və 5.2ci bəndində “İqtisadiyyat” sözü “Ekologiya
və Təbii Sərvətlər” sözləri ilə əvəz edilsin.
3. Azərbaycan Respublikasının İqtisa-

diyyat Nazirliyi Böyükşor və Zığ göllərinə
aid bütün sənədləri və məlumatları bir ay
müddətində Azərbaycan Respublikasının
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə
təhvil versin.
4. Azərbaycan Respublikasının
Nazirlər Kabineti bu Fərmandan irəli gələn
məsələləri həll etsin.

İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti
Bakı şəhəri, 25 fevral 2021-ci il

“Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Türkmənistan Hökuməti arasında
Xəzər dənizində “Dostluq” yatağının karbohidrogen resurslarının birgə kəşfiyyatı,
işlənməsi və mənimsənilməsi haqqında” Anlaşma Memorandumuna əsasən
“Dostluq” yatağının karbohidrogen resurslarının birgə kəşfiyyatı, işlənməsi və
mənimsənilməsi üzrə tərəflər arasında əməkdaşlığı tənzimləyəcək hökumətlərarası
Sazişin layihəsinin hazırlanması və razılaşdırılması məqsədilə Azərbaycan
Respublikası tərəfindən İşçi Qrupun yaradılması barədə

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini
rəhbər tutaraq qərara alıram:
1. Azərbaycan Respublikasının
2021-ci il 23 fevral tarixli 263-VIQ
nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmiş
“Azərbaycan Respublikası Hökuməti
ilə Türkmənistan Hökuməti arasında
Xəzər dənizində “Dostluq” yatağının
karbohidrogen resurslarının birgə
kəşfiyyatı, işlənməsi və mənimsənilməsi
haqqında” Anlaşma Memorandumunun 3-cü maddəsindən irəli gələrək,
“Dostluq” yatağının karbohidrogen
resurslarının birgə kəşfiyyatı, işlənməsi
və mənimsənilməsi üzrə tərəflər arasında əməkdaşlığı tənzimləyəcək

hökumətlərarası Sazişin layihəsinin hazırlanması və razılaşdırılması məqsədilə
Azərbaycan Respublikası tərəfindən
aşağıdakı tərkibdə İşçi Qrup yaradılsın:

İşçi Qrupun rəhbəri
Azərbaycan Respublikasının energetika naziri

İşçi Qrupun üzvləri
Azərbaycan Respublikası xarici işlər
nazirinin müavini
Azərbaycan Respublikası ədliyyə
nazirinin müavini
Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyat nazirinin müavini

Azərbaycan Respublikası Dövlət
Neft Şirkətinin sərmayələr və marketinq
üzrə vitse-prezidenti
Azərbaycan Respublikası Dövlət
Neft Şirkətinin geologiya və geofizika
üzrə vitse-prezidenti.
2. Azərbaycan Respublikasının
Energetika Nazirliyi və Azərbaycan
Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi bu
Sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll
etsinlər.

İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti
Bakı şəhəri, 25 fevral 2021-ci il
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Bütövlükdə Azərbaycan xalqına qarşı yönəldilmiş Xocalı
soyqırımı öz ağlasığmaz qəddarlığı və qeyri-insani cəza
üsulları ilə bəşər tarixində bir vəhşilik aktıdır. Bu soyqırımı,
eyni zamanda, bütün bəşəriyyətə qarşı tarixi bir cinayətdir.
Heydər ƏLİYEV
Ümummilli lider

A

zərbaycan xalqının tarixində ən müdhiş faciə
olan Xocalı faciəsindən 29 il ötür. Bütün səbəb
və nəticələri ilə bəşəriyyətə qarşı ən amansız
cinayətlərdən sayılan bu soyqırımını 29 il əvvəl millətçitəcavüzkar Ermənistan dövləti himayədarlarının dəstəyi
ilə Azərbaycanda azərbaycanlısız ikinci erməni dövləti
yaratmaq üçün törətmişdir. Ötən illərdə bu qətliamı
törədənlərin cəzasız qalması xalqımızı faciənin özü qədər
ağrıtmış, faciə qurbanlarının incik ruhlarını həmişə sonsuz
hüznvə dərin kədərlə anmışıq.
2020-ci ilin payızında xalqımızın
Qarabağda apardığı müqəddəs
Vətən müharibəsində erməni işğalçılarının darmadağın edilərək torpaqlarımızdan qovulması, ərazilərimizin
30 illik düşmən tapdağından azad
edilməsi ilə şəhidlərimizin, eləcə
də Xocalı qurbanlarının intiqamı da
alınmış, nəhayət, onların narahat
ruhları rahatlıq tapmışdır. Artıq bu il
biz Xacalı soyqırımında həyatlarını
itirmiş şəhidlərimizin xatirəsini təkcə
hüzn və kədərlə deyil, həm də Qarabağda qazandığımız tarixi zəfərdən,
soydaşlarımızı günühsız qətlə
yetirənlərdən, şəhər və kəndlərimizi
viran qoyanlara verdiyimiz cəzadan
doğan yüksək əhvalla anırıq.
Lakin onu da yaddan çıxarmırıq
ki, Xocalı faciəsinin təşkilatçıları
və icraçıları hələ adbaad ədalət
mühakiməsinə çıxarılmamışdır.
Xocal soyqırımı bəşəri cinayət
olduğu kimi, həm də bəşəriyyət
tarixindəki belə kütləvi cinayətlərin
davamıdır. Nə qədər ki, belə
qırğınları törədilənlər axıradək
cəzalandırılmayıb, bu cinayətlərin
kökü kəsilıməyib cəlladlar günahsız
insanların qanını axıdacaq.
Bəşəriyyətin keçmiş həyatında
qəddarlığı ilə dərin sarsıntılar,
kütləviliyi ilə böyük dağıntılar
yaratmış çoxsaylı qırğınlara və
müharibələrə şahidlik edib. Dünya
tarixinə geniş bir zaman çərçivəsində
nəzər saldıqda onun savaşsız,
fəlakətsiz, iztirabsız günlərinin
heyrətamiz dərəcədə az olduğunu
görürük. Mütəxəssislərin hesablamalarına görə, son 200 ildə ən azı
22 müharibə baş verib. Bu prosesin
indiyədək davam etdiyini də nəzərə
alsaq, deyə bilərək ki, üçüncü minilliyin və XXI əsrin bircə günü də savaşsız ötüşməyib. Bütün sivilizasiya
tarixini əhatə edən 5 min illik zaman
kəsiyində 150 milyondan artıq insan
bu müharibələrdə həlak olub. Onların da 73 faizi yalnız XX əsrdə baş
vermiş müharibələrin payına düşür.
Bütün Avropanı və ətrafını
bürümüş və qitəni xalqlarını
qan gölünə qərq etmiş iki dünya
müharibəsi XX əsrdə bu amansız
savaşların sonuncuları idi. II Dünya
müharibəsindən sonra formalaşmış
yeni dünya düzəni, bəşəriyyətin
tərəqqisi və humanistləşməsi
istiqamətində geniş vüsət alan etiksiyasi təkamül prosesləri etnik, dini,
irqi ayrı-seçkiliyə əsaslanan zorakılığın artıq tarixin arxivində qaldığına
böyük ümidlər yaratmışdı. Təəssüf
ki, yenicə toxumları cücərməyə
başlayan bu ümidlər əsrin sonlarına
doğru yenidən Avropanın qonşuluğunda alovlanan etnik müharibələrlə
sönməyə başladı.
Təkcə II Dünya müharibəsindən
sonra bütün dünyanın 151 yerində
231 silahlı konflikt baş verib ki,
bunların da yarıdan çoxu 1990-cı
ildən-- soyuq müharibə qurtarandan
sonrakı ən yaxın tarixi dövrə təsadüf
edir. Amma bütün müharibələrin
içində öz miqyası, qəddarlığı, insanlığa sığmayan əməlləri ilə fərqlənən
elə cinayət aktları vardır ki, onlara
heç cür haqq qazandırmaq mümkün olmayacaq. Təkcə Azərbaycan
tarixinin deyil, bütün bəşər tarixinin
ən dəhşətli hadisələrindən biri olan
Xocalı qətliamı məhz həmin cinayət
aktlarından biridir.
1988-ci ildə Ermənistanda
yaşayan 250 min azərbaycanlının
öz evlərindən və torpaqlarından
qovulması ilə Cənubi Qafqazda etnik
təmizləmə başladı. Ermənistanda
yerləşən 185 Azərbaycan
kəndində yaşayan 250 mindən çox
həmvətənlərimiz öz tarixi torpaqlarından qovuldu, onlara məxsus
31 min yaşayış evi, 165 kolxoz və
sovxoz, çox sayda mal qara və
bütün əmlakları qarət olundu. Bu
əməliyyatlarda 225 nəfər öldürüldü,
1154 nəfər yaralandı. Yüzlərlə soydaşlarımız fiziki işgəncələrə məruz
qaldılar və şikəst oldular.
Az sonra erməni hərbi
birləşmələrinin Azərbaycan ərazisinə
təcavüzü Dağlıq Qarabağ ərazisinin
və onun ətrafındakı daha 7 rayonun işğalı ilə nəticələndi. Qarabağ
müharibəsinin ən faciəli səhifəsi 7
min əhalisi olan Xocalı şəhərinin
yer üzündən tamamilə silinməsi
oldu. 1992-ci ilin fevralın 25-dən
26-a keçən gecə erməni quldurlar
bir neçə həftə öncədən mühasirəyə
alınmış Xocalı şəhərinə hücum
etdilər.
Şaxtalı qış gecəsində qaçıb
canını qurtarmağa çalışan dinc
sakinlər təqib edilərək yollarda və
meşələrdə gülləbaran edildilər.
Şəhər tamamilə yandırılıb məhv
edildi. Xocalı soyqırımı nəticəsində
63-ü uşaq, 106-sı qadın, 70-i qoca
və qarı olmaqla, 613 Xocalı sakini

qətlə yetirildi, 8 ailə tamamilə məhv
edildi, 25 uşaq hər iki valideynini,
130 uşaq isə valideynlərindən birini
itirdi. 76-sı uşaq olmaqla, 487 nəfər
yaralandı, 1275 nəfər əsir götürüldü.
Əsir götürülənlərdən 150 nəfərinin,
o cümlədən 68 qadın və 26 uşağın
taleyi bu günədək məlum deyil.
Amansızlığına görə dünya
tarixində törədilmiş ən qəddar
cinayətləri belə üstələyən bu soyqırımı aktı təkcə Azərbaycan türklərinə
qarşı deyil, bütövlükdə insanlığa,
bəşəriyyətə, beynəlxalq sülhə
qarşı törədilmiş ən ağır cinayət idi.
Xocalı faciəsinə qədər Qarabağda
baş verən bütün olaylar bu faciənin
məqsədli şəkildə həyata keçirilən
etnik təmizləmə siyasətinin tərkib
hissəsi olduğuna heç bir şübhə
yeri qoymur. Xocalının mühasirəyə
alınaraq mülki şəxslərin şəhəri
tərk etməsinə imkan verilməməsi
ermənilərin əsl niyyətini açıq şəkildə
ortaya çıxarır. Öldürdükləri uşaqların,
qocaların, qadınların cəsədlərini tanınmaz hala salmış erməni separatçıları bəşər tarixində ermənilik adına
əbədi şərəfsizlik gətirən soyqırımı
aktına imza atdılar.
Faciənin törədilməsindən yalnız
iki gün sonra hadisə yerinə çatmaq
mümkün oldu. Şahidlərin qarşılaşdıqları tükürpərdici mənzərə sözlə
ifadə edilə bilməyəcək qədər ağır
və amansız idi. Bütün tarixi, kökü
və ruhu ilə yaşadığı torpağa bağlı
olan sadə insanların, o torpaqda
yenicə ayaq tutub yeriməyə başlamış məsum uşaqların cəsədlərini
soyuq qış fəslində isti vətən torpağı
öz ağuşuna almışdı. Kim bilir, son
nəfəslərində istəkləri, diləkləri nə
olmuşdu soydaşlarımızın. Nəsibləri
isə vətən torpağını qucaqlayaraq
şəhidlik zirvəsinə ucalmaq oldu...
Bu qanlı hadisənin şahidi, bütün
ailəsindən yalnız qucağındakı körpə
qızını və 4 yaşlı oğlunu xilas edə
bilmiş gənc bir ana göz yaşları
içərisində, ürək parçalayan Xocalı
tarixçəsini söyləyir: “Xocalıdakı ov
silahlarını da camaatdan almışdılar.
Bizim özümüzü müdafiə etməyə
heç bir imkanımız yox idi. Yalnız
ərim tüfəngini gizlədib saxlamışdı.
Biz od-alov içərisindən viran olmuş
Xocalının kənarına güclə gəlib çıxa
bildik. Sonra gördük ki, silahlılar bizi
izləyərək güllələr yağdırır. Onlar bizə
çatıb öldürmək, ya da əsir götürmək
istəyirdilər. Ərim dayanıb onlara atəş
açmağa başladı. Qışqırdı ki, “Qaçın,
ələ keçməyin!”. Ailəmizin üzvlərindən
bir neçəsi arxadan vurulub yerə
sərildi. O isə hələ də silahlılarla vuruşurdu. Mən ayaqyalın, başıaçıq, iki
balamla uzaqlaşıb kol-kosun içində,
qaranlıqda gözdən itəndə güclə
onun bağırtısını eşidirdim: “Qaçın,
gizlənin, görünməyin”. Biz xilas
olduq. O isə şəhid”.
Azərbaycanlı ər son nəfəsinə
qədər vuruşdu ki, özü ölsə də, ailəsi
düşmən əlinə keçməsin. Bu faciədən
möcüzəli təsadüf nəticəsində qurtulmuşların hamısı bu gün də Xocalı
dərdinin ağır yükü altında inləyir.
Milli Qəhrəman Çingiz Mustafayevin
lentə aldığı dəhşətli görüntülər Xocalı faciəsinin miqyasını və erməni
cəlladlarının vəhşiliyini bütün dünyaya nümayiş etdirir. Elə ermənilərin
özləri də öz mənfur əməllərini
etiraf etməkdən çəkinmir, yazdıqları ilə özlərini ifşa edirlər. Erməni
millətçiliyinin və separatizminin baş
ideoloqu, körpə balaların qatili Zori
Balayanın Xocalı hadisələrindən 4 il
sonra yazdığı “Ruhumuzun dirilməsi”
kitabını oxuyarkən bir daha bunun
şahidi olursan.
Ermənistanın tanınmış və
bədnam ictimai fikir liderlərindən
biri sayılan, keçən ilin payızında
yenilməz saydığı Ermənistan ordusunun məhv edilməsindən sonra gorbagor olmuş müəllif öz kitabında yazıb:
“Biz Xaçaturla uşaqların saxlandığı
zirzəmiyə enən vaxt, əsgərlərimiz
artıq onlardan birini ovuclarından
pəncərə çərçivəsinə mıxlamışdılar.
Uşağın səs-küyünü azaltmaq üçün
Xaçatur onun ağzına öldürdüyümüz
anasının kəsilmiş döşünü soxdu.
Sonra mən onun başının, döşünün
və qarnının dərisini soydum. O, 7
dəqiqə sonra qan itirməsindən öldü.
Birinci ixtisasıma görə həkim olduğum üçün humanistəm və ona görə
də uşağın başına gətirdiklərimizdən
sevinc duymadım. Lakin qəlbim
şadlanırdı. Xaçatur uşağın bədənini
hissələrə böldü və itlərə atdı. Axşam
biz eyni hərəkətləri üç azərbaycanlı
uşağı ilə etdik. Mən erməni,
vətənpərvər və vətəndaş kimi borcumu yerinə yetirdim”.
Bu, XXI əsrdə erməni faşistinin
özü tərəfindən öz qələmi ilə yaradılmış mükəmməl obrazı, avtoport-

retidir! Qarabağın işğalı zamanı
Zori Balayanın sabiq Ermənistan
prezidenti Serj Sərkisyanla birlikdə
hərbi geyimli fotoları da onların
birlikdə törətdiyi cinayət əməllərinin
sübutudur. Bu ölkənin həkimyazıçısı da, prezidenti də Xocalı
soyqırımı və bütövlükdə Qarabağın
işğalı üzərində “erməni millətinin
qəhrəmanlarına” çevriliblər. Lakin
tarixi həqiqətlər bunun qəhrəmanlıq
deyil, növbəti xəyanət, bəşəriyyətə
qarşı cinayət olduğunu sübut edir.
Bu faciə Qafqazlarda türk tarixinin qanlı səhifələrindən biri olsa da,
birincisi deyil. Xocalı soyqırımı bizi
tarixi keçmişimizə yenidən nəzər
salmağa və acı həqiqətləri bir daha
xatırlamağa və xatırlatmağa sövq
edir. Xocalı soyqırımının kökü baş
verdiyi tarixdən çox-çox əvvəlki
zamanlara gedib çıxır. Bu faciəyə
təkcə Qarabağ ətrafında cərəyan
edən hadisələrin tərkib hissəsi kimi
yox, həm də Azərbaycanın tarixi
uğurları, zəngin dövlətçilik ənənələri,
ölkəmizin yerləşdiyi geopolitik məkan
və Qafqaz regionunda tutduğu
önəmli yer kontekstində yanaşmaq

sındırmağa, Azərbaycanı yenidən
əsarət altına almağa yönəlmiş
zorakılıq aktı idi. Xocalı qətliamının
törədilməsinə “dəstək” verənlər
yenicə müstəqilliyini bərpa etmiş
Azərbaycana öz gücünü nümayiş
etdirdi və əsl niyyətini ortaya qoydu.
Xocalı soyqırımı əslində, bütün
dünya türklüyü qarşısına atılan
imperiya “əlcəyi” idi. Son iki yüz
il ərzində dünya imperializminin
köməyi ilə qədim türk torpaqlarında
məskunlaşdırılmış, imperiya boyunduruğunda yaşamağa və imperiya
buyuruqlarını məharətlə yerinə
yetirməyə alışmış, ən çətin anlarda
qonşularına dayaq olmaq əvəzinə
xəyanət etməyi adət etmiş ermənilər
isə həmişə olduğu kimi, bu dəfə də
məkrli imperiya siyasətinin əsas
ifaçıları kimi çıxış etdilər. Nəticədə,
növbəti dəfə torpaqlarımızın bir
hissəsini tərk etməyə məcbur edilsək
də, müstəqillik idealından geri
çəkilmədik.
Bütövlükdə, tarixən Qafqazın
dövlətçilik ənənəsinin əsas hissəsini
məhz Azərbaycanın dövlətçilik
ənənəsi təşkil etmişdir. Buna görə

Azərbaycanda isə vəziyyət
tamamilə fərqlidir. Azərbaycan
həmişə olduğu kimi, bəşəri
dəyərlərə, regionda sülh və sabitliyə
real təhlükə mənbəyi olan mənfur
qüvvələrə qarşı qətiyyətlə mübarizə
aparmaqdadır. Nə qədər çətin olsa
da, Azərbaycan dövləti və xalqı
təkcə öz milli maraqları üçün deyil,
bütövlükdə ümumbəşəri dəyərlərinin
qorunub saxlanılması üçün öz
mübarizəsini fədakarlıqla davam
etdirməkdədir.
Ölkəmiz bütün tarixi boyu çoxsaylı millətlərin nümayəndələrinin
sülh və əmin-amanlıq şəraitində
yaşadığı, bütün dünyaya tolerantlıq örnəyi olan bir məkandır. Hətta
Azərbaycan vətəndaşı olan çoxsaylı
etnik ermənilər də heç bir milli ayrıseçkiliyə məruz qalmadan bu gün də
Azərbaycanda yaşamaqda davam
edirlər. Bu fakt bir daha Azərbaycan
xalqının sülhpərvərliyini, dözümlülüyünü və birgəyaşayış ənənələrinə,
multikulturalizm ideallarına sadiqliyini
nümayiş etdirir.
Xocalı soyqırımının insanlıq
əleyhinə törədilmiş cinayət kimi tanı-

1980-ci illərin sonunda Ermənistan Azərbaycana
qarşı təcavüzə başladı, 300 min azərbaycanlı Ermənistan
ərazisindən deportasiya olundu. Sonra Ermənistanın
Azərbaycan Respublikasına qarşı təcavüzü nəticəsində
1990-cı illərin əvvəlində bizim ərazilərimizin, təxminən, 20
faizi işğal altına düşdü və 1 milyon azərbaycanlı qaçqın
və məcburi köçkünə çevrildi. Xalqımız etnik təmizləməyə
məruz qalıb. 1992-ci ildə Ermənistanın əvvəlki rejimi
müharibə cinayəti – Xocalı soyqırımını törətdi. Nəticədə,
aralarında 106 qadın, 63 uşaq olmaqla, 613 günahsız mülki
şəxs vəhşicəsinə öldürüldü.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
və Əməkdaşlıq Uğrunda İslam
Əməkdaşlıq Təşkilatı Gənclər
Forumunun Mədəniyyətlərarası
Dialoq üzrə baş koordinatoru
Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə
2008-ci ildən etibarən uğurla
həyata keçirilən “Xocalıya ədalət!”
beynəlxalq kampaniyası artıq öz
bəhrələrini verməkdədir. Kampaniya çərçivəsində dünyanın bir çox

Xocalı soyqırımı: qəddar və amansız
erməni faşizmi cəzasız qalmamalıdır!
Erməni millətçilərinin “Azərbaycanlılarsız
Qarabağ!” siyasətinin qanlı səhifəsi

onun əsl səbəblərini üzə çıxarmağa
kömək edər.
Tarixdən yaxşı məlumdur ki,
Azərbaycan dövlətçiliyi özünün ən
yüksək zirvəsinə Səfəvilər dövlətinin
yaradılması ilə çatmışdı. Zamanında
böyük bir coğrafi məkanı əhatə edən
bu dövlətin zəifləməsi ilə Azərbaycan
öz sərhədləri içərisində daralmağa başladı. Səfəvilər dövlətinin
süqutu, Azərbaycanın pərakəndə
şəkildə xanlıqlara parçalanması,
sonda bütün regionun rus imperiyasının nəzarəti altına keçməsi ilə
nəticələndi. Beləliklə, Azərbaycan
dövlətçiliyinin zəifləməsi bütövlükdə
Qafqaz regionunun imperiya caynağına keçməsinə səbəb oldu.
Lakin faciə bununla bitmədi.
Minilliklər ərzində Avrasiyanın sahibi olan qüdrətli türk dövlətçiliyinin
dirçəlməsinə bir daha imkan
verməmək məqsədi ilə Altaylardan Balkanlara qədər uzanan türk
qurşağını parçalamağa çalışan
rus imperiyası “məzlum” erməni
tayfalarını məhz Qafqazda, əzəli
türk torpaqlarında yerləşdirməyə
başladı. Türk zolağının strateji
mərkəzində yerləşən Azərbaycan
imperiyanın şikarına çevrildi. Son üç
yüz ildə əhalisi daim artmaqda olan
Azərbaycanın ərazisi daim azalmağa, dəfələrlə bölünərək imperiya
tərəfindən udulmağa məruz qaldı və
bugünkü Azərbaycan dövləti mövcud
olduğu bütün siyasi-mədəni tarixi
ərzində ən az torpaqlara malikdir.
XX əsrdə rus çarizmini əvəzləyən
sovet imperiyası da bu “ənənəyə”
sadiq qalaraq Azərbaycanı parçalamaqda davam etdi. Qəddarlığı ilə
öz sələfindən heç də geri qalmayan
sovet imperiyası soydaşlarımızın
böyük bir hissəsini Asiya çöllərinə
sürgün etdi, Zəngəzur mahalını
da ermənilərə təhvil verdi. Bütün bunlara mətinliklə sinə gərən
millətimiz yetmiş il ərzində sovet
əsarətinə qarşı mübarizəsini və milli
azadlıq hərəkatını davam etdirdi.
Bu mübarizə 20 Yanvar faciəsindən
keçərək milli dövlətçiliyimizin
bərpasına yol açdı.
Əslində, Xocalı hadisələri
Azərbaycanda sovet imperiyasının
dayaqlarını laxladan milli azadlıq hərəkatını boğmağa yönəlmiş
Qanlı Yanvar faciəsinin davamı idi.
Bu, xalqımızın mübarizlik əzmini

də rus imperiyası mövcud olduğu
bütün zamanlarda Azərbaycan
dövlətçiliyini, xüsusilə onun digər
türk dövlətləri ilə müttəfiqləşib
güclənməsini öz imperialist maraqlarına ciddi təhlükə hesab etmişdir.
Çünki güclü Azərbaycan həm də
güclü Qafqaz deməkdir. Lakin bu
reallığı qəbul etməyən, imperiyalar tərəfindən “böyük Ermənistan”
xülyası ilə “yemlənən” ermənilər tarix
boyu imperiya siyasətinin ucuz aləti
kimi Qafqazda dağıdıcılıq missiyasını məharətlə yerinə yetirmiş və
son 30 ildə Azərbaycan ərazisində
separatizmi alovlandırmaqla, çirkin
ənənələrinə sadiq qaldılar.
Yaxın keçmişimizin ən faciəvi
hadisələrindən olan Xocalı soyqırımı
erməni təfəkkürünün və tipik erməni
xarakterinin təkcə onun qonşuları
üçün deyil, bütövlükdə, bəşəriyyət
üçün nə qədər təhlükəli olduğunu bir
daha sübut etdi. Erməni xarakterinə
xas olan terrorizm, etnik təmizləmə
və işğalçılıq siyasəti müasir dünyada
dayanıqlı sabitliyə və sülhə ən böyük
təhdid mənbələri kimi çıxış edir.
Tarix boyu iyrənc “keyfiyyətlərini”
qoruyub saxlamağa nail olmuş
ermənilər isə bu gün düşdükləri
aciz vəziyyətin kökündə məhz sahib
olduqları ermənilik xarakterinin dayandığının fərqində deyillər. Bununla, ermənilər təkcə Qafqaz regionunda deyil, bütün dünyada sabitliyin
təmin olunmasına qarşı ən böyük
maneə kimi çıxış edir və beynəlxalq
humanizm siyasətinə ağır zərbələr
vururlar.
Ermənilər üçün müstəqillik heç
zaman milli məqsəd olmayıb və
bu gün də əsas şərt deyildir. Son
onilliklərdə Ermənistanın bütün
sahələrdə aparıcı dövlətlərdən asılı
vəziyyətə düşməsi və həmişə olduğu
kimi, onların “vassalı” və lazım
olduqda isə “forpostu” rolunda çıxış
etməsi bunu bir daha sübut etdi.
Vaxtilə, əhalisinin əhəmiyyətli
qismi Azərbaycan türklərindən
və digər millətlərdən ibarət olan
Ermənistanda bu gün vəziyyət
tamamilə fərqlidir. Etnik təmizləmə
nəticəsində digər millətlərin
nümayəndələri zorla öz tarixi yurdyuvalarından qovulmuş və qonşu
dövlətlərdə məskunlaşmağa məcbur
olmuşlar. Ermənistan mono-etnik
dövlətə çevrilmişdir.

dılması təkcə Azərbaycan üçün deyil,
həm də dünya birliyi üçün beynəlxalq
əhəmiyyət kəsb edir. Hələ 1994-cü
ilin fevralında Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi tərəfindən Xocalı
hadisələrinin soyqırımı elan olunması xüsusi əhəmiyyətə malik oldu.
Həmin tarixdən etibarən Xocalı
faciəsi insanlığa qarşı törədilmiş
ən ağır cinayətlərdən biri kimi
daha geniş miqyasda anılmağa
başlandı. O zaman ümummilli lider
Heydər Əliyevin vurğuladığı kimi,
“bütövlükdə Azərbaycan xalqına
qarşı yönəldilmiş Xocalı soyqırımı öz
ağlasığmaz qəddarlığı və qeyri-insani cəza üsulları ilə bəşər tarixində
bir vəhşilik aktıdır. Bu soyqırımı, eyni
zamanda, bütün bəşəriyyətə qarşı
tarixi bir cinayətdir”.
Prezident Heydər Əliyev 1998-ci
ildə imzalanmış “Azərbaycanlıların
soyqırımı haqqında” fərmanda
soydaşlarımıza qarşı törədilmiş
kütləvi qırğınların soyqırımı xarakteri
daşıması, azərbaycanlılara qarşı
aparılmış etnik təmizləmə siyasətinin
aparılması açıq şəkildə ifadə
olunmuşdur. Həmin fərmana uyğun
olaraq, 31 mart günü son yüz ildən
artıq müddətdə davam edən qırğınların qurbanı olmuş soydaşlarımızın
xatirəsinə ehtiram əlaməti olaraq
“Azərbaycanlıların soyqırımı günü”
elan edilmişdir.
Bu gün Azərbaycan
həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə
çatdırılması prosesində Xocalı soyqırımının tanıdılması xüsusi yer tutur.
Dövlət başçısı İlham Əliyev çıxışlarında dəfələrlə Xocalı faciəsinə toxunaraq, bu hadisəni törədənlərin əsl
niyyətlərini, təkcə azərbaycanlılara
qarşı deyil, bəşəriyyətə qarşı
törədilmiş ağır həmin cinayət aktının
mahiyyətini açıq şəkildə ifadə etmişdir. Prezident İlham Əliyev Quba
Soyqırımı Memorial Kompleksinin
açılışında deyib: “Xocalı soyqırımı
dünyanın gözü qabağında baş vermişdir. Yəni biz bunu “erməni soyqırımı” mifi kimi heç bir əsası olmayan
mifologiya əsasında deyil, real faktlar
əsasında görürük. Videomateriallar,
fotoşəkillər, canlı şahidlərin ifadələri bütün bunlar həqiqətdir və reallıqdır”.
Bu faciənin geniş miqyasda tanıdılması isə hər bir azərbaycanlının
müqəddəs borcudur. Heydər Əliyev
Fondunun vitse-prezidenti, Dialoq

