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Xocalı soyqırımının otuzuncu ildönümü haqqında  
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı 

 
Azərbaycan tarixinin ən dəhşətli səhifələrindən biri olan Xocalı 

soyqırımından 30 il ötür. 
1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Ermənistan silahlı 

qüvvələri beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini kobudcasına 
pozaraq keçmiş sovet ordusunun Xankəndidə yerləşən 366-cı 
alayının iştirakı ilə Xocalı şəhərinə hücum etdi və dinc əhaliyə misli 
görünməmiş qəddarlıqla divan tutdu. 

Xocalı soyqırımı zamanı 106 qadın, 63 uşaq, 70 qoca olmaqla 
613 şəxs məhz azərbaycanlı olduqlarına görə ağlasığmaz vəhşiliklə 
qətlə yetirildi, 487 dinc sakin ağır yaralandı, 1275 nəfər isə girov 
götürüldü. 

Xocalı qətliamı Ermənistanın uzun illərdən bəri Azərbaycana 
qarşı həyata keçirdiyi planlaşdırılmış etnik təmizləmə və təcavüz 
siyasətinin tərkib hissəsi idi. Soyqırımının törədilməsinə görə 
Ermənistanın o zamankı siyasi-hərbi rəhbərliyi məsuliyyət daşıyır. 

Ermənistanın azərbaycanlılara qarşı törətdiyi Xocalı soyqırımı, 
eləcə də Bağanıs Ayrım, Qaradağlı, Ağdaban və Başlıbel 
qətliamları ilə müşayiət olunan hərbi təcavüzü nəticəsində 
torpaqlarımızın 20 faizə qədəri işğal edildi, 20 min vətəndaşımız 
qətlə yetirildi, 50 min nəfərdən artıq adam yaralandı və əlil oldu. 
Azərbaycan böyük humanitar fəlakətlə üz-üzə qaldı. 

Ermənistanın daim mülki əhalini hədəf seçən təxribatlarına və 
hərbi təcavüzünə cavab olaraq, 2020-ci il sentyabrın 27-də 
Azərbaycan xalqı əzəli torpaqlarının işğaldan qurtarılması, BMT 
Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin tələblərinin yerinə 
yetirilməsi və tarixi ədalətin bərpa edilməsi uğrunda Vətən 
müharibəsinə qalxdı. 

Vətən müharibəsinin gedişatında Ermənistanın Gəncəni, 
Bərdəni, digər şəhər və kəndlərimizi kütləvi məhvetmə imkanlarına 
malik ballistik və reaktiv raketlərlə, kasetli bombalarla hədəfə 
alması bir daha sübut etdi ki, zamanla metodlar dəyişsə də, mülki 
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əhaliyə qarşı qanlı cinayətlər törətmək Ermənistan tərəfinin daim 
həyata keçirdiyi dövlət siyasətidir. 44 gün sürən döyüşlər 
nəticəsində rəşadətli Azərbaycan Ordusu parlaq qələbə qazanaraq 
doğma torpaqlarımızı işğaldan azad etdi. 

Haqq səsimizin dünyaya çatdırılması və Xocalı soyqırımının 
beynəlxalq aləmdə tanıdılması üçün ötən illər ərzində məqsədyönlü 
fəaliyyət göstərilmiş, 2008-ci ildən isə bu fəaliyyət “Xocalıya 
ədalət” beynəlxalq kampaniyası ilə geniş vüsət almışdır. Hazırda 
Xocalı soyqırımı bir sıra ölkələr tərəfindən tanınmış və faciəyə 
beynəlxalq siyasi qiymət verilmişdir. 

Xocalı soyqırımına hüquqi qiymət verilməli və bu dəhşətli 
faciəni törədənlər öz layiqli cəzalarını almalıdırlar. 

Azərbaycan xalqı heç bir vaxt Xocalı faciəsini unutmayacaq. 
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 

32-ci bəndini rəhbər tutaraq, Xocalı soyqırımı zamanı qətlə 
yetirilmiş soydaşlarımızın əziz xatirəsini faciənin otuzuncu 
ildönümü ərəfəsində bir daha dərin hüznlə yad edərək qərara 
alıram: 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyası 
Xocalı soyqırımının otuzuncu ildönümü ilə əlaqədar tədbirlər planı 
hazırlayıb onun həyata keçirilməsini təmin etsin. 

 
İlham Əliyev, 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
Bakı şəhəri, 28 yanvar 2022-ci il. 
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Tərtibçidən 
 

1992-ci il fevralın 25-dən 26-a keçən gecə baş vermiş Xocalı 
Soyqırımı Azərbaycan tarixinin ən dəhşətli və faciəli səhifəsidir. Bu 
amansız və qəddar soyqırımı aktı insanlıq tarixinə ən dəhşətli 
kütləvi terror aktlarından biri kimi daxil olmuşdur. 

2020-ci il sentyabrın 27-dən başlayan qırx dörd günlük Vətən 
müharibəsində şanlı Azərbaycan Ordusu Müzəffər Ali Baş 
Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə torpaqlarımızı erməni 
işğalından azad etdi, şəhidlərimizin, Xocalı soyqırımı qurbanlarının 
qisasını yağı düşməndən aldı. 

Təqdim olunan daycestdə - (“digest”- ingilis dilindən tər-
cümədə “xülasə”, “toplu” mənasını verir) Xocalı Soyqırımı ilə bağlı 
2017-2022-ci illərdə (fevral ayına qədər) dövrü mətbuat 
səhifələrində dərc edilmiş məqalələr araşdırılmış və seçmə yolu ilə 
istifadəçilərin diqqətinə təqdim olunmuşdur. Daycestin 
hazırlanmasında əsas məqsəd geniş istifadəçi kütləsini baş vermiş 
faciə və Vətən müharibəsi zamanı əldə etdiyimiz qələbə haqqında 
materiallarla tanış etməkdən ibarətdir. Daycestdə məqalələr illər 
üzrə, daxildə isə əlifba ardıcıllığı ilə verilmişdir. 

Nəşrlə bağlı rəy və təkliflərini Milli Kitabxanaya ünvanlayan 
mütəxəssis və oxuculara əvvəlcədən öz minnətdarlığımızı bildiririk. 

 
Ünvan: AZ-1000 Bakı şəh., Xaqani küç. 57 
E-mail:anl.metodikixidmet@yandex.ru 
http://www.millikitabxana.az/onlineservices/methodical-
services   
URL:www.millikitabxana.az 

 
 

  

mailto:anl.metodikixidmet@yandex.ru
http://www.millikitabxana.az/online-services/methodical-services
http://www.millikitabxana.az/online-services/methodical-services
http://www.millikitabxana.az/
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2017 
 

Ağalarova, Ş. Avropa Şurasında Xocalı 
soyqırımının insanlıq tarixinin ən böyük 
faciələrindən biri olduğu bildirilib / Şəhla 
Ağalarova // Xalq qəzeti.-2017.-28 yanvar.-
S.9. 
http://www.anl.az/down/meqale/xalqqazeti/
2017/yanvar/529304.htm 

 
Məqalədə qeyd olunur ki, Azərbaycan nümayəndə heyətinin 

üzvü Rafael Hüseynov Avropa Şurası Parlament Assambleyasının 
(AŞPA) qış sessiyasında ölkəmiz üçün son dərəcə həssas olan 
bir məsələdən bəhs edib. O, Azərbaycan xalqına qarşı erməni 
təcavüzkarlarının və onlara dəstək verən qüvvələrin törətdiyi 
soyqırım dəhşətlərindən danışmışdır. Deputat Rafael Hüseynov 
Assambleya üzvlərinin diqqətini Xocalıda törədilmiş soyqırımının 
sarsıdıcı faktlarına yönəltmiş, “Xocalıya ədalət!” kampaniyasından 
bəhs etmişdir. 

