
Øß ÃÐ
Doğma, canım-varlığım qədər
sevdiyim Azərbaycanım
mənim qibləgahımdır

Təsisçi: Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi və Nazirlər Kabineti

Gündəlik ictimai-siyasi qəzet

qapısı
Qəzet 1921-ci

ildən çıxır

    Fevralın 26-da Dövlət Bayrağı Meyda-
nındakı Xatirə kompleksində Xocalı soyqı-
rımının 23-cü ildönümü ilə əlaqədar tədbir
keçirilmişdir.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri Vasif Talıbov soyqırımı
abidəsinin önünə gül qoymuş, Xocalı soy-
qırımı qurbanlarının xatirəsini ehtiramla yad
etmişdir.
    Nazirlik, komitə, idarə, müəssisə və təş-
kilatların rəhbərləri, hərbi hissələrin koman-
dirləri, ictimaiyyətin nümayəndələri də
erməni vəhşiliklərinin qurbanı olmuş soy-
daşlarımızın xatirəsini yad etmiş, soyqırımı

abidəsinin önünə gül qoymuşlar.
    Anım mərasimində qeyd edilmişdir ki,
erməni millətçiləri Azərbaycan torpaqlarında
öz dövlətlərini yaratmaq və “böyük Ermə-
nistan” ideyasını gerçəkləşdirmək üçün də-
fələrlə azərbaycanlılara qarşı terror, kütləvi
qırğın, deportasiya və etnik təmizləmə
həyata keçiriblər. 1992-ci il fevralın 26-da
törədilən Xocalı soyqırımı ötən əsr boyu
azərbaycanlılara qarşı törədilmiş soyqırımı
siyasətinin davamı, erməni qəddarlığının
daha bir təzahürüdür. Dinc əhaliyə qarşı
həyata keçirilən bu soyqırımı təkcə Azər-
baycan xalqına deyil, bütün insanlığa qarşı
yönəlmiş ən ağır cinayətdir.
    1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən
gecə Ermənistan silahlı qüvvələrinin böl-
mələri, Dağlıq Qarabağda yerləşdirilmiş
erməni terrorçu dəstələri və keçmiş sovet
ordusunun Xankəndi şəhərindəki 366-cı
motoatıcı alayı 7 min nəfərin yaşadığı
Xocalı şəhərinə basqın etdi. Dinc sakinlər
xüsusi amansızlıqla qətlə yetirildi. Bir gündə
613 nəfər işgəncə ilə öldürüldü. Onlardan
106-sı qadın, 63-ü uşaq, 70-i ahıl insanlar
idi. Xocalı faciəsində 25 uşaq hər iki vali-
deynini, 130 uşaq valideynlərindən birini
itirmiş, 487 nəfər əlil olmuşdur. 8 ailə
tamamilə məhv edilmiş, 1275 nəfər əsir
götürülmüşdür. Soyqırımı nəticəsində bir
günün içində Xocalı adlı şəhər yer üzündən

silinmişdir. Soyqırımı aktı zamanı Xocalıda
qadağan olunmuş mərmilərdən və kimyəvi
silahlardan istifadə edilmiş, ağbirçək analara,
ağsaqqallara, südəmər körpələrə belə aman
verilməmişdir.
    Xocalı soyqırımına ilk hüquqi-siyasi
qiyməti ümummilli liderimiz Heydər Əliyev
vermiş, hələ Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin Sədri işlədiyi dövrdə xüsusi
bəyanat verərək Xocalı soyqırımını törə-
dənləri ittiham etmişdir. Ümummilli lideri -
mizin 1993-cü ildə Azərbaycanda yenidən
siyasi hakimiyyətə qayıdışından sonra Xo-
calı soyqırımına dövlət səviyyəsində hü-

quqi-siyasi qiymət verilmişdir. 1994-cü il
fevralın 24-də Azərbaycan Respublikası
Milli Məclisinin Qərarı ilə hər il fevralın
26-sı “Xocalı Soyqırımı Günü” elan olun-
muşdur. Ümummilli liderin “Xocalı soy-
qırımı qurbanlarının xatirəsinə sükut dəqi-
qəsi elan edilməsi haqqında” 25 fevral
1997-ci il tarixli Sərəncamı ilə hər il fevral
ayının 26-sı saat 1700-də Azərbaycan Res-
publikasının ərazisində Xocalı soyqırımı
qurbanlarının xatirəsi ehtiramla yad edilir.
Ulu öndərimiz Xocalı soyqırımı haqqında
həqiqətlərin beynəlxalq ictimaiyyətə çat-
dırılması üçün də tədbirlər görmüşdür.
    Azərbaycan xalqının ümummilli lideri
Heydər Əliyev Xocalı soyqırımı barədə de-
mişdir: “Bu faciə xalqımızın, vətəndaşla-
rımızın öz Vətəninə, torpağına, millətinə
sadiqliyinin nümunəsidir. Xocalıda şəhid
olanlar, həlak olanlar Azərbaycan Res-
publikasının ərazi bütövlüyü uğrunda mü-
barizədə, Azərbaycanın müstəqilliyi uğ-
runda mübarizədə şəhid olublar, özlərini
qurban veriblər. Onların şəhidliyi gələcək
nəsillərimiz üçün qəhrəmanlıq nümunəsi
olacaq və onların xatirəsi qəlbimizdə əbədi
yaşayacaqdır”.
    Ulu öndərimizin siyasi kursunu da vam
etdirən Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi
ilə haqq səsimizin dünya ictimaiyyətinə

çatdırılması, Xocalı soyqırımının tanınması
istiqamətində ardıcıl iş aparılır. Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti cənab İlham
Əliyev Xocalı soyqırımı ilə bağlı demişdir:
“Xocalı soyqırımını törətməkdə düşmənin
məqsədi Azərbaycan xalqını sarsıtmaq,

suverenlik və ərazi bütövlüyü uğrunda
mübarizədən çəkindirmək və torpaqları-
mızı zorla ələ keçirmək olsa da, bu ağır
faciə xalqımızı daha da mətinləşdirmiş,
qəhrəman oğul və qızlarımızı müqəddəs
Vətən və milli dövlətçiliyimiz naminə qə-
tiyyətli və mütəşəkkil mübarizəyə səfərbər
etmişdir”.
    Tədbirdə vurğulanmışdır ki, son illər
Xocalı həqiqətlərinin dünyada tanıdılması,
Ermənistanın həyata keçirdiyi bu cinayətin

beynəlxalq miqyasda ifşası sahəsində xeyli
iş görülmüş, Heydər Əliyev Fondunun Ru-
siya Federasiyasındakı Nümayəndəliyi tə-
rəfindən “Xocalıya ədalət” Beynəlxalq İn-
formasiya və Təşviqat Kampaniyası təsis
olunmuşdur. 2010-cu ildə İslam Konfransı

Təşkilatına üzv ölkələrin parla-
mentləri “Xocalıya ədalət” kam-
paniyasını dəstəkləyən xüsusi
qətnamə qəbul etmişdir. Qətna-
mədə Xocalı faciəsi “Erməni si-
lahlı qüvvələri tərəfindən dinc
əhaliyə qarşı kütləvi soyqırımı”
və “İnsanlığa qarşı cinayət” kimi
qiymətləndirilmişdir. Bu istiqa-
mətdə görülən işlərin davam et-
dirilməsi və “Xocalıya ədalət”
kampaniyasının beynəlxalq sə-
viyyədə genişləndirilməsi məq-
sədilə Azərbaycan Respubli -
kasının Prezidenti cənab İlham
Əliyev 2014-cü il fevralın 13-
də “Xocalıya ədalət” kampani-
yasının keçirilməsi ilə bağlı
tədbirlər haqqında” Sərəncam
imzalamışdır.