ölkəsində Xocalı faciəsinə həsr
olunmuş tədbirlərin keçirilməsi əsl
həqiqətlərin, Ermənistan tərəfindən
ölkəmizə qarşı yürüdülən təcavüzkar
siyasətin mahiyyətinin beynəlxalq
ictimaiyyətə çatdırılmasında
əhəmiyyətli rol oynamaqdadır.
“Xocalıya ədalət!” kampaniyasının ən uğurlu nəticəsi bu faciənin
Pakistan, Meksika, Peru, Çexiya,
Kolumbiya, Bosniya və Herseqovina
kimi dövlətlərin parlamentləri, ABŞ-ın
bir sıra ştatlarının rəsmi qurumları, eləcə də bir çox beynəlxalq
təşkilatlar tərəfindən soyqırımı
aktı kimi tanınması olmuşdur.
Eyni zamanda, dünyanın bir çox
şəhərlərində dünya xalqlarının soydaşlarımıza qarşı törədilmiş soyqırım
aktı haqqında məlumatlandırılması
məqsədilə Xocalı şəhidlərinin
xatirəsini əbədiləşdirən abidələr
ucaldılmaqdadır. Kampaniyanın
Xocalı faciəsini soyqırım aktı və
insanlığa qarşı cinayət kimi tanımaq
tələbini irəli sürən müraciətini artıq
bütün dünyada milyonlarla insan
imzalayıb.
Bütövlükdə, 33 il davam edən
Qarabağ münaqişəsinin ilk 5 ilində
Təcavüzkar ermənistan havadarlarının köməyi ilə Azərbaycanın,
təxminən, 20 faiz ərazisini təşkil
edən 12 rayonunda yerləşən 700
yaşayış məntəqəsini nəzarətində
saxladı. İşğalçı quldur dəstələr 24
min azərbaycanlını vəhşicəsinə
öldürdü, 4 minə qədər dinc əhali əsir
düşdü. Əsir aparılanların əksəriyyəti
uşaq, qadın və qocalardan ibarətdir.
İtkin düşmüşlərin sayı 4965
nəfər oldu. Onlardan 320 qadın,
69 isə uşaq idi. 1 milyona yaxın
azərbaycanlı öz doğma yuvalarından qovularaq qaçqına və məcburi
köçkünə çevrildi.
Bütün bu hadisələrin cərəyan
etdiyi zamanda dünya susdu,
azərbaycanlıların fəryadına səs
verən olmadı. O zaman dünya nəinki
erməniləri qınadı, hətta ermənilərin
bu vəhşiliyinə əl-altdan dəstək
verən dövlətlər, siyasi xadimlər, dini
rəhbərlər də tapıldı. Bəzi beynəlxalq
təşkilatların zorakılıqdan çəkinmək
çağırışlarını eşitməzliyə vuran
ermənilər 1993-cü ildə BMT-nin
bütün işğal olunmuş ərazilərdən
dərhal və qeyd-şərtsiz geri çəkilmək

haqqında qəbul etdiyi 4 Qətnaməyə
də məhəl qoymadı.
Erməni lobbisinin təbliğatına
uymuş Avropa susdu, işğalçıya “dur”
deyən və onu durmağa məcbur edən
güc tapılmadı. Bütün bu hadisələri
planlayan, həyata keçirilməsində
bilavasitə iştirak edən erməni
ideoloqları Zori Balayan, Silva
Kaputikyan, o zamankı Ermənistan
prezidenti Levon Ter-Petrosyan,
səhra komandirləri Robert Koçaryan,
Serj Sarkisyan, Seyran Ohanyan və
başqaları isə soyqırımı və insanlıq əleyhinə cinayətlər törətdiyinə
görə mühakimə olunmaq əvəzinə
Ermənistanda siyasi hakimiyyətə
yiyələndilər və aşkar işğalçılıq
siyasətini davam etdirdilər.
Bütün təzyiqlərə və təhdidlərə
baxmayaraq, ölkəmizin davamlı
inkişafa nail olması və regionun aparıcı dövlətinə çevrilməsi
həm də Qarabağ münaqişəsinin
Azərbaycanın milli maraqları
çərçivəsində həllini gerçəkləşdirdi.
Bu məsələdə Azərbaycanın ən
güclü silahı - onun haqlı mövqeyi
oldu. Azərbaycanın haqlı mövqeyinin arxasında beynəlxalq
siyasətin ədalətli münasibətini və
beynəlxalq hüquq normalarının
yerinə yetirilməsini gerçəkləşdirmək
iradəsi dayanırdı. Dövlətlərin ərazi
bütövlüyünə, ölkələrin suverenliyinə
qarşı real təhdidlər olduğu halda,
gücdən istifadə etmək hüququ kimi
beynəlxalq hüququn prinsipləri
Azərbaycana istənilən yolla öz torpaqlarını azad etmək, öz sərhədləri
daxilində suverenliyini bərpa etmək
imkanları yaradırdı.
Nəhayət, ötən ilin payızında
Prezident, Ali Baş Komandan
İlham Əliyevin müdrik və qətiyyətli
rəhbərliyi altında, xalqımızın
müstəsna birliyi və həmrəyliyi
şəraitində Silahlı Qüvvələrimiz
44 günlük Vətən müharibəsində
beynəlxalq hüqüqun tələbini və milli
iradəni tam gerçəkləşdirdi. Sentyabrın 27-də 30 ilə yaxın işğal altında
qalan torpaqlarımızı azad etmək
üçün müqəddəs savaşa qalxan
Azərbaycan Ordusu bir ay yarımda
yalnız irəliləyərək, Ermənistanın,
demək olar ki, bütün ordusunu və
separatçı rejimin quldur dəstələrini
darmadağın edərək, Azərbaycanın
ərazi bütövlüyünü bərpa etdi. Bununla da 1993-cü ildə BMT tərəfindən
qəbul olunmuş 4 qətnamənin həyata
keçirilməsi təmin olundu.
O ki qaldı Xocalı soyqırımına
beynəlxalq münasibətə, “ BMT
tərəfindən 1948-ci ildə qəbul edilmiş
“Soyqırım cinayətinin qarşısının
alınması və cəzalandırılması haqqında” Konvensiyada əks olunan
müddəalara müvafiq olaraq, cinayət
hadisələrini soyqırım kimi xarakterizə
edən bütün xüsusiyyətləri Xocalının
acı taleyində görmək mümkündür.
Həmin konvensiyada qeyd olunmuş
etnik mənsubiyyətinə görə insanların
məqsədli şəkildə, xüsusi qəddarlıqla
və işgəncə verilərək öldürülməsi,
kütləvi qırğın aktının qabaqcadan
planlaşdırılması kimi meyarlar Xocalı
hadisələrinin mahiyyətini təşkil edir.
Özündə dözümsüzlüyü, etnikdini ayrı-seçkiliyi, məqsədli etnik
təmizləməni, ağlasığmaz işgəncələri
birləşdirən Xocalı qətliamı əsl
soyqırımı hadisəsidir. İndi ağır
məğlubiyyətin sərt ağrısını yaşayan
Ermənistan 30 il ərzində apardığı
təcavüz və işğal siyasətinin acı
nəticələrinin altında inləyir . Ölkə
iflic vəziyyətində, insanlar isə dərin
məyusluq və çaşqınlıq içərisində
küçələrdə dolaşır və vəziyyətdən
çıxış yolu axtarırlar.
Azərbaycanın həyatında isə
yeni bir mərhələ-- azad olunmuş
ərazilərin bərpası mərhələsi başlayır.
Talanlara və qeyri-qanuni istismara
məruz qalmış Qarabağ torpaqlarımızda artıq abadlıq-quruculuq
işlərinə başlanıb.
Lakin Qarabağın azad olunması
nə Ermənistanın, nə də onun adından 30 il torpaqlarımızı işğal altında
saxlamış, soydaşlarımızı həyatından
və bütün hüquqlarından məhrum
etmiş Levon Ter-Petrosyan, Robert
Koçaryan, Serj Sarkisyan və digər
cinayətkarların məsuliyyətdən qaça
biləcəyi anlamına gəlmir.
Hərb meydanında ədalət öz
yerini tutdu, indi Azərbaycan xalqının
düşmənlərini ədalət məhkəməsi
gözləyir. Gec və ya tez hər bir qatil
və quldur erməni Azərbaycan xalqına qarşı törətdiyi bütün cinayətlərə
görə, o cümlədən Xocalı soyqırımına
görə öz layiqli cəzasını alacaq.

Cavanşir FEYZİYEV,
Milli Məclisin deputatı,
fəlsəfə doktoru
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Erməni silahlı qüvvələrinin bəziləri məlumdur. Əgər
onlar bu gün də cəzalarını almayıblarsa, gələcəkdə
öz cəzalarını alacaqlar. Beynəlxalq məhkəmə onların
da cəzasını verəcəkdir. Belə olan halda, demək,
bizim içimizdən cinayət edənlər, xəyanət edənlər də
araşdırılmalıdır və meydana çıxarılmalıdır. Xocalı
hadisəsindən, faciəsindən də istifadə edib hakimiyyətə
gəldilər, faciənin üstünü örtüb basdırmaq istədilər. İndi
bu gün yenə də tarix bunu açır, açacaqdır tarix! Tarix
açacaqdır, geci-tezi var.
Heydər ƏLİYEV
Ümummilli lider

1992-ci ilin fevralı:
tarix təkrarlandı
1992-ci il fevralın 25-dən 26-na
keçən gecə Ermənistan silahlı
qüvvələri Xankəndidə yerləşən
keçmiş SSRİ-nin 4-cü ordusunun
23-cü diviziyasına daxil olan 366cı motoatıcı alayın 10 tankı, 16
zirehli transportyoru, 9 piyadaların
döyüş maşını, 180 nəfər hərbi
mütəxəssisi və xeyli canlı qüvvəsi
ilə Xocalını mühasirəyə aldı.
Ermənilər ən müasir silahlarla
şəhərə hücum edərək Xocalı
şəhərini yerlə-yeksan etdilər.
Çoxsaylı ağır texnika ilə şəhər
tamamilə dağıdıldı, yandırıldı
və insanlar xüsusi qəddarlıqla
qətlə yetirildi. Onların içərisində
başları kəsilən, gözləri çıxarılan,
dərisi soyulan, diri-diri yandırılan
və digər ağır işgəncələrə məruz
qalanlar çoxluq təşkil edirdi.

Erməni həmin ermənidir!
Əsl adı Hovannes TerMartirosyan olan, lakin əsərlərini
"A-Do” imzası ilə çap etdirən
erməni müəllifinin 1907-ci ildə
İrəvanda erməni dilində çap
edilən irihəcmli "Qafqazda
erməni-türk toqquşmaları
(1905-1906-cı illər). Sənədli,
statistik, topoqrafik izahlarla”
əsərində ermənilərin torətdikləri
vəhşiliklər barədə kifayət qədər
fakt yer almışdır. Ermənilər
1992-ci ildə Xocalıda törətdikləri
soyqırımının analoqunu XX əsrin
əvvəllərində– 1905-ci il avqustun
23-də də törətmişdilər. A-Do yazır
ki, erməni silahlı dəstələrinin
Xocalıya hücumu zamanı kənd
əhalisinin bir qismi qaçaraq canını
qurtarmış, bir qismini də ermənilər
öldürmüşdülər. Müəllif daha sonra
yazır ki, Xocalını ələ keçirən
ermənilər əvvəlcə evləri talamış,
sonra isə od vurub yandırmışdılar
ki, bir də əhali geri qayıda
bilməsin.
Azərbaycanın görkəmli
publisisti, pedaqoqu, filosof-alimi
Əhməd bəy Ağaoğlu “İrşad”
qəzetinin 25 sentyabr 1906-cı
il tarixli sayında dərc olunmuş
“Qarabağın əhvalı” məqaləsində
yazırdı: “Yetişdik Xocalı deyilən
postxanəyə. Bu postxanənin adı
yavuqluqda bir il bundan əqdəm
mövcud olan müsəlman kəndinin
adından əxz olunub. Lakin bu
gün həman kənddən bir əsər
də qalmıyıb, yurtları böylə itmiş.
Kəndi ermənilər talan etmişlər.
Yol ilə yaylaqdan enən müsəlman
əyaləti gediyordular. Bunlar hər
qədəmdə bizə ermənilərdən
və kazaklardan şikayət
ediyordular. Birisinin qoyununu
əlindən almışlar, birisinin atını,
birisinin dəvəsini. Hər qədəmdə
min əziyyət görmüş. Və hər
yerdə ermənilər kazaklar ilə iş
görüyordular.”
Erməni silahlı dəstələri
1918-1920-ci illərdə də Xocalıda
soyqırımı törətmişdilər.1918-ci
ildə öncə Xalq Cümhuriyyətinin
Ordusu və Nuri paşanın
komandanlığında Azərbaycana
köməyə gələn Qafqaz İslam
Ordusu birlikdə erməni silahlı
dəstələrinin tərksilah etdilər.
1920-ci ildə Qarabağda yenidən
baş qaldıran erməni separatizmini
general Həbib bəy Səlimovun
komadanlığında Azərbaycan
Ordusu darmadağın etdi və
ermənilər təslim oldular. Bundan
sonra xocalılılar doğma yeryurdlarına qayıda bildilər.
100 il öncə sadalanan
faktlar bu günün mənzərəsini
göz önünə gətirir. Yüz il öncə
erməni hansı xislətdə idisə, bu
gün də eyni, xislətdədir, sadəcə
qiyafəsi dəyişib. O vaxtlar onların
havadarları hansı missiyanı yerinə
yetirirdilərsə, 1991-1994-cü ilərdə
Birinci Qarabağ müharibəsində
olduğu kumi, bu gün də həmin
missiyanı yerinə yetirirlər.
Mahiyyət və niyyət eynidir.

Bu qırğın baş
verməyə bilərdimi?
Qətiyyətlə demək olar ki, bəli,
mümkün idi. Ermənilərə fürsəti
Azərbaycanın o zamankı iqtidarı və müxalifəti birlikdə verdilər.
Xocalı 1988-ci ildən ermənilərin
hədəfində idi. Xocalının Əsgəran-

Xankəndi yolunun üstündə
yerləşməsi, aeroportun Xocalı
ərazisində olması, Xankəndinin
ətrafındakı erməni mövqelərinin
Xocalıdan top atəşi ilə sıradan
çıxarmaq imkanı olması erməni
separatçılarını ciddi narahat edirdi. Xocalını yer üzündən silmək
qərarı alınmışdı. Bunun üçün də
tez-tez təxribatlar hazırlanırdı.
Xocalıdan keçib Xankəndinə
gələn bütün ermənilərə tapşırılırdı ki, şəhərə çatan kimi sirsifətlərini, üst-başlarını bərbad
hala salaraq, Lenin meydanına
gedib onları Xocalıda döydüklərini
söyləsinlər. Belə bir hadisəni o
vaxt Xankəndində xidmət edən
milliyyətcə erməni zabiti podpolkovnik Valeri Uzlyan Moskvada
dərc edilən həftəlik “Veteran"
jurnalına müsahibəsində belə
açıqlamışdı: “Sentyabrın 18də Stepanakertdə Lenin adına
mərkəzi meydanda mitinq keçirilirdi. Bu zaman kimsə şayiə yaydı
ki, Xocalıda erməniləri döyür,
erməni qızlarını zorlayırlar. Mitinqə
toplaşan azğınlaşmış kütlə elə o
zaman həmin kəndə üz tutdu. 2
min nəfər Xocalıya hücum etdi,
42 nəfər yaralandı. Sonradan
aparılmış yoxlama göstərdi ki,
iğtişaş qəsdən törədilmişdir.” Elə
həmin gün Zori Balayan, Sos
Sarkisyan və Silva Kaputikyan
İrəvan televiziyası ilə təcili çıxış
edərək, bütün ermənilər adından Xocalının məhvi üçün hökm
çıxardılar. Bildirdilər ki, nə yolla
olursa-olsun, Xocalı Xankəndi yolunun üstündən silinməlidir. Çünki
o zaman İrəvandan silah-sursatı
yalnız Xocalı aeroportu vasitəsilə
daşımaq mümkün idi.
Xocalı rayonu 1991-ci il
noyabrın 26-da yaradılmış,
Xocalı qəsəbəsinə şəhər statusu verilmişdi. Xocalıda qaçqınların məskunlaşdırılması,
tikinti-quruculuq işlərinin aparılması erməniləri ciddi narahat edirdi. Xocalının məhvi
üçün Ermənistanda çıxarılan
hökmdən, təbii ki, Azərbaycanın
o dövrkü rəhbərləri xəbərdar
idilər. Azərbaycan rəhbərləri
isə Xocalının müdafiəsinin
gücləndirilməsi əvəzinə,
Ermənistandan qovulan və həmin
vaxtadək daimi məskunlaşmamış
azərbaycanlıları, erməni təxribatı
nəticəsində Özbəkistandan
qovulan Axıska türklərini Xocalıda məskunlaşdırmaqla onları,
sanki, ermənilər üçün qurbanlıq
quzuya çevirmişdilər. Əgər 1988ci ilin əvvəlində Xocalıda min
nəfərə qədər əhali yaşayırdısa,
1991-ci ilin noyabrında şəhər
tam mühasirəyə düşənədək
orada yaşayanların sayı 7 minə
yaxın idi. Dağlıq Qarabağın
erməni rəhbərləri isə dəfələrlə
Azərbaycan rəhbərlərinə ultimatum göndərmişdilər ki, Xocalıda
aparılan tikintini dayandırsınlar və
qaçqınları oradan çıxarsınlar.
1988-1989-cu illərdə
Azərbaycana rəhbərlik edən
Əbdürrəhman Vəzirov Dağlıq Qarabağda Xüsusi İdarə
forması tətbiq edilməsinə və
onun rəhbərliyinə ermənipərəst
Arkadi Volskinin gətirilməsinə
razılıq verməklə muxtar vilayətin
sənaye obyektlərinin tədricən
Ermənistanın və Rusiyanın
tabeçiliyinə keçirilməsinə şərait
yaratmışdı. Ermənistan rəhbərləri
nizami ordu yaratmaqla yaşayış
məskənlərimizin bir-bir işğalına
nail olduqları vaxt Azərbaycanın
rəhbərliyi ümidini Rusiya qoşunlarına bağlayırdı. Azərbaycan
müstəqillik əldə etdikdən sonra, 1991-ci il sentyabrın 5-dən
Xocalı soyqırımı baş verənədək
dörd müdafiə naziri (V. Bərşadlı,
T. Mehdiyev, Ş. Musayev, T.
Əliyev) dəyişmişdi. Ermənistanla
sərhəddə müdafiə xətti qurulmamışdı. 1991-ci ilin noyabrında
SSRİ Daxili İşlər Nazirliyinin
qoşunları Dağlıq Qarabağdan
çıxarıldıqdan sonra azərbaycanlı
kəndlərinin quru yolla gediş-gəlişi
kəsilmişdi. Ümid yalnız vertolyotlara qalmışdı. Dekabrın 23-də
Meşəli, 25-də Həsənabad, 26-da
Nəbilər, 28-də Kərkicahan, 1992-ci
il yanvarın 21-də Qaybalı, fevralın
12-də Malıbəyli, Yuxarı Quşçular
və Aşağı Quşçular, 15-də Qa-

radağlı kəndlərini erməni silahlı
qüvvələri işğal etmiş, yüzlərlə
soydaşımızı qətlə yetirmişdilər.
Növbəti hədəf Xocalı idi.
Ermənilərə məlum idi ki,
Azərbaycanda hakimiyyət davası gedir. Yaradılmış könüllü
batalyonların əksəriyyəti Müdafiə
Nazirliyinə deyil, Xalq Cəbhəsinin
nümayəndələrinə tabe olurdular.
Ermənilərə o da məlum idi ki,
Xocalının xilası üçün Ağdamda
cəmləşən qüvvələr yetərincədir.
Lakin vahid komandanlığın
olmaması, orduda hərc-mərcliyin
baş alıb getməsi ermənilərə şans
vermişdi ki, üç il yarım öncədən
həyata keçirmək istədikləri
aksiyanı reallaşdırsınlar. Xocalı
faciəsi ərəfəsində təkcə Ağdam
ərazisində müdafiə və daxili işlər
nazirliklərinin tabeliyində 10 silahlı
birləşmə və könüllülər dəstəsi,
onların da sərəncamında T-72
tankları, toplar və digər hərbi
texnika, kifayət qədər canlı qüvvə
var idi. Lakin həmin vaxt Ağ-

edərək çöllərdə yaxalayıb qətlə
yetirdilər. Bu, azmış kimi, erməni
vandalları sonrakı günlər ölülərdən
də qisas aldılar. Onların başlarının
dərisini soydular, kəllələrini çapdılar, bədənlərinin müxtəlif əzalarını
kəsdilər. Bütün bunlar dünyaya
televiziya vasitəsilə nümayiş
etdirildi. Lakin vicdanı yatmış
dünya oyanmadı, silkələnmədi,
erməninin vəhşiliyi onların üzünə
deyilmədi.
Xankəndidən 9 kilometr
şimalda yerləşən Xocalını işğal
etmək əməliyyatı "Komandos"
ləqəbli Arkadi Ter-Tatevosyana
həvalə edilmişdi. O müdhiş
gecədə Ermənistan silahlı
qüvvələri Xankəndidə yerləşən
keçmiş SSRİ-dən qalma 366-cı
motoatıcı alayın hərbi texnikası
və xeyli canlı qüvvəsi ilə Xocalını mühasirəyə aldı. Xocalı ağır
hərbi texnikadan şiddətli atəşlər
nəticəsində darmadağın edildi,
dinc sakinlərə amansızcasına divan tutuldu. Bir neçə saat ərzində
613 soydaşımız, o cümlədən 106

muzdlular da iştirak etmişlər.
18 sentyabr 2013-cü ildə
Quba Soyqırımı Memorial Kompleksinin açılışında Prezident
İlham Əliyev Xocalı soyqırımını
törədənlər və onların havadarları
haqqında demişdir: “1992-ci ildə
Xocalı soyqırımı törədildi. Xocalı
soyqırımını törədənlər bu gün
Ermənistan rəhbərliyində təmsil
olunan adamlardır. Bu faciə
dünyanın gözü qabağında baş
vermişdir. Yəni, biz bunu “erməni
soyqırımı” mifi kimi heç bir əsası
olmayan mifologiya əsasında deyil, real faktlar əsasında görürük.
Videomateriallar, fotoşəkillər, canlı
şahidlərin ifadələri – bütün bunlar
həqiqətdir və reallıqdır. Ancaq
nədənsə bəziləri bunu görmək
istəmir, bəziləri bu günə qədər
də erməniləri qurban kimi təqdim
etmək istəyirlər.”
Ermənistanın bugünkü
rəhbərliyi isə Xocalı soyqırımının törədilməsində ermənilərin
təqsirkar olmadığını, cinayətin
baiskarının yalnız ruslar olduğu-

1992-ci ildə Xocalı soyqırımı törədildi. Xocalı soyqırımını
törədənlər bu gün Ermənistan rəhbərliyində təmsil olunan
adamlardır. Bu faciə dünyanın gözü qabağında baş
vermişdir. Yəni, biz bunu “erməni soyqırımı” mifi kimi heç
bir əsası olmayan mifologiya əsasında deyil, real faktlar
əsasında görürük. Videomateriallar, fotoşəkillər, canlı
şahidlərin ifadələri – bütün bunlar həqiqətdir və reallıqdır.
Ancaq nədənsə bəziləri bunu görmək istəmir, bəziləri
bu günə qədər də erməniləri qurban kimi təqdim etmək
istəyirlər.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
nazir Həsən Həsənov, daxili işlər
naziri Tofiq Kərimov, müdafiə
nazirləri Şahin Musayev, Tacəddin
Mehdiyev, Xalq Cəbhəsinin
nümayəndəsi Fəhmin Hacıyev,
milli təhlükəsizlik naziri İlhüseyn
Hüseynov və prezidentin Qarabağ zonası üzrə müvəkkili Musa
Məmmədov.
Xocalı soyqırımının
törədilməsində iştirak etmiş
366-cı alayın 2-ci batalyonunun

Xocalı soyqırımı
qan yaddaşımızda

damda mitinqlər keçirildiyindən,
vahid komandanlıq məsələsi
həll edilmədiyindən xocalılıların
xilası üçün hazırlanan əməliyyatlar
axıradək baş tutmamışdı. “Qrad”
qurğularının Ağcabədiyə aparıb gizlədilməsi də ermənilərin
maneəsiz şəkildə Xocalıda soyqırımı həyata keçirmələrinə şərait
yaratdı.
Xocalı Rayon İcra
Hakimiyyətinin başçısı Elman
Məmmədovun, rayon prokuroru Atakişi Atakişiyevin müxtəlif
dövlət orqanlarına göndərdikləri
teleqramlar və müraciətlər
cavabsız qalır, verilən vədlər
sözdən o yana keçmirdi. Bakının Xocalının taleyinə biganəliyi,
cinayətkarcasına məsuliyyətsizliyi
şəhərin süqutunu labüdləşdirirdi.

O müdhiş gecə və sonrası
Tarixdən bəllidir ki, ermənilərin
özündən zəif olana, müdafiəsizə,
qocaya, qadına, uşağa heç
vaxt rəhmi gəlməyib. Erməni
özündən güclünün qabağında isə
həmişə yaltaqlanıb, ona təzim
edib. O müdhiş fevral gecəsində
Xankəndidə qalan keçmiş Sovet
Ordusunun 366-cı motoatıcı alayının canlı qüvvəsindən və texnikasından istifadə edən ermənilər
özlərini çox güclü hiss edirdilər.
Xocalı aeroportunun mühafizə
dəstəsi və könüllü özünümüdafiə
qüvvələri ermənilərin canlı qüvvəsi
və hərbi texnikası qarşısında
duruş gətirə bilməzdi. 1991-ci
ilin oktyabr ayında ermənilər
Xocalı ilə Ağdam arasındakı yolu
kəsmişdilər, şəhərə yalnız vertolyotla getmək mümkün idi. Xocalıya sonuncu vertolyot reysi 1992-ci
il fevralın 13-də təşkil edildi və
həmin gün oradan ən azı 300
sakin çətinliklə çıxarıldı, şəhərdə
isə təqribən 3.000 sakin qalırdı.
Xocalını hava limanının komendantı Əlif Hacıyevin tabeçiliyində
olan milislər və yüngül silahlanmış könüllü döyüşçülər müdafiə
edirdi. Xocalılıar səksəkə içində
hər an ermənilərin hücumunu
gözləyirdilər.
1992-ci il fevralın 25-dən 26na keçən gecə şəhərin üzərinə
hücum edən erməni-rus birləşməsi
XX əsrin ən qəddar cinayətini
törətdilər. Heç kəsə aman
verilmədi. Yaşından, cinsindən,
sağlamlığından asılı olmayaraq,
rastlarına çıxanı güllələdilər.
Qəfildən güllə yağışına düşərək
pərən-pərən olan xocalıllıarı təqib

qadın, 63 uşaq və 70 qoca xüsusi
qəddarlıqla qətlə yetirildi. 8 ailənin
həyatına son qoyuldu, 25 uşaq
hər iki valideynindən, 130 uşaq isə
valideynlərinin birindən məhrum
edildi, 487 dinc Xocalı sakini ağır
yaralandı və 1275 nəfər girov götürüldü. Girov götürülənlərdən 150
nəfərdən çoxunun taleyi indiyədək
məlum deyil.
Budur, özünü dünyaya “yazıq”,
“məzlum”, “soyqırımına məruz
qoyulan xalq” kimi təqdim edən
ermənilərin iç üzü.
Xocalı cinayətinin ortağı olan
366-cı alayın sonrakı aqibəti
haqqında ABŞ tədqiqatçısı Tomas
de Vaal “Qara bağ: Ermənistan və
Azərbaycan sülh və savaş yollarında” adlı əsərində yazır: “Xocalının işğalında 366-cı alayın oynadığı şərəfsiz roldan sonra Moskva
alayın Qarabağdan çıxarılması
barədə əmr verdi. 1992-ci il martın
əvvəllərində alayı müşayiət etmək
üçün Stepanakertə (Xankəndiyə N.M.) dəstə göndərildi, lakin yerli
ermənilər texnikanın çıxarılmasına
mane olmaq üçün yolları blokadaya almışdılar. Axırda, alayın şəxsi
heyətini vertolyotlarla daşıdılar,
lakin, demək olar ki, bütün hərbi
texnika qaldı. Mayor Ohanyan qarnizonda qaldı, onun bir çox erməni
və slavyan zabit yoldaşları ondan
nümunə götürdülər. Burada onlar
tank alverindən tutmuş erməni
döyüşçülərinin hərbi hazırlığma
qədər hər bir işlə məşğul oldular.
Onların arasında Yuri Nikolayeviç
(Yevgeni Nabokiin – N.M.) də var
idi. Gürcüstana gətirilən 366-cı
alay martm 10-da buraxıldı”.
Tomas de Vaal həmin
əsərində Xocalı soyqırımının təşkilatçılarından biri, əli
Azərbaycan xalqının qanına
bulaşmış Serj Sarkisyanın
Ermənistan prezidenti olduğu
dövrdə ondan aldığı müsahibədə
söylədiyi fikirləri bir daha
ermənilərin əsl simasını ortaya
qoyur. Sarkisyan deyib: “Xocalıya qədər azərbaycanlılar hesab
edirdilər ki, bizimlə oyun oynaya
bilərlər, onlar fikirləşirdilər ki,
ermənilər mülki əhaliyə əl qaldıra
bilməzlər. Biz bunu (stereotipi)
qıra bildik. Bax, bu da baş verdi”.
Sonrakı dövrdə aparılan
təhqiqat nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Xocalı üzərinə hücumda terrorçu təşkilatlar kimi tanınan ASALA və “Fidain” (fədailər)
dəstələrinin yaraqlıları, habelə

nu iddia edir. Ermənistanın baş
naziri Nikol Paşinyan öz feysbook
səhifəsində 20 fevral 2020-ci ildə
paylaşdığı postunda yazır: “Xocalıda azərbaycanlılara qarşı həyata
keçirilən qırğınların ermənilər və
azərbaycanlılarla heç bir əlaqəsi
yoxdur. Bu, Rusiyanın 336-cı
polku tərəfindən törədilmişdir.
Bu faciə ilə bağlı bizim heç bir
təqsirimiz yoxdur”. Yenə də erməni
riyakarlığı, erməni saxtakarlığı.
Qatil erməniləri təmizə çıxarmaq cəhdi və təqsiri bütünlüklə
cinayət ortağının üstünə yıxmaqla,
Azərbaycanla Rusiya arasında
nifaq salmaq cəhdi. Əsl erməni
xisləti budur.
Xocalının xilası üçün gedən
döyüşlərdə onun müdafiəçiləri
son nəfəslərinədək vuruşmuş,
onlardan az bir qismi salamat qalmışdır. Xocalı uğrunda
döyüşən milislədən, özünümüdafiə
dəstələrinin döyüşçülərindən
və məsul işçilərdən 9 nəfər
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı
adına layiq görülmüş, 16 nəfər
“Azərbaycan bayrağı”, 58 nəfər
“İgidliyə görə” medalı ilə təltif
edilmişdir.