 
Allahverdiyev, M. Bir şəhərin üçüncü soy-
qırımı/Mübariz Allahverdiyev// Xalq qəzeti.- 
2017.- 26 fevral.- S.5. 
http://www.anl.az/down/meqale/xalqqazeti/
2017/fevral/530973.htm 

 
Müəllif qeyd edir ki, Azərbaycanın qədim yurd yeri, insan 

məskəni olan Xocalı XX əsrdə üç dəfə (1905-1907-ci, 1918-1920-
ci, 1988-1992-ci illər) ermənilər tərəfindən soyqırımına məruz 
qalmışdır. Məqalədə bütün bəşəriyyətə qarşı çevrilmiş ən dəhşətli 
cinayətlərdən olan Xocalı soyqırımı barədə həqiqətlərin dünya 
ictimaiyyətinə çatdırılması istiqamətində Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyevin rəhbərliyi altında ardıcıl keçirilən tədbirlərdən bəhs 
edilmişdir. 

http://ek.anl.az/search/query?match_1=PHRASE&amp;field_1=title&amp;term_1=Xalq%2Bq%C9%99zeti&amp;theme=e-kataloq
http://ek.anl.az/search/query?match_1=PHRASE&amp;field_1=title&amp;term_1=Xalq%2Bq%C9%99zeti&amp;theme=e-kataloq
http://ek.anl.az/search/query?match_1=PHRASE&amp;field_1=title&amp;term_1=Xalq%2Bq%C9%99zeti&amp;theme=e-kataloq
http://www.anl.az/down/meqale/xalqqazeti/2017/yanvar/529304.htm
http://www.anl.az/down/meqale/xalqqazeti/2017/yanvar/529304.htm
http://ek.anl.az/search/query?match_1=PHRASE&amp;field_1=title&amp;term_1=Xalq%2Bq%C9%99zeti&amp;theme=e-kataloq
http://ek.anl.az/search/query?match_1=PHRASE&amp;field_1=title&amp;term_1=Xalq%2Bq%C9%99zeti&amp;theme=e-kataloq
http://ek.anl.az/search/query?match_1=PHRASE&amp;field_1=title&amp;term_1=Xalq%2Bq%C9%99zeti&amp;theme=e-kataloq
http://www.anl.az/down/meqale/xalqqazeti/2017/fevral/530973.htm
http://www.anl.az/down/meqale/xalqqazeti/2017/fevral/530973.htm
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Anar. Gələcəyi qətl etmək olmaz/ Anar 
(Rzayev Anar Rəsul oğlu)// 525-ci qəzet.-
2017.-25fevral.-S.9. 
http://www.anl.az/down/meqale/525/201  
7/fevral/530970.htm 

 
Məqalə Azərbaycan Yazıçılar birliyinin “İzvestiya” qəzetində 

dərc olunmuş həmkarlarına müraciəti ilə başlayır. Daha sonra 
müəllif ordumuzun şücaətiylə yağı tapdağından azad etdiyi Cocuq 
Mərcanlı kəndindən bəhs edir. Bu qədim ad indi hardasa rəmzi 
mənada səslənir, elə bil Qarabağda, Xocalıda məhv edilmiş 
cocuqlarımızın şərəfinə qoyulub. 

 
Azər. “Xocalı qətliamı necə gerçəkləşdi?”: 
Türkiyə mediası Xocalı soyqırımı ilə yana-
şı, işğaldan azad olunan ərazilərə qayıdış 
və belaruslu bloqgerin ekstradisiyasından 
da bəhs edib / Azər // Kaspi.-2017.- 9 
fevral.- S.5. 
http://anl.az/down/meqale/kaspi_az/20
17/fevral/529310.htm 

 
Məqalədə Xocalı Soyqırımından sonrakı illərdə qardaş ölkə 

Türkiyənin mətbuatının ictimaiyyət, eləcə də türkdilli ölkələr 
arasında faciəninin dəhşətlərinin obyektiv şəkildə çatdırılmasından 
bəhs edilir.Daha sonra qeyd olunur ki, qardaş ölkənin mətbuatı 
ölkəmiz üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən bir çox məsələlərə yer 
ayırmışdır.  

 
Cəfərli, R. Xocalı faciəsi əsl siyasi-hüquqi 
qiymətini Heydər Əliyevin sayəsində aldı/ 
Rəşad Cəfərli // Azərbaycan.- 2017.- 26 
fevral.- S.2. 
http://www.anl.az/down/meqale/azerbay 

http://ek.anl.az/search/query?match_1=PHRASE&amp;field_1=title&amp;term_1=525-ci%2Bq%C9%99zet&amp;theme=e-kataloq
http://ek.anl.az/search/query?match_1=PHRASE&amp;field_1=title&amp;term_1=525-ci%2Bq%C9%99zet&amp;theme=e-kataloq
http://ek.anl.az/search/query?match_1=PHRASE&amp;field_1=title&amp;term_1=525-ci%2Bq%C9%99zet&amp;theme=e-kataloq
http://www.anl.az/down/meqale/525/2017/fevral/530970.htm
http://www.anl.az/down/meqale/525/2017/fevral/530970.htm
http://www.anl.az/down/meqale/525/2017/fevral/530970.htm
http://www.anl.az/down/meqale/525/2017/fevral/530970.htm
http://ek.anl.az/search/query?match_1=PHRASE&amp;field_1=title&amp;term_1=Kaspi&amp;theme=e-kataloq
http://ek.anl.az/search/query?match_1=PHRASE&amp;field_1=title&amp;term_1=Kaspi&amp;theme=e-kataloq
http://anl.az/down/meqale/kaspi_az/2017/fevral/529310.htm
http://anl.az/down/meqale/kaspi_az/2017/fevral/529310.htm
http://anl.az/down/meqale/kaspi_az/2017/fevral/529310.htm
http://ek.anl.az/search/query?match_1=PHRASE&amp;field_1=title&amp;term_1=Az%C9%99rbaycan&amp;theme=e-kataloq
http://ek.anl.az/search/query?match_1=PHRASE&amp;field_1=title&amp;term_1=Az%C9%99rbaycan&amp;theme=e-kataloq
http://ek.anl.az/search/query?match_1=PHRASE&amp;field_1=title&amp;term_1=Az%C9%99rbaycan&amp;theme=e-kataloq
http://www.anl.az/down/meqale/azerbaycan/2017/fevral/530711.jpg
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can/2017/fevral/530711.jpg 
 
Məqalədə ümummili lider Heydər Əliyevin hakimiyyətə 

qayıdışından sonra Xocalı faciəsi özünün əsl siyasi-hüquqi qiymət 
almasından bəhs olunur. Müəllif bildirir ki, ulu öndərin təşəbbüsü 
ilə Milli Məclis 1994-cü il fevralın 24-də “Xocalı soyqırımı 
(genosidi) günü haqqında” xüsusi qərar qəbul etdi. Eləcə də, Xocalı 
faciəsi ilə bağlı həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, 
erməni qəsbkarlarının beynəlxalq müstəvidə ifşası mühüm vəzifələr 
kimi önə çəkildi. 
 
 

Həbibbəyli, İ. Azərbaycan və dünya incə-
sənətində soyqırımı mövzusu/ İsa Həbib-
bəli // Xalq qəzeti.- 2017.- 26 fevral.-S.8.  
http://www.anl.az/down/meqale/xalqqaz  
eti/2017/fevral/530958.htm 

 
Məqalədə AMEA-nın Memarlıq və İncəsənət İnstitutunda 

hazırlanmış və Xocalı faciəsinin 25-ci ildönümü ərəfəsində 
ictimaiyyətə təqdim edilən “Azərbaycan və dünya incəsənətində 
soyqırım mövzusu” adlı monoqrafiyadan bəhs olunur. Burada qeyd 
olunur ki, belə bir kitabın ərsəyə gətirilməsi, onun geniş oxucu 
kütləsinə çatdırılması, həmçinin ölkədən kənarda yayılması üçün 
ingilis və rus dillərində geniş xülasələrlə təchiz edilməsi müəllif 
kollektivinin, bütövlükdə, AMEA-nın Memarlıq və İncəsənət 
İnstitutunun uğurudur. 