Xocalı harayı, Xocalı fəryadı
ürəklərdə qanayan yaradır. Bu
gün Xocalı harayı dünyanın hər
yerindən eşidilir, Xocalı qurban-
larının əziz xatirəsi anılır, mitinq -
lər, piketlər keçirilir, ermənilərin
vəhşiliklərini əks etdirən fotoşə-
killər, filmlər, sənədli materiallar

nümayiş etdirilir. Xocalıda ermənilər tərə-
findən törədilən soyqırımını beynəlxalq ic-
timaiyyət hiddətlə qarşılayır, dünyanın hər
yerində bu soyqırımına etiraz edənlərin
sayı ildən-ilə artır. Artıq Meksika, Pakistan,
Kolumbiya, Çexiya, Peru, Honduras, Sudan,
Bosniya və Herseqovina parlamentləri Xo-
calı faciəsini soyqırımı kimi tanımış, Ru-
mıniya, Kanada və İordaniya parlamentləri
isə bu barədə xüsusi bəyanat qəbul etmişlər.

Ardı 2-ci səhifədə

İyirmi üç il əvvəl – 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə erməni təcavüzkarları
Azərbaycanın Xocalı şəhərində bəşəriyyət tarixində ən qanlı faciələrlə bir sırada duran
soyqırımı törədiblər.

Azərbaycan paytaxtının minlərlə sakini Xocalı soyqırımının 23-cü ildönümü ilə əlaqədar
anma mərasimində iştirak etmək üçün fevralın 26-da səhər tezdən Xətai rayonunda faciə
qurbanlarının xatirəsinə ucaldılmış abidənin önünə toplaşmışdı.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev anma mərasimində iştirak edib.
Abidənin yanında fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü.
Prezident İlham Əliyev abidənin önünə əklil qoydu, faciə qurbanlarının xatirəsinə

ehtiramını bildirdi.
Baş nazir Artur Rasizadə, Milli Məclisin Sədri Oqtay Əsədov, Türkiyənin ölkəmizdə

səfərdə olan Xarici İşlər naziri Mövlud Çavuşoğlu abidənin önünə gül dəstələri qoydular.
Mərasimdə dövlət və hökumət nümayəndələri, Milli Məclisin deputatları, nazirlər,

komitə və şirkət rəhbərləri, dini konfessiyaların başçıları, habelə qırğından xilas ola bilmiş
Xocalı sakinləri iştirak edirdilər.

Anma mərasiminin iştirakçıları abidənin önünə tər qızılgüllər, qərənfillər düzdülər.
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Bununla yanaşı, Amerika Birləşmiş Ştatla-
rının 15 ştatının qanunverici orqanları da
Xocalı faciəsinin soyqırımı kimi tanınması
barədə qərar çıxarmışlar. Dünyanın hər tə-
rəfində Xocalı soyqırımının tanınması haqqın,
ədalətin təntənəsidir.
    Xocalı soyqırımının təşkilatçıları və icra-
çıları layiqli cəzalarını almalı, insanlıq əleyhinə

törədilmiş bu cinayət cəzasız qalmamalıdır.
Heç kim unutmamalıdır ki, fevralın 26-sı
Azərbaycan xalqının faciə tarixi deyil, eyni
zamanda ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpası
və erməni işğalına son qoyulması uğrunda
mübarizə tariximizin də şanlı səhifəsidir. Bu
gün Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətli
həlli uğrunda Azərbaycan dövlətinin həyata

keçirdiyi ardıcıl, prinsipial və milli mənafeyə
uyğun siyasi xətt bütün Azərbaycan xalqının
iradəsini əks etdirir. Ölkə rəhbəri cənab İlham
Əliyevin apardığı qətiyyətli xətt Azərbaycan
xalqının ürəyindən xəbər verir. Düşmən bil-
məlidir ki, Ali Baş Komandanımızın hücum
əmrini gözləyən qüdrətli ordumuz şəhidləri-
mizin qisasını alacaq, üçrəngli bayrağımız

Şuşada, Xankəndidə dalğalanacaqdır.
    Muxtar respublikanın rayon mərkəzlərində
də Xocalı soyqırımının 23-cü ildönümü ilə
bağlı tədbirlər keçirilmiş, faciə zamanı soy-
qırımına məruz qalan xocalılıların xatirəsi
dərin ehtiramla yad edilmişdir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin mətbuat xidməti

     Xocalı faciəsinin 23-cü
ildönümü münasibətilə
sərhəd bölgəsi olan Sə-
dərək rayonunda da
anım mərasimi keçirilib.
    Mərasim iştirakçıları
Sədərək Rayon İcra Ha-
kimiyyəti binasının foye-
sində yaradılmış sərgiyə
baxıblar. Sərgidə qanlı fa-
ciədən bəhs edən əsər və
məqalələr, faciənin dəhşətli mə-
qamlarını əks etdirən fotoşəkillər
və rayonun ümumtəhsil məktəbləri
şagirdlərinin əl işləri və rəsm əsərləri
nümayiş etdirilib.
    Tədbirdə qeyd olunub ki, Xocalı
haqqında həqiqətlərin dünya icti-
maiyyətinin diqqətinə çatdırılması,
bu faciənin xalqımıza qarşı soyqırımı
aktı kimi tanınması üçün ölkəmizdə
və beynəlxalq aləmdə zəruri tədbirlər
görülüb. Bu sahədə məqsədyönlü
fəaliyyət xalqımızın ümummilli lideri
Heydər Əliyevin Azərbaycanda si-
yasi hakimiyyətə qayıdışından sonra
başlanıb. Məhz dahi şəxsiyyətin tə-
şəbbüsü ilə Xocalı soyqırımına si-
yasi-hüquqi qiymət verilib, fevralın

26-sı “Xocalı Soyqırımı Günü” elan
edilib.  Xocalı faciəsi bir daha gös-
tərdi ki, bütün beynəlxalq hüquq
normalarına məhəl qoymayan  Er-
mənistan dövləti Dağlıq Qarabağı
özünə birləşdirmək üçün bütün ci-
nayət və vəhşiliyə hazırdır. XX əsrin
faciəsi olan Xocalı soyqırımı bu aq-
ressiv və cinayətkar erməni siyasə-
tinin nəticəsidir. XX əsrin sonunda
baş vermiş bu faciə təkcə Azərbaycan
xalqına deyil, bütün insanlığa, bə-
şəriyyətə qarşı yönəlmiş ən ağır ci-
nayətlərdən biridir. Xocalı soyqırımı
ötən əsrin Xatın, Xirosima, Naqasaki
və Sonqmi kimi dəhşətli faciələri
ilə bir sırada dayanır.

Xəbərlər şöbəsi

    Xocalı soyqırımının 23-cü ildönümü münasibətilə
Kəngərli rayonunda da anım mərasimi keçirilib. Rayon
ictimaiyyətinin nümayəndələri Xocalı soyqırımını
özündə əks etdirən əl işlərindən, fotoşəkillərdən, rəsm
əsərlərindən, qəzet, jurnal və kitablardan ibarət sərgiyə
baxıblar.

 Tədbirdə bildirilib ki, 1992-ci il fevralın 25-dən
26-na keçən gecə ermənilər Xocalıda misli -
görünməmiş soyqırımı törədiblər. Mühasirədən çıxıb
xilas olmağa çalışan dinc sakinləri yollarda, meşələrdə
pusqu quraraq xüsusi amansızlıqla qətlə yetiriblər.
Xocalı soyqırımının şahidi olmuş müxtəlif xarici
ölkə jurnalistləri onu bəşəriyyətin böyük faciəsi ad-
landırıblar. 
 Bu gün müstəqil Azərbaycan dövlətinin gündən-
günə inkişaf edib möhkəmlənməsi və hərbi qüdrətini
artırması Xocalı soyqırımı kimi faciələrin bir daha
baş verməməsi üçün ən etibarlı təminatdır. Ölkəmizin

ərazi bütövlüyünü təmin etmək, Ermənistanın işğalçılıq
siyasətinə birdəfəlik son qoymaq üçün dövlətimizin
bütün imkanları vardır. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü
təmin etməsi Xocalı şəhidlərinə və torpaq uğrunda
canını fəda edən bütün Vətən övladlarına ucaldılan
möhtəşəm abidə olacaqdır.