Cəzasız qalan cinayət
Xocalı soyqırımından 29 il ötsə
də, indiyədək nə həmin vəhşiliyi
törədənlər, nə də faciənin qarşısını almağa məsul olanlar öz layiqli
cəzalarını almayıblar. Görünür,
neçə ki, bir xalq olaraq başımıza gətirilən faciələrin miqyasını
dərk edib onları dünyaya çatdıra
bilməyəcəyik və həmin faciələrin
baş verməsinə imkan verən
şəxsləri cəzalandırmağı bacarmayacağıq, onda faciələrimiz yenə
də təkrarlanacaq.
Xocalıda soyqırımı hadisəsinin
təfsilatını araşdırmaq üçün
1992-ci ilin martında deputat
istintaq komissiyası və Respublika
Prokurorluğunda istintaq qrupu
yaradılmışdı. İnsafən, həm deputat-istintaq qrupu, həm də prokurorluğun istintaq qrupu bu faciənin
baş verməsinin səbəblərini,
onun miqyasını və təqsirkarları
müəyyən etmək üçün kifayət
qədər iş görsələr də, cinayətkarlar
indiyədək cəzasız qalmışlar. 1993cü il fevralın 17-də Milli Məclisdə
deputat-istintaq komissiyasının
rəyi müzakirə edilmiş, faciənin
baş verməsində bu və ya digər
dərəcədə məsuliyyət daşıyan 8
nəfərin adı müəyyən edilmişdir:
prezident Ayaz Mütəllibov, baş

komandiri mayor Seyran Ohanyanın (2016-cı ilin oktyabrına
qədər Ermənistan Respublikasının müdafiə naziri olmuşdur),
366-cı alayın 3-cü batalyonunun
komandiri Yevgeni Nabokinin,
1-ci batalyonun qərargah rəisi
Valeri Çitçyanın və qeyrilərinin
cinayət əməllərini sübuta
yetirən materiallar toplanmış və
Azərbaycan Respublikası CM-nin
müvafiq maddələri ilə nəzərdə
tutulan cinayətləri törətməkdə
təqsirləndirilən şəxslər kimi
məsuliyyətə cəlb olunmaları təsbit
edilmişdir.
Bütün dünyanın gözü qarşısında baş verən bu dəhşətli
soyqırımının əsl mahiyyəti yalnız
ümummilli lider Heydər Əliyev
1993-cü ildə siyasi hakimiyyətə
qayıtdıqdan sonra açıqlanmışdır,
1994-cü ilin fevralında Azərbaycan
Respublikasının Milli Məclisi
Xocalı soyqırımına siyasi-hüquqi qiymət vermişdir. 1994-cü
ilin fevralında Heydər Əliyevin
təşəbbüsü ilə Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Xocalıda
baş vermiş hadisələri təhlil edərək,
ermənilərin törətdikləri cinayət
əməllərinin azərbaycanlılara qarşı
soyqırımı olduğunu beynəlxalq hüquq məsuliyyəti baxımından təsbit
etmiş və 26 fevral tarixinin “Xocalı
soyqırımı günü” kimi qeyd olunması haqqında qərar vermişdir. 1996cı ilin fevralında xocalılarla görüş
zamanı ümummilli lider Heydər
Əliyev göstəriş vermişdi ki, 1992ci ildən bəri davam edən istintaq
yekunlaşdırılsın, cinayətkarlar layiqli cəzalarını alsınlar. İndiyədək
yalnız Fəhmin Hacıyev 15 il həbs
cəzası alıb, ölkədə qalan digər
cinayətkarların işləri amnistiyaya
görə xətm edilib. Deməli, istintaq
həmin cinayətə obyektiv qiymətini
verməyib.
Bu məqamda ümummilli lider
Heydər Əliyevin söylədiklərini
xatırlamağa ehtiyac var: "Erməni
silahlı qüvvələrinin bəziləri
məlumdur. Əgər onlar bu gün
də cəzalarını almayıblarsa,
gələcəkdə öz cəzalarını alacaqlar.
Beynəlxalq məhkəmə onların da
cəzasını verəcəkdir. Belə olan
halda, demək, bizim içimizdən
cinayət edənlər, xəyanət
edənlər də araşdırılmalıdır və
meydana çıxarılmalıdır. Xocalı
hadisəsindən, faciəsindən də
istifadə edib hakimiyyətə gəldilər,

faciənin üstünü örtüb basdırmaq
istədilər. İndi bu gün yenə də tarix
bunu açır, açacaqdır tarix! Tarix
açacaqdır, geci-tezi var".
Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 25 fevral 1997ci il tarixli sərəncamı ilə hər il
fevral ayının 26-sı saat 17.00da Azərbaycan Respublikası
ərazisində Xocalı soyqırımı
qurbanlarının xatirəsinə ehtiram
əlaməti olaraq sükut dəqiqəsi elan
edilib. Prezident İlham Əliyev,
dövlət və hökumət nümayəndələri,
ictimaiyyət təmsilçiləri hər il
fevralın 26-da Xətai rayonunda
faciə qurbanlarının xatirəsinə
ucaldılmış abidəni ziyarət edirlər.
Xocalı soyqırımının baş
verməsindən illər ötdükcə onun
ağrı-acısı heç də unudulmur. Bu
faciə qan yaddaşımıza əbədi həkk
olunub.

“Xocalıya ədalət!”
Xocalı şəhərində törədilmiş
cinayətlərin xarakteri və miqyasına
görə BMT Baş Məclisinin 1948ci il 9 dekabr tarixli 260 (III) saylı
qətnaməsi ilə qəbul edilmiş
“Soyqırımı cinayətinin qarşısının
alınması və cəzalandırılması
haqqında” Konvensiyada ifadə
olunmuş definisiyaya tam uyğun
gəlir. Qabaqcadan planlaşdırılmış
kütləvi və amansız qırğın aktı
həmin ərazidə yaşayan insanları
məhz azərbaycanlı olduqlarına
görə tamamilə məhv etmək niyyəti
ilə törədilib.
Bu faciənin daha geniş
miqyasda tanıdılması hər bir
azərbaycanlının borcudur. Heydər
Əliyev Fondunun vitse-prezidenti,
Dialoq və Əməkdaşlıq Uğrunda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Gənclər
Forumunun Mədəniyyətlərarası
Dialoq üzrə baş koordinatoru
Leyla Əliyevanın təşəbbüsü
ilə 2008-ci ildən etibarən uğurla həyata keçirilən “Xocalıya
ədalət!” beynəlxalq kampaniyası
artıq öz bəhrələrini verməkdədir.
Kampaniya çərçivəsində dünyanın bir çox ölkəsində Xocalı
faciəsinə həsr olunmuş tədbirlərin
keçirilməsi əsl həqiqətlərin,
Ermənistan tərəfindən ölkəmizə
qarşı yürüdülən təcavüzkar
siyasətin mahiyyətinin beynəlxalq
ictimaiyyətə çatdırılmasında
əhəmiyyətli rol oynamaqdadır.
Hazırda dünyanın 13 ölkəsi parlament səviyyəsində, ABŞ-ın 20-dən
artıq ştatı qanunverici orqan
səviyyəsində, İslam Əməkdaşlıq
Təşkilatı Xocalı soyqırımını
rəsmən tanımışdır. Avropa İnsan
Haqları Məhkəməsi 2010-cu il 22
aprel tarixli qərarında Xocalının
azərbaycanlılardan ibarət mülki
əhalisinin qırılmasını “müharibə
cinayətləri və ya insanlığa qarşı
cinayətlər kimi qiymətləndirilə
bilən xüsusilə ağır əməllər” kimi
müəyyən etmişdir. Eyni zamanda,
dünyanın bir çox şəhərlərində
dünya xalqlarının soydaşlarımıza
qarşı törədilmiş soyqırımı aktı
haqqında məlumatlandırılması
məqsədilə Xocalı şəhidlərinin
xatirəsini əbədiləşdirən abidələr
ucaldılmaqdadır.
Litvalı rejissor Andreas
Brokasın Xocalı qırğınından söz
açan “Sonsuz dəhliz” sənədli
filmi Leyla Əliyevanın təşəbbüsü
ilə “Xocalıya ədalət!” təbliğat
kampaniyası çərçivəsində
hazırlanmışdır.
“Virtual Qarabağ” İnformasiyaKommunikasiya Texnologiyaları
Gənclər İctimai Birliyinin Birləşmiş
Krallıqdan olan araşdırmaçıjurnalist İan Piertin ssenarisi
əsasında ərsəyə gətirdiyi “Xocalı –
bir millətin kədəri” sənədli filmi son
illərdə ərsəyə gətirilən ən sanballı
filmlərdəndir.
Ermənistan silahlı qüvvələri
tərəfindən işğal edilmiş
torpaqların azad edilməsi uğrunda
Azərbaycan Ordusunun 2020-ci il
sentyabrın 27-dən noyabrın 10-a
qədər keçirdiyi hərbi əməliyyatlar
nəticəsində təqribən 15 min
kvadratkilometrdən artıq ərazimiz,
o cümlədən də Xocalı rayonunun
11 kəndi işğaldan azad edilmişdir.

Nazim MUSTAFA,
Prezident Kitabxanasının şöbə
müdiri, tarix üzrə
fəlsəfə doktoru
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Pakistanın Sərhəd İşləri Təşkilatı Azərbaycanın
infrastruktur layihələrinin icrasında maraqlıdır

 İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov Pakistanın Sərhəd
İşləri Təşkilatının (FWO) baş direktoru, general-mayor Kamal
Azfarın rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb.
Nazirlikdən AZƏRTAC-a bildirilib ki, görüşdə M.Cabbarov
Azərbaycan Prezidenti, müzəffər

Ali Baş Komandan İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə rəşadətli Ordumuzun
qələbəsini vurğulayaraq, Pakista-

nın 44 günlük Vətən müharibəsi
zamanı Azərbaycanın mövqeyini
birmənalı dəstəkləməsinin yüksək
qiymətləndirildiyini, ölkələrimiz
arasında siyasi əlaqələrin yüksək
səviyyədə olduğunu diqqətə
çatdırıb.

Nazir bildirib ki, azad edilmiş
ərazilərin bərpası və inkişafı konsepsiyası hazırlanıb. Konsepsiyada
dövlət-özəl tərəfdaşlığından geniş
istifadə, həmçinin xarici investorlar üçün xüsusi təşviq proqramları
və ərazilərin inkişafı üçün xarici
şirkətlərin cəlb edilməsi nəzərdə
tutulur.
Pakistanın Sərhəd İşləri
Təşkilatının baş direktoru, generalmayor K.Azfar ölkəsinin Azərbaycanla
əməkdaşlığın inkişafına xüsusi
önəm verdiyini bildirib və əlaqələrin
genişləndirilməsi istiqamətində
fikirlərini bölüşüb. Qeyd edilib ki,
FWO Azərbaycanla infrastruktur
layihələrinin icrası üzrə əməkdaşlıqda
maraqlıdır.
Görüşdə əməkdaşlığın inkişafı
üçün geniş imkanların olduğu vurğulanıb, Pakistan şirkətlərinin ölkəmizdə
həyata keçirilən infrastruktur
layihələrində, işğaldan azad edilmiş
ərazilərimizin bərpasında iştirakına
dair müzakirələr aparılıb.

“Azərbaycan xalqı heç vaxt bu faciəni unutmayacaq”
(əvvəli 1-ci səhifədə)
Xocalı soyqırımının 27-ci ildönümü ilə əlaqədar Bakıda keçirilən
ümumxalq yürüşündə iştirak edən
dövlətimizin başçısı İlham Əliyev
“Rossiya-24” telekanalının müxbirinə
müsahibəsində Xocalı faciəsinin
dəhşətləri barədə danışarkən, təkcə
Azərbaycana deyil, bütün bəşəriyyətə
qarşı törədilmiş bu cinayətin xalqımızın sağalmaz dərdinə çevrildiyini
vurğulayıb. Bildirib ki, bu dəhşətli
hadisədə yalnız Azərbaycan millətinə
mənsub olduqlarına görə günahsız insanlar – qocalar, qadınlar və
uşaqlar həlak olub, zərər çəkiblər:
“Azərbaycan xalqı heç vaxt bu faciəni
unutmayacaq, həmişə xatırlayacaq.
Bu, bizim yaddaşımızda həmişəlik
qalacaq. Əsas odur ki, belə faciələr
daha heç vaxt təkrar olunmasın.
Daha heç vaxt heç bir xalqa qarşı
belə dəhşətli soyqırımı hadisəsi, milli
əlamətə görə qırğın törədilməsin.
Azərbaycan dövləti, xalqı həlak
olanların xatirəsini əziz tutur, yad
edir və onların xatirəsi bizim üçün
müqəddəsdir. Həmin faciəli gecədə
xilas olanlar həmişə bizim üçün
fiziki zədələr, mənəvi yaralar alan,
həmin qətliamı yaşayan insanlar kimi
qalacaqlar. Biz bu adamların aqibətini
yüngülləşdirmək üçün əlimizdən
gələni edirik, dövlət onlara kömək edir
və edəcək. Bir daha demək istəyirəm,
biz hamımız çalışmalıyıq ki, belə
faciələr bəşəriyyət tarixində bir daha
olmasın”.
Ötən il iyulun 6-da Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyev Azərbaycan

televiziyalarına müsahibəsində BMT
Baş Assambleyasının xüsusi sessiyasının keçirilməsi təşəbbüsünü
dəstəkləyən dövlətlərdən və bu
təşəbbüsə qarşı çıxan Ermənistanın
mövqeyindən danışarkən qeyd edib
ki, Ermənistan müstəqil ölkə kimi
formalaşandan dərhal sonra öz əsl
xislətini göstərdi. Xocalı soyqırımını
törədən, başqasının torpağına göz
dikən, bir milyon insanı evsiz-eşiksiz
qoyan ölkə demokrat ola bilməz.
Xocalı qətliamını XX əsrin ən
böyük cinayəti adlandıran
Prezident İlham Əliyev bildirib ki,
azərbaycanlılara qarşı erməni şovinist
dairələri tərəfindən XIX-XX əsrlərdə
mərhələ-mərhələ həyata keçirilən
etnik təmizləmə siyasətinin tərkib
hissəsi olan Xocalı soyqırımı haqqında həqiqətlər dünya ictimaiyyətinə,
xarici ölkələrin parlamentlərinə
çatdırılmalı, Azərbaycan xalqının
və ümumən insanlığın əleyhinə
yönəldilmiş bu son dərəcə ağır hərbi
cinayət beynəlxalq miqyasda öz
hüquqi-siyasi qiymətini almalıdır:
“Mən əminəm ki, gün gələcək Xocalı
faciəsini törədən, dinc əhaliyə qarşı
qəddarlıq göstərən, dinc əhalini məhv
edən erməni cinayətkarları məhkəmə
qarşısında cavab verəcəklər”.
Hər il bu müdhiş faciənin ildönümünün respublikamızda və dünyanın müxtəlif ölkələrində ürəkağrısı
ilə qeyd olunması da bunun bariz
ifadəsidir. Faciə ilə bağlı həqiqətlərin
dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında
Birinci vitse-prezident, Heydər Əliyev
Fondunun prezidenti Mehriban xanım
Əliyevanın böyük xidmətləri də

Vətən müharibəsi nəticəsində
Gəncədə və Bərdədə psixoloji
problemlər yaşayan vətəndaşlarımızın
reabilitasiyasına başlanılır
 Qırx dörd günlük Vətən müharibəsi
nəticəsində psixoloji problemlər yaşayan qazilərimizin,
o cümlədən doğmalarını itirmiş şəhid ailəsi üzvlərinin,
erməni terrorundan fiziki və mənəvi zərər görmüş
vətəndaşlarımızın psixoloji reabilitasiyasının
daha səmərəli təşkili məqsədilə Fövqəladə Hallar
Nazirliyinin (FHN) dəvəti ilə qardaş Türkiyədən
ölkəmizə gələn bir qrup peşəkar klinik-psixoloq və
psixoterapevt fəaliyyətini davam etdirir.

danılmazdır.
İndiyədək Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə dünyanın müxtəlif
ölkələrində çoxsaylı Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsini
anma mərasimləri keçirilib. Bu
aksiyaların iştirakçılarına Fond
tərəfindən hazırlanmış, Qarabağın
və Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin tarixindən
bəhs edən materiallar, bukletlər,
fotoalbomlar və kitablar paylanılıb.
Aksiyalar çərçivəsində ermənilərin
vəhşiliklərindən bəhs edən sənədli
filmlər nümayiş etdirilib, rəsm sərgiləri
təşkil olunub. Qardaş Türkiyədə,
ABŞ-da, Almaniyada, Avstriyada, Belçikada, Gürcüstanda, Hollandiyada
və digər ölkələrdə keçirilən mitinqlər,
anım tədbirləri, konfranslar, sərgilər,
müsabiqələr ictimaiyyət arasında
böyük əks-səda doğurub.
Fondun vitse-prezidenti Leyla
Əliyevanın təşəbbüsü ilə “Xocalıya
ədalət!” kampaniyası çərçivəsində
də hər il silsilə tədbirlər reallaşdırılır.
Həyata keçirilən ardıcıl və kompleks
tədbirlərin məntiqi nəticəsi olaraq
yalan və saxtakarlıq üzərində qurulmuş erməni təbliğat maşınının iç üzü
ifşa olunur.
Faciə ilə əlaqədar dəhşətli faktlar
bu kampaniya çərçivəsində aparılan
işlər sayəsində geniş beynəlxalq
ictimaiyyətə çatdırılır, planetin bütün
guşələrində milyonlarla insan erməni
millətçilərinin əsl simasına bələd
olur, bilirlər ki, ermənilər öz sərsəm
ideyalarını həyata keçirmək naminə
heç nədən, hətta uşaqları belə qətlə
yetirməkdən çəkinmirlər.

 Azərbaycan Respublikasında koronavirus
infeksiyasından 142 nəfər müalicə olunaraq sağalıb,
126 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb.
Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən
məlumata görə, COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri
müsbət çıxmış 3 nəfər vəfat edib.
Hazırkı dövrədək ölkəmizdə 233 min 770 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 228
min 299 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 3209 nəfər vəfat edib.
Aktiv xəstə sayı 2262 nəfərdir.
Ötən müddət ərzində 2 milyon 576 min 454 test aparılıb.
Sonuncu test sayı isə 5438-dir.

“Xalq qəzeti”

Vaqif BAYRAMOV,
“Xalq qəzeti”

Xocalı soyqırımının 29-cu ildönümünə
həsr olunmuş flaşmob keçirilib
 Ölkənin hər yerində olduğu kimi İsmayıllı rayonunda da Xocalı
soyqırımının 29-cu ildönümü ilə əlaqədar tədbirlər həyata keçirilir.
Fevralın 24-də Xocalı faciəsinin ildönümünə həsr olunmuş flaşmob təşkil
olunub. Rayon İcra Hakimiyyətinin təşkilatçılığı, Gənclərin İnkişaf və
Karyera Mərkəzinin İsmayıllı nümayəndəliyinin Gənc könülülərinin iştirakı
ilə şəhərin mərkəzi meydanında təşkil edilən flaşmobda erməni cəlladları
tərəfindən törədilən əsrin faciəsi olan Xocalı soyqırımının dəhşətləri,
insanlığa qarşı işlənmiş ağır cinayətlər, qarlı-şaxtalı havada dinc əhaliyə
erməni vəhşilərinin divan tutması kimi səhnələr öz əksini tapıb.
əbədiləşdiriləcəkdir.
Qeyd edək ki, İsmayıllı Rayon İcra Hakimiyyəti
rəhbərliyinin müvafiq tapşırığına əsasən pandemiya qaydaları gözlənilməklə rayonun
bütün idarə və təşkilatlarında
Xocalı faciəsinin ildönümünə
həsr olunmuş silsilə tədbirlər
ardıcıl olaraq həyata keçirilir.

FHN-in mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, nazirliyin 112 - qaynar telefon xətti vasitəsilə psixoterapevtik yardım
üçün qeydiyyata yazılmış vətəndaşlarımızdan 520-dək şəxsə
mütəxəssislər tərəfindən müvafiq yardım göstərilib.
Fevralın 26-dan etibarən Türkiyədən olan psixoloq
mütəxəssislərin iştirakı ilə Bakı ilə yanaşı, Gəncə və Bərdə
şəhərlərində də müharibədən və erməni terrorundan fiziki və
mənəvi zərər görmüş vətəndaşlarımızın psixoloji reabilitasiyası
işinə başlanılacaq.
Ödənişsiz psixoloji yardım almaq üçün FHN-in 112 - qaynar
telefon xəttinə zəng etmək lazımdır.

Azərbaycanda koronavirusdan 142 nəfər
sağalıb, 126 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb

Artıq Xocalı faciəsinin soyqırımı olması faktı dünyanın bir çox
ölkələrinin və beynəlxalq təşkilatların
qərar və qətnamələrində əksini tapıb.
Meksika, Kolumbiya, Peru, Pakistan,
Bosniya və Herseqovina, Rumıniya,
Çexiya, İordaniya, Honduras, Qvatemala, Panama, Sudan parlamentləri,
eləcə də ABŞ-ın 20-dən çox ştatının qanunverici orqanı və İslam
Əməkdaşlıq Təşkilatı tərəfindən Xocalı soyqırımını tanıyan və pisləyən
sənədlər qəbul edilib. Beynəlxalq
hüquqa görə, soyqırımı sülh və
bəşəriyyət əleyhinə yönələn əməldir
və ən ağır beynəlxalq cinayət sayılır. BMT Baş Məclisinin 1948-ci il 9
dekabr tarixli 260 saylı qətnaməsi ilə
qəbul edilən və 1951-ci ildən qüvvəyə
minən Konvensiyada soyqırımı
cinayətinin hüquqi əsası təsbit edilib.
Ermənistanın Azərbaycana qarşı
təcavüzü zamanı həmin Konvensiyada təsbit edilən soyqırımı cinayətinə
aid bütün əməllər tətbiq olunub.
Xalqımız qəti əmindir ki, hazırda Cənubi Qafqazın iqtisadi güc
mərkəzinə çevrilən, beynəlxalq
aləmdə mövqeyini daha da
möhkəmləndirən, hərbi qüdrəti ilə
seçilən Azərbaycan düşmən tapdağı
altında olan torpaqlarını azad etdiyi,
şəhidlərimizin qisasını aldığı kimi,
Xocalı faciəsini törədən, dinc əhaliyə
qarşı qəddarlıq göstərən erməni
cinayətkarları da məhkəmə qarşısında cavab verəcəklər.

İlqar HƏSƏNOV,
“Xalq qəzeti”nin
bölgə müxbiri
Flaşmobun ardınca Gənclərin İnkişaf və Karyera Mərkəzinin İsmayıllı
nümayəndəliyinin Gənc könülülərinin
iştirakı ilə keçirilən tədbirdə Xocalı
Şəhidlərinin və xalqımıza zəfər tarixini
yaşadan bütün şəhidlərimizin əziz
xatirəsi yad edilib.
Müzəffər Ali Baş Komandan İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə xalqımızın igid
oğulları tərəfindən 44 günlük vətən
müharibəsində şəhidlərimizin qisası
alınıb. Tezliklə Xocalı sakinləri öz
doğma şəhərlərinə qayıdacaqlar orada şəhidlərimizin müqəddəs ruhuna
dualar oxunacaq, onların xatirəsi

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 42

Bakı şəhəri, 25 fevral 2021-ci il

“Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət
qeydiyyatı Qaydası”nın təsdiq edilməsi
haqqında” Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin 2003-cü il 31 oktyabr
tarixli 145 nömrəli Qərarında dəyişiklik
edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 119-cu maddəsinin səkkizinci abzasını
rəhbər tutaraq, Azərbaycan Respublikasının
Nazirlər Kabineti qərara alır:
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2003-cü il 31 oktyabr tarixli 145 nömrəli
Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2003, № 10, maddə 627;
2005, № 7, maddə 678; 2006, № 2, maddə
185, № 4, maddə 378, № 5, maddə 470, №
9, maddə 819, № 10, maddə 902; 2007, №
5, maddə 546, № 10, maddə 1026; 2008, №
2, maddə 114; 2010, № 7, maddə 700; 2011,
№ 7, maddə 737; 2012, № 2, maddə 178,
№ 11, maddələr 1203, 1212, № 12, maddə
1359; 2013, № 3, maddə 348, № 5, maddə
580; 2014, № 5, maddə 554, № 8, maddə
1005; 2015, № 5, maddə 669; 2016, № 2 (II
kitab), maddə 389, № 7, maddə 1343, № 9,
maddə 1585, № 11, maddə 1976; 2017, №

7, maddə 1499, № 12 (II kitab), maddə 2525;
2018, № 12 (II kitab), maddə 2760; 2019, №
3, maddə 516, № 4, maddələr 763, 781, №
8, maddə 1478; 2020, № 3, maddə 369, №
9, maddə 1206, № 10, maddələr 1273, 1304)
ilə təsdiq edilmiş “Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı Qaydası”na aşağıdakı
məzmunda 1.7-1-ci bənd əlavə edilsin:
“1.7-1. Valideyn himayəsindən məhrum
olmuş və övladlığa götürülən uşaqların və onları övladlığa götürməyi arzu edən şəxslərin
uçotunun, həmçinin övladlığagötürmə
sahəsində digər xidmətlərin elektron qaydada aparılması ilə bağlı Azərbaycan
Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial
Müdafiəsi Nazirliyinin mərkəzləşdirilmiş
elektron informasiya sisteminin “Valideyn
himayəsindən məhrum olmuş uşaqlar və
övladlığagötürmə” altsisteminə inteqrasiya
edilmiş Azərbaycan Respublikası Ədliyyə
Nazirliyinin “Vətəndaşlıq vəziyyəti aktları”
avtomatlaşdırılmış qeydiyyat informasiya
sistemindəki məlumatların verilməsi sorğu
vasitəsilə həyata keçirilir.”.

Əli ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

Azərbaycanın xarici işlər naziri Pakistanın
Sərhəd İşləri Təşkilatının Baş direktorunun
başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb

 Fevralın 25-də Azərbaycan Respublikasının
xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Pakistan İslam
Respublikasının Sərhəd İşləri Təşkilatının Baş
direktoru general-mayor Kamal Azfarın başçılıq etdiyi
nümayəndə heyəti ilə görüşüb.
Xarici İşlər Nazirliyinin
Mətbuat xidməti idarəsindən
AZƏRTAC-a bildiriblər ki,
nazir Ceyhun Bayramov
qarşı tərəfi səmimiyyətlə
salamlayıb, Azərbaycan
Respublikası ilə Pakistan
İslam Respublikası arasında mövcud olan dostluq və
qardaşlıq münasibətlərinin
cari vəziyyətini məmnunluqla
qeyd edib. Pakistanın

Azərbaycanın beynəlxalq
hüquqa əsaslanan ədalətli
mövqeyini hər zaman
dəstəkləməsinin Azərbaycan
dövləti və xalqı tərəfindən
yüksək qiymətləndirildiyi qarşı tərəfin diqqətinə çatdırılıb.
Sərhəd İşləri Təşkilatının
səfəri çərçivəsində keçirdiyi görüşlərin və işğaldan
azad olunmuş ərazilərə
baş çəkmələrinin bölgədəki

vəziyyətlə yaxından tanış
olmaq üçün əlverişli imkan yaratdığı qeyd olunub.
Ümumilikdə bu səfərin faydalı olacağı və ölkələrimiz arasında inkişaf edən əlaqələrə
müsbət töhfə verəcəyinə
inam ifadə edilib.
Sərhəd İşləri Təşkilatının
Baş direktoru generalmayor Kamal Azfar, öz
növbəsində, səmimi qəbula
görə nazir Ceyhun Bayramova təşəkkürünü bildirib,
Azərbaycan dövləti və xalqını Qələbə münasibətilə bir
daha təbrik edib. O, işğaldan
azad olunmuş məntəqələrə
səfərləri çərçivəsində bu
ərazilərdə törədilmiş dağıntıların miqyasının şahidi olduqlarını təəssüflə qeyd edərək,
buna rəğmən, ərazilərin
Azərbaycanın nəzarətinə qayıtmasından böyük fəxr hiss
etdiklərini vurğulayıb.
Söhbət zamanı qarşı
tərəf cari səfəri olduqca
məhsuldar qiymətləndirib.
Görüşdə, həmçinin
ikitərəfli əlaqələrin gələcək
inkişaf perspektivləri üzrə
fikir mübadiləsi aparılıb.

Azərbaycan ilə İsrail arasında
ikitərəfli əməkdaşlıq münasibətlərinin
inkişaf perspektivləri müzakirə edilib
 Azərbaycanın
xarici işlər naziri
Ceyhun Bayramov
fevralın 25-də İsrailin
ölkəmizdəki səfiri Corc
Diklə görüşüb.
Xarici İşlər Nazirliyinin
mətbuat xidməti idarəsindən
AZƏRTAC-a bildiriblər ki,
görüşdə tərəflər bölgədə
mövcud olan cari vəziyyət,
habelə 2020-ci il 10 noyabr
və 2021-ci il 11 yanvar tarixli
üçtərəfli bəyanatların həyata
keçirilməsi ilə bağlı məsələlər
ətrafında fikir mübadiləsi
aparıblar.
Tərəflər, habelə

Azərbaycanla İsrail arasında ikitərəfli əməkdaşlıq
münasibətlərinin inkişafı
perspektivlərini müzakirə

ediblər.
Görüşdə, həmçinin
qarşılıqlı maraq doğuran
digər məsələlər üzrə fikir
mübadiləsi aparılıb.

XİN: Lüksemburqun xarici işlər nazirinin Azərbaycanı
ittiham etməsi onun bölgədəki vəziyyətdən xəbərsiz
nümayiş etdirdiyi qərəzli mövqeyinin göstəricisidir
 Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər
Nazirliyinin (XİN) mətbuat xidməti idarəsi
Lüksemburqun xarici işlər nazirinin BMT-nin İnsan
Hüquqları Şurasının 46-cı iclasında çıxışı zamanı
səsləndirdiyi bəzi fikirlərə münasibət bildirib.
XİN-dən AZƏRTAC-a
bildirilib ki, Lüksemburq xarici
işlər və Avropa məsələləri üzrə
naziri Jan Asselbornun fevralın
24-də BMT İnsan Hüquqları
Şurasının 46-cı iclasında
çıxışı zamanı “Azərbaycanı
Dağlıq Qarabağda çoxlu
dağıntılara səbəb olan hərbi
hücumda və Türkiyəni onu
dəstəkləməkdə” ittiham etməsi
bu dövlət rəsmisinin bölgədəki
vəziyyətdən xəbərsiz şəkildə
və beynəlxalq hüququn müvafiq prinsiplərinə tamamilə zidd

olaraq nümayiş etdirdiyi qərəzli
mövqeyinin göstəricisidir.
Qeyd olunub ki, özünü
insan hüquqları keşikçisi kimi
qələmə verməyə çalışan Jan
Asselborn Ermənistanın 30 ilə
yaxın müddətdə Azərbaycanın
beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazilərinin 20 faizini işğal
altında saxlayıb, bu ərazilərdə
qanlı etnik təmizləmə həyata
keçirərkən, 1 milyondan çox
azərbaycanlının fundamental
hüquqlarını kobud şəkildə
pozarkən bu məsələni nəyə

görə bir dəfə də olsun BMT
İnsan Hüquqları Şurasında və
ya digər müvafiq beynəlxalq
platformada qaldırmayıb?
Bəlkə Lüksemburq XİN-in
Ermənistanın sentyabrın
27-də əl atdığı növbəti hərbi
təxribat nəticəsində başlayan
hərbi əməliyyatlar zamanı
Ermənistan silahlı qüvvələrinin
məqsədyönlü şəkildə döyüş
əməliyyatları zonasından
uzaqda yerləşən mülki insanları hədəfə aldığı, 100-dən
çox günahsız azərbaycanlını
qətlə yetirdiyi barədə məlumatı
yoxdur?
İnsan hüquqları məsələsini
siyasi qərəzlilik mövzusuna çevirmək heç kimə,
o cümlədən Lüksemburq
xarici işlər nazirinə başucalığı
gətirməz.