 
İsmayılqızı, X. Erməni faşizminin qur-
banları unudulmayacaq!/ Xuraman İs-
mayılqızı // İki sahil.- 2017.- 8 fevral.- 
S.12. 
http://www.anl.az/down/meqale/iki_sahil 
/2017/fevral/527676.htm 

 

http://www.anl.az/down/meqale/azerbaycan/2017/fevral/530711.jpg
http://ek.anl.az/search/query?match_1=PHRASE&amp;field_1=title&amp;term_1=Xalq%2Bq%C9%99zeti&amp;theme=e-kataloq
http://ek.anl.az/search/query?match_1=PHRASE&amp;field_1=title&amp;term_1=Xalq%2Bq%C9%99zeti&amp;theme=e-kataloq
http://www.anl.az/down/meqale/xalqqazeti/2017/fevral/530958.htm
http://www.anl.az/down/meqale/xalqqazeti/2017/fevral/530958.htm
http://www.anl.az/down/meqale/xalqqazeti/2017/fevral/530958.htm
http://www.anl.az/down/meqale/xalqqazeti/2017/fevral/530958.htm
http://ek.anl.az/search/query?match_1=PHRASE&amp;field_1=title&amp;term_1=%C4%B0ki%2Bsahil&amp;theme=e-kataloq
http://ek.anl.az/search/query?match_1=PHRASE&amp;field_1=title&amp;term_1=%C4%B0ki%2Bsahil&amp;theme=e-kataloq
http://www.anl.az/down/meqale/iki_sahil/2017/fevral/527676.htm
http://www.anl.az/down/meqale/iki_sahil/2017/fevral/527676.htm
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Məqalədə insanların kütləvi qətliamı ilə nəticələnən soyqırıml-
ardan bəhs edən müəllif bildirir ki, dünya siyasətinin gündəmində 
illərdən bəri aktuallığını saxlayan Suriya, İraq hadisələri ilə bağlı 
Londonda, Astanada müzakirələr aparıb prosesləri öz maraqlarına 
uyğun dəyərləndirən qüdrətli dövlətlər o zaman Azərbaycanın haqq 
səsini eşitmədilər. Soyqırıma məruz qalan Azərbaycanın deyil, 
Ermənistanın yanında oldular.  

Müəllif həmçinin qeyd edir ki, Xocalı faciəsinin soyqırımı kimi 
tanınması yalnız ümummilli lider Heydər Əliyevin xidmətləri 
sayəsində mümkün olmuşdur. 

 
İsmayılqızı, X. Paraqvay Xocalı soyqırı-
mını tanıdı / Xuraman İsmayılqızı // İki 
sahil.- 2017.- 23 dekabr.- S.28 

 http://www.anl.az/down/meqale/iki_sahil 
/2017/dekabr/569139.jpg 

 
Məqalədə Paraqvay parlamentinin saytında yerləşdirilən 

bəyanatdan bəhs olununur. Bəyanatda qeyd edilir ki, Xocalı qət-
liamı XX əsrdə törədilən ən qanlı faciə, erməni vəhşiliyinin 
nümunəsidir. Müəllif qeyd edir ki, Xocalı soyqırımını tanıyanların 
sayının artması Prezident İlham Əliyevin “ Mən əminəm ki, gün 
gələcək Xocalı faciəsini törədən, dinc əhalini məhv edən erməni 
cinayətkarları məhkəmə qarşısında cavab verəcəklər” sözünə inamı 
daha da artırır. 

 
XX əsrin faciəsi: Xocalı soyqırımı // İqti-
sadiyyat.- 2017.- 23 fevral.- 1 mart.- S.3. 
http://www.anl.az/down/meqale/iqtisadiy  
yat/2017/fevral/530270.pdf 

 
Məqalədə Xocalı soyqırımının dəhşətlərindən bəhs edən 

müəllif, oxuculara faciə haqqında geniş məlumat vermişdir.  
Məqalənin sonunda qeyd olunur ki, bu dəhşətli cinayətdə əli 

http://ek.anl.az/search/query?match_1=PHRASE&amp;field_1=title&amp;term_1=%C4%B0ki%2Bsahil&amp;theme=e-kataloq
http://ek.anl.az/search/query?match_1=PHRASE&amp;field_1=title&amp;term_1=%C4%B0ki%2Bsahil&amp;theme=e-kataloq
http://ek.anl.az/search/query?match_1=PHRASE&amp;field_1=title&amp;term_1=%C4%B0ki%2Bsahil&amp;theme=e-kataloq
http://www.anl.az/down/meqale/iki_sahil/2017/dekabr/569139.jpg
http://www.anl.az/down/meqale/iki_sahil/2017/dekabr/569139.jpg
http://ek.anl.az/search/query?match_1=PHRASE&amp;field_1=title&amp;term_1=%C4%B0qtisadiyyat&amp;theme=e-kataloq
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olan hər kəs hər şeydən əvvəl öz vicdanı qarşısında məsuliyyət 
daşıyır. Lakin gün gələcək və onlar tarix məhkəməsi qarşısında 
cavab verəcəklər. 
 

 “Komsomolskaya Pravda” Xocalı faci-
əsindən yazır // Respublika.-2017.-18 fev-
ral.-S.11.  
http://www.anl.az/down/meqale/respubli  
ka/2017/fevral/529479.jpg 

 
Məqalədə “Komsomolskaya pravda” qəzetində “İddia müddəti 

yoxdur: Xocalı faciəsinin 25 illiyi” sərlövhəli məqalədən bəhs 
olunur. Burada həmçinin qeyd olunur ki, Xocalı faciəsinin soy-
qırımı faktı olmasını Kanada, Meksika, Kolumbiya, Peru, Pakistan, 
Bosniya və Herseqovina, Rumıniya, Çexiya, İordaniya, Honduras 
və digər ölkələr, habelə ABŞ-ın bir sıra ştatlarının qanunverici 
orqanları və İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı tanıyıblar. 

 
Məmmədov, N. Xocalı soyqırımı-Azər-
baycan xalqının qan yaddaşı/ Nuru 
Məmmədov // Respublika.- 2017.- 24 
fevral.-S.6.  
http://www.anl.az/down/meqale/respubli  
ka/2017/fevral/530946.pdf 

 
Məqalədə qeyd edilir ki, erməni hərbçiləri və erməni işbazları 

Xocalıya qarşı hücuma hazırlaşarkən özlərindən əlavə beynəlxalq 
aləmdə tanınan quldur terrorçu dəstələrindən də geniş istifadə 
etmişdirlər. 

Müəllif həmçinin bildirir ki, Xocalı soyqırımına ümummili 
lider Heydər Əliyevin fəal təşəbbüsü və diqqəti sayəsində hüquqi-
siyasi qiymət verilmişdir. 1994-cü il fevralın 24-də Milli Məclisdə 
Xocalı soyqırımı ilə bağlı qərar və bəyanat qəbul edilmiş, dünya 
parlamentinə və beynəlxalq təşilatlara göndərilmişdir. 
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Miriyev, A. Xocalı həqiqətləri dünya ic-
timaiyyətinə çatdırılır / Anar Miriyev // 
Palitra.-2017.-24fevral.-S.11. 
http://www.anl.az/down/meqale/palitra/  
2017/fevral/530272.htm 

 
Məqalədə Xocalı Soyqırımının 25-ci ildönümü ilə əlaqədar 

dünyanın müxtəlif ölkələrində həyata keçirilən tədbirlərdən bəhs 
olunur. Bu tədbirlər Xocalı soyqırımı və Ermənistan işğalı ilə bağlı 
həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması baxımından böyük 
əhəmiyyət kəsb edir. Müəllif burada İordaniyanın “7stars TV” 
telekanalında Xocalı soyqırımı ilə bağlı yayımlanan reportajı da 
oxucuların diqqətinə çatdırmışdır.  
 