    Fevralın 26-da Şərur rayonunda
Azərbaycanın yaxın tarixinin ən
qanlı faciəsi olan Xocalı soyqırı-
mının 23-cü ildönümünə həsr olun-
muş anım mərasimi keçirilib. 
    Mərasim iştirakçıları “Bahar”
kinoteatrının  foyesində təşkil olun-
muş sərgiyə baxıblar. Burada er-
mənilərin xalqımıza qarşı 200 ildən
artıq müddətdə törətdiyi soyqırımı

faktlarını təsdiq edən fo-
toşəkillər, rəsm əsərləri,
qəzet və jurnal materi-
alları, kitablar, rayon
məktəblilərinin əl işləri
nümayiş olunurdu.

Tədbirin aparıcıları
Xocalı soyqırımının dəh-
şətlərindən söz açıblar.

Qeyd edilib ki, 23 il
bundan əvvəl, 1992-ci il fevralın
25-dən 26-na keçən gecə 366-cı
motoatıcı alayın köməyi ilə Dağlıq
Qarabağda azərbaycanlılar yaşayan
Xocalı şəhərinə hücum edən erməni
silahlı birləşmələri yaşayış məntə-
qəsini viran qoyublar.
     Vurğulanıb ki, ümummilli lider
Heydər Əliyev Xocalı faciəsinin
Azərbaycan xalqının qan yaddaşı

olduğunu dəfələrlə bəyan edib. Dahi
rəhbər hadisələrə beynəlxalq aləmdə
əsl siyasi qiymətin verilməsinin  zə-
ruriliyini vurğulayıb, bu soyqırımının
dünya ictimaiyyətinə çatdırılması
üçün mühüm tədbirlər həyata keçirib.
Ulu öndərin təşəbbüsü ilə Milli
Məclisdə ilk dəfə bu məsələyə siyasi
qiymət verilib, faciənin dünya icti-
maiyyətinin nəzərinə çatdırılması
istiqamətində məqsədyönlü tədbirlər
görülüb. Bu işlərin nəticəsidir ki,
hər il faciənin ildönümü istər res-
publikada, istərsə də onun hüdud-
larından kənarda qeyd olunur, faciə
qurbanlarının xatirəsi yad edilir,
dünya ictimaiyyətinə ermənilərin
əsl iç üzü göstərilir.
    Sonda tədbir iştirakçıları Xocalı
soyqırımından bəhs olunan “Əsrin
faciəsi” adlı sənədli filmə baxıblar.

    Xocalı soyqırımı qurbanları Or-
dubad rayonunda da anılıb. Ordubad
Rayon İcra Hakimiyyətinin, rayonun
idarə, təşkilat və müəssisələrinin
kollektivləri rayon Mədəniyyət Evin-
də təşkil olunmuş anım mərasimində
iştirak ediblər. Mərasim iştirakçıları
əvvəlcə Xocalı faciəsini özündə əks
etdirən fotostendlərə və məktəbli-
lərin əl işlərindən ibarət sərgiyə ba-
xıblar. Sərgidə soyqırımı qurban-
larının o müdhiş gecədə qarşılaş-
dıqları vəhşi likləri əks etdirən çox-
saylı fotoşəkillər, eləcə də rayon
məktəblilərinin faciəyə həsr etdikləri
40-a yaxın rəsm əsəri nümayiş
etdirilirdi.
    Tədbirin aparıcıları bildiriblər
ki, Azərbaycan xalqının qan yaddaşı
olan Xocalı soyqırımı ermənilərin
zaman-zaman xalqımıza qarşı tö-
rətdikləri faciələrin davamıdır. Faciə
zamanı erməni faşistləri qoca, qadın
və uşaqlara aman verməyib, qarşı-

larına çıxan hər kəsi vəhşiliklə qətlə
yetiriblər. Xocalının ağır hərbi tex-
nika ilə atəşə tutulması böyük yan-
ğınlara səbəb olub, nəticədə, şəhər
tamamilə məhv edilib. Qeyd olunub
ki, bu faciənin geniş ictimaiyyətə
çatdırılmasında Azərbaycan xalqının
ümummilli lideri Heydər Əliyevin
böyük əməyi olub. Məhz bu böyük
şəxsiyyətin təşəbbüsü ilə Azərbaycan
Respublikasının Milli Məclisində

ilk dəfə məsələyə
siyasi qiymət veri-
lib, faciənin dünya
ictimaiyyətinə çat-
dırılması məqsədilə
işlərə başlanılıb. Bu
istiqamətdə həyata
keçirilən tədbirlərin
nəticəsidir ki, hər
il faciənin ildönü-
mü istər ölkəmizdə,

istərsə də onun hüdudlarından kə-
narlarda geniş qeyd olunur, soyqı-
rımı qurbanlarının xatirəsi yad edi-
lir. İnanırıq ki, Azərbaycanın apar-
dığı haqq işi tezliklə bəhrəsini ve-
rəcək, faciəni törədənlər öz cəzasını
alacaq, torpaqlarımız işğaldan azad
olunacaq.
    Sonra tədbir iştirakçıları Xocalı
faciəsinə həsr olunmuş fotoslaydlara
baxıblar.

    Xocalı soyqırımı son
iki əsr ərzində erməni
millətçilərinin öz hava-
darlarının hərtərəfli dəs-
təyi ilə mifik, tarixdə
izi-tozu olmayan, sərsəm
“böyük Ermənistan”
ideyasını həyata keçir-
mək məqsədilə törətdik-
ləri qanlı cinayətlərin ən
dəhşətlisi idi. Bu soyqırımı törətməklə
ermənilər xalqımızı qorxutmaq, onu
öz ərazi bütövlüyü və müstəqillik
uğrunda mübarizədən çəkindirmək,
əzəli torpaqlarımıza yiyələnmək niy-
yətində idilər. Lakin onların istəkləri
yerinə yetmədi. Bu hadisədən sonra
xalqımız öz azadlığı uğrunda mü-
barizədən nəinki çəkindi, əksinə,
əsrlərlə arzusunda olduğu müstəqillik
yolundakı gələcək mücadilələrdə
daha əzmkar oldu.
    Xocalı faciəsinin 23-cü ildönümü
Babək rayonunda da dərin hüzn və
ehtiramla anılıb. Bu münasibətlə
fevralın 26-da Babək rayonunda
anım mərasimi keçirilib. 
    Rayon ictimaiyyətinin nümayən-
dələri Mədəniyyət Evinə gələrək
Uşaq yaradıcılıq mərkəzinin dərnək

üzvlərinin Xocalıya həsr olunmuş,
ümumilikdə, 100-dək əl işindən,
rəsm əsərindən ibarət “Erməni van-
dalizmi uşaqların gözü ilə” sərgisinə
baxıblar. Sərgidə həmçinin faciənin
miqyasını özündə əks etdirən çox-
saylı şəkillər, qəzet və kitablar diq-
qəti cəlb edirdi. İctimaiyyət nüma-
yəndələri ermənilərin və havadar-
larının 200 illik bir dövrdə azər-
baycanlılara qarşı həyata keçirdikləri
soyqırımı, deportasiya siyasətini
özündə əks etdirən stendlərə, ra-
yondakı tam orta məktəblərin
istedad lı şagirdlərinin rəsm əsərlə-
rinə maraqla baxdılar. 
    Faciə qurbanlarının əziz xatirəsi
bir dəqiqəlik sükutla yad edildikdən
sonra tədbir iştirakçıları Xocalı soy-
qırımına həsr olunmuş filmi izlədilər. 