26 fevral 2021-ci il, cümə

XX əsrin sonunda sivil dünyanın gözü qarşısında
törədilmiş Xocalı soyqırımı indiyədək bəşəriyyətə qarşı
törədilmiş ən ağır cinayətlərdəndir. Tarixin yaddaşından
heç vaxt silinməyən Xatın, Liditsa, Oradur, Holokost,
Sonqmi, Ruanda və Srebrenitsa kimi dəhşətli faciələrlə
bir sırada duran Xocalı faciəsi Azərbaycanın əzəli və
əbədi torpağı olan Qarabağda azərbaycanlıların məhvinə
yönəldilmiş tarixi ssenarinin yeni mərhələsi, genosid
aktıdır.
2018-ci ildə Xocalı soyqırımının tarixi, siyasi, hüquqi, psxoloji
məqamlarını özündə ehtiva edən
ssenari müəllifi, rejissoru və
prodüsseri olduğum “ Cəzasız
cinayət” sənədli filminin çəkilişi
zamanı, bir aydan çox müddətdə
Azərbaycan Respublikası Hərbi
Prokurorluğunda Xocalı cinayət
işi üzrə istintaq qrupunun materialları, o cümlədən tibbi ekspertiza, sahidlərin ifadələri ilə tanış
oldum. Xocalı cinayəti işi üzrə
istintaq aparan müstəntiqlərin
fikirlərini öyrəndim. Bundan əlavə,
o dəhşətli gecəni yaşayan onlarca
şahiddən, girov düşmüş Xocalı
sakinindən, Xocalı soyqırımını
lentə alan operator Seyidağa Mövsümovdan, faciənin şahidi olan
litvalı jurnalist Riçard Lapaitistdən
müsahibə aldım.
Qeyd edim ki, tarixi publisistik, elmi-kütləvi janrları özündə
birləşdirən ekran əsərinin 2018-ci
ildə Ankarada Beynəlxalq Xocalı
Simpoziumunda ilk təqdimatı keçirilib, film nümayiş olunub. 2019-cu
ildə Azərbaycan İstiqlal Muzeyində
təqdimatı olub, Azərbaycan Televiziyasında (AzTV) efirə verilib.
Sənədli film Azərbaycan Televiziyasının Arxivində, Azərbaycan
İstiqlal Muzeyində və AMEA-nın
Azərbaycan Tarixi Muzeyində
saxlanılır.
“Cəzasız cinayət” sənədli filminin hazırlanması zamanı əldə etdiyim xeyli sayda material bir mənalı
şəkildə deməyə əsas verir ki,
dinc əhalinin vəhşicəsinə kütləvi
qırğını olan Xocalı soyqırımı
insanlığa qarşı ən ağır beynəlxalq
cinayətdir! Və bir də əmin olursan ki, Xocalı soyqırımı təkcə
azərbaycanlıların deyil, insanlıq
duyğusu olan hər kəsin qəzəb,
nifrət ünvanıdır. Bəşəriyyətin yaddaşında arxivləşən qanla yazılmış
tarixi sənəddir!
Xronometrajı 40 dəqiqə olan
sənədli filmdə məhkəmə tibbi ekspertiza faktlarının, istintaq materiallarının, soyqırımı şahidlərinin
ifadələrinin hamısını vermək təbii
ki, mümkün deyildi. Əldə etdiyim
geniş fakt toplusunun bir qısmini “Xalq qəzeti”nin oxucularına
təqdim edirəm.
Hərbi Prokrorluğun Xüsusi
İstintaq şöbəsinin keçmiş rəisi
Rauf Məmmədovun verdiyi
müsahibədən aydın oldu ki, 1992ci il fevralın 25-dən 26-na keçən
gecə Ermənistan Respublikasının
hərbi birləşmələri, Dağlıq Qarabağdakı erməni terrorçu dəstələri,
xarici ölkələrdən gəlmiş erməni
terror təşkilatlarının muzdlu
dəstələri keçmiş sovet ordusunun Xankəndidə yerləşən 366-cı
motoatıcı alayı ilə əvvəlcədən
cinayət əlaqəsinə girərək Xocalıya hücum edib. Çoxsaylı zirehli
texnika və odlu silah ilə bir neçə
saatın içərisində şəhər tamamilə
dağıdılmış, yandırılmış və insanlar xüsusi qəddarlıqla qətlə
yetirilmişdir. Dəhşətli cinayət
əməli nəticəsində 613 nəfər dinc
azərbaycanlı milli mənsubiyyətinə
görə vəhşicəsinə qətlə yetirilmişdir. Onlardan, 83 nəfəri uşaq, 106
nəfəri qadın, 70 nəfəri isə qocalar idi. Bunların içərisində 8 ailə
tamamilə məhv edilmiş, 27 ailənin
yalnız 1 üzvü qalmış, 25 uşaq hər
iki valideynini itirmiş, 130 uşaq
valideynlərindən birini itirmişdir.
487 nəfər şikəst edilmiş, 1275
sakin girov götürülərək amansız
işgəncələrə məruz qalmışdır. Girov götürülənlərdən 150 nəfərin, o
cümlədən 68 qadının və 26 uşağın
taleyi bugünədək məlum deyildir.
Qətlə yetirilənlərdən 56 nəfəri
xüsusi qəddarlıq və amansızlıqla
diri-diri yandırılmış, başlarının
dərisi soyulmuş, başları kəsilmiş,
gözləri çıxarılmış, hamilə qadınların qarınları süngü ilə deşik-deşik
edilmişdir.
Yanan şəhərdən qaçıb xilas
olmaq istəyən insanlara aman
verilməmiş, dinc sakinləri yollarda,
meşələrdə əvvəlcədən pusqu quran erməni hərbçiləri xüsusi amansızlıqla qətlə yetirmişlər. Azğınlaşmış cəlladlar insanların başlarının
dərisini soymuş, müxtəlif əzalarını
kəsmiş, körpə uşaqların gözlərini
çıxarmış, hamilə qadınların qarınlarını yarmış, adamları diri-diri torpağa basdırmış və ya yandırmış,
cəsədlərin bir qismini minalamışlar. Məlum olduğu kimi, məhdud
coğrafi zonada oxşar əməllərin
törədilməsi keçmiş Yuqoslaviya
üçün Beynəlxalq Cinayət Tribunalı tərəfindən soyqırımı aktı kimi
tövsif edilmişdir.

Xocalı cinayət işi üzrə istintaq
materiallarından aydın olur ki, Xocalı şəhərinə hücum əməliyyatına
366-cı alayın ikinci taqımının komandiri Seyran Ohanyan, üçüncü
taqımının komandiri Yevgeni Nabokix, birinci taqımının qərargah
rəisi Valeri Çitçyan rəhbərlik
etmişlər. Əməliyyata alayın 90dan çox tankı, piyadaların döyüş
maşını və digər hərbi texnikası
cəlb edilmişdir. Dinc əhaliyə qarşı
soyqırımı cinayətlərində alayın
hərbi qulluqçularından Slavik Arutyunyan, Andrey İşxanyan, Sergey
Beqlaryan, Movses Akopyan, Qriqori Kisebekyan, Vaçik Mirzoyan,
Vaçaqan Ayriyan, Aleksandr Ayra-

larının kəsilməsi, başın dərisinin
soyulması, dişlərin, göz almalarının çıxarılması, üzərindən hərbi
texnikanın keçilməsi əlamətləri
müşahidə olunub.
Xocalı hadisələri üzrə
məhkəmə tibbi ekspertiza rəyləri
ilə tanış olduqda bir daha əmin
oldum ki, bu cinayətkar erməniləri
insan adlandırmaq mümkün deyil!
Onları vəhşi adlandırmaqla da
heyvanları təhqir etmiş olarıq. Bu
qəddarlıq heç bir müqayisəyə sığmayan, ifadə olunmasında sözün
aciz qaldığı bəşər tarixində misli
görünməmiş cinayətdir! Məhkəmə
tibbi ekspertiza rəylərinin bir
qisminə diqqət edək:
Bədəlov Tofiq – Tankla əzilmiş,
yandırılmış, gözləri çıxarılmış,
qulaqları kəsilmişdir.
Məmmədov Rasim Səlim
oğlu– Baş qəlpə yarasından, kəllə
qapağının qopmasından həlak
olub.
Həsənov Şöhlət Üsub oğlu –
Döş qəfəsinin güllə yarasından,
yuxarı ətrafın kəsilməsindən həlak
olub.
Naməlum kişi meyiti. Təxmini

ları, burunları, qulaqları kəsilmiş,
gözləri çıxarılmışdı”.
Ermənilərin Xocalıda
törətdikləri vəhşilikləri faktlarla
sübut edən Rusiyanın “Memorial” Hüquq-Müdafiə Mərkəzinin
məlumatında hətta, dörd gün
ərzində Ağdama Xocalıda qətlə
yetirilmiş 200 azərbaycanlının
meyiti gətirilmiş, onlarca meyitin
təhqirə məruz qalması faktı aşkar
edilmişdir. Ağdamda 181 meyit
(130 kişi və 51 qadın, o cümlədən
13 uşaq) məhkəmə tibbi ekspertizasından keçirilmişdir.
Xocalı soyqırımı şahidlərinin,
əsir və girov götürülən xocalıların ürəkyandıran, tükürpədən
söhbətlərini dinlədikcə, erməni
faşistlərinin işgəncələrini hiss
edirdim bədənimdə...
Xocalı sakini Həsənalıyev
Anar danışırdı ki, həmin vaxt 6
yaşı vardı, xəstəxanada yatırdı. Xəstəxanadakı həkimlər və
xəstələrlə birlikdə 18 gün erməni
quldurlarının işgəncələrinə
məruz qalıblar. Ermənilər Anarın vəhşicəsinə bütün dişlərini
töküblər, girovluqdan azad

danışır ki, yanımızda Səadət adında hamilə qadınla yoldaşı vardı.
Ermənilər ərinin gözü qarşısında
qadını güllələdi. Hamilə qadın can
verərkən cəlladlar yoldaşını ona
yaxınlaşıb vidalaşmağa qoymadılar. Onun doğulmayan körpəsi
də anası ilə öldü. Bizimlə birlikdə
girovluqda Mamaed kişi vardı oğlu
ilə birlikdə, uşaq atasına qısılmışdı. Ermənilər Mamed kişidən soruşdular ki, kimdi bu uşaq? Yazıq
kişi qorxa-qorxa oğlu olduğunu
söylədi. Ermənilər Mamed kişinin
gözünün qarşısında oğlunun başını kəsdilər.
Müsahiblərimdən, Xocalı
soyqırımını ilk lentə alan operatorlardan biri Seyidağa Mövsümlünün danışdıqları, mənə təqdim
etdiyi – heç yerdə yayımlanmamış
çəkdiyi kadrlar insanın qanını
dondururdu. “Cəzasız cinayət”
filminin çəkilişindən sonra rəhmətə
getdi Seyidağa müəllim, filmin
təqdimatında iştirak edə bilmədi.
Vətənpərvər insanı hörmətlə yad
edir, ruhunu rəhmətlə anıram.
Seyidağa müəllimin
söylədiklərindən: – 26 fevralda

lığında 80-ə yaxın meyit gördüm.
Meyitlər qorxulu vəziyyətə salınmış, başları kəsilmişdi. Milis mayoru Əlif Hacıyev, yaxın qohumları
Səlimov Fəxrəddin, Səlimov Mikayıl da qətlə yetirilənlər arasında
olmuşdur.
Xocalı işğal olunan zaman erməni silahlıları Əmirova
Xəzəngül Təvəkkül qızının ailəsini
bütünlüklə girov götürmüşdür.
Ermənilər Xəzəngülün anası
Rayanı, 7 yaşlı bacısı Yeganəni
və xalası Göycəni güllələyib, atası
Əmirov Təvəkkülü isə benzin
tökərək yandırmışlar.
Hümbətov Cəlil Hümbətəli
oğlunun gözü qarşısında həyat
yoldaşı Füruzə, oğlu Muğan,
qızı Simuzər və gəlini Südabəni
güllələmişlər.
Paşayeva Kübra Adil qızı Kətik
meşəsinə girəndə ermənilərin
mühasirəsinə düşmüşdür.
Gizləndiyi kolluqdan həyat yoldaşı
Paşayev Şuranın, oğlu Paşayev
Elşadın güllələnməsinin şahidi
olmuşdur.
Əliyeva Zoya Əli qızı 150
nəfərə qədər adamla 3 gün

Xocalı soyqırımı bəşəriyyətə qarşı
törədilmiş dəhşətli cinayətdir
Xocalı soyqırımı cinayət işi üzrə istintaq qrupunun materialları, məhkəmə –
tibbi ekspertiza rəyləri və şahidlərin ifadələrindən ibarət faktlar əsasında
petyan və başqaları, erməni silahlı
birləşmələrinin üzvlərindən Karo
Petrosyan, Vitali Balasanyan, Seyran Tumasyan, Valerik Qriqoryan
və digərləri fəal iştirak etmişlər.
Dinc əhaliyə qəddarcasına divan
tutanlar arasında Xankəndi şəhər
daxili işlər şöbəsinin rəisi Armo
Abramyanın, Əsgəran rayon
daxili işlər şöbəsinin rəisi Mavrik
Qukasyanın, onun müavini Şaqen
Barseqyanın, Dağlıq Qarabağda
erməni xalq cəbhəsinin sədri Vitali
Balasanyanın, Xankəndi şəhər
həbsxanasının rəisi işləmiş Serjik
Koçaryanın və başqa şəxslərin
də olduğu müəyyən edilmişdir.
Cinayətkarlardan çoxlarının adları
Azərbaycanın istintaq orqanlarına
məlumdur.
Xocalı rayonunun keçmiş icra
başçısı Elman Məmmədov bizə
verdiyi müsahibədə qeyd etmişdi
ki, Xocalıya hücumda 5 mindən
çox canlı qüvvə iştirak edirdi.
Xocalı soyqırımında izləri
itirmək üçün 1992-ci il martın 2-də
keçmiş sovet ordusuna məxsus
366-cı motoatıcı alay Gürcüstanın Vaziani şəhərinə köçürülmüş,
martın 10-da isə həmin alay ləğv
edilərək, şəxsi heyəti və hərbi
texnikası başqa hərbi hissələrə
paylanmışdır. Bu zaman hərbi
texnikanın böyük hissəsi, 25 tank,
87 zirehli transportyor, 70 piyada
döyüş maşını, 4 "Strela-10" raket
qurğusu, 45 artilleriya top sistemi,
57 minaatan və digər silah-sursat
qanunsuz olaraq ermənilərə verilmişdir. Xocalıya hücum zamanı
366-cı motoatıcı alayın 3-cü batalyonunda onlarca erməni zabitinin
və gizirinin iştirak etməsi istintaqla
sübuta yetirilmişdir.
Meyitlərin xarici müayinəsi,
məhkəmə-tibb ekspertizalarının rəyləri, mühasirədən çıxmağa müvəffəq olmuş Xocalı
sakinlərinin ifadələri ilə ermənilərin
və 366-cı alayın hərbi qulluqçularının azərbaycanlılara qarşı
törətdikləri ağlasığmaz işgəncə,
vəhşilik faktları müəyyən edilmişdir. Xocalı hadisəsi zamanı həlak
olmuş insanların meyitləri müayinə
olunarkən onlarda başın dərisinin
soyulması, burun və qulaqların
kəsilməsi, dişlərin sındırılması,
qadınlarda döşlərin kəsilməsi,
müxtəlif kəsici-deşici alətlərlə
yetirilmiş xəsarətlər, üzərindən
hərbi texnika keçməsi, bədənin
müxtəlif ətraflarında alçaqcasına
edilmiş zorakılıq əməliyyatları
müşahidə edilmişdir. Məhkəmə
tibbi ekspertizanın müayinəsindən
keçən 181 meyitdə (130 kişi,
51 qadın), qəlpədən (20 nəfər),
güllədən (151 nəfər), küt alətdən
(10 nəfər) ölüm aşkarlanıb. 13
meyit azyaşlı uşaq olub. Ölənlərin
40 nəfəri baş nahiyəsindən, 74
nəfəri döş qəfəsindən, 17 nəfəri
qarın nahiyəsindən, 11 nəfəri isə
ətraf nahiyələrdən xəsarət alıb.
Meyitlərin 3 nəfərində ətrafların
donması, 33 nəfərdə işgəncə
ilə ölüm – qadınlarda döşlərin
kəsilməsi, odlu silahdan atəş
açılması, ölənlərin burun və qulaq-

35 yaş – Döş qəfəsinin ön səthinin
güllə yarası, qulaq seyvanının və
döş qəfəsinin kəsilmiş yaraları.
Naməlum kişi meyidi. Təxmini
25yaş – Başın güllə yarası, göz
almalarının çıxarılması, başın
kəsilmiş yarasından həlak olub.
Kərimova Firəngiz Mütəllim
qızı. 60 yaşında. Evdar qadın –
Döş qəfəsinin güllə yarasından
həlak olub.
Orucov Telman Ənvər oğlu,
36 yaş – Başın kəsilmiş yarası,
döş qəfəsinin zədələnməsi, döş
qəfəsinin güllə yarası.
Əliyeva Səhər Çərkəz qızı, 60
yaşında – Kəllənin qəlpə yarası.
Eyvazov Hidayət Əli oğlu. –
Başın qəlpə, sol gözün çıxarılması, qarnın və budun güllə yarasından həlak olub.
Hüseynova Maral Kamil qızı,
6 yaş – Qarnının ön səthinin güllə
yarası.
Həsənov Şöhlət Üsub oğlu. –
Döş qəfəsinin güllə yarasından,
yuxarı ətrafın kəsilməsindən həlak
olub.
Naməlum qız uşağı, 3 yaş
– Döş qəfəsinin və qarnının ön
səthinin güllə yarala-rı.
Çobanova Nəzakət Tapdıq
qızı. 8 - 10 yaş – Qarının ön divarının güllə yarasından ölmüşdür.
Orucova İzafə Əli qızı. 27
yaş– Başın və döş qəfəsinin güllə
yaralarından ölmüşdür.
Ələkbərov Aydın Təvəkkül
oğlu. 12 yaş – Başın güllə yarasından həlak olub.
Həmənova Gülçöhrə. – Döş
qəfəsinin və qarnın güllə yarası,
sol əlin pəncədən kəsilməsindən
həlak olub.
Litvalı hərbi jurnalist, “Sonsuz
dəhliz” filminin qəhrəmanı Riçard
Lapaitislə söhbətimiz zamanı bildirdi ki, Ağdam məscidinə gətirilən
meyitlərin əksəriyyətinin əlləri
yuxarıda, gözləri açıq idi: “Bu onu
göstərirdi ki, azğın cinayətkarlar
onları çox yaxın məsafədən
öldürmüşdü. Meyitlərin barmaq-

olunduqdan sonra 4 il məktəbə
gedə bilməyib. Erməni qaniçənləri
Anarın dayısını 17 güllə ilə qətlə
yetirmiş, dayısı qızının əsirlikdə
gözlərini çıxarmışlar. Babasının
başına çoxlu sayda iri mismarlar
vuraraq işgəncə ilə öldürmüşdülər.
Keçmiş girov Dürdanə Ağayevanın erməni zindanında başına
gələnləri dəhşət və qəzəb içində
dinləyirdim, çəkdiyi işgəncələri
hiss edirdim danışdıqca... Gənc
bir qızın yaşadığı əzabları,
işgəncələri, təhqiri, alçalmaları nə
qələm yaza bilir, nə onlara ürək
dözə bilir. Onun söylədikləri epizodların hamısını yazıda qeyd edə
bilməsəm də, bir qismini təqdim
edirəm:
– Mənim bədənimdə ağrımayan tək saçlarım idi. Bir də
bir az dilimdə hissiyyat vardı.
Girov düşdüyüm səkkiz gün
müddətini və gördüyüm əzabları,
oradakı əsirlərin həyatını, erməni
işgəncələrini sonralar qələmə alıb
“Erməni zindanında səkkiz gün”
adlı bir kitab yazdım.
Nə qədər ahıllarımız, yaşlılarımız dondu, sudan keçib qarın içi
ilə gedə bilmədi. Ermənilər danışırlar ki, guya bizə dəhliz qoyublar,
keçib getməyə. Yalandır! Onlar
bizə bir dəhliz qoymuşdular, Qaraqayanın üstündə ölüm dəhlizi.
Qaraqayanın üstündə nələr olmadı, nələr?! Ölən körpələr gözümün
önündən getmir - 2 yaş, 3 yaş,
5 yaş... Xocalı camaatına divan
tutuldu, diri-diri başı kəsilən kim,
ağaca bağlanılıb yandırılan kim,
ürəyi parçalanıb çıxarılan kim...
Biz girov düşdük. Hər saatdan
bir döyülür, müxtəlif işgəncələrə
məruz qalırdım. Allahdan ölüm
arzulayırdım. Monte Melkonyan
əsirləri götürüb Ermənistana aparır və onların orqanların orqanlarını satırdı. Məni hədələyirdi ki,
səni Yerevana aparıb böyrəklərini
çıxardacağıq.
Girov həyatı yaşamış başqa
bir Xocalı sakini Elşad Ağayev

saat – 10-11 radələrində Müdafiə
Nazirliyinin hərbi operatoru kimi,
Silahlı Qüvvələrin vertelyotu ilə
ora gəldim. Ağdama çatanda məni
bir insan kimi, bir azərbaycanlı
kimi dəhşət bürüdü. Biz Əsgəran
körpüsünün yanına çatanda,
körpünün altında qırxa yaxın başı
kəsilmiş Azərbaycan şəhidlərini
gördüm, mənə çəkməyə icazə
vermədilər. Körpünü keçən kimi
bütün yollar, hər tərəf bizim soydaşlarımızın meyidləri ilə dolu idi.
Orda sözlə deyilib heç cür təsvir
etmək mümkün olmayan mənzərə
ilə rastlaşdım. Yaşlı qadın həyat
yoldaşı ilə məftilllə bir- birinə dolanmışdı, kişinin arxadan başının
yarısı yox idi. Kiçik uşaqlara, yaşlı
analara, gəlinlərə, qızlara hamısına işgəncə verilmişdi.
Digər müsahibim – Xocalı
sakini Səriyyə Talıbova danışırdı
ki, 7 xocalı sakininin erməni qəbiri
üzərində başını kəsdilər. Sonra
daha 2 nəfərin gözlərini çıxartdılar. Xocalı sakini Əntiqə erməni
hərbçilərin tələb etdiyi "bu yerlər
böyük Ermənistanın bir hissəsidir"
sözlərini dilinə gətirmədiyinə
görə ermənilər tərəfindən diri-diri
yandırıldı.
Hərbi Prokrorluğun Xüsusi
İstintaq Şöbəsinin məlumatına
görə, Xocalı soyqırımı ilə bağlı
2213 nəfər şahid və zərərçəkmiş
şəxs qismində dindirilmiş, 800dən artıq ekspertiza keçirilmişdir.
İstintaq materiallarında şahidlərin
ifadələri ilə tanışlıq zamanı erməni
və insan məhfumunun bir araya
sığmadığına əmin oldum!
Heydərov Camal Əbdülhüseyn
oğlu - Qaraqaya deyilən yerin yaxınlığındakı fermanın 2
kilometrliyində eybəcər hala
salınmış xeyli azərbaycanlı meyiti
var idi. Qətlə yetirilmiş uşaqların
sinəsini yarıb ürəklərini parçalamış, əksər meyitləri isə tikə-tikə
doğramışdılar.
Heydərov Şahin Zülfuqar oğlu:
Naxçıvanik kəndi (Xocalı) yaxın-

meşədə qalıb. Meşədə Zoyanın yanında Əhmədova Dünya
və onun bacısı Gülxar donaraq
ölmüşdür.
Kərimova Səidə Qurban qızı:
12 nəfərlə birlikdə girov götürüldük. Ermənilər qızım Nəzakəti,
Tapdığı, Səadəti, İradəni işgəncə
ilə öldürmüşlər.
Nəcəfov Əli Ağami oğlu:
Ermənilər qaçan adamları
mühasirəyə alaraq 30-40 nəfəri
yerindəcə güllələdilər.
Gənc qadının “Human Rights
Watch”-a dediklərindən: Biz
şumlanmış sahəyə yaxınlaşdıq,
ermənilər pusqudan çıxıb atəş
açmağa başladılar. Bu sahədə
altmışa qədər öldürülmüş insan
gördüm. Mənimlə birlikdə qaçanlar
yıxılaraq ölürdülər.
Xocalı soyqırımı şahidi Həsən
Allahyarovun dediklərindən: Tank
atmağa başlayan zaman biz bütün
istiqamətlərdə qaçmağa başladıq.
Mən səpələnmiş meyitlər gördüm
və onların əhatəsində olan bütün
insanların yıxıldığını gördüm.
Bu faktların, ermənilərin törətdiyi
cinayətlərin (şərəfsiz, azğın, vəhşi,
quldur, cəlladların əməllərinin dəqiq
ifadəsini bildirməyə leksik vahid
yoxdur) dünyaya çatdırılması,
Xocalı soyqırımının tanıdılması
hər bir azərbaycanlının müqəddəs
vəzifəsi, milliyyətindən asılı olmayaraq insanlıq duyğusu olan hər
kəsin mənəviyyat, vicdan məsələsi
olmalıdır!
Onu da xüsusi vurğulamaq
istəyirəm ki, həmin vaxt dünyanın müxtəlif ölkələrindən gələrək
hadisəni öz gözləri ilə görmüş,
qələmə almiş, lentə köçürmüş
jurnalistlər, media nümayəndələri
də Xocalı soyqırımının canlı
şahidləridir. Onlardan ikisi – litvalı
hərbi jurnalist Riçard Lapaitist və
ingilis fotojurnalist Lan Peartla
hazırladığım reportaj və müsahibə
bu günlərdə oxucularımıza təqdim
olunacaq. Həmin günlərdə dünyanın nüfuzlu mətbuat orqanlarında
faktlar əsasında dərc olunan
informasiyalar, foto materiallar,
məqalələr, humanitar təşkilatların,
ekspertlərin nəşr etdikləri sənədlər
ermənilərin və 366-cı alayın
əsgər və zabitlərinin azərbaycanlı
əhaliyə qarşı törətdikləri soyqırımına, Xocalıda insanlığa sığmayan
və misli görünməmiş qəddarlığına
şahidlik edən tarixi dəlil, mənbədir.
Onlardan bəzilərinə diqqət yetirək:
Erməni lobbisinin geniş
fəaliyyət göstərdiyi Fransada nəşr
olunan “Valer aktuel” jurnalı 14
mart 1992-ci il sayında ermənilərin
ən müasir texnikası və muzdlu dəstələri haqqında məlumat
verərək yazırdı: “Bu “muxtar regionda” erməni hərbi birləşmələri
Yaxın Şərqdən gələnlərlə birlikdə
ən müasir hərbi texnikaya, o
cümlədən vertolyotlara malikdirlər.
ASALA-nın Livanda və Suriyada
hərbi düşərgələri və silah-sursat
anbarları var. Ermənilər Qarabağ
azərbaycanlılarını məhv etmiş,
100-dən çox müsəlman kəndində
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qırğınlar törətmiş, Qarabağdakı
azərbaycanlıları məhv etmişlər”.
Bundan əlavə, Fransanın “Lö
Mond” qəzetinin 1992-ci il 14
mart tarixli sayında ermənilərin
törətdikləri vəhşiliklər haqqında
deyilirdi: “Ağdamda olan xarici
jurnalistlər Xocalıda qətlə yetirilmiş qadınlar və uşaqlar arasında
başının dərisi soyulmuş, dırnaqları
çıxarılmış üç meyit görmüşlər. Bu,
azərbaycanlıların təbliğatı deyil,
reallıqdır”.
Ermənilərin törətdiyi vəhşilikləri
sağ qalmış xocalılıların dili ilə
İngiltərənin “The Sunday Times”
qəzeti 1992-ci il 1 mart tarixli
sayında belə təsvir edirdi: “Erməni
əsgərləri yüzlərlə ailəni qırdılar.
Sağ qalanlar deyirlər ki, ermənilər
450-dən artıq azərbaycanlını
güllələmişlər, onların da çoxu
qadınlar və uşaqlardır. Yüzlərlə,
bəlkə də minlərlə adam itkin
düşmüşdür. Xocalıdan qaçan
digər qadınlarla və uşaqlarla bir
yerdə Ağdama gəlmiş Raziyə
Aslanova deyir ki, onlara ardıarası kəsilmədən atəş açırdılar.
İnsanları diri-diri yandırır, başlarının dərisini soyurdular. Dediyinə
görə, əri, qaynı və kürəkəni
qətlə yetirilmiş, qızı isə itkin
düşmüşdür”. Krua l'Eveneman
jurnalı (Paris), 25 fevral 1992-ci
il: “Ermənilər Xocalıya hücum
etmişlər. Bütün dünya eybəcər
hala salınmış meyidlərin şahidi
oldu. Azərbaycanlılar çoxlu sayda
ölənlər barədə xəbər verirlər”.
Faynenşl Tayms qəzeti (London), 9 mart 1992-ci il: “Ermənilər
Ağdama tərəf gedən dəstəni
güllələmişlər. Azərbaycanlılar
1200-ə qədər cəsəd saymışlar”.
Livanlı kinooperator təsdiq
etmişdir ki, onun ölkəsinin varlı
daşnak icması Qarabağa silah
və adam göndərir. Tayms qəzeti
(London), 4 mart 1992-ci il: Çoxları eybəcər hala salınmışdır, körpə
qızın ancaq başı qalmışdır.
İzvestiya (Moskva), 4 mart
1992-ci il: “Videokamera qulaqları
kəsilmiş uşaqları göstərdi. Bir
qadının sifətinin yarısı kəsilmişdir.
Kişilərin skalpları götürülmüşdür”.
R. Patrik, İngiltərənin "Fant
men nyus" teleşirkətinin jurnalisti (hadisə yerində olmuşdur):
“Xocalıdakı vəhşilikllərə dünya
ictimaiyyətinin gözündə heç nə ilə
haqq qazandırmaq olmaz”.
Ermənistan hərbi qüvvələrinin
müasir hərbi texnika ilə Xocalıya
geniş miqyaslı hücum etməsi,
eləcə də yüzlərlə ailəni məhv
etməsi haqqında 1992-ci il fevralın
28-də “Washington Post” (ABŞ),
martın 8-də “The Sunday Times”
(London) qəzetlərinin və martın
25-də “Krua l`Eveneman” (Paris)
jurnalının və bir sıra dövri nəşrlərin
səhifələrində də əsaslı faktlar vardır. Rusiya mətbuatında da erməni
qəddarlığını sübut edən məqalələr
yer almışdır. Belə ki, “İzvestiya” qəzetinin 1992-ci il 13 mart
tarixli sayında rus hərbçisinin dili
ilə aşağıdakı məlumat öz əksini
tapmışdı: “Mayor Leonid Kravets:
Mən təpənin üstündə 100-ə yaxın
meyiti gözlərimlə gördüm. Bir
oğlanın başı yox idi, hər yanda xüsusi qəddarlıqla öldürülmüş qadın,
uşaq və qoca meyiti görünürdü”.
Bundan əlavə, İngiltərənin “Financial Times” qəzeti 1992-ci il 14
mart tarixli sayında rus ordusunun
tərkibində ermənilərin olması haqqında yazırdı: “General Polyakov
bildirdi ki, 366-cı alaydan olan 103
erməni hərbi qulluqçusu Dağlıq
Qarabağda qalmışdı”.
Dünyada qəbul olunmuş
beynəlxalq konvensiyalar,
ümumbəşəri qanunlar Xocalı
faciəsi kimi soyqırımları pisləyir,
yolverilməz olduğunu bildirirlər.
Azərbaycan xalqı 1948-ci il 9
dekabr “Soyqırım cinayətinin
xəbərdarlıq edilməsi və
cəzalandırılması” konvensiyasına
əsaslanaraq, Ermənistan Respublikasına qarşı BMT-nin Beynəlxalq
məhkəməsində iddia qaldırmaq
üçün bütün hüquqi əsaslara
malikdir. Dünya dərk etməlidir
ki, bu cinayət, təkcə Azərbaycan
xalqına qarşı deyil, həm də bütün
sivil dünyaya, bəşəriyyətə qarşı yönəlmişdir. Cinayət cəzasız
qalmamalıdır. Ermənistanın
hərbi-siyasi təcavüzü dünya
ictimaiyyəti tərəfindən ittiham
edilməlidir. Beynəlxalq təşkilatlar,
dünya dövlətlərinin parlamentləri
Ermənistan Respublikasının
Azərbaycan torpaqlarında dinc,
mülki azərbaycanlılara qarşı
törətdiyi hərbi cinayətə, XX yüzilliyin analoqu olmayan qətliamına–
Xocalı soyqırımına beynəlxalq
siyasi-hüquqi qiymət verməlidirlər.
Xocalı soyqırımı qurbanlarını
ruhuna ehtiramla...