 
Rüstəmov, C. Xocalı soyqırımı qan yad-
daşımızın müdhiş səhifəsi/ Cəmləddin 
Rüstəmov // Xalq qəzeti.- 2017.- 26 fev-
ral.-S.6.  
http://www.anl.az/down/meqale/xalqqaz  
eti/2017/fevral/530981.htm 

 
Məqalədə Xocalı faciəsinin amansızlıqlarından bəhs edən 

müəllif bildirir ki, soyqırımı törədənlər Xocalı sakinlərini misli 
görünməmiş qəddarlıqla öldürmüş, diri-diri yandırmış, başlarının 
dərisini soymuş, gözlərini çıxarmışdırlar.  

Müəllif həmçinin qeyd edir ki, Xocalı gerçəkliklərini dünya 
ictimaiyyətinə çatdırmaq istiqamətində Azərbaycan Respublikasının 
birinci vitse-prezidenti, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti 
Mehriban xanım Əliyevanın xidmətləri də olduqca böyükdür. 
 

 
Süleymanova, L. Xocalı qətliamı - bəşə-

http://ek.anl.az/search/query?match_1=PHRASE&amp;field_1=title&amp;term_1=Palitra&amp;theme=e-kataloq
http://ek.anl.az/search/query?match_1=PHRASE&amp;field_1=title&amp;term_1=Palitra&amp;theme=e-kataloq
http://ek.anl.az/search/query?match_1=PHRASE&amp;field_1=title&amp;term_1=Palitra&amp;theme=e-kataloq
http://www.anl.az/down/meqale/palitra/2017/fevral/530272.htm
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riyyətə qarşı törədilmiş cinayət / Leyla 
Süleymanova // Xalq qəzeti.- 2017.- 25 
fevral.-S.7.  
http://www.anl.az/down/meqale/xalqqaz  
eti/2017/fevral/530939.htm 

 
Məqalədə 200 ilə qədər bir müddətdə erməni millətçilərinin və 

onların havadarlarının Azərbaycan xalqına qarşı apardığı etnik 
təmizləmə və soyqırımı siyasətinin davamı kimi Xocalı faciəsindən 
bəhs edilir. BMT Baş Məclisinin 1946-cı il 11 dekabr tarixli 96 
saylı qətnaməsi də oxucuların diqqətinə çatdırılmışdır. Burada qeyd 
olunur ki, ermənilərin törətdiyi bədnam əməllər BMT-nin məqsəd 
və vəzifələrinə tam ziddir. 

 
Tağıyev, T. Xocalı soyqırımı yenidən 
Türkiyə gündəminə gətirilib/ Tural 
Tağıyev // Palitra.- 2017.- 2 may.- S.11.  
http://www.anl.az/down/meqale/palitra/  
2017/may/540357.htm 

 
Müəllif bildirir ki, uzun illərdir ki, Azərbaycanın tarixi 

torpaqlarını işğal altında saxlayan Ermənistan daim münaqişənin 
həllində maraqlı olmadığını göstərir. İşğalçı ölkənin rəhbərliyi 
danışıqlar prosesindən yayınır, cəbhədə daim atəşkəsi pozaraq tez-
tez təxribatlara əl atır. Belə ki, təkcə aprel ayında erməni silahlı 
bölmələri atəşkəs rejimini 3592 dəfə pozub. 

Məqalədə daha sonra AZƏRTAC-ın Türkiyə nümayəndəliyi və 
İstanbuldakı Türkiyə-Azərbaycan Dərnəyinin (İSTAD) birgə təşki-
latçılığı ilə qondarma “erməni soyqırımı”na dair keçirilən 
konfransdan bəhs olunur. 

  
Vəliyev, H. Xocalı soyqırımı, qan yad-
daşımız / Hüseyn Vəliyev // Respublika.- 
2017.-17fevral.-S.6.  

http://ek.anl.az/search/query?match_1=PHRASE&amp;field_1=title&amp;term_1=Xalq%2Bq%C9%99zeti&amp;theme=e-kataloq
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http://ek.anl.az/search/query?match_1=PHRASE&amp;field_1=title&amp;term_1=Palitra&amp;theme=e-kataloq
http://www.anl.az/down/meqale/palitra/2017/may/540357.htm
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http://www.anl.az/down/meqale/respubli  
ka/2017/fevral/529342.jpg 
 

Məqalədə bildirilir ki, Azərbaycan xalqı bir neçə yüz il ərzində 
erməni millətçi-şovinistlərinin davamlı olaraq etnik təmizləmə, 
soyqırım siyasətinə məruz qalmışdır. Öz tarixi torpaqlarından 
qovulmuş, qaçqına, məcburi köçkünə çevrilmiş və bütün bunlar 
ermənilər tərəfindən kütləvi qırğınlarla müşayət olunmuşdur. 

Müəllif qeyd edir ki, xocalılılar Azərbaycanın ən qədim 
memarlıq və ilk mədəniyyət abidələri ilə zəngin olan Xocalıda baş 
verən soyqırımı elə bu şəhərdə ucaldılacaq böyük bir abidənin 
önündə yad edəcəkləri günü səbirsizliklə gözləyirlər. 

 
Zeynallı, F. Xocalı-xalqımızın qan yad-
daşı / Fərmayıl Zeynallı // Respublika.- 
2017.-24fevral.-S.6.  
http://www.anl.az/down/meqale/respubli  
ka/2017/fevral/530346.pdf 

 
Məqalədə Xocalı soyqırımının beynəlxalq müstəvidə tanıdıl-

ması və erməni faşizminin ifşası ilə bağlı ulu öndər Heydər Əliyevin 
gördüyü işlərdən bəhs olunur. Burada qeyd olunur ki, ulu öndərin 
davamçısı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 
Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasını 
səfirliklərimiz və diaspor təşkilatlarımız qarşısında vacib məsələ 
kimi müəyyənləşdirmişdir. 
 

Zəka. Xocalı faciəsi soyqırımı faktıdır / 
Zəka // Olaylar.- 2017. - 21 fevral.- S.8  
http://www.anl.az/down/meqale/olaylar/  
2017/fevral/529545.htm 

 
Məqalədə Kəmaləddin Qafarovun Xocalı Soyqırımı haqqında 

söylədiyi fikirlər oxucuların diqqətinə çatdırılıb. Burada bildirilir ki, 
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə aparılan uğurlu siyasət 
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nəticəsində artıq bütün dünya ermənilərin, erməni faşizminin hansı 
xislətə malik olduğunu bilir. Ölkəmizin əldə etdiyi uğurlar onu 
deməyə əsas verir ki, Həm Xocalı soyqırımını, həm də xalqımıza 
qarşı digər qanlı cinayətləri törədən erməni faşistlərinin layiqli 
cəzalarını alacaqları gün uzaqda deyil. 
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2018 
 

Arye Qut İtaliya mətbuatına müsahi-
bəsində deyib: Xocalı soyqırımı mənim 
şəxsi faciəmdir // Yeni Azərbaycan.- 
2018.-1mart.-S.6.  
http://www.anl.az/down/meqale/yeni_az 
/2018/mart/579807.htm 

 
Məqalədə beynəlxalq münasibətlər üzrə tanınmış ekspert, Bakı 

Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin İsraildəki nümayən-
dəliyinin rəhbəri Arye Qutun atası Əmir Qut ilə birlikdə İtalyada 
nəşr olunan Xocalı soyqırımı haqqında yazdığı “Ağrı” romanı ilə 
bağlı verdiyi müsahibədən bəhs olunur. 