    Xocalı soyqırımının 23-cü ildö-
nümü ilə əlaqədar Culfa rayonunda
keçirilən anım tədbirində rayon İcra
Hakimiyyətinin, təhsil, mədəniyyət,
səhiyyə müəssisələrinin, digər qu-
rumların kollektivləri, ictimaiyyətin
nümayəndələri Yeni Azərbaycan
Partiyası Culfa Rayon Təşkilatı bi-
nasında təşkil olunan sərgiyə ba-
xıblar. Faciənin dəhşətlərini əks et-
dirən şəkillər, qəzet, jurnal materi-
alları, broşürlər sərgidə özünə yer
almışdı. Rayon məktəblilərinin Xo-

calı faciəsi ilə bağlı
çəkdikləri rəsmlər də
diqqət çəkirdi.  Mək-
təblilər bu soyqırımı
faktına münasibətlə-
rini rəsmləri ilə bil-
dirmişdilər. 

Anım tədbirində
vurğulanıb ki, ermə-
ni millətçiləri Azər-
baycan torpaqlarında

öz dövlətlərini yaratmaq və “böyük
Ermənistan” ideyasını gerçəkləş-
dirmək üçün dəfələrlə azərbaycan-
lılara qarşı terror, kütləvi qırğın hə-
yata keçiriblər. Əsassız torpaq id-
diaları üzərində qurulan bu proses-
lərdə erməni faşistləri öz havadar-
larına arxalanıblar. 1992-ci il fevralın
26-da törədilən Xocalı soyqırımı
isə əsrlər boyu azərbaycanlılara
qarşı törədilmiş soyqırımı siyasətinin
davamı, erməni qəddarlığının daha
bir təzahürüdür. 

     Dünən Şahbuz şəhərindəki “Araz”
kinoteatrının yerləşdiyi ərazidə saat
9 radələrində qələbəlik idi. 
    Rayon ictimaiyyətinin toplandığı
Xocalı soyqırımının 23-cü ildönümü
münasibətilə keçirilən anım məra-
simi kinoteatrın foyesində təşkil
edilmiş sərgiyə baxışla başladı. Bu-
rada erməni vandalizminin iç üzünü
açan, tarix boyu onların azərbay-
canlılara qarşı vəhşi liklərini ortaya
qoyan fotolara və şəkillərə həyə-
cansız baxmaq mümkün deyildi.
Sərgidə nümayiş etdirilən qəzet və
jurnal yazıları Xocalı soyqırımı
haqqında canlı təsəvvür yaradırdı.
Tədbir iştirakçılarının baxışlarındakı
sualları oxumaq çətin deyildi: belə
vəhşilik olarmı? Cinayətkarlar nə
vaxt cəzalandırılacaqlar? Baxışlarda
sabaha əminlik də var idi: bu qan

yerdə qalmayacaq.
Sərgiyə baxış za-
manı söylənilənləri
bu gün gənc nəslə
çatdırmaq hər bir
azərbaycanlının
vətəndaşlıq borcu-
na çevrilib: 1992-
ci il fevral ayının
25-dən 26-na ke-
çən gecə qədim
oğuz-türk yurdu Xocalıda dinc
əhaliyə qarşı həyata keçirilən soy-
qırımı bütün insanlığa qarşı yö-
nəlmiş ən ağır cinayət kimi tarixə
düşüb. Soyqırımı aktı zamanı qa-
dağan olunmuş mərmilərdən və
kimyəvi silahlardan istifadə olunub,
heç kəsə aman verilməyib. 

    Bu gün Dağlıq Qarabağ müna-
qişəsinin ədalətli həlli uğrunda Azər-
baycan dövlətinin həyata keçirdiyi
ardıcıl, prinsipial və milli mənafeyə
uyğun siyasi xətt bütün Azərbaycan
xalqının iradəsini əks etdirir. 
    Sonra tədbir iştirakçıları “Əsrin
faciəsi” filminə baxıblar.

Şərur rayonu

Ordubad rayonu

Culfa rayonu

Babək rayonu

Şahbuz rayonu

Sədərək rayonu

Kəngərli rayonu



Naxçıvan Muxtar Respublikası Arxiv İda-
rəsində 2014-cü ilin yekunlarına və qarşıda
duran vəzifələrə dair keçirilən yığıncağı ida-
rənin rəisi Fəxrəddin Cəfərov açaraq məruzə
ilə çıxış edib. 

Bildirilib ki, ötən il Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Arxiv İdarəsi tərəfindən Babək, Or-
dubad, Culfa, Şərur Rayon Dövlət arxivlərində
kompleks yoxlamalar aparılıb, iş planlarının
yerinə yetirilmə vəziyyəti, görülmüş işlərin
keyfiyyəti və vətəndaşlar tərəfindən daxil olan
sosial-hüquqi xarakterli ərizə və sorğulara ve-
rilmiş 315-ə yaxın arxiv arayışı yoxlanılaraq
təhlil edilib. Bundan başqa, rayonlardakı dövlət
arxivlərinin mühafizəsində olan kağız əsaslı
dövlət sənədlərinin bərpa edilməsi, işlərin ti-
kilməsi və cildlənərək qaydaya salınması, uçot
və kargüzarlıq işlərinin normativlərə uyğun
olaraq həyata keçirilməsi, sənədlərin idarə,
müəssisə və təşkilatlardan qəbulunun düzgün
aparılması üçün dövlət arxivlərinə metodik
köməkliklər göstərilib.

“2014-cü ildə Naxçıvan Muxtar Respublikası
Dövlət Arxivinin iş planına əsasən, sənəd ma-
teriallarının tikilməsi və cildlənməsi üzrə 4000

plana qarşı 5500 saxlama vahidi tikilərək qay-
daya salınıb. Sənədlərin bərpası maddəsi üzrə
5000 plana qarşı 6846 vərəqə bərpa edilib, sə-
nədlərin təsviri maddəsi üzrə 2000 plana qarşı
3046 iş yerinə yetirilib. Siyahıların təkmilləş-

dirilməsi və yenidən işlənməsi üzrə 10 min işə
qarşı 20041 iş yerinə yetirilib”, – deyən Arxiv
İdarəsinin rəisi yığıncaq iştirakçılarının nəzərinə
çatdırıb ki, 2014-cü ildə Arxiv İdarəsinin əmək-
daşlarının 1 monoqrafiyası, 16 elmi məqaləsi,
Dövlət Arxivinin əməkdaşlarının 14 elmi mə-
qaləsi, rayon Dövlət arxivləri əməkdaşlarının
11 elmi məqaləsi dərc edilib. 

Sonra məruzə ətrafında çıxışlar olub.
Xəbərlər şöbəsi
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Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədə-
niyyət və Turizm Nazirliyində 2014-cü ilin
yekunları və qarşıda duran vəzifələrə həsr
olunmuş kollegiya iclası keçirilib. Kollegiya
iclasında Mədəniyyət və Turizm naziri Sar-
van İbrahimov məruzə ilə çıxış edib. 

Bildirilib ki, “Muxtariyyət ili”ndə mədə-
niyyət müəssisələri Naxçıvan Muxtar Res-
publikasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş
konsert proqramları və teatr tamaşaları hazır -
layıblar. Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının
rəqs qrupu, vokalistlər və musiqiçilərdən
ibarət 12 nəfər üzvü, o cümlədən Şərur Xalq
Yallı Ansamblı Naxçıvan nümayəndə heyə-
tinin tərkibində Polşa Respublikasının Krakov
şəhərində Naxçıvan Muxtar Respublikasının
90 illik yubileyinə həsr olunmuş konsert
proqramları ilə çıxışlar ediblər. Ötən ilin
iyun ayında “Naxçıvanqala”  Tarix-Memarlıq
Muzey Kompleksində muxtar respublikada
fəaliyyət göstərən yallı kollektivlərinin iştirakı
ilə ulu öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətə
gəlişinin 45 illiyi münasibətilə “Milli də-
yərlərimiz – yallı” adlı festival keçirilib.
Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Kamera
Orkestri, Xalq Çalğı Alətləri Orkestri, Mahnı
və Rəqs Ansamblı, Estrada Orkestri və xor
kollektivi Naxçıvan Muxtar Respublikasının
90 illiyinə həsr olunmuş konsert proqramları
ilə çıxış ediblər.