Leyla RƏŞID,
“Xalq qəzeti”
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26 fevral 2021-ci il, cümə

Zülmün ərşə dayandığı gecə...
İnsanlıq həmin gün Xocalıda
uduzdu, imtahandan keçə bilmədi,
sınaqdan üzüağ çıxmağı bacarmadı,
qəddarlığa, barbarlığa, vandallığa
məhv edildi, uduzduruldu...
Koçaryanlar, sarkisyanlar, ohanyanlar, balayanlar... neçə-neçə qanlı
“yanlar” hələ də azadlıqda qaldıqca,
məhşər ayağına çəkilmədikcə, hələ
də qanlı cinayətkarlıq əməllərinə
görə Haqq divanında əyləşmədikcə
və layiqli cəzalarına çatdırılmadıqca..., insanlıq üzərinə düşmüş qara
ləkəni üstündən silmiş sayıla bilməz.
Dünya insan haqları və hüquqlarının
aliliyindən danışa, dəm vura bilməz!
Haqqı yoxdur, haqları yoxdur
danışmağa, şəstlə gəzməyə. O gün
ki, Xocalı soyqırımı dünya tərəfindən
layiq olduğu qiymətini alacaq, o gün
ki, Xocalı qətliamçıları Haqq divanında əyləşdiriləcək və layiqli cəzalarına
çatdrılacaq, məhz o vaxt, o gün də
insanlıq xəcalətdən, üzərindəki qara
ləkədən qurtulacaq. Şair Nurəngiz
Günün dediyi kimi :

1992-ci il fevralın 25-dən
26-na keçən gecə...
Göy üzünün al qana qərq
olduğu, zamanın, vaxtın
dayandığı, insanlığın məhv
edildiyi gecə...
Vəhşətin, dəhşətin,
barbarlığın, vandallığın, zülmün,
zülmətin yaşandığı gecə...
Kar, kor, lal...dünyanın gözü
qarşısında növbəti insanlıq
dramının, növbəti Holokostun,
növbəti Xatının... yaşandığı,
yaşadıldığı, zülmün ərşə
dayandığı, ah-nalələrin göylərə
bülənd olduğu gecə...
Murdar və alçaq, insanlıqdan
nəsibini almamış, qandan bəslənmiş
ermənilərin, onların şimallı, cənublu,
qərbli, şərqli qanlı, məkrli havadarlarının azərbaycanlılara, Azərbaycan
türklərinə, Xocalıya və xocalılara
qarşı amansız qətliamı, soyqrımı
aktı...
Bütöv bir şəhərin yerlə-yeksan,
yox edildiyi, yüzlərlə günahsız insanın amansızcasına, qəddarcasına,
şərəfsizcəsinə qətlə yetirildiyi,
süngüyə keçirildiyi, yüzlərlə insanın
şikəst, əlil, zəlil edildiyi, əsir-girov
götürüldüyü, onlarca insanın itkin
düşdüyü, sözün hər mənasında, qarlıboranlı, sazaqlı bir qış gecəsi, Xocalı
soyqırımı, Xocalı qətliamı...
İndi də o gecəni, o günü
xatırlayarkən, insanın bədənindən
dəhşətli bir sızıltı, gizilti keçir... Sızlamamaq, dəhşətə gəlməmək mümkün
deyil...
Necə də sızlamayasan,
necə də dəhşətə gəlməyəsən,
necə də həyacanlanmayasan,
qəzəblənməyəsən, kükrəməyəsən?!
Xocalı bütövlükdə insanlığın
faciəsi, üz qarası, qara ləkəsidir!
Həmin gecəni çox yaxşı xatırlayıram. Hadisələr Azərbaycan xalqından
cidd-cəhdlə gizlədilirdi. Dəqiq informasiya ala bilmirdik. Bakıya bir-birini
təkzib edən xəbərlər gəlirdi... Böyük
həyəcan və qəzəb içərisində idik.
Qulaqlarımız xarici radiodalğalara
kilidlənmişdi. Xocalımızdan xəbər
almaq istəyirdik... Aldığımız xəbərlər
çox üzücü idi... Dözüləsi, çəkiləsi
kimi deyildi... Xatırlayıram, uşaqların,
qocaların, qadınların, əliyalın insanların ermənilər tərəfindən amansızlıqla
qətlə yetirildiklərini öyrəndikdən və
bunun, çox təəssüf olsun ki, həqiqət

olduğunu bildikdən sonra anam –
tanınmış şair Nurəngiz xanım (Gün)
gözündən sel kimi yağan yaşlarla
kağıza həmin gecənin vəhşətlərini,
dəhşətlərini həkk etməyə başladı... Sonradan “Xocalı simfoniyası”
poemasına çevrilən misralarla anam
həmin gecə yox olan, yox edilən
Xocalımıza sanki ağı deyir, bayatı
oxuyur, laylay çalırdı...
Bəli, cahan!
O torpağın adı Məlul Xocalı!
Çəpəri qalın çəkilib…
Hərdən soruşuram Ondan xəyalən:
“ –Xocam!.. Məğlubum, necəsən?
Yoxsa dağ çəkdi sinənə, tarixi dilənçi –
Bəd qonşu? –
Drammatik “Yazıq erməni” ilə
məşhur qırmızı qospodin ? –
Sən nələrə qadirmişsən
Köhnə sovet humanisti? –
Moto-atıcı daşıyan
kütləvi qırğın maşını? –
“Möhtəşəm “bir alay!!!
Ax, mənhus düşüncə!
Necə yəni, Allah yaradanı sən,
Bir gecədə yox edəsən?!
Əhsən, ey insan, əhsən,
Sən bu antik işinlə
Xirosima dəhşəti, Xatın faciəsini
Çox-çox arxada qoydun!
Bəs əsiri-yesirlər? Bir deyil, on deyil,
min-mindir, yüz mindir əsirlər!
Sarsılan, əzilən həyatlar
yüz min, yüz min,
yüz min, yüz min…yüz mindir!

Cavabdehsiz!
Cavabdehsiz, cavabdehsiz,
Cavabdehsiz, belində hərb gəzdirən
Cahanşümul şümürlər!
Müntəzirsiz cavaba, cahan göreşənləri!
Dünyanı bazar bilən
Müstəsna “Alış-veriş əmiləri!”…
Ah, göyərçin balaları neylədiz?
Neylədiz, Nəfəsləri? Əmilər!..
Hanı səslərrr?!!....
Heç girirmi yuxunuza
sönən işıqlar, həyatlar,
lal baxan ləpirlər…
Üşüdürmü Sizləri hərdənbir
xərək-xərək ölülər?
Təbəssümü qəfil kirimiş olan
Uşaqların məzlum pıçıltıları?
Bəli, ötən illər ərzində Xocalı
həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması, öz ədalətli qiymətini alması
istiqamətində böyük addımlar atıldı və
bu gün də atılmaqdadır.
Həm ölkə Prezidenti, qalib
sərkərdə cənab İlham Əliyev, həm
Birinci vitse-prezident Mehriban
xanım Əliyeva, həm də Heydər Əliyev
Fondu və fondun vitse-prezidenti
Leyla xanım Əliyeva tərəfindən Xocalı
qətliamının soyqırımı aktı kimi qəbul
edilməsi, tanıdılması istiqamətində
böyük məsafə aşılmışdır.
Xüsusilə də, “Xocalıya ədalət!”
kampaniyası nəticəsində dünya artıq
Xocalı həqiqətlərini anlamaqda, dərk
və etiraf etməkdədir.
Heç təsadüfi deyil ki, artıq bir necə
beynəlxalq qurum, o cümlədən, İslam

Əməkdaşlıq Təşkilatı, həmçinin, bir
neçə dövlət və onun parlamentləri
tərəfindən Xocalı qətliamı soyqırımı
kimi tanınmış və qəbul edilmişdir.
Bu istiqamətdə görülən
işlərdə Milli Məclisin rolu və iştirakı da az deyil. Parlamentimiz və
parlamentarilərimiz də əməkdaşlıq
etdikləri qurum və ölkələrlə
təmaslarda bütün müstəvilərdə Xocalı
həqiqətlərini dilə gətirir, diqqətlərə
çatdırır, onun etiraf olunmasına və
tanınmasına çalışırlar. Amma hələ
də görüləcək işlər, gediləcək böyük
yol var. Xocalı qətliamının bütövlükdə
soyqırımı aktı kimi dünya tərəfindən
qəbul edilməsinə qədər, dayanmadan
həqiqətlərimizi yaymalıyıq.
Müqəddəs və tarixi 44 günlük
İkinci Vətən müharibəsi, möhtəşəm
qələbə nəticəsində Qarabağımız artıq
bizimdir, yurdumuz murdar düşmən
tapdağından azad edilmişdir! Qürurluyuq, inanırıq və qəti əminik ki, Xocalımız da ən qısa zamanda özünün əsl
sahibləri ilə xocalılılarla görüşəcəkdir.
Biz Xocalını da bütövlükdə qurubyaradacaq, yenidən Qarabağımızın
ayrılmaz, dilbər guşəsinə çevirəcəyik!
Bax o zaman, Xocalı şəhidlərimizin
didərgin ruhları rahatlıq tapmış, sevinmiş olacaq! Nurəngiz xanımın dediyi
kimi :
Ah, yetim baxır nəbatat...
O küknar hələ də ağlayır...
Yonur tökür saçlarını yoncalar,
o balaca qız üçün.
Çöl boyu qaçışan
oynayan uşaqlarçün
Darıxır yoncalar, ağaclar!
Bu ayrılıq felinə sizsiniz günahkar,
Bəşəri zalımlar!
Əl çəkin! Qırın hərbin belini!
Dağıdın təbilini siz onun!
Doğrayın müharibə sözünü,
Siliniz lüğətlərdən!
İnsanı düşünün! Ürəksiz məliklər!
Dünya kələkbazları!
Düşününnn!..
Dünya yalnız sizin deyil!
Düşünün!!!
Düşünməyə çox dəyər!..

Otuz ildir ki, Azərbaycan torpaqlarını işğalda saxlayan
Ermənistan ordusu 44 günlük müharibədə minlərlə itki verərək
darmadağın edildi. Bu, Ermənistanın yaxın 100 il ərzində ən
böyük məğlubiyyəti kimi tarixə düşdü. Lakin Ermənistanda köhnə
iqtidar klanlarına məxsus bəzi siyasi fəallar, daşnak təfəkkürlü
müxalif partiya funksionerləri bundan nəticə çıxarmayaraq hazırda
müxtəlif revanşist açıqlamalar verməkdədir. Hətta müxalifətin lideri,
keçmiş baş nazir Vazgen Manukyan Azərbaycanı və Türkiyəni
hədələməkdən də çəkinmir.
10 noyabr gecəsi Azərbaycan Silahlı
Qüvvələrinin Ali Baş Komandanı İlham
Əliyev xalqımızı böyük zəfər xəbəri
ilə müjdələyərək bildirdi ki, bu gün
ölkəmiz üçün tarixi bir gündür. Bu gün
Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə son qoyulur: “ Hesab
edirəm ki, indicə imzalanmış üçtərəfli
bəyanat məsələnin həlli istiqamətində
son nöqtə olacaqdır. Müharibədən
sonra erməni quldur birləşmələrinin
Ermənistan ərazisindən Azərbaycan
ərazisinə keçərək diversiya, terror
törətməyə cəhd göstərməsinə dərhal
kəskin cavab verildi. Uğurlu əməliyyat
planı ilə onların hamısı əsir götürüldü.
Şübhəsiz ki, onlar terrorçu və diversantlardır. Lakin Azərbaycan yenə də humanizm göstərərək onları məhv etmədi,
əsir götürdü. Bu isə Azərbaycanın qalib
ölkə adına yaraşan addım atdığını
sübut edir”.
Əslində, Azərbaycan dünya
praktikasında və siyasi ekspertlərin
dəfələrlə dilə gətirdiyi məşhur fikri– qalib mühakimə olunmur, tezisinə
əməl etməkdə haqlıdır. Çünki öz
ərazisində terrorçuları zərərsizləşdirmək
Azərbaycanın haqqı idi. Amma regionda sülh, dünyada barışın tərəfdarı
olan dövlətimiz onları əsir götürməklə
Ermənistanın rəsmi administrasiyasına
bir növ qulaqburması verdi.
Hətta ötən həftələrdə Ermənistan
xarici işlər naziri Ara Ayvazyanın
Xankəndiyə getməsinə sərt təpki verən
Ali Baş Komandan qəti şəkildə bildirdi:
“Sənin orada nə işin var? Müharibə
onların yadından çıxmasın. Unutmasınlar ki, dəmir yumruq yerindədir.
Bu səfərlərə son qoyulmalıdır. Biz
xəbərdarlıq edirik, əgər belə təxribat xa-

rakterli addımlar atılacaqsa, Ermənistan
daha da peşman olacaq. Əgər
münasibətlər normallaşacaqsa, o zaman belə təxribat xarakterli “səfərlərə”
nə ehtiyac var? Nəyi göstərmək
istəyirlər? Yenəmi bizi qıcıqlandırmaq
istəyirlər? Unutmasınlar ki, onlara çox
baha başa gəldi bu tipli addımlar”.
Prezident diqqətə çatdırıb ki, heç bir
xarici vətəndaş rəsmi Bakının icazəsi
olmadan ərazilərimizə gələ bilməz.
Bütün dünya bu ərazini Azərbaycanın
ayrılmaz hissəsi kimi tanıyır. Xarici İşlər
Nazirliyi vasitəsilə onlara xəbərdarlıq
etdik. Ondan sonra xəbərdarlıq başqa
cür veriləcək. Onların ayağı oradan
kəsilməlidir. Otursun öz ölkəsində.
Ermənistandakı revanşist qüvvələr
məğlubiyyətin şokunu ən çox onda
yaşadılar ki, ötən əsrin təxminən 20-ci
illərində Azərbaycandan zorla qoparılan
Zəngəzur mahalının, onun Mehri rayonunun ərazisindən Naxçıvana birbaşa
dəmir yolu çəkilməsinin bəyanatda
olmasını eşitdilər. Onlar işğal etdikləri
və nə vaxtsa çıxacaqlarını ağıllarına belə gətirmədikləri Şuşa, Laçın,
Kəlbəcər kimi dağ relyeflərini necə azad
etməyimizi araşdırmağa macal tapmamış Mehri dəhlizi məsələsi onlara sözün
həqiqi mənasında “soyuq duş effekti”
yaşatdı. Bəli, Azərbaycan tarixi torpağı
olan Naxçıvana dəhlizi məhz Mehri
vasitəsilə əldə edəcək. Bu qələbəmizin
mühüm hissəsidir ki, bəhrəsini qısa
zamanda görəcəyik. Dövlət başçısı Laçına səfəri zamanı da bildirdi ki, Vətən
müharibəsinin çoxşaxəli əhəmiyyəti
bundan ibarətdir – biz həm doğma
torpaqlarımızı işğalçılardan təmizlədik,
düşməni torpaqlarımızdan qovduq,
həm də ölkəmizin ərazi bütövlüyünü

“Xocalı: Soyqırımın xronikası”
kitabı Ukrayna dilində təqdim edilib
Tədbirdə Azərbaycanın Ukraynadakı səfiri Elmira Axundova, UAR həmsədrləri Hikmət Cavadov, Oleq Krapivin, nəşriyyat
müdiri Dmitri Buraqo, tanınmış
ukraynalı alimlər Oleq Kupçik və
professor Fərhad Turanlı, kitabın
tərcüməçisi Mehman Salmanov,
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin
Ukraynadakı hərbi attaşesi,
polkovnik İlqar Ağayev, səfirliyin
müşaviri Vüsal Süleymanov və
başqaları çıxış ediblər.
Natiqlər bildiriblər ki, hazırda
“Xocalıya ədalət!” kampaniyası
çərçivəsində Xocalı soyqırımının dünyada tanıdılması
istiqamətində mühüm işlər görülür. Bu kitabın Ukrayna dilində
nəşri də görülən işlərin tərkib hissəsidir.
Səfir bildirib ki, bu kitab Ukrayna
cəmiyyətində Xocalı soyqırımı haqqında real
mənzərə yarada biləcək: “Ukraynalılar Xocalı soyqırımı haqqında yazılan məqalələr,
poemalar, əsərlər vasitəsilə Ermənistanın
Azərbaycanın mülki şəxslərinə qarşı necə
amansız, insanlıq əleyhinə ağır cinayət
törətdiyinin şahidi olacaqlar. Xocalıda baş
verənlər təkcə Azərbaycan xalqına qarşı
soyqırımı deyil, bəşəriyyət, insanlıq əleyhinə
törədilmiş qanlı cinayətdir”.
Səfir əlavə edib ki, yalan və saxtakarlıq
üzərində qurulmuş erməni təbliğat maşınının iç
üzü artıq ifşa olunub. Dünya ictimaiyyəti Xocalı

həqiqətlərini qəbul edir, Xocalı faciəsinin soyqırımı olması faktı dünyanın bir çox ölkələrinin
və beynəlxalq təşkilatların qərarlarında,
qətnamələrində öz əksini tapıb.
Azərbaycanın tanınmış şairi Nurəngiz
Günün tərcümə edilmiş və kitaba daxil edilmiş
məşhur “Xocalı simfoniyası” poemasının yazıçı
Lesya Mudrak tərəfindən səsləndirilməsi tədbir
iştirakçılarını qəhərləndirib. Kitabda Xocalı soyqırımına dair fotomateriallar, həmçinin UNESCO
Rəssamlar Federasiyasının üzvü, Azərbaycanın
Xalq rəssamı Əşrəf Heybətovun Xocalı soyqırımına dair rəsm əsərləri də yer alıb.

 Fevralın 25-də xarici media
nümayəndələri işğaldan azad olunmuş Ağdam
rayonuna səfər ediblər. Səfərdə məqsəd
beynəlxalq medianın Xocalı soyqırımı haqqında
daha ətraflı məlumatlandırılmasıdır.

Jalə ƏLİYEVA,
Milli Məclisin Ailə, qadın, uşaq
məsələləri komitəsi sədrinin
müavini, filologiya elmləri
doktoru, professor

bərpa etdik. Bütün dünyaya xalqımızın,
dövlətimizin qüdrətini göstərdik, xalqımızın əyilməz ruhunu göstərdik. Eyni
zamanda, ölkəmizin gələcəyi ilə bağlı
strateji hədəflərə çatmaq üçün əməli
addımlar ataraq önəmli sənədləri imzaladıq. Noyabrın 10-da imzalanmış birgə
bəyanat, əlbəttə ki, Laçın, Kəlbəcər və
Ağdam rayonunun qaytarılmasını təmin
etdi, bir güllə atmadan biz bu torpaqlara
qayıtdıq. Eyni zamanda, Azərbaycanın
onun ayrılmaz hissəsi olan Naxçıvanla
birləşməsi də məhz o bəyanatda təsbit
olunur. Lakin bütün bunların dinc yolla
baş verməsi çox önəmlidir. Əslində,
Naxçıvan-Mehri dəhlizi vasitəsilə dəmir
yolu nəqliyyatının bərpası bütün region
üçün, o cümlədən Ermənistan üçün də
əhəmiyyətlidir. Rusiya, Azərbaycan,
Türkiyə, Ermənistan ərazilərini dəmir
yolu vasitəsilə birləşdirəcək bu nəqliyyat
xəttləri qonşu dövlətlərin iqtisadi potensialına da müsbət təsir göstərəcək.
Bu baxımdan, həm Ermənistan
rəhbərliyinin, həm də müxalifətinin
revanşist arzulara qapılması onlar üçün
növbəti fiaskoya səbəb ola bilər. Çünki
onlar dəfə həm hərbi, həm də iqtisadi çöküşlə üzləşə və erməni xalqının
faciəli vəziyyətə düşməsinə səbəb ola
bilərlər.
Prezident İlham Əliyev nəqliyyat
dəhlizinin önəmindən danışarkən
qəti şəkildə bildirdi ki, bu gün də
Ermənistanda revanşist qüvvələr baş
qaldırmağa çalışırlar. Azərbaycanı
növbəti təxribatlarla, növbəti müharibə
ilə hədələməyə çalışırlar. Onlar
anlamalıdırlar ki, biz hər şeyə diqqət
yetiririk, hər şeyə nəzarət edirik və heç
vaxt imkan verə bilmərik ki, erməni
faşizmi bir daha başını qaldırsın. Biz
erməni faşizmini məhv etmişik. Bir
sözlə, bütövlükdə Cənubi Qafqaz
regionunda sülhün, sabitliyin qorunmasında Azərbaycan modelinin reallaşmasında Ermənistan və erməni xalqı
üçün hər bir mənada yalnız fayda var.
Bunu dərindən düşünmək isə erməni
başbilənlərinin işidir.

Anar TURAN, “Xalq qəzeti”

“Xalq qəzeti”

Xarici jurnalistlər Xocalı soyqırımı
dəhşətlərini şahidlərin dilindən dinləyiblər

Canım Xocalım! Yaralarını sarmağa, dərdlərinə məlhəm olmağa gəlirik!
Bizi gözlə! Övladlarını gözlə! Allah
bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin!

Ermənistan Azərbaycana
qarşı təxribatdan əl çəkməlidir
Əlbəttə, bütün bunların hamısının
siyasi “blef” olduğunu dünyada da,
erməni cəmiyyətinin əksəriyyətində də
anlayırlar. Normal düşüncə sahibləri
yaxşı anlayırlar ki, Ermənistanın
Azərbaycana qarşı yenidən müharibə
etməsi intihardır. Türkiyəyə qarşı isə
bu, sadəcə xülyadır. Bütün hallarda
10 noyabr bəyanatından sonra baş
verən kiçik miqyaslı insidentlər, terror
hərəkətləri, əsir götürülən yüzlərlə
erməni terrorçusunun fəaliyyəti göstərdi
ki, istər əsgərlərimiz, istərsə də,
cəmiyyətimiz, necə deyərlər, əlitətikdə
olmalı, düşməni tam nəzarətdə saxlamalıdır. Hətta hərbi qüdrətimiz onları
dəfələrlə üstələsə belə...
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev
dəfələrlə bəyan etmişdir ki, kimi nəyi,
necə, nə vaxt etmək lazımdırsa, biz
bilirik. Və həyat bunu göstərdi ki, vaxtında atılmış addımlar nəticəsində bütün
gücümüzü səfərbər edib, bir dəmir
yumruq yaradıb düşmənin başını əzdik.
Dövlət başçımız xatırladır ki, bizim
dəmir yumruğumuz həm birliyimizi, həm
də gücümüzü təcəssüm etdirir və bu
dəmir yumruq düşmənin belini qırdı,
onun başını əzdi: “Bu gün biz qəhrəman
xalq kimi bu bayramı qeyd edirik.
Azərbaycanın müzəffər Ordusu öz tarixi
missiyasını yerinə yetirdi. Ermənistanı
məğlub etdi. Ermənistan ordusu demək
olar ki, yoxdur, məhv edilib. Bundan
sonra əgər erməni faşizmi bir daha baş
qaldırsa, nəticə də eyni olacaq. Yenə
Azərbaycanın dərmir yumruğu onların
belini qıracaq”. Azərbaycanın prinsipial
mövqeyi noyabrın 10-da imzalanmış
üçtərəfli bəyanata əsaslanır. Biz dövlət
olaraq, bu bəyanatın şərtlərinə əməl
edirik. Cəmiyyətimiz də buna əməl edir.
Ermənistan dövləti isə bəyanata əməl
etmək məsələsində məsuliyyətsizlikdən
əl çəkmir. Bəzən Ermənistan tərəfi daxili
auditoriyanı ələ almaq, etirazları soyutmaq üçün epizodik addımlar atmağa
çalışır. Lakin Azərbaycan Prezidenti, öz
qətiyyətli mövqeyini göstərərək bildirdi
ki, mövcud bəyanatda təsbit olunmamış
heç bir fəaliyyət həyata keçirilə bilməz.
Azərbaycan hazırda ərazidə vəziyyəti
başa düşür və humanitar məsələlərin
həllinə razılığını verib. Lakin bundan
sui-istifadə yolverilməzdir.

Kiyev şəhərində Ukrayna Azərbaycanlıları Radasının (UAR) binasında Xocalı
soyqırımının 29-cu ildönümü ərəfəsində Ukrayna dilinə tərcümə olunmuş “Xocalı:
Soyqırımın xronikası” adlı kitabın təqdimat mərasimi keçirilib.
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsindən bildiriblər ki, təqdimat mərasimində diplomatlar,
diaspor rəhbərləri, elm və mədəniyyət xadimləri, Ukrayna Müdafiə Nazirliyinin
nümayəndələri, yerli KİV-lərin təmsilçiləri iştirak ediblər.