 
Aydınoğlu, T. Leyla Əliyeva: “Xocalıya 
ədalət!” kampaniyasının məramı bu fa-
ciəni soyqırımı kimi tanıtmaqdır/ Tahir 
Aydınoğlu// Xalq qəzeti.-2018.- 3 mart.-
S.4.  
http://www.anl.az/down/meqale/xalqqaz  
eti/2018/mart/584542.htm 

 
Məqalədə beynəlxalq arenada 2008-ci ildə irəli sürülmüş 

“Xocalıya ədalət!” kampaniyasından bəhs olunur. Müəllif qeyd edir 
ki, dünyanın 50-dək ölkəsində kampaniyanın milli koordinatorluğu 
yaradılıb. Burada həmin dövlətlərin vətəndaşları çalışır və könüllü 
olaraq ölkələrində “Xocalıya ədalət!” kampaniyasını həyata keçi-
rirlər. Kampaniyanın saytında, eləcə də Leyla Əliyevanın şəxsi veb-
səhifəsində “Xocalıya ədalət!” təbliğat-təşviqat kampaniyası haq-
qında kifayət qədər material vardır. 

 
Azərtac. Xocalı soyqırımı əsrin faciəsi-
dir/ Azərtac // Xalq qəzeti.- 2018.- 23 
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fevral.-S.7.  
http://www.anl.az/down/meqale/xalqqaz  
eti/2018/fevral/581920.htm 

 
Məqalədə fevral ayının 22-də Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin İşlər İdarəsinin Siyasi Sənədlər Arxivində Xocalı 
soyqırımı ilə bağlı keçirilən “Xocalı Soyqırımı - əsrin faciəsi” adlı 
tədbirdən bəhs olunur. Burada qeyd olunur ki, çıxış edənlər faktlarla 
əsaslandırıblar ki, ermənilərin məqsədi məhz Xocalıda azərbay-
canlılara qarşı soyqırımı aktı törətmək olub və bunu da həyata 
keçiriblər. 
 

Bayramova, Z. “92-ci ilin qarı”/ Zümrüd 
Bayramova //Səs.- 2018.- 24 fevral.-S.10.  
http://www.anl.az/down/meqale/ses/201  
8/fevral/579332.htm 

 
Məqalədə Ermənistanın Azərbaycana qarşı işğalçılıq və 

soyqırımı siyasətini, beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini, 
insan hüquq və azadlıqlarının kütləvi şəkildə və kobudcasına 
pozulması ilə nəticələnən Xocalı soyqırımını əks etdirən “92-ci ilin 
qarı” sənədli filmindən bəhs olunur. Qeyd olunur ki, film kütləvi 
surətdə qətlə yetirilmiş və ata-baba yurdlarından didərgin salmış 
Xocalı sakinlərinin faciəsindən bəhs edir. 
 

Bayramova, Z. Holokost və Xocalı - 
müasirlərin gözü ilə / Zümrüd Bayra-
mova// Səs.-2018.- 27 yanvar.- S.10. 
http://www.anl.az/down/meqale/ses/201  
8/yanvar/573985.htm 

 
Məqalədə yanvar ayının 25-də Bakı Beynəlxalq Multikul-

turalizm Mərkəzində (BBMM) Azərbaycan dağ yəhudiləri və Av-
ropa yəhudi dini icmalarının, Azərbaycan Respublikası Prezidenti 
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Administrasiyasının millətlərarası münasibətlər, multikulturalizm və 
dini məsələlər şöbəsinin dəstəyi və təşkilatçılığı ilə “Holokost və 
Xocalı - müasirlərin gözü ilə” mövzusunda keçirilən dəyirmi 
masadan bəhs olunur. 
 

Cəfərli, R. Xocalı soyqırımı - bəşəriyyətə 
qarşı amansız cinayət: Xocalı soyqırı-
mına əsl siyasi-hüquqi qiyməti Heydər 
Əliyev verdi / Rəşad Cəfərli // Azərbay-
can.-2018.-25fevral.-S.1;3.  
http://www.anl.az/down/meqale/azerbay  
can/2018/fevral/580551.htm 
 

Müəllif məqalənin əvvəlində Xocalı faciəsi ilə bağlı hadisələrin 
gedişatını ətraflı şəkildə şərh etmişdir. Daha sonra məqalədə qeyd 
olunur ki, yalnız ümummilli lider Heydər Əliyevin hakimiyyətə 
qayıdışından sonra Xocalı faciəsi özünün əsl siyasi-hüquqi 
qiymətini almışdır.  

 
Çaxmaqlı, S. Xocalı faciəsinin qısasını 
almalıyıq!/ Səməndər Çaxmaqlı // Tür-
küstan.-2018.- 26 fevral-5  mart.- S.8. 
http://www.anl.az/down/meqale/turkusta  
n/2018/mart/584457.htm 

 
Müəllif məqalədə bildirir ki, 1948-1953-cü illərdə 

Ermənistandan 150 min azərbaycanlı deportasiya olunmuşdur. 
1988-ci ildə isə öz tarixi torpaqlarında yaşayan 250 min Azərbaycan 
türkləri bu ərazidən qovulmuş, bununla da Ermənistan monoetnik 
dövlətə çevrilmişdir. Müəllif məqalədə oxucuların diqqətinə 
çatdırmışdır ki, Xocalı soyqırımının xüsusi amansızlıqla törədilməsi 
rus, gürcü, ingilis, fransız, alman, amerikalı və digər ölkələrin 
vətəndaşı olan jurnalist və publisistləri dəhşətə gətirmişdir. 
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Ələddinqızı, N. Xocalı soyqırımının ta-
nınması Azərbaycanın xarici siyasətinin 
əsas istiqamətlərindəndir / Nəzakət Ələd-
dinqızı // Səs.- 2018.- 13 fevral.-S.10.  
http://www.anl.az/down/meqale/ses/2018
/fevral/576581.pdf 

 
Müəllif məqalədə 1946-cı il 11 dekabr tarixli qətnaməsindən 

bəhs edərək bildirir ki, Xocalıda törədilən əməllər BMT-nin məqsəd 
və vəzifələrinə, ümumbəşəri dəyərlərlə tam ziddir. Məqalənin 
sonunda qeyd olunur ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
Cənab İlham Əliyevin bildirdiyi kimi, Xocalı soyqırımını həyata 
keçirənlər layiqli cəzalarını alacaqlar və şəhidlərimizin qanı yerdə 
qalmayacaq. 

 
Feyziyev, C. Xocalı Srebrenitsa: “Qar-
daşlaşmış kədər” / Cavanşir Feyziyev // 
Xalq qəzeti.- 2018.- 25 fevral.- S.5.  
http://www.anl.az/down/meqale/xalqqaz  
eti/2018/fevral/582015.htm 

 
Məqalədə qeyd olunur ki, erməni hərbi birləşmələrinin Azər-

baycan ərazisinə təcavüzü Dağlıq Qarabağ ərazisinin və onun ətra-
fındakı daha 7 rayonun işğalı ilə nəticələndi. Qarabağ müharibəsinin 
ən faciəli səhifəsi Xocalı şəhərinin yer üzündən tamamilə silinməsi 
oldu.  

Müəllif sonda oxucuların nəzərinə çatdırır ki, 1995-ci ildə 
demokratik Avropanın mərkəzində, Srebrenitsada baş verən soyqı-
rımı aktı tarixin acı dərslərindən ibrət götürülmədiyini, dövlət 
səviyyəsində şovinizm, milli-dini ayrı-seçkilik və zorakılıq dal-
ğasının yenidən baş qaldırdığını göstərdi. 
 

Fərəcova, Z. Rəsmlərdən haray çəkən 
Xocalı / Zöhrə Fərəcova // Azərbaycan.- 
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2018.-25fevral.-S.5.  
http://www.anl.az/down/meqale/azerbay  
can/2018/fevral/579202.htm 

 
Məqalədə bildirilir ki, Xocalı qətliamında işğalçıların yerlə 

yeksan etdikləri şəhərin tarixi əhəmiyyətli abidələri Azərbaycan 
rəssamlarının yaradıcılığında öz əksini tapıb. Dünyanın ilk yaşayış 
məskənlərindən olan Dağlıq Qarabağın Xocalı şəhərinin ərazisi də 
mədəniyyət abidələri ilə zəngin idi. Ermənistan silahlı qüvvələri bu 
şəhəri yağmalayarkən həmin abidələrin əksəriyyətini məhv etdilər. 
Müəllif məqalədə həmçinin Xocalı faciəsinə dönə-dönə müraciət 
edən bir çox rəssamların əsərlərinin də adlarını çəkmişdir. 
 