Vurğulanıb ki, Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
Bəstəkarlar Təşkilatı və Dövlət Televiziya

və Radio Verilişləri Komitəsi ilə birlikdə
Naxçıvan Muxtar Respublikasının 90 illik
yubileyi ilə əlaqədar “Ulu yurdum – Nax-
çıvanım” müəllif mahnıları müsabiqəsi
keçirib. Ötən ilin sonlarında isə “İstedadlar
sorağında” baxış-müsabiqəsi keçirilib.

2014-cü ildə Cəlil Məmmədquluzadə
adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Te-
atrında teatrsevərlərə göstərilən tamaşalar
barədə də məlumat verən Mədəniyyət və

Turizm naziri əlavə edib ki, Naxçıvan Muxtar
Respublikasının 90 illik yubileyilə bağlı
şair-dramaturq Həsənəli Eyvazlının “Araz
sahilində doğan günəş”, Norveç dramaturqu
Henrik İbsenin “Kuklalar evi” psixoloji
dramı teatrsevərlərə təqdim edilib. Teatr
ilin sonunda repertuardankənar tamaşa kimi
M.F.Axundzadənin “Müsyö Jordan və Dərviş
Məstəli şah” komediyası əsasında “Müsyö
Jordanın Qarabağ sərgüzəştləri” adlı tamaşa
ilə teatrsevərlərin görüşünə gəlib. İlin son-
larında isə teatr şair-publisist Taleh Həmidin
“Yəhyabəy Dilqəm” tamaşasını da ictima-
iyyətə təqdim edib. Hesabat dövründə
M.T.Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla
Teatrı Tacikistan Respublikasının paytaxtı
Düşənbə şəhərində keçirilən “Kuklaların
fantaziyası” IV Beynəlxalq Kukla Teatrları
Festivalında “Arşın mal alan” tamaşası ilə
iştirak edib və diploma layiq görülüb. 

Turizm sahəsində görülən işlərdən də
danışan Sarvan İbrahimov bildirib ki, ötən
ilin aprel ayında Bakıda keçirilən 35-dən
çox ölkənin, 260-a yaxın şirkətin iştirak
etdiyi Azərbaycan Beynəlxalq Turizm və
Səyahətlər Sərgisində Naxçıvan Muxtar
Respublikası da təmsil olunub. 

Sonra məruzə ətrafında çıxışlar olub.
Yığıncaqda Naxçıvan Muxtar Respub-

likası Ali Məclisi Aparatının Humanitar si-
yasət məsələləri və ictimai təşkilatlarla iş
şöbəsinin müdiri Rəhman Məmmədov çıxış
edərək qarşıda duran vəzifələrdən danışıb.

    Ulu öndər ötən əsrin 70-ci illə-
rindən başlayaraq Azərbaycanda hər-
bi təhsilin inkişafına xidmət edən
islahatlar aparmış, 1971-ci ildə Cəm-
şid Naxçıvanski adına Respublika
Hərbi Təyinatlı Orta İnternat Məktəbi
yaradılmışdır. SSRİ rəhbərliyinin
ciddi narazılığına baxmayaraq, hərbi
məktəb sonrakı illərdə həyata keçi-
rilən ardıcıl tədbirlər nəticəsində öz
fəaliyyətini genişləndirmiş, ulu
öndərin təşəbbüsü ilə 1972-ci ildən
başlayaraq yüzlərlə azərbaycanlı
gənc Sovet İttifaqının müxtəlif ali
hərbi məktəblərinə təhsil almağa
göndərilmişdir. Məhz bu dövrdə ya-
radılan möhkəm təməl ölkəmiz müs-
təqillik qazandıqdan sonra milli ordu
quruculuğunun formalaşdırılmasında
mühüm rol oynamışdır.
    Dahi şəxsiyyətin ölkəmizdə ikinci
dəfə ali hakimiyyətə qayıdışından
sonra ordu quruculuğu və peşəkar
zabit kadrlarının hazırlanması isti-
qamətində məqsədyönlü işlər gö-
rülmüş, hərbi təhsil müəssisələri
müasir inkişaf yoluna qədəm qoy-
muşdur. Ümummilli lider Heydər
Əliyevin 1998-ci il 13 mart tarixli
Sərəncamı ilə Cəmşid Naxçıvanski
adına Hərbi Liseyin Naxçıvan filialı
yaradılmış və bununla da, Naxçı-
vanda ixtisaslı hərbçi kadrların ye-
tişdirilməsinə başlanmışdır. 56 kur-
santla fəaliyyətə başlayan filialın
ötən dövr ərzində maddi-texniki ba-
zası xeyli gücləndirilmiş, yeni ixti-
saslar açılaraq fəaliyyəti daha da ge-
nişləndirilmişdir. Ulu öndər Heydər
Əliyev Hərbi Liseyin yaradılması
zərurətindən danışaraq demişdir:
“Azərbaycan dövlət müstəqilliyini
ilbəil möhkəmləndirərək eyni za-
manda ordusunun zabit heyətini
peşəkar kadrlarla təmin etməyə ça-
lışır. Bu baxımdan Cəmşid Naxçı-
vanski adına Hərbi Liseyin Naxçı-
van filialının yaradılması məsələsi
meydana çıxdı. Azərbaycan ilə onun
ayrılmaz hissəsi olan Naxçıvan ara-
sında coğrafi nöqteyi-nəzərdən

müəyyən çətinliklər yaranıbdır. Bu
çətinliklər Naxçıvan Muxtar Res-
publikasında əlavə tədbirlər gör-
məyimizi tələb edirdi. Bütün bunları
nəzərə alaraq, biz burada Cəmşid
Naxçıvanski adına Hərbi Liseyin
filialını yaratdıq. İnanıram ki, Nax-
çıvan filialı qısa bir zamanda burada
yeni bir Hərbi Liseyin yaranması

üçün əsas qoyubdur”.
    Ümummilli liderin müstəqilliyi-
mizin möhkəmləndirilməsi və ölkə -
mizin inkişafı naminə həyata ke-
çirdiyi islahatları uğurla davam et-
dirən Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali
Baş Komandanı cənab İlham Əliyev
Milli Ordunun maddi-texniki ba-
zasının gücləndirilməsini, şəxsi he-
yətin döyüş qabiliyyətinin artırıl-
masını, gənc hərbçi kadrların ye-
tişdirilməsini Azərbaycanın dövlət
siyasətində prioritet sahə kimi diqqət
mərkəzində saxlayır. Ölkə başçısının
2004-cü il 27 fevral tarixli Sərəncamı
ilə Cəmşid Naxçıvanski adına Hərbi
Liseyin Naxçıvan filialının bazasında
Heydər Əliyev adına Hərbi Liseyin
yaradılması bu sahədə atılan ən mü-
hüm addımlardan olmuşdur. Bu
dövrdən başlayaraq Hərbi Liseydə
quruculuq işləri aparılmış, liseyin
həyətində ümummilli liderin büstü
ucaldılmış, ikimərtəbəli qərargah
binası, müasir tədris korpusu isti-
fadəyə verilmişdir.
    Ölkə Prezidenti, Silahlı Qüvvə-
lərin Ali Baş Komandanı cənab
İlham Əliyev 2005-ci il dekabrın
19-da liseydə yaradılan şəraitlə tanış
olmuş, kursantlar qarşısında çıxış
edərək demişdir: “Heydər Əliyev
adına Hərbi Liseydə oxumaq böyük
şərəfdir və böyük məsuliyyətdir. Bu
liseydə təhsil alan gənclər gələcəkdə
bizim ordumuzda xidmət edəcəklər.