AZƏRTAC-ın bölgə müxbiri xəbər verir ki, jurnalistlər
əvvəlcə Ağdam şəhər
məscidində olublar. Bildirilib
ki, 1992-ci il fevralın 25-dən
26-na keçən gecə Ermənistan
silahlı qüvvələri Xankəndidə
yerləşən sovet ordusundan
qalmış 366-cı motoatıcı alayın
hərbçilərinin və ağır texnikasının iştirakı ilə Xocalı şəhərinə
hücum edərək şəhəri yerləyeksan ediblər. Azərbaycanın
qədim Xocalı şəhərində
həyata keçirilən bu soyqırımı nəticəsində 613 nəfər
öldürülüb. Onlardan 63 nəfəri
uşaq, 106-sı qadın, 70-i isə
qoca idi. Səkkiz ailə tamamilə
məhv edilib. Bundan əlavə,
1275 nəfər əsir götürülüb,
155 nəfərin taleyi indiyədək
naməlumdur. Soyqırımı zamanı mülki insanlar, o cümlədən
qadınlar və uşaqlar xüsusi
qəddarlıq və amansızlıqla
qətlə yetirilib, başları kəsilib,
yaxud başlarının dərisi soyulub, gözləri çıxarılıb, hamilə
qadınların bədənləri süngü ilə
deşik-deşik edilib.
Məlumat verilib ki, Xocalı
faciəsi qurbanlarının meyitləri
o zaman Ağdam şəhər
məscidinə gətirilir, burada
yuyulur, kəfənlənir və dəfn
olunmaq üçün yola salınırdı.
Ağdam Cümə məscidində
məşhur fotoqraf Reza Deqatinin 1992-ci ildə Xocalı
faciəsindən sonra çəkdiyi fotoların sərgi-təqdimatı keçirilib.
Fotoqraf Reza Deqati 1992-cı ildə Xocalı
faciəsindən sonra Ağdam
Cümə məscidində çəkdiyi və
erməni vəhşiliyini əks etdirən
fotoların tarixçəsi barədə
media nümayəndələrinə
məlumat verib. Bildirib ki,
həmin dövrdə ermənilərin
qətlə yetirdikləri insanları bu
məscidə gətirirdilər: “Məscidin
arxasında Xocalıdan çıxmış
yüzlərlə adam toplaşmışdı.
Meyitlər buraya gətirilirdi, hərə
öz yaxınının cəsədini axtarırdı.
Bu şəkildəki kişi isə oğlunu
itirib. Üç gün burada əlində
oğlunun fotosu onu axtarır.
Bu fotodakı qadınlar məscidin
qarşısına yığışaraq yaxın-

larının meyitlərini axtarırlar.
Qadınlardan biri oğlunun və
həyat yoldaşının meyitini tapdı.
Dedi ki, gözlərini çıxarıblar.
Ermənilər onun gözlərini diri
halda çıxarmışdılar”.
Xocalıdan olan məcburi
köçkün Məmməd Nağıyev 29 il
əvvəl Xocalıda dinc sakinlərin
başına gətirilən müsibətlərdən
danışaraq deyib: “Xocalı
faciəsi barədə danışmaq olduqca ağırdır. Həmin hadisələr
zamanı mən əsir düşmüşəm
və əsirliyin bütün əzab və
iztirablarını yaşamışam”.
Sonra xarici media
nümayəndələri Xocalı
sakinlərinin qətliam edildiyi, bir
hissəsinin isə xilas olunduğu
Şelli kəndi yaxınlığına gəliblər.
Onlar burada 29 il əvvəl
yaşanan dəhşətləri Xocalı
sakinlərinin və xocalılıların
azad olunmasında iştirak etmiş
keçmiş döyüşçülərin dilindən
dinləyiblər.
Keçmiş döyüşçü Zahid
Əliyev jurnalistlərə deyib:
“Faciənin ertəsi günü Şelli
istiqamətində 30 meyit, 15
yaralı götürdük, 280 nəfəri
xilas edib Ağdama yola saldıq.
Sonra irəliyə gedib daha
böyük qətliamın törədildiyinin
şahidi olduq. Hər tərəf Xocalı
sakinlərinin meyitləri ilə dolu
idi. Oradan 58 qadın, 2 kişi
meyiti götürdük. Növbəti
günlərdə isə ərazidən yüzlərlə
cəsəd daşıdıq. Silahsız
insanları vəhşicəsinə qətlə
yetirmişdilər. Qadınların barmaqlarını, qulaqlarını kəsib,
avtomobilin arxasına bağlayıb
sürümüşdülər. Hamilə qadının
qarnını yarıb uşağı çıxarmışdılar. Belə vəhşilik heç yerdə
olmayıb”.
Ağdam şəhərindəki
Şəhidlər xiyabanına gələn media nümayəndələrinə məlumat
verilib ki, Xocalı faciəsi zamanı
qətlə yetirilənlərin bir qismi
burada dəfn edilib. Lakin
ermənilər Ağdam şəhərini
işğal etdikdən sonra Şəhidlər
xiyabanını da dağıdıblar.
Xarici jurnalistlər Ağdam
rayonunun Qiyaslı kənd
məscidində erməni vəhşiliyi ilə
tanış olublar. Ermənilər XVIII

əsrin yadıgarı olan məsciddən
tövlə kimi istifadə edərək, burada mal-qara saxlayıb, kəndi
tərk edərkən isə bu tarixi-dini
abidəni yandırıblar.
Ağdam şəhərindəki İmarət
qəbiristanlığına gələn media
nümayəndələrinə bildirilib ki,
burada Qarabağ xanlığının
əsasını qoymuş Pənahəli xanın və xanlıqda müxtəlif illərdə
hakimiyyətdə olmuş hökmdarlar – İmrahimxəlil xanın və
onun oğlu Mehdiqulu xanın
qəbirüstü türbələri, həmçinin
xanlığın sonuncu şahzadəsi
Xurşidbanu Natəvanın
məzarları olub.
Ağdam şəhərinə səfər
etmiş xarici jurnalistlərin
bir neçəsi təəssüratlarını
AZƏRTAC-ın bölgə müxbiri ilə
bölüşüblər.
İtaliyanın AGİ xəbər agentliyinin əməkdaşı Cüzeppe
Dionna deyib: “Xocalı faciəsi
ilə bağlı əvvəllər məlumatım
az idi. Buraya gəlməzdən
əvvəl araşdırma apardım. İndi
isə Xocalı sakinləri ilə söhbət
etdim, faciə ilə bağlı daha çox
məlumat öyrəndim. Böyük
faciədir. Bu faciə unudulmamalıdır. Faciə ilə bağlı məlumatlar
insanlara çatdırılmalıdır”.
İraqın xəbər agentliyinin
əməkdaşı, hərbi jurnalist
Abbas Əl Ələvi bildirib: “Biz bu
gün burada gördüklərimizdən
sonra onu deyə bilərik ki,
beynəlxalq təşkilatlar, insan
haqları təşkilatları susmamalı, Ermənistana qarşı xüsusi
tədbirlər görməlidirlər. Ölüm
birdir. Lakin soyuqda ölmək,
uşaqikən ölmək, faciəvi şəkildə
ölmək böyük günahdır, insanlığa qarşı cinayətdir. Təsəllimiz
odur ki, Azərbaycanın işğal
altındakı torpaqları azad
edildi və şəhidlərin qanı yerdə
qalmadı”.
Türkiyədən gəlmiş jurnalist
Əminə Kavasoğlu isə hisslərini
bu cür ifadə edib: “Müharibə
zamanı da burada idim. Kitablardan Xocalıda törədilənlər
haqqında məlumatım var.
Mülki insanların necə öldürüldüyünü bilirəm. Lakin bu torpağa gəlib həmin anları faciəni
yaşayanların dilindən dinləmək
çox acıdır. İyirmi doqquz il
keçməsinə baxmayaraq, bu
acı isti və təzədir”.
Səfərdə xarici media
nümayəndələri ilə yanaşı,
Srebrenitsada törədilmiş
soyqırımının şahidləri də
iştirak ediblər. Serbiya Anaları
Birliyinin sədri Munira Subaşiç
müsahibəsində deyib: “Mən
Serbiyada olan hadisələrin
qurbanıyam. 1995-ci ildə
Serbiyada 22 yaxın qohumumu, o cümlədən həyat
yoldaşımı və oğlumu itirmişəm.
O vaxt özümə söz vermişdim
ki, hadisə barədə hər yerdə
danışacağam, səsim hər yerdə
eşidiləcək. Həm Haaqa tribunasında, həm məhkəmələrdə,
beynəlxalq təşkilatlarda öz
səsimizi ucaltdıq. Həm Bosniya xalqı, həm də Azərbaycan
xalqı eyni faciəni yaşayıblar. Burada insanlığa qənim
kəsilib”.
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1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə erməni terror
təşkilatları və keçmiş sovet hərbi birləşmələrinin 366-cı alayının
müasir silahlarla təchiz olunmuş muzdlularının genişmiqyaslı
hücumu ilə Xocalı soyqırımı törədildi. Minlərlə əliyalın, dinc
azərbaycanlı qətlə yetirildi. Xəstələrə, ağsaqqal və ağbirçəklərə,
körpə uşaqlara, qadınlara aman verilmədi. Azərbaycan xalqına
qarsı amansız şəkildə soyqırımı həyata keçirildi.
Bu soyqırımı siyasəti əvvəlcədən
düşünülmüş, ciddi planlaşdırılmış
və dəqiq yerinə yetirilmişdi. Milli
Təhlükəsizlik Xidmətinin soyqırımını araşdıran istintaq komissiyasına təqdim etdiyi Xocalı şəhərində
hərbçilərin danışıqlarının lent yazısı
da planın əvvəlcədən hazırlandığını və bu faciədə 366-cı sovet hərbi
alayının iştirakını təsdiqləyir. Belə ki,
hərbçilərin telefon söhbətindən Xocalıya hücuma görə onlara milyonlarla
pul veriləcəyi anlaşılır.
1992-ci il fevralın 16-da, soyqırımından 10 gün əvvəl məlum 366-cı
alayın nəzdində “Krunk, erməni
cəbhəsi” deyilən “rota'” yaradıldı.
Bu “rota”nın özəyini Livan, Amerika,
Kanada, İran, İsveç və Hollandiyadakı erməni icmalarını təmsil edən,
beyinlərinə azərbaycanlıları öldürmək
əmri yeridilən, başı üstlərində “Böyük
Ermənistan” xəritəsi asılan silahlı
quldur erməni qrupları təşkil edirdi.
Fevralın 17-də qızlardan ibarət “Şuşanik” adlı snayperçilər dəstəsi həmin
cəbhəyə qoşuldu. Düşüncələrinə
türk düşmənçiliyi hopdurulan, insani duyğudan uzaq olan “Şuşanik”
snayperçiləri Livandan gətirilmişdi.
“Klukin, erməni cəbhəsi”nə Xaçik
Vartanyan rəhbərlik edirdi.
1992-ci ilin fevralın 25-dən 26-na
keçən gecə Xocalı işğal olundu,
yerlə-yeksan edildi. Bəşəriyyət
növbəti Xatın faciəsi yaşadı.
Beynəlxalq miqyasda millətçi kimi
tanınan erməni icmalarının, diaspor
və lobbiçilərinin birgə hazırladıqları
“böyük Ermənistan” planının ilkin
fazası, hərəkatın ilk bəndi “Haydad”
və “ASALA” terror təşkilatlarıyla birgə
icra olundu. Bu soyqırımı əməliyyatı
zamanı keçmiş SSRİ Müdafiə
Nazirliyinə məxsus hərbi texnika,
tərkibində zəhərli kimyəvi maddələr
olan mərmilər, istifadəsi qadağan
olunan “dairəvi” güllələr, digər silahlar
sınaqdan çıxarıldı.
Həmin qanlı gecə saat 23.00
radələrində Xocalıya 11 istiqamətdən
hücum həyata keçirildi. Qarqar
çayının Həsənabad kəndi tərəfindən,
təyyarə limanının şərqindən, İncik
təpədən, donuzçuluq kompleksi istiqamətindən-- çayın sol və
sağ tərəfindən, Daşbulaq--Xocalı
yolu səmtindən, Norgux--Xocalı
istiqamətindən, Daştəpə tərəfdən,
Bozdağ və nəhayət Əsgəran tərəfdən
Xocalı üzərinə qoşun yeridildi.
Ətraf aləmdən ayrı düşmüş, gücü
yalnız özünümüdafiə qruplarının ov
tüfənglərinə çatan əhali nizami rus
ordusu və vəhşi erməni quldurlarına
müqavimət göstərmək iqtidarında deyildi. Xocalılar vəhşiliklə üz-üzə qaldılar. 613 nəfər şəhid oldu. Onlardan
56-sı xüsusi qəddarlıq və işgəncələrlə
öldürüldü. 27 ailə tamamilə məhv
edildi. 230 ailə öz başçısını itirdi.
1275 nəfər əsir düşmüş xocalılı
amansız işgəncələrə düçar oldu.
Bu soyqırımı əməliyyatlarında

baş leytenant, 1-ci batalyonun 2-ci
rotasının komandiri.
7. Arutunyan Vladislav Vladimiroviç – kapitan, 2-ci batalyonun
komandiri.
8. Bəyləryan Armen Volodiyeviç
– praporşik, 1-ci rotanın texniki.
9. Ayrapetyan Vaçik Qurgenoviç– 3-cü rotanın starşinası.
10. Mirzoyan Vaçik Qrantoviç--

köməksiz dinc əhalinin faciəsini tarixin yaddaşına yazırdı. Kamerası ilə.
Bu kamera ermənilərin güllələrinə də
tuş gəlmiş, “yaralanmışdı”.
Martın ilk günlərində dünyanın
efir məkanından bütün evlərə “Xocalı
soyqırımı” boylandı. Çingiz Mustafayev bu qanlı olayı belə xatırlayırdı: “İlk
dəfə fevralın 28-də iki hərbi vertolyotun müşayiəti ilə hadisə yerinə gəldik.

Dünyanı sarsıdan
1992-ci ilin fevral gecəsi...

xüsusi hazırlıq keçmiş 366-cı alayın zabitlərinin və digər muzdluların
iştirakı tələfatın miqyasını daha da
artırdı. Xocalı soyqırımında iştirak
edən hərbi hissələrin birinin əkskəşfiyyat şöbəsinin rəisi, polkovnik V.
Savelyev özünün “Məxfi arayış”ında
erməni terror təşkilatlarıyla Rusiya
qoşun birləşmələrinin Dağlıq Qarabağda keçirdikləri hərbi əməliyyatları
izləyərək, fakt və sənədlərdə bütün
olub-keçənlərin şərhini verib etiraf
edirdi: “Mən bütün bunları yazmaya bilmərəm. İnsanların, uşaq və
qadınların, hamilə gəlinlərin güllədən
keçmiş bədənlərini unuda bilmərəm.
Qoy azərbaycanlılar məni bağışlasınlar ki, bütün bu qanlı və amansız
sonluğu olan hadisələrdə əlimdən heç
nə gəlmədi. Təkcə yazdığım arayışı
həm Kremlə, həm də SSRİ Müdafiə
Nazirliyi Baş Kəşfiyyat İdarəsinin
generallarına göndərdim. Oxuyun,
dedim. Biz rusların zabit şərəfi görün
necə ləkələndi”.
V.Savelyevin sonradan BMT-yə
ünvanladığı həmin arayışa belə bir
siyahı da əlavə olunmuşdu: “Rusların
zabit şərəfini ləkələyən 55 zabit və
kiçik rütbəli hərbçilərin adları qoy tarix
üçün yaddaşlara yazılsın:
1. Zarviqorov Yuri Yuriyeviç–
366-cı motoatıcı alayın komandiri.
2. Çitçiyan Valeri İsaakoviç
– 366-cı motoatıcı alayın 1 saylı
batalyonunun qərargah rəisinin
müavini, mayor.
3. Ağriyan Vaçaqan Qriqoryeviç– mayor, alayın kəşfiyyat rəisi.
4. Ohanyan Seyran Muşeqoviç-mayor, alayın 2-ci batalyonunun
komandiri.
5. Arutyunov Aleksandr Aleksandroviç– mayor, 2-ci batalyon
komandirinin köməkçisi.
6. Akopyan Nerses Qrantoviç–

3-cü rotanın starşinası…
Cəmi 55 hərbçi”
Yuri Poleneyev “Qarabağ qan
girdabında” kitabında yazıb: “Xocalı hadisəsi Hitler faşizminin Xatın kəndində törətdiyi müsibətlə
müqayisədə daha dəhşətli idi.
Ermənilər bu qəddar terror aktı ilə öz
vəhşiliklərini bütün dünyaya bəyan
etdilər. 1992-ci ilin fevralın 25-dən
26-na keçən gecə Xocalı şəhərinin
sakinlərinə vəhşicəsinə divan tutuldu.
Xocalıda yalnız ölülər qaldı”.
Xocalı soyqırımı törədilən zaman
müsibəti gözləri ilə görən jurnalist
Viktoriya İvleva isə faciəni belə
təsvir edib: “Xocalının girəcəyində
bir tərəfdə buluda bənzər nəyinsə
hərəkət etdiyini gördüm. Bu bulud
yarıçılpaq insanların toplusu idi.
Azərbaycanlıların dəstəsinin sonunda 3 uşaqlı qadın gedirdi. O, qar
üzərində ayaqyalın çətinliklə yeriyir
və tez-tez yıxılırdı. Sən demə, onun
uşaqlarından biri ikigünlük imiş. Digər
yüzlərlə qaçqın kimi bu qadının və
onun uşaqlarının sonrakı taleyini
mən televiziya lentlərindən izlədim.
Bu, televiziya lentlərində səs zolağı operatorunun hönkürtüsündən
ibarət idi. Bu adamların cəsədləri
eybəcərləşdirilmiş şəkildə qar
üzərində qalaqlanmışdı”.
Viktoriya İvlevanın televiziya
müşahidəsində izlədiyi hönkürtü,
Xocalı soyqırımını ilk dəfə lentə alan
cəsur jurnalist Çingiz Mustafayevin
qəzəbinin göz yaşlarına çevrilməsiydi.
Erməni vəhşiliklərinin qurbanı olan,
qar üzərində donub qalan məsum
körpələrin qurumuş cəsədləri qarşısında tab gətirmək, bu faciəni sakit
lentə almaq mümkün deyildi. Çingiz
Mustafayev yerlə-yeksan edilən soyqırımına məruz qalan Xocalını çəkirdi,

29 il əvvəl fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Qarabağın dağlıq
hissəsini yerli azərbaycanlılardan min bir vəhşiliklə təmizləyən erməni
millətçi-separatçı toplumundan və onların xarici havadarlarından
təşkil olunmuş silahlı quldur dəstələri Azərbaycanın ən qədim yaşayış
məskənlərindən olan Xocalının dinc əhalisini kütləvi surətdə qırmış,
bu şəhəri talan edib, dağıdıb Yer üzündən silmişdir.
Bəşəriyyətin çağdaş tarixinə ən
amansız soyqırımı hadisəsi kimi yazılan
bu qətliamın xalqımız üçün ən ağrılı
tərəflərindən biri də o idi ki, həmin vaxt
Azərbaycan düşmən və bədxah dairələr
tərəfindən sərt informasiya blokadasına
alınmış və ermənilərin yalan-böhtan
təbliğatı ilə sıx əhatə olunmuşdu. Bu
səbəbdən dünya bu müdhiş qırğından
vaxtında və kifayət qədər geniş xəbər
tuta bilməmişdi. Həmin vaxt özünü
Xocalıdan sağ çıxara bilmiş soydaşlarımızın güllə yağışı altında üz tutduqları
Ağdama yetirmiş, xocalılıların sonuncu
mühasirə həlqəsinin yarıldığı Əsgərana
qədər irəliləmiş Türkiyənin cəcur və
vicdanlı savaş yazarı İrfan Sapmaz
Xocalıda baş verən dəhşətli hadisələr
barədə xəbərləri mümkün olan bütün
vasitələrlə dünyaya yaymışdı.
Bu fədakarlığına görə xalqımızın
həmişə qədirbilənliklə yad etdiyi ekstremal şəraitlər jurnalisti İrfan Sapmaz Xocalı və bütövlükdə, Qarabağ
şəhidlərinin intiqamının alındığı bir
vaxtda 29 il əvvəl baş verənlər barədə
Azərbaycan mediasına açıqlama verib. O, 1992-ci ilin 26 fevralında şahidi
olduğu və yaşadığı dəhşətləri belə
xatırlayıb:
– Xocalı qətliamı baş verdiyi zaman mən Şuşa şəhərində idim. Qırğından xəbər tutan kimi Şuşadan
Laçına keçdim, sonra Ağdama gəldim.
O zamanlar “Hürriyət” qəzetində və
TRT-də işləyirdim, Ağdama isə öz

təşəbbüsmlə getmişdim. Orada yerli
özünümüdafiə batalyonları Əsgəran
ətrafında mühasirəni yarıb Ağdama
keçmək istəyən xocalılıların atəş
altından çıxıb xilas olmaları üçün qanlı
döyüşlər aparırdılar. Onlardan birinin komandiri Allahverdi Bağırov Xocalı tərəfə
gedəndə mən də onlara qoşulmaq
istədiyimi söylədim. O, xarici jurnalist
olduğumu nəzərə alıb razılaşdı. Sonralar Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı olmuş
Allahverdi Bağırov sonrakı günlərdə
Əsgərandakı erməni yaraqlılarının başçıları ilə danışıqlar da aparmış, həlak
olanların meyitlərinin gətirilməsini təşkil
etmişdi.
Biz Ağdamla qonşuluqdakı Əsgəran
yüksəkliyinə çatanda güllə yağış kimi
yağırdı. Həmin ərazidə qar içində,
ayaqyalın-başaçıq canını qurtarmağa
çalışan qadınların, qocaların, uşaqların
şəkillərini və videolarını axşam saatlarına qədər çəkdim. Fotolar və videoları
çəkdikcə taqətdən düşmüş yaşlı insanlara, körpələrə əlimdən gəldiyi qədər
kömək də edirdim. Üst-başım qan,
palçıq içində idi. Hava tutqun və yağışlı
idi. İnsanlar, sanki, cəhənnəmdən qaçıb
qurtarmaq istəyirdilər...
Öz qanımdan, canımdan olan, eyni
dili danışdığım insanların kütləvi qətlə
yetirilməsinə şahid olmaq çox ağır idi.
Şəkilləri, videoları göz yaşları içərisində
çəkmişdim. Ən acı mənzərələrdən biri
isə bir ananın öldürülmüş körpəsini
qucağından sonadək buraxmaması idi.

Havadan gördük ki, bütün bir sahə insan meyitləri ilə doludur. Təyyarəçilər
vertolyotu yerə endirməyə qorxurdular. Çünki həmin ərazi artıq
ermənilərin nəzarəti altında idi. Buna
baxmayaraq, biz vertolyotdan çıxdıq
və bu zaman güclü atəşə məruz
qaldıq. Bizimlə olan milis əməkdaşları
meyitləri vertolyota götürməli idilər ki,
onların qohumlarına verilsin. Gördüyümüz vəziyyətdən şoka düşdük.
İki nəfər isə huşunu itirmişdi. Martın
2-də xarici jurnalistlərlə hadisə yerinə
gəlmişdik. O zaman meyitlər dəhşətli
hala salınmışdı. Bir neçə sutka
ərzində onların üzərində təhqiredici
hərəkətlər edilmişdi”.
İnsanı dəhşətə gətirən bu
açıqlama, soyqırımını ilk dəfə
lentə alan Çingiz Mustafayevin
fikirləridir. Erməni dəhşətlərindən,
vandalizmdən yaxa qurtarmaq
üçün üzü Ağdama tərəf qaçan,
əliyalın əhali vəhşicəsinə güllələrə
tuş gəlmişdi. Ahıllara, körpələrə
belə aman verilməyib. İnsanları
bir-birlərinə bağlayaraq, üzərlərinə
neft tökərək yandırıb, uşaqları
diri-diri süngüyə keçirib faşistlərin
törətdiklərindən betər faciəni
bəşəriyyətə “bəxş etdilər”.
Qətlə yetirilənlərin cəsədləri
üzərində vəhşicəsinə davranaraq,
qadınların döşlərini, kişilərin cinsiyyət
üzvünü kəsərək, uşaqların beyin
dərisini soyaraq bəşəriyyət üçün yeni
olan vandalizm nümunəsi ortaya qoydular. Budur erməni xidməti, budur
erməni qəssablarının yaramazlığı.
Xocalıda törətdikləri cinayətin miqyasmı düşünmədən, bu gün beynəlxalq
ictimaiyyətə humanizmdən, insanlıqdan, hücuma məruz qaldıqlarından
danışanların nə qədər məkrli, qəddar
olduqları Xocalıda göründü.
Nə yazıqlar ki, insanlığa,
bəşəriyyətə qarşı törədilən bu
faciə ermənilərin xəcalət hissinə
çevrilmədi. Dünya qınağından yeni
məkrli planları, yalanları ilə qurtarmağa çalışan erməni vəhşiliyi Xocalıdan
sonra 20 faiz Azərbaycan torpağının
işğalı ilə nəticələndi.
28 il sonra isə Azərbaycan xalqı
müqəddəs Vətən müharibəsinə qalxaraq Ermənistan ordusunu darmadağın etdi, işğalçıları pərən-pərən salıb Qarbağdan qovdu. Bununla Xocalı
şəhidlərinin də nigaran və narahat
ruhlarına bir dinclik qismət oldu.

Akif AŞIRLI,
Əməkdar jurnalist

Beynəlxalq təşkilatlarla fəal
əməkdaşlıq faydalıdır
“Azərbaycanın xarici siyasətində beynəlxalq
təşkilatlarla fəal əməkdaşlıq etmək mühüm
yer tutur. Bu istiqamətdə ölkəmiz ötən illər
ərzində böyük nailiyyətlər əldə edib. Beynəlxalq
platformalar vasitəsilə Azərbaycan həqiqətlərinin
dünya ictimaiyyətinə çatdırılması hər zaman
diqqət mərkəzində olub və bu amil öz müsbət
nəticələrini verib”. Bu fikirləri Milli Məclisin
Beynəlxalq münasibətlər və parlamentlərarası
əlaqələr komitəsinin sədr müavini, YAP-ın
Beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin müdiri Sevinc
Fətəliyeva deyib.
S. Fətəliyeva bildirib ki,
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq
Mərkəzi də bu baxımdan
vacib beynəlxalq platformadır. Nizami Gəncəvi
Beynəlxalq Mərkəzində
dövlət və hökumət başçıları olmuş şəxslər, dünyanın nüfuzlu ictimai-siyasi
xadimləri təmsil olunur ki, bu
da çox önəmlidir. Mərkəzin
əsas məqsədi müxtəlif
xalqlar və mədəniyyətlər
arasında dialoq, tolerantlıq
və anlaşmanın təbliğ olunaraq Nizami Gəncəvinin
əsərlərində qələmə aldığı
ümumbəşəri dəyərlərin daha
geniş miqyasda dünyaya
təbliğ olunmasıdır. Onu da
qeyd etmək lazımdır ki, Vətən
müharibəsi zamanı təşkilatın
idarə heyəti Azərbaycanın
apardığı haqq savaşına öz
açıq dəstəyini ifadə edərək,
Qarabağ məsələsinin həllində
Azərbaycanın ədalətli mövqeyini dəstəklədiyini ortaya
qoydu. Bu məqamı möhtərəm
Prezidentimiz İlham Əliyev
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq
Mərkəzinin həmsədri İsmail

Serageldini videoformatda
qəbul edərkən vurğuladı.
Deputatın sözlərinə görə,
dövlətimizin başçısı artıq
münaqişənin başa çatdığını söyləyib və qeyd edib
ki, biz heç vaxt olmadığı
kimi, indi beynəlxalq birliyin
həqiqəti bilməsini istəyirik.
Çünki hazırda xarici diplomatlar, beynəlxalq medianın
nümayəndələri işğaldan
azad olunmuş əraziləri
ziyarət edəndə hesab edirəm
ki, onlar işğal nəticəsində
bizim tarixi- mədəni
abidələrimizin nə vəziyyətə
salındığını həqiqətən görürlər.
Ərazilərimizi işğal edənlər
hər şeyi məhv ediblər.
Dövlətimizin başçısı ümidvar
olduğunu bildirib ki, pandemiyadan sonra mərkəzin növbəti
tədbirində, həmçinin mərkəzin
üzvlərinin də işğaldan azad
edilmiş bir sıra əraziləri ziyarət
etmək və ola bilsin, orada
müəyyən tədbiri təşkil etmək
fürsəti olacaq. Təbii ki, bu amil
də həmin ərazilərdəki reallığın,
erməni vandalizminin dünya
ictimaiyyətinə çatdırılmasında

Nizami Gəncəvi Beynəlxalq
Mərkəzinin töhfəsi olacaq.
S.Fətəliyeva qeyd edib
ki, mərkəzin həmsədri İsmail
Serageldin tərəfindən
Azərbaycanın dini
mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, bütün tarixi abidələrin
qorumasının nümunəvi addım
olmasına dair fikirləri də
böyük əhəmiyyət kəsb edir:
“Bu, inkarolunmaz həqiqətdir.
Çünki Azərbaycanda bütün xalqların, dinlərin
nümayəndələri bərabər
hüquqlar çərçivəsində yaşayır. Bütün etnik qrupların,
dinlərin nümayəndələrinə
böyük hörmət göstərilir,
müxtəlif dinlərin abidələri
dövlət səviyyəsində qorunur.
Azərbaycanda multikulturalizm dövlət siyasətidir.
Eyni zamanda, Azərbaycan
dünyada tolerantlıq mərkəzi
kimi tanınır. Bütün bunlar
dövlətimizin siyasətində mühüm yer tutur”.

Söhbəti qələmə aldı:
Əliqismət BƏDƏLOV,
“Xalq qəzeti”

İsveçrədəki soydaşlarımız cenevrəli
deputatları sülhə səs verməyə çağırıblar
 İsveçrə Azərbaycanlıları Koordinasiya
Şurası Xocalı soyqırımının 29-cu ildönümü
ərəfəsində Cenevrə kantonu parlamentinin
üzvlərinə müraciət edib.

Müraciətdə təəssüflə
qeyd edilib ki, ötən il erməni
əsilli deputat tərəfindən
Cenevrə kantonunun
parlamentinə "Dağlıq Qarabağ Respublikası"na
müstəqillik statusu
verilməsinə dair R936 saylı
qətnamə layihəsi təqdim olu-

nub. 30 ilə yaxın müddətdə
Ermənistanın Azərbaycana
qarşı işğalçı və təcavüzkar,
azərbaycanlılara qarşı etnik
təmizləmə və terror siyasəti
apardığı, 1 milyona yaxın
azərbaycanlının doğma
torpaqlarından didərgin
salındığı, Qarabağın Ağ-

dam şəhərinin "Qafqazın
Xirosiması"na çevrildiyini
xatırladan soydaşlarımız
cenevrəli deputatları bu
qətnamə layihəsinə səs
verməməyə çağırıblar.
"İsveçrədə yaşayan
azərbaycanlılar olaraq sizi
sözlə inandırmağa çalışmırıq. Səsvermədən öncə bir
dəqiqə susub, I Qarabağ
müharibəsi ərzində həlak
olmuş 25 min, II Qarabağ
müharibəsində həlak olmuş 6 min insan haqqında
fikirləşməyinizi xahiş edirik.
Hər iki müharibə Ermənistan
ərazisində deyil, Azərbaycan
ərazisində aparılıb. İnsanların 30 il öncəki kimi sülh
şəraitində yaşamaları üçün
xüsusi status lazım deyil", –
deyə soydaşlarımız vurğulayıblar.