 
Həmidov, H. Xocalı soyqırımına aparan 
yola siyasi-tarixi baxış / Habil Həmidov 
//Xalq qəzeti.- 2018.- 29 mart.- S.10. 
http://www.anl.az/down/meqale/xalqqaz  
eti/2018/mart/583166.pdf 

 
Məqalədə heç vaxt dövləti və dövlətçilik tarixi olmayan, dün-

yanın müxtəlif bölgələrinə səpələnmiş, köçəri həyat tərzi keçirən 
ermənilərin “Böyük Ermənistan” yaratmaq üçün bəşəriyyət əleyhinə 
cinayət yolu olan seperatizm və terrorizm fəaliyyətindən bəhs 
olunur. Bununla da müəllif bir qədər əvvəlki tarixə müraciət edərək 
terrora, təcavüzə gələn yola, azərbaycanlıların soyqırımı məsələ-
lərinə qismən də olsa aydınlıq gətirmişdir. 
 

Xələfli, Ə. Xocalı qanının qırmızısı / Əli 
Rza Xələfli // Kredo.-2018.- 26 fevral.-
S.2.  
http://www.anl.az/down/meqale/kredo/2  
018/fevral/579926.jpg 
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Məqalənin əvvəlində müəllif qeyd edir ki, Xocalı soyqırımı bir 
etnosun digər etnosa qarşı sonsuz nifrəti kimi üzə çıxır. O , bildirir 
ki, Xocalı Azərbaycan tarixinin qanla yazılmış yaddaşıdır. Müəllif 
məqalədə həmçinin soyqırım zamanı Xocalıda olub, Xocalının mər-
kəzində iqamətgahını son günlərəcən qoruyan Atakişi Atakişiyev 
haqqında da ətraflı məlumat vermişdir. 

 
Xələfli. Ə. Qanlı bir qış gecəsində / Əli 
Rza Xələfli // Kredo.-2018.- 26 fevral.- 
S.3. 
http://www.anl.az/down/meqale/kredo/2  
018/fevral/579928.jpg 

 
Məqalədə qeyd olunur ki, Xocalı faciəsi tarixdə analoqu olma-

yan hadisədir. Erməni faşizminin mənəvi simasını açan, onun eybə-
cərliklərini, bütün zamanlar üçün nifrətə layiq olduğunu təsdiq edən 
tarixi yarlıqıdır. Müəllif daha sonra qeyd edir ki, Xocalı faciəsinin 
bütün şahidləri təkrar-təkrar dinlənilməli, ermənilərin törətdikləri 
cinayətlər hər kəsə çatdırılmalıdır. Məqalədə həmçinin, həmin 
iztirablı günlərin xronikası şahidlərin dilindən öz əksini tapmışdır. 
 

 
Qocayeva, Ə. Nahaq tökülən qan yerdə 
qalmaz: Bir Xocalı ailəsinin faciəsi / 
Ədilə Qocayeva // Səs.-2018.- 22 fevral.- 
S.11. 
http://www.anl.az/down/meqale/ses/201  
8/fevral/579399.jpg 

 
Məqalədə Xocalı faciəsi zamanı həyat yoldaşını, iki oğlunu və 

bir nəvəsini itirmiş, digər iki oğlu və özü ermənilərə əsir düşərək, 
ağır işgəncələrə məruz qalmış 9 uşaq anası, 80 yaşlı Məleykə 
nənənin başına gələn dəhşətlərdən bəhs olunur. 
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Qurbanlı, D. Xocalı soyqırımı: Əbədi 
olaraq yaddaşlara həkk olunmuş qətliam 
/ Dəmir Qurbanlı // Azad Azərbaycan.-
2018.-24fevral.-S.3.  
http://www.anl.az/down/meqale/az_azer  
baycan/2018/fevral/579116.jpg 

 
Məqalədə qeyd olunur ki, ermənilər qədim zamanlardan daima 

Azərbaycan xalqına qarşı ərazi iddiasında olmuşdurlar. Ermənilərin 
həyata keçirdikləri soyqırım siyasətinin ən dəhşətlisi, insanlığa 
sığmayan Xocalı soyqırımıdır. 

Məqalədə həmçinin, misli görünməmiş erməni vəhşiliklərinə 
Azərbaycanın o zamankı iqtidarının, hakimiyyətə can atan və son-
radan hakimiyyətdə olan “demokrat bəylər”in və dünya ölkələrinin 
münasibəti haqqında məlumat verilmişdir. 
 

Məmmədov, E. Xocalı soyqırımı insanlıq 
əleyhinə törədilmiş ən ağır cinayətlər-
dəndir / Elman Məmmədov // Xalq 
qəzeti.-2018.-25fevral.-S.4.  
http://www.anl.az/down/meqale/xalqqaz  
eti/2018/fevral/582009.htm 

 
Müəllif məqaləyə ümummili lider Heydər Əliyevin və 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Xocalı 
soyqırımı haqqında söylədiyi sözlərlə başlayır. Burada qeyd olunur 
ki, insan hüquqlarından, demokratiyadan, qanunun aliliyindən 
danışan dövlətlər və təşkilatlar işğal və soyqırımı faktına layiq 
olduğu qiyməti verməlidirlər. Əgər bu olmasa, Azərbaycan 
beynəlxalq hüquqa əsaslanaraq öz torpaqlarını işğaldan hərbi yolla 
azad edəcək. 

 
Məmmədov, S. Erməni vandalları xoca-
lılıları yalnız azərbaycanlı olduqlarına 
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görə öldürürdülər / Sadir Məmmədov // 
Xalq qəzeti.-2018.-24 fevral.- S.7. 
http://www.anl.az/down/meqale/xalqqaz  
eti/2018/fevral/581987.htm 

 
Məqalədə qeyd olunur ki, Azərbaycan xalqının qan yaddaşında 

böyük qələbə və zəfərlərlə yanaşı, təəssüf ki, bir çox faciələr də var. 
Onlardan da biri Xocalı faciəsidir. Müəllif bildirir ki, Xocalı faciəsi 
miqyasına görə hətta Holokost fəlakətindən də geridə qalmır. 
Burada həmçinin ermənilərin azərbaycanlılara qarşı törətdikləri 
qırğınlar barədə tükürpədici məlumatlar da oxucuların diqqətinə 
çatdırırlır. 

 
Miriyev, A. “Xocalıya ədalət!” beynəl-
xalq təbliğat kampaniyası Xocalı fa-
ciəsinin dünyada soyqırımı aktı kimi ta-
nınmasında mühüm rol oynayır / Anar 
Miriyev // Palitra.-2018.- 13 fevral.-S.11. 
 http://www.anl.az/down/meqale/palitra/  
2018/fevral/576586.htm 

 
Məqalədə Azərbaycan Respublikasının insan hüquqları üzrə 

müvəkkilinin (Ombudsman) Xocalı soyqırımının 26-cı ildönümü ilə 
əlaqədar imzaladığı bəyanatdan danışılır. Burada vurğulanır ki, 
Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın 
təşəbbüsü ilə bir çox ölkələrdə və şəhərlərdə həyata keçirilən 
“Xocalıya ədalət!” beynəlxalq təbliğat kampaniyası Xocalı 
faciəsinin dünyaya soyqırımı aktı kimi tanınmasında mühüm rol 
oynayır. 