Azərbaycanın müstəqilliyinin ke-
şiyində duracaqlar”.
    Ümummilli lider Heydər Əliyevin
xatirəsinin əbədiləşdirildiyi ilk ünvan
olan Hərbi Lisey fəaliyyətə başladığı
dövrdən Naxçıvan Muxtar Respub-
likası Ali Məclisi Sədrinin hərtərəfli
qayğısı ilə əhatə olunmuşdur. Ötən
dövr ərzində 750 yerlik lisey yeni
avadanlıqlarla təchiz edilmiş, müasir
tədris şəraiti yaradılmış, maddi-tex-
niki baza xeyli gücləndirilmişdir.
Liseydə sinif otaqları, laboratoriyalar,
hərbi kabinələr, linqafon və kompüter
sinifləri, elmi, bədii, siyasi, hərbi
və tarixi ədəbiyyatlarla, ensiklopedik
nəşrlərlə təmin olunmuş zəngin ki-
tabxana vardır. Hərbi təhsil ocağında
gənclərin sağlamlığı və fiziki hazırlığı
da diqqət mərkəzində saxlanılır. Bu-
rada müasir avadanlıqlarla təchiz
olunmuş tibb məntəqəsi, idman zalı,
futbol meydançası, açıq və qapalı
idman qurğuları və digər obyektlər
istifadəyə verilmiş, kursantların məi-
şət şəraiti yaxşılaşdırılmışdır.
    Liseyin fəaliyyətini hər zaman
diqqət mərkəzində saxlayan Nax-
çıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbov
demişdir: “Biz bu gün Heydər Əliyev
adına Hərbi Liseyin kursantlarına
baxarkən, bu məktəbin məzunla-
rının hərbi xidmətdəki fəaliyyətlərini
izləyərkən möhkəm iradəyə malik
vətənpərvər gəncliyi görür, istər-
istəməz doğma Azərbaycanımızın

gələcəyini düşünür və bununla if-
tixar hissi keçiririk. Heydər Əliyev
adına Hərbi Liseyin kursantı olmaq
böyük məsuliyyət və şərəf işidir”.
    Hərtərəfli diqqət və qayğı Hərbi
Liseyin şəxsi heyətini daha da ruh-
landırmış, kursantların gələcəyin
yüksəkixtisaslı hərbçiləri kimi for-
malaşmalarına stimul vermişdir. Bu-
nun nəticəsidir ki, valideynlərin bu
təhsil ocağına etimadı və bu sahəyə
maraq göstərən gənclərin sayı il-
dən-ilə artmaqdadır. Hərbi təhsilə
marağın artması isə hər ötən il qəbul
faizinin daha da yüksəlməsi ilə nə-
ticələnir. Yaradılan şəraitin nəticəsidir
ki, Heydər Əliyev adına Hərbi Lisey
bu gün yüzlərlə vətənpərvər gənci
öz ətrafında birləşdirir. Azərbaycanın
digər bölgələrindən də təhsil almaq
üçün gənclər bu hərbi təhsil müəs-
sisəsinə üz tuturlar. Hazırda liseydə
657 kursant təhsil alır.
    Liseydə tədrisin keyfiyyətini daha
da artırmaq, kursantları mənəvi-psi-
xoloji cəhətdən hazırlıqlı və vətən-
pərvər ruhda yetişdirmək üçün ardıcıl
tədbirlər görülür. İlboyu test-sınaq
imtahanları keçirilir, kursantların
elmi və hərbi bilikləri, fəallıqları
yoxlanılır, nitq mədəniyyətinə yiyə-

lənmələri, xarici dil mənimsəmələri
daim nəzarətdə saxlanılır. Həmçinin
kursantların asudə vaxtları da sə-
mərəli təşkil olunur. Heydər Əliyev
Uşaq-Gənclər Yaradıcılıq Mərkəzi
ilə qarşılıqlı əməkdaşlıq nəticəsində
kursantlar bədii və texniki yaradıcı-
lıqla məşğul olur, əlamətdar və tarixi
günlər münasibətilə keçirilən sərgi-
lərdə onların da yaradıcılıqları nü-
mayiş etdirilir. Həmçinin kursantlar
muxtar respublikada keçirilən bilik
olimpiadalarının, idman yarışlarının,
bədii özfəaliyyət və digər müsabi-
qələrin də fəal iştirakçılarıdır.
    Peşəkar hərbçi və müəllim kol-
lektivi, güclü maddi-texniki bazası
ilə Heydər Əliyev adına Hərbi Lisey
bu gün ölkəmizin hərbçi kadrlarla
təminatında mühüm baza rolunu oy-
nayır. Liseyin məzunları bu gün
ölkə mizin müdafiə potensialının
gücləndirilməsi, ordumuzun döyüş
qabiliyyətinin artırılması sahəsində
ləyaqətlə xidmət edirlər. Fəaliyyəti
dövründə Hərbi Liseyi bitirən 2161
kursantdan 2072-si ali hərbi mək-
təblərə qəbul olunmuşdur. Məzunlar
Azərbaycan Respublikasının Silahlı
Qüvvələrində müxtəlif zabit rütbə-
lərində xidmət edirlər. Bu gün liseyin
məzunlarından 15-i Rusiya Federa-
siyasında, 8-i isə Türkiyə Respubli-
kasında ali hərbi təhsillərini davam
etdirir.

    Hər bir dövlətin müstəqil yaşaması üçün, hər şeydən əvvəl, onun güclü
ordusu olmalıdır. Güclü ordunun formalaşdırılması isə yüksək ixtisaslı
hərbçi kadrların hazırlanmasından asılıdır. Azərbaycan xalqının ümummilli
lideri Heydər Əliyev ölkəmizə rəhbərlik etdiyi bütün dövrlərdə ordu qu-
ruculuğunu prioritet istiqamət kimi müəyyənləşdirmiş, peşəkar hərbçi
kadrların hazırlanmasını diqqət mərkəzində saxlamışdır. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Miq-
rasiya Xidmətindən aldığımız məlumata görə,
burada “Naxtel”in toplu SMS xidmətindən
istifadəyə başlanılıb. Belə ki, həmin quruma
müraciət edən hər bir əcnəbi və vətəndaşlığı
olmayan şəxsin, eyni zamanda Azərbaycan
Respublikası vətəndaşlarının elektron müra-
ciətlərinə uyğun cavablandırma onların mobil
telefonlarına ünvanlandırıla biləcək. Bu isə,
nəticə etibarı ilə, elektron müraciətlərin
cavablandırılmasının operativliyini daha da
artıracaq.

Bu sistemin qurulması ilə Naxçıvan Muxtar
Respublikası Dövlət Miqrasiya Xidməti məktub

və faks kimi zəhmət tələb edən vasitələr yerinə
daha sürətli ötürücü vasitə olan SMS xidmə-
tindən istifadə edəcək. Həmin xidmətin fəa-
liyyətə başlamasının üstün tərəflərindən biri
də odur ki, SMS göndərilən şəxsin mesajı al-
dığına əminlik yaranır. Çünki mobil telefonlara
göndərilən mesajların oxunmadan silinmə eh-
timalı çox aşağıdır.

Hazırda internet üzərindən istifadəyə verilən
bu sistem vasitəsilə Dövlət Miqrasiya Xidmə-
tinin (miqrasiya@nakhchivan.az) elektron poçt
ünvanına daxil olan müraciətlərə müvafiq bil-
dirişlər onların mobil telefonlarına qısa mesaj
şəklində göndərilir.

    İnanırıq ki, Azərbaycan hərb tarixində parlaq səhifələr açan Heydər
Əliyev adına Hərbi Liseyin kollektivi bundan sonra da üzərinə düşən
vəzifələri layiqincə yerinə yetirəcək, fiziki cəhətdən sağlam, savadlı,
yetkin, Vətənə, dövlətə, ən əsası isə ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin
ideyalarına və Ali Baş Komandana sədaqətli gənclər yetişdirəcəkdir.

“Şərq qapısı”

27 fevral Heydər Əliyev adına Hərbi Liseyin yarandığı gündür
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İtmişdir
Babək rayonunun Şıxmahmud

kənd sakini Babayev Fizuli Xanlar oğ-
lunun adına olan JN-765A inventar
nömrəli, 10311018 kodlu “Torpağın
mülkiyyətə verilməsinə dair şəhadət-
namə” itdiyindən etibarsız sayılır.