“Xalq qəzeti”

“Erməni quldurları xocalıları
azərbaycanlı olduqlarına görə öldürürdülər”
Bu dəhşətli qırğın barədə dünyaya ilk xəbər yaymış türk savaş yazarının yeni açıqlaması

Zavallı ana, hadisənin şoku altında onu
qucağında Xocalıdan eləcə qaçırmışdı...
Əlimizdə olan materialları dünyaya yaymaq üçün elə o halımla Bakıya
qayıtdım. Çəkdiyim materialları dünya
mediasına çatdırmaq üçün daha sonra
İstanbula yollandım. İlk dəfə Xocalı
soyqırımını Türkiyə üzərindən dünyaya
biz bəyan etdik.
O vaxt gördüklərinin, yaşadıqlarının həyatının sonrakı dövrlərində
də həmişə ona acılar yaşatdığını
söyləyən İrfan Sapmaz daha sonra
bildirib:
– Bir savaş müxbiri olaraq uzun
illərdir dünyanın müxtəlif yerlərindəki
müharibələrə canlı şahid olmuşam. O
günkü faciə həyatımda ən dərin, ən
acı izlər qoydu. Erməni qaniçənlərinin

törətdikləri vəhşiliklər insanın özü kimi
məxluqa qarşı qəddarlığının son həddi
idi. Onlar xocalılıları harda rastlarına
gəldi azərbaycanlı olduqlarına görə
öldürürdülər. Bu, xalis soyqırımı əlaməti
idi. O dəhşətlər hələ də gözlərimin qabağından getmir.
O gün adamların saniyələr içində
həyatlarını itirdiklərini, canlarını qurtarmaq üçün hansı əzabdan keçdiklərini
gördüm. Savaşların heç kimə faydasının olmadığını bir daha dərk etdim.
Bunu anlamaq üçün Qarabağdakı
erməni quldurlarına, Xocalı soyqırımını
törədənlərə, onların qəddar başçılarına 28 il vaxt lazım oldu. Lakin ötən ilin
payızında 30 ildən bəri Qarabağda meydan sulayan erməni hərbi birləşmələri
darmadağın ediləndə, Xocalıda günahsız körpələri belə öldürən quldurlar dinc soydaşlarını qoyub qaçanda
Azərbaycan Ordusu bir nəfər də silahsız
erməninin burnunu qanatmadı.
40 ilə yaxın müddətdə bir çox
ekstremal şəraitlərdə jurnalist kimi
fəaliyyət göstərsəm də, xocalılıların
müsibətlərinin bərabərinə heç bir yerdə
rast gəlməmişəm, nə də şahidi olmamışam. Həyatımda ən dəhşətli mənzərələr
idi o vaxt gördüklərim. Savaş müxbiri kimi daha əvvəl də dünyadakı
münaqişələri izləmişdim. Əfqanıstanda
altı il qaynar nöqtələrdə olmuşdum.
Lakin Xocalıda baş verən dəhşətləri

dünyanın heç bir yerində görməmişdim.
Orada çəkdiyim şəkillər və videolar dünyanın hər yerində yayımlanıb.
Hadisə yerində olan tək jurnalistlərdən
idim. Amma Xocalıdakı fəaliyyətimə
xarici jurnalist gözü ilə heç vaxt baxmamışam. Əgər amerikalı, avropalı bir
jurnalist olsaydım, çəkdiyim şəkillərin
müəllif hüququndan istifadə edərək,
bəlkə də, milyon dollarlar qazana
bilərdim. Lakin mən Azərbaycana
həmişə öz vətənim kimi baxdığım üçün
heç vaxt qazanc arxasınca düşmədim.
12 il Azərbaycanda yaşadım, 30 ilə
yaxın müddətdir ki, öz vətənim saydığım Azərbaycanın haqlı mübarizəsini
dünyaya yaymağa çalışıram. Bütün
bunları qarşılıq gözləmədən, öz qəlbim
və vicdanımla etdim.
Sonda İrfan Sapmaz Azərbaycan
xalqını çox sevdiyini və onun verdiyi dəyərdən qürur duyduğunu
söyləyərək, jurnalist olaraq, hər zaman azərbaycanlı qardaşlarının haqq
işinə dəstək verəcəyini vurğulayıb:
– Şükürlər olsun ki, təxminən, 30 il
sonra Azərbaycan torpaqları düşmən
işğalından azad olundu. Müdafiə Nazirliyinin açıqlamasına görə, 3 minə yaxın
şəhid verdik. Allahdan şəhidlərimizə
rəhmət diləyirəm. Onlar vətənləri
üçün böyük bir fədakarlıq nümunəsi
göstərərək, canlarından keçdilər. Qazanılan zəfərə görə Prezident, Ali Baş

Komandan İlham Əliyevi, Azərbaycan
döyüçüsünü və xalqını bir daha bütün
qəlbimlə təbrik edirəm.
Bu qələbəyə aparan yolda Azərbaycan Ordusunun və
Azərbaycan–Türkiyə dostluğunun gücü
bir daha dünyaya sübut olundu. Bu
bölgələrə sərmayə qoyulmalı, yurdlarından didərgin düşən insanlar geri
qayıtmalıdır. Bu tarixi qayıdış və böyük
bərpa işində Azərbaycan dövlətinin və
xalqının üzərinə ağır və yeni şərəfli yük
düşür.
Lakin Qarabağ münaqişəsinin
insanlığı dəhşətə gətirən faciə olduğu, onun sağalmayan yara və ağrıları
da unudulmamalıdır. Bundan sonra
Xocalı qətliamı dünya ictimaiyyətinə
daha yaxşı tanıdılmalı, onun misilsiz
bir soyqırımı olduğu bütün dünyada tanınmalıdır. Əgər bu qətliamın
dünya tarixində silinməz bir iz qoymasını istəyiriksə, faciəni xüsusilə
Qərb ölkələrinə qədərincə anlatmaq
lazımdır. Bu məsələdə “Xocalıya ədalət!” kampaniyasını yüksək
dəyərləndirirəm. Ancaq dayanmamalıyıq. Dünya Xocalı soyqırımını
tanımalı, qəbul etməli, Ermənistan bu
vəhşiliyinə görə təzminat ödəməlidir!

Hazırladı:
Tahir AYDINOĞLU,
“Xalq qəzeti”
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“Xocalı: Azərbaycan
xalqının ürəyində açıq yara”
İtaliyanın “Lo Spessore” onlayn qəzetində Beynəlxalq Siyasət və
İqtisadi Araşdırmalar İnstitutunun (İREPİ) rəhbəri, jurnalist Domeniko
Letizianın müəllifliyi ilə “Xocalı: Azərbaycan xalqının ürəyində açıq yara”
başlıqlı məqalə dərc edilib. Azərbaycanın İtaliyadakı Səfirliyindən verilən
məlumatda bildirilir ki, məqalədə hər il fevral ayında yaxın keçmişin
amansız hadisələri ilə yadda qalan Xocalı faciəsi qurbanlarının anıldığı
qeyd olunur. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Xocalı şəhərinin
Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ən ağır və faciəvi
hadisəsinin meydanına çevrildiyini xatırladan müəllif təəssüf hissi ilə
ağırlığına və amansızlığına baxmayaraq münaqişələrin tarixin qaranlıq
səhifələrində qaldığını diqqətə çatdırıb.

Faciənin təfərrüatlarına gəldikdə isə
D.Letizia 1992-ci il 25 fevral gecəsində
Ermənistan ordusunun keçmiş
sovet qoşunlarının köməyi ilə əhalisi
azərbaycanlılardan ibarət olan Xocalıya
hücuma başladığını, bu addımın məhz
azərbaycanlılara qarşı qırğın törətmək
məqsədi daşıdığını, Xocalının talan
və yerlə yeksan edildiyini xatırladıb. O
bildirib ki, qırğın nəticəsində 106 qadın,
83 uşaq və 70 qoca olmaqla 613 nəfər
qətlə yetirilmiş, onlardan 56 nəfəri isə
xüsusi amansızlıqla öldürülmüş, 8 ailə
tamamilə məhv edilmişdir. 487 sakinin
cəsədləri amansız şəkilə salınmış, digər
1000 nəfər yaralanmış, qadınlar və
uşaqlar da daxil olmaqla 1275 mülki şəxs
girov götürüldükdən sonra zorakılıqlara
məruz qalmış və ağır fiziki xəsarətlər
almışdır. Bundan əlavə, 150 nəfərin taleyi
naməlumdur.
Məqalədə 9 dekabr 1948-ci il
tarixli “Soyqırımı cinayətinin qarşısının
alınması və cəzalandırılması haqqında
Konvensiyanın” 2-ci maddəsinə istinad
edilərək soyqırımının milli, etnik, irqi və ya
dini qrupu tamamilə və ya qismən məhv
etmək niyyəti ilə törədilmiş xüsusilə ağır
əməllər olduğu diqqətə çatdırılıb və bu
xüsusda, Azərbaycanın illərdir ki, Xocalı
soyqırımını törədənlərin cəzalandırılmasını
tələb etdiyi bildirilib.
Müəllif Xocalıdakı vəhşiliklərin xüsusi
amansızlıqla törədilməsinin məhkəmələr
və beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən
tanındığını diqqətə çatdıraraq faciədən
bir müddət sonra 11 mart 1992-ci ildə
Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin

bəyannaməsində “insanların fərq
qoyulmadan qətlə yetirilməsi və zorakılıq
aktları haqqında son məlumatlardan”
dərindən narahatlıq keçirildiyini,
Azərbaycan Respublikasının Dağlıq
Qarabağ ərazisində mülki əhaliyə qarşı
zorakılıq və hücumların kəskin şəkildə
pislənildiyini diqqətə çatdırıb.
Məqalədə Avropa İnsan Hüquqları
Məhkəməsinin 22 aprel 2010-cu il tarixli
qərarına istinadən Xocalıda törədilən
cinayətlərə və onlardan irəli gələn
məsuliyyətə dair heç bir şübhənin
olmadığı vurğulanaraq bildirilir ki, müstəqil
mənbələrdən əldə olunan hesabatlar
göstərir ki, 1992-ci ilin fevral ayından
25-dən 26-na keçən gecə Xocalının ələ
keçirilməsi zamanı yüzlərlə azərbaycanlı
mülki əhali erməni silahlıları tərəfindən
öldürülüb, yaralanıb və girov götürülüb.
Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi
qərarında Xocalının azərbaycanlılardan
ibarət mülki əhalisinin qırılmasını
“müharibə cinayətləri və ya insanlığa
qarşı cinayətlər kimi qiymətləndirilə bilən
xüsusilə ağır əməllər” kimi müəyyən
etmişdir”.
Məqalədə 44 günlük Vətən
müharibəsi zamanı Xocalı hadisələri kimi
faciəli hadisələrin baş verdiyi diqqətə
çatdırılıb. Belə ki, jurnalist qeyd edib
ki, Azərbaycanın mülki əhalisi bir daha
Ermənistan ordusunun hədəfinə çevrilmiş,
hərbi əməliyyatlardan uzaq bölgələrə raket
və ağır artilleriya hücumları nəticəsində
12 azyaşlı və 27 qadın olmaqla 100-dən
çox mülki şəxs öldürülmüş, 423 mülki
şəxs isə yaralanmışdır. Müəllifin fikrincə
bütün bu hadisələr Xocalı qətliamının
günahkarlarının cəzasız qalması

səbəbindən baş verib, çünki cəzasızlıq
yeni cinayətlərə səbəb olur.
D.Letisiya məqaləsində Xocalı
soyqırımının dünyanın bir çox yerində
anılan və yaddaş gününə çevrilən
tarixi bir faciə olduğunu qeyd edərək
bildirib ki, indiyə qədər Bosniya
və Herseqovina, Kolumbiya, Çex
Respublikası, Honduras, İordaniya,
Meksika, Pakistan, Panama, Peru,
Sudan, Cibuti, Qvatemala, Şotlandiya və
Amerika Birləşmiş Ştatlarının 22 ştatının
qanunverici orqanları Xocalı qətliamının
qurbanlarını anmaq məqsədilə sənədlər
qəbul etmişdir. Həmin sənədlərdə
azərbaycanlılara qarşı erməni ermənilər
tərəfindən törədilmiş vəhşiliklər
qeyd olunur. Məqalədə həmçinin bir
çox beynəlxalq təşkilat və qurumlar
tərəfindən bu qətliamın insan ləyaqəti
üçün fəlakətli bir hadisə kimi tanındığı
bildirilib.
Sonda müəllif torpaqlarından didərgin
salınmış bir milyondan çox azərbaycanlı
qaçqın və məcburi köçkünün ailəsində
kədər və davamlı nostalqiyanın hökm
sürdüyünü və bunun onların qəlblərində
dərin sağalmaz izlər buraxdığını bildirib.
Onun fikrincə Xocalı müasir tariximizin
ağrılı səhifəsi və Azərbaycan xalqının
qəlbində açıq bir yara olsa da, bəlkə
də ədalətin təntənəsi və günahkarların
cəzalandırılması ilə bu yaraya məlhəm
tapıla bilər.
Məqaləyə keçid aşağıdakı link
vasitəsilə mümkündür:
https://www.lospessore.
com/24/02/2021/khojaly-la-ferita-apertanel-cuore-del-popolo-dellazerbaigian/

Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər
Nazirliyi Daxili Qoşunlarının Baş İdarəsi
2021-ci il üçün dərman preparatlarının və tibbi
ləvazimatların satın alınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
İddiaçılar öz tender təkliflərini bütün zəruri vergi
və rüsumlar nəzərə alınmaqla hesablamalıdırlar.
Tender iştirakçılarına təklif edilir ki, dövlət satınalmalarının https://www.etender.gov.az/ vahid internet
portalına (portal) elektron imzaları vasitəsilə daxil
olsunlar və tender haqqında ətraflı məlumatı əldə
etsinlər. İddiaçı qismində ixtisaslı işçi heyətinə malik
olan mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri
açıq tenderdə iştirak edə bilərlər. Müqaviləni yerinə
yetirmək üçün tender iştirakçıları lazımi maliyyə və
texniki imkanlara malik olmalıdırlar. Tenderdə iştirak
etmək istəyən təşkilatlar müəyyən məbləğdə iştirak
haqqını aşağıda göstərilən hesaba köçürdükdən
sonra Azərbaycan dilində tərtib olunmuş tenderin
əsas şərtlər toplusunu dövlət satınalmalarının vahid
internet portalı vasitəsilə əldə edə və müsabiqə
üçün təkliflərini təqdim edə bilərlər.
İştirak haqqı 200 manatdır.
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
B1. Benefisiar (alan) bank
Adı - Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
Kod - 210005
VÖEN- 1401555071
M/h - AZ41NABZ01360100000000003944
SWIFT BIK CTREAZ22
B2. Vəsaiti alan müştəri (benefisiar)
Adı - DİN-in Daxili Qoşunlarının Baş İdarəsi
H/h - AZ44CTRE00000000000002458570
VÖEN - 1500426471
D-3. Büdcə təsnifatının kodu- 142330
D-4. Büdcə səviyyəsinin kodu -7
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı
sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak üçün yazılı müraciət (müraciətdə
müəssisənin adı, yerləşdiyi ünvanı, poçt indeksi,
bank rekvizitləri, telefon nömrələri, rəhbərinin adı və
soyadı göstərilməklə, möhürlənib imzalanmış olmalıdır);
- iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi
(əsli);
- tender təklifi (tender proseduru keçirildiyi
tarixdən sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır);
- tender təklifi dəyərinin 1 faizi həcmində (təklifin
təminatı) bank təminatı (zərflərin açıldığı tarixdən
sonra ən azı 60 bank günü müddətində qüvvədə
olmalıdır). Bank təminatını təqdim etməyən iddiaçının tender təklifi etibarsız sayılır və tenderdən
kənarlaşdırılır;
- Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər
icbari ödənişlərə aid yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş

öhdəliklərin olmaması haqqında arayış;
- iddiaçının son bir ildəki (əgər daha az müddətdə
fəaliyyət göstərirsə, bütün fəaliyyəti müddətində)
maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı;
- iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti haqqında vergi
orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatlarının surəti;
- dərman preparatlarının və tibbi ləvazimatların
uyğunluq sertifikatları (surəti) və respublika
ərazisində dövriyyəsinə nəzarət edilən dərman
preparatlarının pərakəndə dövriyyəsinə aid icazənin
olması barədə sənəd;
- analoji işlərdə təcrübəsi, iddiaçının potensial
texniki və kadr imkanları haqqında rəsmi məlumat
(tələb olunan dərman preparatlarının və tibbi
ləvazimatların satın alınması üzrə təcrübəsi, ixtisaslı
kadr və texniki imkanları (işçi qüvvəsinin olması)
barədə məlumatlar sənəddə öz əksini tapmalıdır.
Malgöndərənin (podratçının) uçotdakı vergi orqanından aldığı sənəddə göstərilən məlumatlarla eyni
olmalıdır);
- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, nizamnaməsi,
qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və rekvizitləri (notariusdan
təsdiq edilmiş surəti);
- tender təklifini və satınalma müqaviləsini imzalamaq səlahiyyətinə malik olan şəxsin səlahiyyətlərini
təsdiq edən sənəd (təşkilatın təsisçisinin və ya direktorunun şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti);
- satınalma prosedurlarının başlanmasından
əvvəlki 5 il ərzində cinayətə görə məhkum olunmaması barədə məlumatlar (malgöndərən (podratçı)
Daxili İşlər Nazirliyindən və ya “ASAN” Xidmət
Mərkəzlərindən (məhkumluqla bağlı arayış) alır);
- iddiaçının mikro, kiçik, orta və iri sahibkarlıq
subyektlərinə aid olması ilə bağlı məlumat.
Sənədlər Azərbaycan dilində tərtib olunmalıdır
(xarici dildəki tender təklifləri Azərbaycan dilinə
tərcümə edilməlidir).
Tender proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa
uyğun keçiriləcəkdir. İddiaçılar tenderdə iştirak üçün
sənədləri 29 mart 2021-ci il saat 16.00-a və tender təklifi ilə bank təminatı sənədlərini isə 6 aprel
2021-ci il saat 16.00-a qədər portal vasitəsilə təqdim
etməlidirlər. İddiaçıların tender təklifləri 7 aprel
2021-ci il saat 16.00-da dövlət satınalmalarının vahid
internet portalında açılacaqdır. İddiaçılar açılışın
nəticələrilə portal vasitəsilə tanış ola bilərlər.
QEYD - tenderdə iştirak, tenderin
qiymətləndirilməsi və digər bütün prosedurlar yalnız
elektron qaydada portal vasitəsilə aparılır.

“Xalq qəzeti”
Diasporla İş üzrə
Dövlət Komitəsinin
dəstəyi və Böyük Britaniyada fəaliyyət göstərən
“Natəvan Qrup”unun
rəhbəri Səbinə Quliyevanın təşəbbüsü ilə London
və Edinburq şəhərlərində
“Xocalıya ədalət!” yazılmış lövhələr quraşdırılıb.
Komitədən verilən məlumata
görə, Səbinə Quliyeva bildirib
ki, Xocalı soyqırımının 29-cu
ildönümü ərəfəsində İngiltərənin
və Şotlandiyanın paytaxtlarında
həyata keçirilən bu aksiyanın
məqsədi şəhər sakinlərinin
diqqətini 29 il öncə erməni silahlı
qüvvələrinin dinc Azərbaycan
vətəndaşlarına qarşı vəhşicəsinə,
xüsusi amansızlıqla törətdikləri
kütləvi qırğına cəlb etmək, dünya
birliyi və beynəlxalq təşkilatlar
tərəfindən xalqımızın haqlı və
ədalətli tələbinin eşidilməsinə nail
olmaqdır.
“Xocalıya ədalət!” sözləri əks
olunmuş lövhələrin iki həftə ərzində
nümayiş etdirilməsi nəzərdə
tutulub.

London və Edinburqda “Xocalıya
ədalət!” lövhələri quraşdırılıb

Qeyd edək ki, “Natəvan
Qrup”unun rəhbəri Səbinə
Quliyevanın təşkilatçılığı ilə
London şəhərində Xocalı
soyqırımının 29-cu ildönümünə
həsr edilmiş məlumatlandırma
aksiyasına başlanılıb.
24, 25, 26 fevral tarixlərini
əhatə edən aksiya zamanı Xocalı
soyqırımına dair həqiqətləri
əks etdirən elektron lövhənin

quraşdırıldığı avtomobillər London
şəhərinin mərkəzi küçələrində
hərəkət edəcək. Elektron lövhədə
“Xocalıya ədalət!”, “Biz xatırlayırıq!”
şüarları əks olunub. Lövhədə
olan fotoşəkillər “Xocalı soyqırımı.
26 fevral 1992”, “Ağdam. Xocalı
qurbanlarının dəfn mərasimi”, “63
uşaq öldürülüb, 76 uşaq əlil olub”,
“25 uşaq hər iki valideynini, 130
uşaq valideynlərindən birini itirib, 8

ailə tamamilə məhv edilib” və sair
məlumatlarla müşayiət olunur.
London vaxtı ilə saat 10.00dan 18.00-dək davam edəcək
avtoyürüş şəhərin mərkəzi küçə və
meydanlarını əhatə edəcəkdir.

“Xalq qəzeti”

ABŞ-ın Yuta ştatında Xocalı faciəsinin
29-cu ildönümü ilə əlaqədar sərgi təşkil edilib
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin
dəstəyi və Yuta–Azərbaycan İcmasının
nümayəndəsi Faiq Səfərlinin
təşkilatçılığı ilə Solt Leyk Siti (Salt Lake
City) şəhərinin mərkəzində – Kapitoli
binası qarşısında Xocalı faciəsinin 29-cu
ildönümü ilə əlaqədar açıq havada sərgi
keçirilib.
Sərgidə 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na
keçən gecə erməni silahlı birləşmələrinin
sovet ordusunun 366-cı motoatıcı alayının
vasitəsilə Azərbaycanın Xocalı şəhərini işğal
edərkən dinc azərbaycanlıları kütləvi şəkildə
qətlə yetirməsini əks etdirən məlumatlar və
fotoşəkillər nümayiş etdirilib. Qəddarcasına
həyata keçirilən hərbi cinayət zamanı
613 nəfər (106 qadın, 63 uşaq, 70 qoca)
azərbaycanlının qətlə yetirildiyi, 487 nəfərin
yaralandığı, 1275 nəfərin əsir götürüldüyü,
onlardan 150 nəfərinin, o cümlədən 68 qadın
və 26 uşağın taleyinin bu günədək məlum
olmadığı nəzərə çatdırılıb.
Sərgi ərazidən keçən yerli sakinlərin
diqqətini cəlb edib. Onlar fotoşəkillərə
baxaraq Xocalı faciəsi barədə ətraflı

məlumat alıblar. Sərgi ilə maraqlananlar
arasında Yuta ştatının qubernatoru Spenser
Koks da olub. O, soydaşlarımıza bildirib ki,
Minnesota ştatının qubernatoru Tim Ceyms
Uolzun 26 fevral tarixinin Azərbaycan
Günü elan edilməsi ilə bağlı bəyannamə
imzalamasından xəbərdardır.

Sərginin fevralın 26-dək Solt-LeykSiti şəhərinin müxtəlif yerlərində nümayiş
etdirilməsi nəzərdə tutulur.

Hazırladı: M.MÜKƏRRƏMOĞLU,
“Xalq qəzeti”
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BDU-da “Nizami Gəncəvi ili”
çərçivəsində tədbir

B

akı Dövlət Universitetində (BDU) Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 2021-ci ilin “Nizami Gəncəvi ili” elan edilməsi haqqında sərəncamı
ilə əlaqədar ilk onlayn tədbir keçirilib. Tədbirdə Şərqşünaslıq
fakültəsinin rəhbərliyi, professor-müəllim heyəti, tələbə və magistrantlar, BDU-nun rektoru Elçin Babayev, Azərbaycan Milli
Elmlər Akademiyasının Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan
Ədəbiyyatı Muzeyinin direktoru, akademik, Milli Məclisin deputatı Rafael Hüseynov iştirak edib.
Tədbirin moderatoru İran filologiyası kafedrasının
müdiri, professor
Mehdi Kazımov
Nizami Gəncəvi
yaradıcılığından,
onun dünya və
Şərq ədəbiyyatının
bədii fikir tarixində
əhəmiyyətli
rolundan söz açaraq dahi şairin əsərlərinin hər zaman dünya
şərqşünaslıq elminin diqqət mərkəzində olduğunu qeyd edib.
Akademik Rafael Hüseynov “Nizami Gəncəvinin ötürücülük
və qovuşduruculuq missiyası” mövzusunda məruzəsində dahi
şair və mütəfəkkir Nizami Gəncəvinin yaradıcılığının fəlsəfi
fikir tarixində rolundan bəhs edib. Natiq Nizami irsinin sadəcə
ədəbiyyat deyil, eyni zamanda musiqi, memarlıq, ictimai-siyasi
düşüncənin inkişafına da təkan verdiyini diqqətə çatdırıb. Nizami Gəncəvinin kamil insan, ədalətli hökmdar modeli haqqında
fikirlərinin onun “Xəmsə”sində əsas xətti təşkil etdiyini qeyd
edən akademik Rafael Hüseynov çıxışında, həmçinin Bakı Dövlət
Universitetində Nizami irsi ilə bağlı müxtəlif elm sahələri üzrə
məqalələr toplusunun nəşr edilməsinin, Şərqşünaslıq fakültəsində
kalliqrafiya sənətinin tədrisinin böyük əhəmiyyət kəsb etdiyini də
vurğu layıb.
Bakı Dövlət Universitetinin rektoru Elçin Babayev çıxış edərək
BDU-da “Nizami Gəncəvi ili” çərçivəsində həyata keçiriləcək
tədbirlər planı haqqında məlumat verib. Bu məqsədlə xüsusi
komissiyanın yaradıldığını, silsilə elmi konfransların, simpoziumların, elmi seminarların keçiriləcəyini, dahi şairin zəngin
söz xəzinəsinə həsr olunmuş sərgilərin təşkil olunacağını, eyni
zamanda akademik Rafael Hüseynovun ideyasını dəstəkləyərək
BDU-da nizamişünaslığa həsr olunmuş toplunun nəfis şəkildə
çap olunacağını qeyd edib. Rektor Nizami Gəncəvi adına Milli
Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi ilə Bakı Dövlət Universiteti arasında əməkdaşlıq çərçivəsində mütəmadi olaraq belə mühazirə və
qiraətlərin təşkil olunmasının dahi şairin ədəbi irsinin öyrənilməsi
baxımından əhəmiyyətli olacağını bildirib. E.Babayev BDU
tələbələrinin Nizami irsinin geniş tədqiq olunduğu ölkələrin
elm və təhsil müəssisələrində təcrübə keçmələri, kadr hazırlığı
istiqamətində görüləcək işlərdən bəhs edib.

Qabil YUSİFOĞLU,
“Xalq qəzeti”

Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi
Daxili Qoşunlarının Baş İdarəsi
2021-ci il üçün fərqlənmə və fərqləndirmə nişanlarının satın alınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDİR

İddiaçılar öz tender təkliflərini bütün zəruri
vergi və rüsumlar nəzərə alınmaqla hesablamalıdırlar.
Tender iştirakçılarına təklif edilir ki, dövlət
satınalmalarının https://www. etender.gov.az/
vahid internet portalına (portal) elektron imzaları vasitəsilə daxil olsunlar və tender haqqında
ətraflı məlumatı əldə etsinlər. İddiaçı qismində
ixtisaslı işçi heyətinə malik olan mikro, kiçik və
orta sahibkarlıq subyektləri açıq tenderdə iştirak
edə bilərlər. Müqaviləni yerinə yetirmək üçün
tender iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki
imkanlara malik olmalıdırlar. Tenderdə iştirak
etmək istəyən təşkilatlar müəyyən məbləğdə
iştirak haqqını aşağıda göstərilən hesaba
köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində tərtib
olunmuş tenderin əsas şərtlər toplusunu dövlət
satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə
əldə edə və müsabiqə üçün təkliflərini təqdim
edə bilərlər.
İştirak haqqı 200 manatdır.
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
B1. Benefisiar (alan) bank adı - Dövlət
Xəzinədarlığı Agentliyi
Kod - 210005
VÖEN - 1401555071
M/h - AZ41NABZ 01360100000000003944
SWIFT BIK CTREAZ22 B2. Vəsaiti alan
müştəri (benefisiar)
Adı-DİN-in Daxili Qoşunlarının Baş İdarəsi
H/h - AZ44CTRE 00000000000002458570
VÖEN - 1500426471
D-3.Büdcə təsnifatının kodu - 142330
D-4.Büdcə səviyyəsinin kodu - 7
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı
sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı müraciət
(müraciətdə müəssisənin adı,
yerləşdiyi ünvanı, poçt indeksi, bank

rekvizitləri, telefon nömrələri, rəhbərinin adı və
soyadı göstərilməklə möhürlənib imzalanmış
olmalıdır);
- iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank
sənədi (portal vasitəsi ilə təqdim olunur);
- tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır);
- tender təklifi dəyərinin 1 faizi həcmində
(təklifin təminatı) bank təminatı (zərflərin açıldığı
tarixdən sonra ən azı 60 bank günü müddətində
qüvvədə olmalıdır).
Bank təminatını təqdim etməyən iddiaçının tender təklifi etibarsız sayılır və tenderdən
kənarlaşdırılır;
- Azərbaycan Respublikasında vergilərə
və digər icbari ödənişlərə aid yerinə yetirilməsi
vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında
arayış;
- iddiaçının son bir ildəki (əgər daha az
müddətdə fəaliyyət göstərirsə, bütün fəaliyyəti
müddətində) maliyyə vəziyyəti haqqında bank
arayışı;
- iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş
maliyyə hesabatlarının surəti;
- analoji işlərdə təcrübəsi, iddiaçının potensial texniki və kadr imkanları haqqında rəsmi
məlumat (malların satın alınmasında təcrübəsi,
ixtisaslı kadr və texniki imkanları (işçi qüvvəsinin
olması) barədə məlumatlar sənəddə öz əksini
tapmalıdır.);
- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu,
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və
rekvizitləri (notariusdan təsdiq edilmiş surəti);
- tender təklifini və satınalma müqaviləsini
imzalamaq səlahiyyətinə malik olan şəxsin
səlahiyyətlərini təsdiq edən sənəd (təşkilatın
təsisçisinin və ya direktorunun şəxsiyyət
vəsiqəsinin surəti);

Şəmkir Suvarma Sistemləri İdarəsi
AÇIQ TENDER ELAN EDİR

Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz tender
təkliflərini dövlət satınalmalarının vahid internet portalı
vasitəsilə elektron formada təqdim etsinlər. Tender
təkliflərinin qiymətləndirilməsində aşağıdakı meyarlara
üstünlük veriləcəkdir:
-aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət, müqavilənin
vaxtında yerinə yetirilməsi və podratçının aidiyyəti
xidmətlər üzrə ixtisas göstəricilərinin uyğunluğu.
Müqavilənin yerinə yetirilmə müddəti 2021-ci il
dekabrın 31-nə kimidir.
Tenderlə əlaqədar məlumat almaq üçün elektron
qaydada əlaqələndirici şəxsə müraciət etmək lazımdır.
Əlaqələndirici şəxs- Nəbiyeva Rəsmiyyə İsmayıl
qızı.
Ünvan- Şəmkir rayonu, Yeni Həyat kəndi.
E-mail- nebiyeva.resmiyye@mail.ru
Telefon- 050- 567- 14 -32
Tender 5 (beş) lot üzrə keçiriləcəkdir.
Lot-1. Tikinti materiallarının satın alması .
Lot -2. Maşın-mexanizmlər üçün ehtiyat
hissələrinin satın alınması.
Lot-3. Nasosların, hidrotexniki qurğuların təmiri

üçün avadanlıq və ehtiyat hissələrinin satın alınması.
Lot -4. Ekskavatorla kanalların lildən təmizləməsi
işlərinin satın alınması.
Lot-5. S.Vurğun adına bir aqreqatlıq nasos stansiyasında 2-ci aqreqatın quraşdırılması və təzyiqli boru
xəttinin (diametri 325 millimetr, uzunluğu 700 metr)
təmiri işlərinin satın alınması .
Maraqlananlar tenderin əsas şərtlər toplusunu
(əsas şərtlər toplusu Azərbaycan dilində hazırlanmışdır) tenderdə iştirak üçün elektron müraciət etdikdən və
aşağıda qeyd olunan hesaba hər bir lot üçün 100
(bir yüz) manat məbləğdə vəsait ödədikdən sonra
dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə
elektron qaydada ala bilərlər. Ödənilmiş iştirak haqqı
heç bir halda geri qaytarılmır.
Bank rekvizitləri:
Bank- Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
• VÖEN- 1401555071
• Kod- 210005
• M\ h-AZ41NABZ01360100000000003944
S.W.İ.F.T- CTREAZ22
Şəmkir Suvarma Sistemləri İdarəsi

- satınalma prosedurlarının başlanmasından əvvəlki 5 il ərzində cinayətə görə məhkum
olunmaması barədə məlumatlar (malgöndərən
(podratçı) Daxili İşlər Nazirliyindən və ya ASAN
xidmət mərkəzlərindən (məhkumluqla bağlı
arayış) alır);
- iddiaçının mikro, kiçik, orta və iri sahibkarlıq
subyektlərinə aid olması ilə bağlı məlumat.
Sənədlər Azərbaycan dilində tərtib olunmalıdır (xarici dildəki tender təklifləri Azərbaycan
dilinə tərcümə edilməlidir).
Tender proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa
uyğun keçiriləcəkdir. İddiaçılar tenderdə iştirak
üçün sənədləri 30 mart 2021-ci il saat 16.00-a
və tender təklifi ilə bank təminatı sənədlərini
isə 7 aprel 2021-ci il saat 16.00-a qədər portal
vasitəsilə təqdim etməlidirlər.
İddiaçıların tender təklifləri 8 aprel 2021-ci
il saat 16.00-da dövlət satınalmalarının vahid
internet portalında açılacaqdır. İddiaçılar açılışın
nəticələrilə portal vasitəsi ilə tanış ola bilərlər.
QEYD - tenderdə iştirak, tenderin
qiymətləndirilməsi və digər bütün prosedurlar
yalnız elektron qaydada portal vasitəsilə aparılır.
İddiaçılar təklif olunan mallardan 3 (üç) ədəd,
(dəst, cüt, kq və metr.) sınaqlar və təcrübə aparmaq üçün nümunələri 30 mart 2021-ci il saat
17.00-a qədər Daxili Qoşunların Baş İdarəsinə
təqdim etməlidirlər. Təqdim olunan nümunələr
şərtlər toplusunda qeyd edilən zəruri texniki
və keyfiyyət xüsusiyyətlərinə uyğun hazırlanmalı, qəbul zamanı sifarişçi və malgöndərən
tərəfindən möhürlənib təsdiq olunmalıdır.
Təkliflərin qiymətləndirilməsində malların yerli
istehsal olması nəzərə alınmaqla ən sərfəli sayılan tender təklifinə üstünlük veriləcəkdir (əsas
şərtlər toplusunda göstərilən zəruri texniki və
keyfiyyət xüsusiyyətlərinə uyğun hazırlanmış).