 
Nasir, Ş. XX əsrin ən böyük faciəsi- 
Xocalı soyqırım:/Şəfəq Nasir// Respub-
lika.-2018.-24fevral.-S.4.  
http://www.anl.az/down/meqale/respubli
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ka/2018/fevral/579283.pdf 
 

Məqalənin əvvəlində Xocalı soyqırımının dəhşətləri haqqında 
məlumat öz əksini tapır. Daha sonra isə Xocalı soyqırımının 26-cı 
ildönümü ilə bağlı fevral ayının 21-də Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin İşlər İdarəsinin Siyasi Sənədlər Arxivində keçirilən 
konfransdan bəhs olunur.  

 
Nəsirov, E. Xocalı faciəsi beynəlxalq 
cinayətdir / Elman Nəsirov // Xalq 
qəzeti.-2018.-25fevral.-S.1;6.  
http://www.anl.az/down/meqale/xalqqaz  
eti/2018/fevral/582000.htm 

Məqalədə qeyd olunur ki, Xocalıda terror metodlarıyla həyata 
keçirilən soyqırımı hadisəsi beynəlxalq reaksiyaya səbəb olmuş və 
bu barədə Böyük Britaniyadan olan jurnalist Anatol Levenin 
“Qarabağ təpələrinə səpələnən cəsədlər” adlı reportaj hazırlamışdır. 

Müəllif həmçinin bildirir ki, Xocalı soyqırımını ABŞ “İlin ən 
böyük faciəsi” adlandırmışdır. Məqalədə Xocalı hadisələrini bey-
nəlxalq hüquq əsasında soyqırımı cinayəti olduğunu sübut edən sə-
nədlərdən də bəhs olunmuşdur. 

 
Rəcəb Tayyib Ərdoğan: “İnsanlıq tari-
xinin ən böyük zülmlərindən biri 26 il 
əvvəl Xocalıda yaşanıb”// Azərbaycan.- 
2018.-21fevral.-S.2.  
http://www.anl.az/down/meqale/azerbay  
can/2018/fevral/580140.htm 

 
Məqalədə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan hakim 

Ədalət və İnkişaf Partiyasının parlament qrupunun toplantısında 
Xocalı faciəsinin 26-cı ildönümü ilə əlaqədar çıxışından bəhs 
olunur. Burada qeyd olunur ki, Xocalı soyqırımının 26-cı ildönümü 
ilə əlaqədar Türkiyədə həmçinin müxtəlif anım tədbirləri də 
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keçirilmişdir. 
 
Rəhimzadə, V. Xocalı soyqırımı erməni 
faşizminin insanlığa qarşı misilsiz 
cinayətidir / Vüqar Rəhimzadə // Xalq 
qəzeti.-2018.-25fevral.-S.7.  
http://www.anl.az/down/meqale/xalqqaz  
eti/2018/fevral/582020.htm 

 
Məqalənin əvvəlində Prezident İlham Əliyevin “1918-ci il 

azərbaycanlıların soyqırımının 100 illiyi haqqında” imzaladığı 
Sərəncamdan bəhs olunur. Müəllif daha sonra Xocalı soyqırımından 
söz açaraq bildirir ki, bu soyqırım 200 ilə yaxın bir müddətdə 
erməni millətçilərinin və onların havadarlarının Azərbaycan xalqına 
qarşı apardıqları etnik təmizləmə və soyqırımı siyasətinin davamı və 
ən qanlı səhifəsidir. 

 
Rüstəmov, İ. Xocalı soyqırımı - qan 
yaddaşımızın fəryadı / İlqar Rüstəmov // 
Xalq qəzeti.- 2018.- 22 fevral.- S.5.  
http://www.anl.az/down/meqale/xalqqaz  
eti/2018/fevral/581864.htm 

 
Məqalədə Xətai Rayon İcra Hakimiyyətinin Xocalı faciəsinin 

26-cı ildönümü ilə bağlı keçirtdiyi anım tədbirindən bəhs olunur. 
Burada tədbirdə çıxış edən iştirakçıların söylədiyi fikirlər 
oxucuların diqqətinə çatdırılır. 

 
Şahtaxtı, S. TRT HABER: Xocalı soy-
qırımı heç vaxt unudulmayacaq bəşəri 
faciədir / Sabir Şahtaxtı // Xalq qəzeti.-
2018.-22fevral.-S.5.  
http://www.anl.az/down/meqale/xalqqaz  
eti/2018/fevral/581865.htm 

Məqalədə Türkiyənin TRT HABER televiziya kanalında 
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fevralın 20-də Xocalı soyqırımı ilə bağlı “Anadolu soruşur” media 
platforması çərçivəsində yayımlanan veriliş ilə bağlı məlumatlar öz 
əksini tapıb. Burada qeyd olunur ki, verilişin qonağı Azərbaycan 
Milli Məclisinin Xocalıdan olan deputatı Elman Məmmədov ol-
muşdur. 
 

Şərifli, B. Xocalının beş Milli Qəhrə-
manından biri / Bəşir Şərifli // Azərbay-
can.-2018.-1mart.-S.6.  
http://www.anl.az/down/meqale/azerbay  
can/2018/mart/581293.htm 

 
Məqalədə Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı, Xocalının igid oğlu 

Araz Səlimovun göstərdiyi qəhrəmalıqlardan bəhs olunur. Məqalədə 
həmçinin Xocalı faciəsinin dəhşətlərini özündə əks etdirən “Düş-
mən laylası” adlı qısametrajlı filmdən, “Xocalı dərsi”, “Sonsuz 
dəhliz”, “Zülmətdən qaçarkən”, “Müharibə uşaqları”, “Biz qayı-
dacağıq” sənədli filmləri haqqında məlumat oxucuların nəzərinə 
çatdırılır. 

 
“The Peninsula” qəzeti: Xocalı faciəsi 
zamanı insanların yaşamaq hüququ 
kütləvi şəkildə pozulub // Xalq qəzeti.- 
2018.-27fevral.-S.7.  
http://www.anl.az/down/meqale/xalqqaz  
eti/2018/fevral/582167.htm 

Məqalədə Azərbaycanın Qətərdəki səfirliyi tərəfindən Xocalı 
faciəsinin 26-cı ildönümü ilə əlaqədar həmin ölkənin nüfuzlu 
ingilisdilli “The Peninsula” qəzetində dərc olunmuş məqaləsindən 
bəhs olunur. 

 
Vəliyev, İ. Xocalı ağrılarını gələcəyə 
daşıyan əsər / İsaxan Vəliyev // Xalq qə-
zeti.-2018.-24fevral.-S.6.  
http://www.anl.az/down/meqale/xalqqaz
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eti/2018/fevral/581965.htm 
 

 

Məqalədə “Xocalı şahidləri danışır” kitabının məzmunu 
haqqında ətraflı məlumat öz əksini tapmışdır. 
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2019 
 

Abdullayev, M. Xocalı soyqırımına bey-
nəlxalq hüquqi qiymət verilməlidir / 
Mehdi Abdullayev // Xalq qəzeti.- 2019.- 
26fevral.-S.8.  
http://www.anl.az/down/meqale/xalqqaz  
eti/2019/fevral/638006.htm 

 
Məqalədə faciə qurbanlarının anım mərasimlərinin təşkili ilə 

əlaqədar “Xocalı soyqırımının iyirmi yeddinci ildönümünün 
keçirilməsinə dair tədbirlər planı”dan bəhs olunur. 

 
 
Abramov, Y. Xocalı haqqında həqiqəti 
milyonlarla insan bilməlidir / Yefim Ab-
ramov // Yeni Azərbaycan.- 2019.- 22 
yanvar.-S.5.  
http://www.anl.az/down/meqale/yeni_az 
/2019/yanvar/629460(meqale).pdf 

 
Məqalədə İsraildə yaşayan rejissor və dramaturq Yefim Ab-

ramovun STEMQİ Beynəlxalq Xeyriyyə Fondunun saytına verdiyi 
müsahibədən bəhs olunur. O, öz müsahibəsində həmçinin, Heydər 
Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın rəhbərlik etdiyi 
“Xocalıya ədalət!” beynəlxalq informasiya kampaniyasından da söz 
açmışdır. 
 