    Dünən Naxçıvan şəhərindəki
“Gənclik” Mərkəzində Yeni Azər-
baycan Partiyası Naxçıvan Muxtar
Respublika Təşkilatının Heydər
Əliyev adına Gənclər Birliyinin,
Gənclər və İdman Nazirliyinin təş-
kilatçılığı ilə Xocalı şəhidlərinin
xatirəsinin yad edilməsi və yeni-
yetmələrə vətənpərvərlik hislərinin
aşılanması məqsədilə “Xocalı soy-
qırımı” adlı sənədli filmi nümayiş
olunub. 
    Tədbirdə muxtar respublikanın
ali və orta ixtisas müəssisələrinin
tələbələri iştirak ediblər.
                 - Ceyhun MƏMMƏDOV

   Xocalı faciəsinin 23-cü ildönü-
mü münasibətilə muxtar respub-
likamızın ümumtəhsil məktəblə-
rində müxtəlif tədbirlər keçirilib,
ədəbi-bədii kompozisiyalar, sərgilər
təşkil olunub. Naxçıvan şəhərindəki
3 nömrəli tam orta məktəbdə Xo-
calı faciəsinin 23-cü ildönümü
münasibətilə “Qan yaddaşımız –
Xocalı” mövzusunda keçirilən təd-
birdə əvvəlcə faciə qurbanlarının
xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad
edilib. Tədbirdə məktəbin direk-
toru, Naxçıvan Muxtar Respubli-
kasının Əməkdar müəllimi Ülkər
Möhsünova çıxış edərək bildirib
ki, bu kütləvi və amansız qırğın
aktı erməni qəsbkarlarının Azər-
baycanın dövlət müstəqilliyini,
ərazi bütövlüyünü hədəfə almış
məqsədyönlü irticaçı siyasətinin
növbəti qanlı səhifəsi olmaqla
təkcə xalqımıza deyil, bütün in-
sanlığa qarşı cinayətdir və bəşər
tarixində qara ləkə kimi qalacaqdır.
Bu ağır faciə xalqımızı daha da
mətinləşdirib, qəhrəman oğul və
qızlarımızı müqəddəs Vətən və
milli dövlətçiliyimiz naminə qə-
tiyyətli və mütəşəkkil mübarizəyə
səfərbər edib. 
   Sonra məktəbin müəllimlərindən
Sədaqət Qasımova, Şəmsiyyə Mah-
mudova  və başqaları çıxış ediblər.
Çıxışlarda vurğulanıb ki, bu gün
Azərbaycan dövləti erməni şovi-
nistlərinin azərbaycanlılara qarşı
törətdikləri cinayətlər, o cümlədən
Xocalı soyqırımı haqqında həqi-
qətlərin dünya ictimaiyyətinə çat-
dırılması, Xocalı faciəsinin soy-
qırımı kimi tanınması üçün məq-
sədyönlü fəaliyyət göstərir. 
   Sonda şagirdlərin ifasında şeirlər
səsləndirilib, sərgiyə baxış olub.

Xəbərlər şöbəsi

   “Naxçıvan” Universitetinin Xa-
rici dillər fakültəsinin təşkilatçılığı
ilə Xocalı soyqırımının 23-cü il-
dönümünə həsr olunmuş internet-
aksiya keçirilib.
   Tədbirdə Xarici dillər fakültə-
sinin dekan müavini, filologiya
üzrə fəlsəfə doktoru Kəmalə Məm-
mədova çıxış edərək XX əsr boyu
erməni vandalları tərəfindən xal-
qımıza qarşı törədilən mənfur soy-
qırımı siyasəti haqqında məlumat
verib. 
   Sonra internet-aksiyaya start ve-
rilib. Aksiya vasitəsilə tələbə-gənc -
lər dünyanın əksər beynəlxalq təş-
kilatlarına, tanınmış ali təhsil ocaq-
larına Xocalı həqiqətlərini əks et-
dirən mətnlər göndəriblər.

“Naxçıvan” Universitetinin 

mətbuat xidməti

    Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər
Əliyevin 1997-ci il fevral ayının 25-də imzaladığı
Sərəncamla hər il fevralın 26-sı saat 1700-də
Azərbaycan Respublikasının bütün ərazilərində
Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi bir də-

qiqəlik sükutla yad edilir. 
    Dünən Naxçıvan Muxtar Respublikasında
da Xocalı soyqırımı qurbanlarının əziz xatirəsi
bir dəqiqəlik sükutla yad olunub, nəqliyyatın
hərəkəti dayandırılıb, avtomobillərdən səs

siqnalları verilib.
    Həmin vaxt xətdə olan sərnişin qatarları -
nın da hərəkəti dayandırılaraq səs siqnalları
verilib.

Xəbərlər şöbəsi

Naxçıvan Dövlət Universi-
tetində Xocalı soyqırımı ilə
bağlı silsilə tədbirlərin yekunu
olaraq, Xocalı faciəsinə həsr
olunmuş internet-aksiya və
konfrans keçirilib.

    Tələbə-Gənclər Təşkilatının tə-
şəbbüsü ilə keçirilən aksiyada rek-
tor, AMEA-nın müxbir üzvü Saleh
Məhərrəmov çıxış edərək Qarabağın
ən qədim insan məskənlərindən
olan Xocalıda baş vermiş soyqırı-
mının tələbə-gənclər tərəfindən
elektron informasiya mübadiləsi,
virtual əməkdaşlıq yolu ilə dünyada
təbliğini əhəmiyyətli hadisə kimi
qiymətləndirib. 
    Naxçıvan Dövlət Universiteti
Tələbə-Gənclər Təşkilatının sədri,
doktorant Arzu Abdullayev inter-
net-aksiya barədə məlumat ver-
dikdən sonra aksiya iştirakçıları
mətnlər, fotoşəkillər və slaydlar
şəklində xarici universitetlərin
elektron poçt ünvanlarına Xocalı
faciəsi barədə məlumatlar göndə-
riblər. İnternet-aksiya zamanı Azər-
baycan həqiqətləri 100-dən çox
ölkənin 300-ə yaxın elektron poçt
ünvanına 6 dildə çatdırılıb. İnter-
net-aksiyada universitetdə təhsil
alan xarici ölkə vətəndaşları da
fəal iştirak ediblər.
    Yekun konfransda əvvəlcə Xocalı
faciəsi qurbanlarının xatirəsi bir
dəqiqəlik sükutla yad edilib. Rektor,
AMEA-nın müxbir üzvü Saleh Mə-
hərrəmov çıxış edərək Xocalı soy-
qırımının başvermə səbəblərindən,
soyqırımına hüquqi-siyasi qiymət
verilməsi istiqamətində  görülən iş-
lərdən danışıb. 
    Konfransda Arxiv işi və muzey-
şünaslıq kafedrasının müdiri, dosent
Məmməd Əliyev “Xocalı soyqırımı
zəmanəmizin ən dəhşətli faciəsidir”,
Beynəlxalq münasibətlər kafedra-
sının baş müəllimi, tarix üzrə fəlsəfə
doktoru Şamxal Məmmədov “Xo-
calı soyqırımı beynəlxalq hüquq
prizmasında”, Tarix-filologiya fa-
kültəsinin “tarix müəllimliyi” ixtisası
üzrə II kurs tələbəsi Əfsanə Hü-
seynzadə “Xocalı soyqırımı – tari-
ximizin ibrət dərsi” mövzularında
məruzələr ediblər. 
    Sonda Xocalı soyqırımına həsr
edilmiş film və Tələbə Teatr Studi-
yasının hazırladığı ədəbi-bədii kom-
pozisiya nümayiş etdirilib. 