• H\ h- AZ93CTRE00000000000002353801
• VÖEN- 8500224091
Əlavə qeyd- Şəmkir SSİ-nin xüsusi hesabı
Fond-3
BSK-142575
Malgöndərənlər (podratçılar) iddiaçı statusu almaq
və tenderdə iştirak üçün aşağıdakı sənədləri təsdiq
olunmuş qaydada elektron formada təqdim etməlidirlər.
1. İştirak haqqının ödənilməsini təsdiq edən bank
sənədi.
2. Tender təklifi (tender təklifləri zərflərin açıldığı
gündən sonra ən azı 30 (otuz) bank günü qüvvədə
olmalıdır).
3. Tender təklifinin birinci əlavəsi kimi tender
təklifinin ümumi qiymətinin 1 (bir) faizi məbləğində
tender təklifinin təminatı - bank zəmanəti (təminatın
qüvvədə olma müddəti tender təklifinin qüvvədə olma
müddətindən ən azı 30 (otuz) bank günü çox olmalıdır).
4. Malgöndərən (podratçı) haqqında tələb olunan
sənədlər.
5. Bu sənədlərə aşağıdakılar daxildir:
-malgöndərənin (podratçının) tam adı, hüquqi statusu, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və rekvizitləri;
-malgöndərənin (podratçının) son bir ildəki (əgər
daha az müddət fəaliyyət göstərirsə, bütün fəaliyyəti
dövründəki) maliyyə vəziyyəti barədə bank sənədi;
-malgöndərənin (podratçının) ixtisas göstəricilərinə

Oğuz Suvarma Sistemləri İdarəsi
AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 4 lot üzrə keçiriləcəkdir.
Lot-1. Torpaq məcralı Həsənbəy arxının (14
km), Xaçmaz kənd arxının (12 km), Bucaq kənd arxının (10 km) beton üzlüyə alınması,üzərindəki qurğularla birlikdə təmirinin layihə-smeta sənədlərinin
hazırlanmasının satın alınmnası.
Lot-2. Cari təmir işlərinin görülməsi üçün malmaterialların satın alınması.
Lot-3. Maşın və mexanizmlərə ehtiyat
hissələrinin satın alınması.
Lot-4. Mexanizmlərlə torpaq işlərinin görülməsi
(suvarma kanallarının lildən təmizlənməsi və çay
məcralarının tənzimlənməsi).
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki,öz tender
təkliflərini dövlət satınalmalarının vahid internet
portalı vasitəsilə elektron formada təqdim etsinlər.
Tender təkliflərinin qiymətləndirilməsində aşağıdakı
meyarlara üstünlük veriləcəkdir:
-aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət, müqavilənin
vaxtında yerinə yetirilməsi və podratçının aidiyyatı
xidmətlər üzrə ixtisas göstəricilərinin uyğunluğu.
Müqavilənin yerinə yetirilmə müddəti 2021-ci il
dekabrın 31-nə kimidir.
Tenderlə əlaqədar məlumat almaq üçün elektron
qaydada əlaqələndirici şəxsə müraciət etmək
lazımdır. Əlaqələndirici şəxs – Məmmədov Vahid
Mirsahib oğlu.
Ünvan – Oğuz şəhəri, 20 Yanvar küçəsi 3.
E-mail – oguzssi@inbox.ru
Telefon – 024 -21 5 20- 76, 024- 21 5 32-56
Maraqlananlar tenderin əsas şərtlər toplusunu
(əsas şərtlər toplusu Azərbaycan dilində hazırlanmışdır) tenderdə iştirak üçün elektron müraciət
etdikdən və aşağıda qeyd olunan hesaba hər
lot üçün 100 (bir yüz) manat məbləğdə vəsaiti
ödədikdən sonra dövlət satınalmalarının vahid
internet portalı vasitəsilə elektron qaydada ala
bilərlər. Ödənilmiş iştirak haqqı heç bir halda geri
qaytarılmır.
Təşkilat – Oğuz Suvarma Sistemləri İdarəsi
Tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi üçün satınalan təşkilatın bank rekvizitləri:
H/h- AZ18CTRE00000000000002350301
VÖEN-6600073211
Bank- Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
VÖEN- 1401555071
Kod- 210005
M/h- AZ41NABZ01360100000000003944
S.W.İ.F.T: BIK CTREAZ22

aid məlumat (bu məlumatlar tenderin əsas şərtlər toplusunda tələb edilən sənədlərdə və formalarda təqdim
olunmalıdır);
-Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər
icbari ödənişlərə aid yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş
öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq vergi orqanlarından arayışlar;
-Vergilər Nazirliyi tərəfindən həmin iddiaçıların
işçilərinin sayı, əmlakları, avadanlıqları və lazımi texniki
imkanlarının olması barədə rəsmi arayış;
-Sosial Müdafiə Fonduna borcu olub-olmaması
barədə arayış;
-iddiaçıların müvafiq mallar üzrə mənşə və uyğunluq sertifikatları.
Malgöndərənlər (podratçılar) 1 və 4-cü bəndlərdə
qeyd olunan sənədləri 17 mart 2021-ci il saat 9.00-a
kimi tender komissiyasına dövlət satınalmalarının vahid
internet portalı vasitəsilə elektron təqdim etməlidirlər.
Malgöndərənlər (podratçılar) öz tender təkliflərini
və bank təminatını 1 aprel 2021-ci il saat 18.00-a qədər
elektron portal vasitəsilə təqdim etməlidirlər.
Göstərilən tarixdən gec təqdim edilən təkliflər
dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə
qəbul olunmayacaqdır.
Tender təklifi zərfləri 2 aprel 2021-ci il saat 9.00-da
elektron portal vasitəsilə açılacaqdır.

Tender komissiyası

Malgöndərənlər (podratçılar) iddiaçı statusu
almaq və tenderdə iştirak üçün aşağıdakı sənədləri
təsdiq olunmuş qaydada elektron formada təqdim
etməlidirlər:
-iştirak haqqının ödənilməsini təsdiq edən bank
sənədi;
-tender təklifi (tender təklifi zərflərin açıldığı
gündən sonra ən azı 30 (otuz) bank günü qüvvədə
olmalıdır);
-tender təklifinin birinci əlavəsi kimi tender
təklifinin ümumi qiymətinin 1 (bir) faizi məbləğində
tender təklifinin təminatı – bank zəmanəti (təminatın
qüvvədə olma müddəti tender təklifinin qüvvədə
olma müddətindən ən azı 30 (otuz) bank günü çox
olmalıdır;
Malgöndərən (podratçı) haqqında tələb olunan
sənədlər
1. Vergilərə və digər icbari ödənişlərə aid yerinə
yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında arayış .
2. İddiaçının son maliyyə dövrünə olan fəaliyyəti
haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiqlənmiş
maliyyə hesabatının surəti .
3. Maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı.
4. Son bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergi ödəyicisinin
Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə
müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi
hallarının mövcud olmaması barədə arayış.
5. Nizamnamə .
6. Qeydiyyatdan keçdiyi ölkə, dövlət
reyestrindən çıxarış və şəhadətnamə .
7. Rekvizitlər .
Malgöndərənlər (podratçılar) aşağıdakı
bəndlərdə qeyd olunan sənədləri tender komissiyasına dövlət satınalmalarının vahid internet portalı
vasitəsilə elektron təqdim etməlidirlər.
Malgöndərənlər (podratçılar) öz tender təkliflərini
və bank təminatını lot-1 üzrə 17 mart 2021-ci il saat
17.00-a, lot-2 üzrə 18 mart 2021-ci il saat 17.00-a,
lot-3 və lot-4 üzrə isə 19 mart 2021-ci il saat 17.00-a
qədər elektron portal vasitəsilə təqdim etməlidirlər.
Göstərilən tarixdən gec təqdim edilən təkliflər
dövlət satınalmalarının vahid internet portalı
vasitəsilə qəbul olunmayacaqdır.
Tender təklifi zərfləri lot-1 üzrə 2 aprel 2021-ci
il saat 17.00-da, lot-2 üzrə 5 aprel 2021-ci il saat
17.00-da, lot- 3 və lot-4 üzrə isə 6 aprel 2021-ci il
saat 17.00-da elektron portal vasitəsilə açılacaqdır.

Qusar Rayon İcra
Hakimiyyəti
dəftərxana və təsərrüfat
mallarının satın alınması üçün

Kotirovka sorğusu
həyata keçirir
Kotirovka sorğusu prosedurunda iştirak
etmək üçün sənədlər 9 mart 2021-ci il saat
17.00-dək təqdim olunmalıdır.
Təkliflərin açılışı proseduru 10 mart 2021-ci
il saat 11.00-da həyata keçiriləcəkdir.
Əlaqələndirici şəxs – N.İskəndərova,
telefon - (2338) 5 -24-98.
Ünvan- Qusar şəhəri, H.Əliyev prospekti
134.
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Avropa şirkətləri “Şimal
axını-2” layihəsindən çıxıb
İordaniya

Komendant saatı yenidən tətbiq edilib
İordaniyada
COVID-19-a yoluxma
sayının artmasından sonra hökumət
ciddi məhdudlaşdırıcı
tədbirlər tətbiq
edib. Bununla bağlı
qəbul edilən yeni
sərəncama əsasən
ölkədə komendant
saatının (saat 22:00-dan 06:00-dək) yenidən başlanması
qüvvəyə minib.
Krallığın Baş naziri Bişer Al-Hasaun sərəncamı ilə
həmçinin maskasız gəzənlərə və sosial məsafəyə riayət
etməyənlərə qarşı pul cərimələrinin artırıldığı da elan
edilib. Sanitar-epidemioloji normalara etinasızlıqlarına
görə müəssisə və ticarət obyektlərinin, həmçinin qadağan
olunmasına baxmayaraq, qəlyan verilən kafe və restoran
sahibləri 4 min dollardan artıq məbləğdə cəzalandırıla
bilərlər.
Sərəncama əsasən cümə günləri bir saat ərzində
məscidə ibadət etməyə piyada getmək icazəsi verilir.
Xəbəri BBC yayıb.

Türkiyə

Antiterror əməliyyatlarına başlanılıb
Türkiyə 781 hərbçinin
iştirakı ilə “Eren-11 Şəhər
ormanları” əməliyyatına
başlayıb. Əməliyyatda
Daxili Qoşunların xüsusi
təyinatlıları, polisin xüsusi təyinatlı qüvvələri
və təhlükəsizlik üzrə
müdafiə qrupları iştirak
edir.
Bu əməliyyatlar PKK terror təşkilatını ölkə
gündəmindən tamamilə çıxarmaq və bölgədə olduğu
ehtimal edilən terrorçuları zərərsizləşdirmək məqsədilə
aparılır.
Xəbəri “Anandolu” agentliyi yayıb.

ABŞ

“Facebook”un qərarı
Myanma hərbçilərinin
“Facebook” və "İnstaqram" sosial
şəbəkələrindən istifadə
etmələrinə qadağa qoyulub. “Facebook” şirkəti
fevralın 1-dəki çevrilişdən
bəri baş verən hadisələr,
o cümlədən ölümcül
şiddətə görə bu qadağanın tətbiq edilməsinin zərurətini
açıqlayıb.
Xatırladaq ki, fevralın 1-də Myanma hərbçiləri dövlət
çevrilişi edib. Onlar ölkə rəhbərliyinin yerdəyişməsini
noyabr seçkilərindəki genişmiqyaslı saxtakarlıqlarla
əlaqələndiriblər. Polis ölkənin devrilmiş rəhbərliyini qanunları pozmaqda günahlandırıb. Myanmada bir il müddətinə
fövqəladə vəziyyət elan edilib.
Xəbəri TASS yayıb.

"Apple" "Samsung"u üstələyib
"Apple" son 4 ildə
ilk dəfə rüb ərzində
smartfonların satış həcminə görə
"Samsung"u ötüb.
Məlumata görə,
2020-ci ilin dördüncü
rübündə "Apple"ın
satış həcmi illik hesablama üzrə 14,9 faiz artıb. Eyni zamanda ABŞ korporasiyasının əsas rəqiblərindən biri olan "Samsung" şirkətində
telefonların tədarük həcmi 11,8 faiz azalıb. 2020-ci
ildə "Apple" şirkətinin bazar payı 3,3 faiz artıb, halbuki
"Samsung"un satış həcmi 14,6 faiz azalıb.
Xəbəri “ferra.ru” yayıb.

İngiltərə

Yeni müqavilə
İngiltərənin “Everton” klubu müdafiəçisi
Lukas Din ilə
müqavilənin müddətini
uzadıb. 27 yaşlı
futbolçu ilə müddəti
2025-ci ilin yayında
başa çatacaq yeni
müqavilə imzalanıb.
Fransa yığmasının da
üzvü olan sol cinah
müdafiəçisi 2018-ci ildən “Everton”da çıxış edir.
Qeyd edək ki, Lukas Din daha öncə İtaliyanın “Roma”,
Fransanın PSJ, İspaniyanın “Barselona” klublarında da
çıxış edib. “Everton” onu məhz Kataloniya təmsilçisindən,
20,2 milyon avroya transfer etmişdi. Fransız futbolçu
İngiltərə təmsilçisində indiyə qədər 97 matça çıxıb və 5 qol
vurub.
Xəbəri “goal.com” yayıb.

Hazırladı:
Elçin ABBASOV,
“Xalq qəzeti”

M

ərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin
(MKİ) əsas namizədi Uilyam
Berns ABŞ-ın ən böyük
geosiyasi rəqibinin adını açıqlayıb.
Onun fikrincə, bu Çindir. Məlumat
ABŞ Senatının kəşfiyyat üzrə xüsusi
komitəsinin saytında dərc olunan
sənəddə açıqlanıb.

Avropanın bir sıra şirkətləri “Şimal
axını-2” layihəsində iştirakdan imtina
edib. Bununla bağlı siyahını “Reuters”
agentliyi yayıb. “Lenta.ru”nun verdiyi
məlumata görə, siyahıda Fransanın AXA
Group sığorta və ABŞ-ın Baker Hughes
neft şirkətlərinin də daxil olduğu 18
firmanın adı yer alıb.
Bundan əlavə, Almaniyanın Bilfinger SE и
Munich Re Syndicate konsernləri, Det Norske
Veritas (DNV GL) beynəlxalq sertifikat və
klassifikasiya, eləcə də İsveçrənin Zurich Insurance Group şirkətləri də layihədə iştirakını
dayandırdığını elan edib.
Siyahıya AEGIS Managing Agency, Arch
Insurance, Aspen Managing Agency, Beazley Furlonge, Canopius Managing Agents,
Chaucer Syndicates, Chubb Underwriting
Agencies, Hiscox Syndicates, Markel Syndicate Management, MS Amlin Underwriting,
Tokio Marine Kiln Syndicates, Travelers
Syndicate Management şirkətləri də daxil
edilib.
On səkkiz Avropa şirkətinin “Şimal axını-2” layihəsindən çıxması, fevralın 23-də
məlum olub. Almaniyanın “Tagesspiegel”
qəzetinin Birləşmiş Ştatların Dövlət katibi Entoni Blinkenin Konqres üçün hazırladığı hesabata istinadən bildirdiyi kimi, bu şirkətlərin

Uilyam Berns ABŞ-ın ən böyük
geosiyasi rəqibinin adını açıqladı
layihədə iştirakdan imtinası ABŞ-ın sanksiya
hədələri ilə bağlıdır.
Qeyd edək ki, “Şimal axını-2” Baltik
dənizinin dibi ilə Rusiyadan Almaniyaya
çəkilən qaz kəməridir. Hazırda obyektdə
işlərin 95 faizinin hazır olduğu bildirilir.
Layihənin dəyəri isə 11 milyard dollardır.
Qaz kəmərinin 2019-cu ilin sonuna qədər
istismara buraxılması nəzərdə tutulurdu. Ancaq ABŞ-ın sanksiyaları səbəbindən tikintinin
başa çatdırılması mümkün olmayıb.
Bəzi məlumatlara görə, Vaşinqtonda
obyektin inşasına ona görə mane olurlar ki,
ABŞ-ın sıxılmış qazı Avropa bazarında Rusiyanın kəmərlə ixrac edəcəyi qazla rəqabət
aparır. Rusiya isə kəmərin tikintisini başa
çatdıracağını bəyan edib.

Paşa ƏMİRCANOV,
“Xalq qəzeti”

U.Berns bəyan edib ki, Pekinlə rəqabət
Vaşinqton üçün onilliyin əsas vəzifələrindən
biri olacaq. “Dünyada bugünkü şərait
daha mürəkkəb və rəqabətli hala gəlib.
Bu, terrorizm və nüvə silahının yayılmasından tutmuş, Rusiya, Şimali Koreya və
İranla bağlı məsələlərə qədər təhlükələrin
davam etdiyi bir dünyadır. Ancaq bu, həm
də iqlim dəyişikliyi və qlobal sağlamlıq
təhlükəsizliyinin Amerika xalqına ağır zərbə
vurduğu, kiber təhdidlərin cəmiyyətlərimiz
üçün getdikcə böyük təhlükə yaratdığı və Çin
rəhbərliyinin yaratdığı yeni problemlər və çağırışlar dünyasıdır”, – deyə Berns qeyd edib.
O, həmçinin ABŞ Prezidenti Co Bayden “Çin üzərində rəqabət mübarizəsində
önümüzdəki onilliklərdə Amerikanın milli
təhlükəsizliyi üçün əsas çağırış olacaq”
sözlərini də xatırladıb.
Berns Ağ evin hazırkı başçısı tərəfindən

Həftənin ən yaxşısı adına namizədlər
UEFA.com-un yaydığı məlumata
görə, Çempionlar Liqasında 1/8
final mərhələsinin ilk oyunlarından
sonra həftənin ən yaxşı futbolçusu
adına namizədlər məlum olub.

Siti”dən Joao Kanselo və “Çelsi”dən
Olivye Jiru namizəd göstərilib.
Qeyd edək ki, bu ad UEFA-nın
rəsmi saytında azarkeşlər arasında keçirilən səsvermə nəticəsində
müəyyənləşəcək.

Bildirilir ki, həftənin ən yaxşısı adına “Bavariya”dan Robert Levandovski,
“Real”dan Ferlan Mendi, “Mançester

Çində yoxsulluğa
son qoyuldu
Çin Kommunist Partiyasının Sədri Si Cinpin
bəyan edib ki, ölkədə yoxsulluğa tam son qoyulub.

Neftin qiyməti 67 dolları keçib
Nyu-York Əmtəə Birjasının məlumatına görə, Texas sortu
adlandırılan ABŞ-ın “WTI” markalı neftinin qiyməti 0,09 faiz
azalaraq bir bareli 63,19, Azərbaycanın “AzeriLight” markalı
neftinin qiyməti 2,53 faiz artaraq bir bareli 67,01 dollar olub.
Ekspertlər bildiriblər ki, OPEC+ dövlətlərinin hasilatı
azaltmaq barədə razılaşmaya əməl etmələri və ABŞ-da
anomal soyuq və əlverişsiz hava şəraiti nəticəsində hasilatın kəskin azalması dünya bazarında “qara qızıl”ın qiymətinin
artmasına səbəb olub. ABŞ-da hasilatın azalması ölkədə
neft böhranı yaşadır.
Qeyd edək ki, martın 4-də OPEC+ dövlətlərinin növbəti
iclası keçiriləcək. İclasda dünya bazarında neftin qiymətinin
stabilləşdirilməsi müzakirə ediləcək.

“Sinhua”agentliyinin
məlumatına görə, Çin
rəhbəri bildirib ki, Çin
Kommunist Partiyası və
Çin xalqının birgə əməyi
nəticəsində yoxsulluq
üzərində qələbə əldə
edilib.
Səkkiz il ərzində Çin
hökumətinin yeritdiyi aqrar siyasət nəticəsində
100 milyon kəndli
yoxsulluğun daşını atıb.
Çin hökuməti yoxsulluğa qarşı 1,6 trilyon yuan ( təxminən 246 milyard dollar) sərf
edib.
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Karantin qaydaları
yumşaldılır

TASS-ın yaydığı məlumata görə,
Qazaxıstanda koronavirusla bağlı
idarələrarası komissiyanın iclası keçirilib.
Bildirilir ki, iclasın yekununda qüvvədə olan
məhdudiyyətlərin yumşaldılmasına dair
qərar qəbul edilib.
Qəbul edilən qərara əsasən bu il martın 1-dən etibarən
tamaşaçılarla idman yarışlarına, dəfn mərasimləri (salonun
tutumunun 30 fazidən çox olmamaq şərtilə) keçirməyə,
bilyard otaqları, uşaq əyləncə klublarının fəaliyyətinə icazə
veriləcək. Bazarların, ticarət mərkəzlərinin və iri ticarət
evlərinin fəaliyyətinə qoyulan məhdudiyyətlər də ləğv
ediləcək. Həmçinin ölkənin bölgələrində cümə namazının
qılınmasına icazə veriləcək. Yeni qaydalar 2021-ci il martın
1-dən tətbiq olunacaq.
Xatırladaq ki, kollektiv cümə namazları Qazaxıstanda
fövqəladə vəziyyətin tətbiq olunduğu 2020-ci ilin martından
qadağan edilmişdi.

Mahmud QƏRİBOV,
“Xalq qəzeti”

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”

ÂÂ Fevralın 26-da
ÂÂ Bakıda və Abşeron yarımadasında
dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir.
Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək.
Gecə 0 dərəcəyə yaxın, bəzi yerlərdə 1
dərəcəyədək şaxta, gündüz 4-7 dərəcə isti,
Bakıda gecə 0 dərəcəyə yaxın, gündüz 4-7
dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək 773 mm civə sütunundan 769
mm civə sütununa enəcək, nisbi rütubət
gecə 70-80 , gündüz 50-55 faiz olacaq.
ÂÂ Naxçıvan Muxtar Respublikasında
əsasən yağmursuz keçəcək. Bəzi yerlərdə

Hazırladı:
Rövşən TOĞRUL,
“Xalq qəzeti”

Mahmud QƏZƏNFƏROĞLU,
“Xalq qəzeti”

“Dünya bazarında
“qara qızıl”ın qiyməti
artmaqda davam
edir. Londonun “İCE”
Birjasının məlumatına
görə, “Brent” markalı
neftin qiyməti 4,06 faiz
artaraq bir bareli 67,29
dollar olub.

“Xalq qəzeti” nin 3 fevral
2021-ci il tarixli nömrəsində
“Azərsu” ASC-nin daxili
vəsaiti hesabına Abşeron
yarımadasında yerləşən
rayon (şəhər) Sukanal
idarələrində və Regional Sukanal idarələrində tələb olunan
nəqliyyat və xüsusi texnika
vasitələrinin icarə xidmətlərinin

kəşfiyyat agentliyinin rəhbəri vəzifəsinə
namizəd göstərilib.
Bundan əvvəl də ABŞ və Kanadanın Çinlə
qarşıdurmada birləşdiyi barədə məlumatlar
yayılırdı. "Buraya, Çinlə daha yaxşı rəqabət
etmək və dəyərlərimizi daha yaxşı qorumaq
üçün yanaşmalarımızı koordinasiya etmək də
daxildir”, – deyə Bayden bildirmişdi.
20 fevralda xəbər verilirdi ki, ABŞ Prezidenti Avropa Birliyi ilə birlikdə Çinə qarşı
mübarizə aparmaq və onun “iqtisadiyyatdan
sui-istifadə və məcburiyyətinə” müqavimət
göstərmək istəyir. Münhen Təhlükəsizlik
Konfransında çıxış edən Bayden, ABŞ və
xarici tərəfdaşlarının "Çini iqtisadi tətbiqlərinə
görə cavabdeh etmək" zərurətini söyləyirdi.

satın alınması məqsədilə dərc
edilmiş tenderində iddiaçıların
rəsmi müraciətlərinə əsasən
malgöndərənlərin (podratçıların) tenderdə iştirak etmək
üçün tələb olunan sənədlərinin
təqdimatı tarixi (tender təklifi
və bank təminatı istisna olmaqla) 17 mart 2021-ci il saat
18.00-a, tender təkliflərinin

duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək. Gecə
2-7° şaxta, gündüz 7-12° isti olacaq.
ÂÂ Yuxarı Qarabağ: Xankəndi, Şuşa, Xocalı, Xocavənd, Qubadlı, Zəngilan, Laçın,
Kəlbəcər, Ağdam, həmçinin DaşkəsənGədəbəy rayonlarında əsasən yağmursuz
keçəcək. Bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb
küləyi əsəcək. Gecə 5-10°, yüksək dağlıq
ərazilərdə 12-16° , gündüz 0-5° şaxta olacaq.
ÂÂ Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər,
Füzuli, Cəbrayıl rayonlarında əsasən
yağmursuz keçəcək. Bəzi yerlərdə duman
olacaq. Qərb küləyi əsəcək. Gecə 1-6°
şaxta, gündüz 7-11° isti olacaq.
ÂÂ Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz,
Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən,
Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək.

və təklif təminatlarının qəbulu
vaxtı 1 aprel 2021-ci il saat
18.00-a, təkliflərin açılışı isə 2
aprel 2021-ci il saat 18.00-a
dəyişdirilmişdir.
İddiaçılar “Azərsu” ASC-nin
Satınalmaların İdarə Olunması
Departamentinə (əlaqələndirici
şəxs-Nəcibə Məmmədovaya,
telefon-431 47 67/2256, Necibe.Quliyeva@azersu.az)
müraciət edə bilərlər
Tender komissiyası
Bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi
əsəcək. Gecə 3-8° şaxta, gündüz 3-8° isti,
dağlarda gecə 15-20° , gündüz 3-8° şaxta
olacaq.
ÂÂ Mərkəzi-Aran: Mingəçevir, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad,
Biləsuvar, Saatlı, Şirvan, Hacıqabul,
Salyan, Neftçala rayonlarında əsasən
yağmursuz keçəcək. Bəzi yerlərdə duman
olacaq. Qərb küləyi əsəcək. Gecə 1-6°
şaxta, gündüz 7-11° isti olacaq.
ÂÂ Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran,
Astara rayonlarında əsasən yağmursuz
keçəcək. Bəzi yerlərdə duman olacaq.
Şimal-şərq küləyi əsəcək. Gecə 2° şaxtadan
3°-dək isti, gündüz 7-10° isti, dağlarda gecə
5-10°, gündüz 0-3° şaxta olacaq.

"Xalq qəzeti"nin kompyuter mərkəzində yığılıb və səhifələnib,
"Azərbaycan" nəşriyyatında çap olunub.

Ü N V A N I M I Z:
AZ-1000, Bakı şəhəri, Bülbül prospekti, 30.
Şəhadətnamə 022273

ABŞ-da fövqəladə vəziyyət rejimi uzadıldı
ABŞ Prezidenti Co
Baydenin sərəncamı
ilə COVID-19 virusu
ilə əlaqədar ölkədə
fövqəladə vəziyyət
rejimi uzadılıb. Lakin
fövqəladə vəziyyət
rejiminin nə vaxta
qədər uzadıldığı
məlum deyil.
Xatırladaq ki, ABŞ-da fövqəladə vəziyyət rejiminə keçid
barədə sərəncam sabiq prezident Donald Tramp tərəfindən
2020-ci ilin 13 martında imzalanmışdı.
ABŞ-ın Cons Hopkins Universitetinin məlumatına görə,
pandemiya başlanandan indiyədək ölkədə 28,3 milyon nəfər
COVID-19 virusuna yoluxub. Onlardan 504 min nəfəri koronavirus infeksiyasının qurbanı olub.

Qəzənfər QASIMOV,
“Xalq qəzeti”

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN
Quba rayonundan Camal Əliyevin ailə üzvləri – Əsli,
Zemfira, Elmira, Rəhilə və Həbibə Rima Abasovaya
həyat yoldaşı, Bakı Dövlət Universiteti Azərbaycan
ədəbiyyatı tarixi kafedrasının professoru
ABDULLA ABASOVUN

vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verirlər.
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