Mehriban SULTAN

    ...Qədim və zəngin tarixə malik
olan Naxçıvan şəhərində bir neçə
muzey var. Onlardan biri digərlə-
rindən fərqlənir. O muzey and yeri-
miz, həm nisgilimiz, kədərimiz, ürək
ağrımız, həm də qürurumuz, vüqa-
rımız, fəxrimiz, ölməzliyimiz, ör-
nəyimiz sayılan Şəhidlər xiyabanının
yanında yerləşir. Mənaca böyük əhə-
miyyət daşıyır bu muzey. Bugünkü
gəncliyə örnəkdir. Burada nümayiş
etdirilən hər bir eksponat insanları
düşünməyə vadar edir,  tamaşaçıya
vətənpərvərlik ruhu aşılayır. “Vətən
sevgisi nədir?”, “Biz Vətən üçün
nə etməliyik?”, “Vətəni necə qoru-
maq lazımdır?” kimi suallara ən
dolğun cavabı burada öyrənmək
olar. Bu düşüncələrlə muzeyi gəzi-
rəm. Buradakı eksponatlar qəhrəman
oğul və qızlarımızın  keçdiyi yolları
gözlərim önünə gətirir. Azərbaycanın
suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğ-
runda döyüşlərdə şəhid olanların
xatirəsinin əbədiləşdirildiyi muzeydə
şəhidlərin fotoşəkilləri, şəxsi sənəd-
ləri, döyüş fəaliyyətlərini əhatə edən
materiallar, eyni zamanda qəhrə-
manlıq tariximizin müxtəlif dövrlə-
rinə aid kitabların hər biri ən qiymətli
eksponatlardır. Guşələrin birindən
haqq səsimiz ucalır. Bu, Azərbaycan
xalqının başına gətirilən hadisələrə
siyasi-hüquqi qiymət verilməsi isti-
qamətində xalqımızın ümummilli
lideri Heydər Əliyevin gördüyü işlər
və bu sahədə qəbul etdiyi mühüm
qərarlardır.  
     Muzeydə nümayiş etdirilən 400-ə
yaxın eksponatın hər birində müs-
təqilliyə qovuşduğumuz günə qədər
olan tariximizin qanlı və şanlı səhi-
fələri bir çox mətləblərdən xəbər
verir. 1918-1920-ci illərdə Naxçı-
vanda ermənilərin törətdikləri qanlı
cinayətlər, 1937-1938-ci illərin rep-
ressiya qurbanları, 1941-1945-ci
illər müharibəsinin iştirakçıları haq-
qında məlumatlar hər birimizi daha
da mübarizləşdirir.  
    20 Yanvar faciəsinə həsr olunmuş
guşə məni  25 il əvvələ qaytarır. O
vaxt uşaq olmuşam. Həmin hadisələri

gözlərimlə görməsəm də, oxuduğum
kitablar, yaşlıların söhbətləri mənə
bu barədə xeyli bilgi verib. Həmin
bilgilər burada bir qədər də cilalanıb
zənginləşir. Buradakı fotoşəkillər
azadlığı, ərazi bütövlüyü, doğma
torpaqları uğrunda mübarizəyə qal-
xan insanlara divan tutulmasına,
yüzlərlə günahsızın qətlə yetirilmə-
sinə şahidlik edir.  
    20 Yanvar hadisələrinə həsr olun-
muş digər guşədən aydın olur ki,
bu hadisələr təkcə azğınlaşmış sovet
qoşunlarının Bakıda törətdiyi qanlı
cinayətlərlə tamamlanmayıb. Həmin
gün Azərbaycanın ayrılmaz tərkib
hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Res-
publikasının sərhəd kəndlərinə də
erməni silahlılarının işğalçı hücum-
ları olub. 1990-cı il yanvarın 18-də
Şərur rayonunun Kərki kəndi SSRİ
Müdafiə Nazirliyinin 7-ci ordusunun
köməyi ilə ermənilər tərəfindən işğal
edilib, Qanlı yanvar hadisələrinin
törədilməsindən 8 saat əvvəl Sədə-
rəyə, muxtar respublikanın digər
sərhəd kəndlərinə erməni silahlı dəs-
tələrinin hücumları başlayıb. Bu, 20
Yanvar faciəsinin ilk qanlı səhifələri
idi. Ərazi bütövlüyümüz uğrunda
döyüşlərdə naxçıvanlılar düşmənə
qarşı mərdliklə dayanıb, qəhrəman-
casına mübarizə aparıb, şəhidlər ve-
rib, Naxçıvanı qoruyub saxlayıblar. 
    Xocalı faciəsinə həsr olunmuş
guşəyə yaxınlaşıram. 1992-ci il fev-
ralın 25-dən 26-na keçən gecə Er-
mənistan silahlı qüvvələri bölmələ-
rinin, Dağlıq Qarabağda yerləşdi-

rilmiş erməni terrorçu dəstələri və
keçmiş sovet ordusunun Xankəndi
şəhərindəki 366-cı motoatıcı alayının
7 min nəfərin yaşadığı Xocalı şə-
hərinə basqın etməsi eksponatlarda
öz əksini tapıb. İnsanın qanını don-
duran fotoşəkillər bunu bir daha
bizə xatırladır.  
    Eksponatlara baxanda düşünürsən
ki, xalqımızın başına gətirilən bu
müsibətlər  iradəmizi, milli azadlıq
uğrunda mübarizə əzmimizi qıra
bilmədi. Bu faciələr Azərbaycan
xalqının tarixinə qəhrəmanlıq səhi-
fələri yazdı. 
    Guşələrin bir neçəsində torpaq-
larımızın bütövlüyü uğrunda şəhid
olanlar haqqında məlumatlar, foto -
şəkillər, onların şəxsi əşyaları insanı
həm kövrəldir, həm də bizə bu günə
və sabaha cavabdehlik hissi aşılayır.

Əminliklə düşünürsən ki, onlar heç
vaxt unudulmayacaqlar. Daim ehti-
ramla, böyük minnətdarlıq hisləri
ilə xatırlanan şəhidlərimiz xalqımızın
qəlbində əbədi yaşayacaqlar. Onlar
xalqın azadlığı yolunda canlarından
keçməyə hazır olduqlarını göstəriblər
və bu yolu qəhrəmanlıqla qət ediblər.
Ölümə gedən yol onları ölməzliyə,
əbədiyyətə, xalqımızı isə əbədi azad-
lığa qovuşdurub. 
    Muzeydən hansı hislərlə ayrılı-
ram? Öz azadlığı uğrunda mübarizə
aparan xalq heç zaman basılmaz.
Bu gün üçrəngli bayraq altında yum-
ruq kimi birləşməklə o günləri xa-
tırlayırıq. Bu yumruqla azadlığına,
müstəqilliyinə qovuşan bir xalqın
övladları olmaqdan qürur duyuruq.
O xalq ki, Vətən uğrunda şəhid ver-
məyə daim hazırdır, onun azadlığını
qorumağa da. 
    Müdriklərin belə bir sözü var:
“Şəhidi olan xalq irəlini daha yaxşı
görər”. Düşmən yaxşı bilməlidir
ki, günahsız tökülən qan yerdə qal-
mayacaq. Azərbaycan xalqının
ümummilli lideri Heydər Əliyevin
dediyi kimi: “Hamı əmin olmalıdır
ki, müasir dünyada “Günəş altında
daha geniş yer” axtaranlar, “böyük
Ermənistan” xülyası ilə başqa xalq-
lara nifrət və total müharibə ideo-
logiyasını təbliğ edənlər, qonşula-
rına qarşı təcavüzkar siyasət yeri-
dənlər nə zamansa tarix və bəşə-
riyyət qarşısında cavab verməli
olacaqlar”.

- Sara ƏZİMOVA

    Vətən hər bir insana ana qucağı qədər əzizdir. Vətən azadlıq
simvolu, müstəqillik rəmzidir. Müstəqillik isə hər bir xalq, hər bir
millət üçün böyük nemətdir. Müstəqillik həm də azadlıq deməkdir.
Azadlığa qovuşmağı özünün əzəli və əbədi arzusu hesab edən hər
bir xalq onu bu yolda qətiyyətlə çarpışaraq öz igid oğul və qızlarının
qanı və canı bahasına əldə edir. Azərbaycan xalqı da müstəqilliyinə,
azadlığına belə nail olub.