Akimova, E. Döyüşən mənəviyyatın əsəri 
– “Xocalı şikəstəsi”/ Elnarə Akimova // 
Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 2 mart.- S.14-
15. 
http://www.anl.az/down/meqale/edebiyy  
at/2019/mart/012.htm 
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Məqalədə iyirmi yeddi il ərzində Xocalı soyqırımının dəh-
şətlərini özündə əks etdirən əsərlərdən bəhs olunur. Müəllif bildirir 
ki, Ulduz Qasımın “Xocalı şikəstəsi” romanı belə əsərlərdən biridir. 
Burada qeyd olunur ki, əsər mənəviyyatın qələbəsinin ifadəsi, 
azərbaycanlı xislətinin həssas şəkildə təqdimi, Xocalı dəhşətlərini, 
yurdunu itirmiş insan acısını ədəbiyyatlaşdırmaq baxımından seçilir. 
 

 
Allahverdiyev, B. Xocalı soyqırımı Er-
mənistanın etnik təmizləmə siyasətinin 
davamıdır: Diasporamız XX əsrin ən 
dəhşətli faciəsi olan Xocalı həqiqətlərini 
dünyada real faktlarla yayır / Bilman 
Allahverdiyev // Azad Azərbaycan.-
2019.-27fevral.-S.5.  
http://www.anl.az/down/meqale/az_azer  
baycan/2019/fevral/637960.JPG 

 
Məqalədə Xocalı faciəsi ilə bağlı dəhşətlər oxucuların diq-

qətinə çatdırılır. Burada həmçinin erməni şovinist millətçilərinin 
azərbaycanlılara qarşı törətdiyi cinayətlərin, o cümlədən Xocalı 
soyqırımı haqqında həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, 
onun soyqırımı kimi tanınması üçün Azərbaycan dövlətinin 
məqsədyönlü və ardıcıl fəaliyyətindən də bəhs olunur. 
 

Aydınoğlu, T. Xocalı soyqırımının ta-
nınması beynəlxalq siyasətdə ədalət, hu-
manizm prinsiplərinə sadiqlik göstəri-
cisidir/ Tahir Aydınoğlu // Xalq qəzeti.- 
2019.-1mart.-S.9.  
http://www.anl.az/down/meqale/xalqqaz  
eti/2019/mart/638609(meqale).pdf 

 
Məqalədə Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri 
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Mübariz Qurbanlının, Xalq yazıçısı Elmira Axundovanın, Milli 
Məclisin deputatı, AMEA-nın müxbir üzvü, professor Bəxtiyar 
Əliyevin verdiyi müsahibələr öz əksini tapmışdır. 
 

Bayramov, V. Xocalı faciəsi-yaddaşın 
unudulmayan tarixi / Vaqif Bayramov // 
Xalq qəzeti.- 2019.- 26 fevral.-S.12.  
http://www.anl.az/down/meqale/xalqqaz  
eti/2019/fevral/637898(meqale).pdf 

 
Məqalədə Suraxanı rayonunda yerləşən Xarici Dillər Təma-

yüllü Gimnaziyada keçirilən anım mərasimindən, Mingəçevir Şəhər 
İcra hakimiyyətinin müşavirə zalında Xocalıdan olan şəhid ailələri 
ilə görüşdən, Zaqatala rayonunda Xocalı soyqırımının 27-ci ildö-
nümünə həsr olunmuş ümumrayon tədbirindən və H.Quliyev adına 
Qubadlı rayon Çaytumas kənd orta məktəbində təşkil olunan 
tədbirdən bəhs olunur. 
 

Əhmədov, Ş. İnsanlıq əleyhinə olan 
cinayət: Xocalı Soyqırımı / Şikar Əhmə-
dov // Kredo.-2019.- 21 fevral.- S.12;16. 
http://www.anl.az/down/meqale/kredo/2  
019/fevral/636168(meqale).pdf 
 

Məqalənin əvvəlində Azərbaycanın qədim rayonlarından biri 
olan Xocalı haqqında ətraflı məlumat öz əksini tapmışdır. Daha 
sonra Xocalı soyqırımının dəhşətləri ilə bağlı faktlar oxucuların 
diqqətinə çatdırılır. Müəllif qeyd edir ki, ermənilərin törətdikləri bu 
qanlı faciə azərbaycanlılara qarşı tarixdə misli-bərabəri görünməmiş 
əsl genosiddir. 
 

 
Ələddinqızı, N. Bəşəriyyətin ən böyük fa-
ciələrindən olan Xocalı soyqırımı / Nəza-
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kət Ələddinqızı // Səs.-2019.- 7 fevral.- 
S.7.  
http://www.anl.az/down/meqale/ses/201  
9/fevral/633481(meqale).pdf 

 
Xocalı soyqırımının dəhşətlərindən bəhs edən müəllif qeyd edir 

ki, bu sahədə məqsədyönlü fəaliyyət ümummilli lider Heydər 
Əliyevin Azərbaycanda siyasi hakimiyyətə qayıdışından sonra 
başlanmışdır. Qeyd olunur ki, Heydər Əliyev Fondunun vitse-
prezidenti, İslam Konfransı Gənclər Forumunun mədəniyyətlərarası 
dialoq üzrə baş əlaqələndiricisi Leyla xanım Əliyevanın təşəbbüsü 
ilə başlanmış “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq kampaniyası bu 
istiqamətdə təbliğat işini daha da fəallaşdırmışdır. 
 

Fərəcova, Z. Abidəyə çevrilmiş tarix: / 
Zöhrə Fərəcova //Azərbaycan.- 2019.-22 
fevral.-S.10.  
http://www.anl.az/down/meqale/azerbay  
can/2019/fevral/637008.htm 

 
Məqalədə Xocalı soyqırımının simvolu olan“Ana fəryadı” adlı 

heykəltəraşlıq abidəsindən bəhs olunur. Qeyd olunur ki, müəllifi 
heykəltəraş Elçin Muxtarov olan “Ana fəryadı” abidəsində erməni 
cəlladları tərəfindən öldürülmüş körpəsini başı üzərinə qaldırmış 
gənc xocalılı qadın əks olunmuşdur. 
 

Hüseynzadə, F. BMT-nin Baş katibinə 
Xocalıda erməni qoşunları tərəfindən tö-
rədilmiş hərbi cinayətlər haqqında mək-
tub göndərilib / Fuad Hüseynzadə // Pa-
litra.-2019.-22fevral.-S.11.  
http://www.anl.az/down/meqale/palitra/  
2019/fevral/636865.htm 

Məqalədə Azərbaycanın Birləşmiş Millətlər Təşkilatındakı 
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daimi nümayəndəsi Yaşar Əliyevin BMT-nin baş katibi Antoniu 
Quterrişə göndərdiyi məktubundan bəhs olunur. Qeyd olunur ki, 
məktubda Xocalı qırğını, Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü 
və Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycanın Dağlıq 
Qarabağ regionunun işğalının davam etməsi faktları şərh edilir. 
 

Hüseynzadə, F. “Xocalı qırğını Ermə-
nistanın Azərbaycana qarşı apardığı tə-
cavüzün nəticəsidir”: Fransa azərbay-
canlılarının assosiasiyaları Xocalı soy-
qırımı ilə əlaqədar Emmanuel Makrona 
məktub ünvanlayıblar / Fuad Hüseynza-
də // Palitra.-2019.- 28 fevral.- S.11. 
http://www.anl.az/down/meqale/palitra/  
2019/fevral/638385.htm 

 
Məqalədə qeyd olunur ki, Xocalı faciəsinin 27-ci ildönümü ilə 

bağlı müxtəlif ölkələrin rəsmi orqanlarına müraciət və məktublar 
göndərilmişdir. Belə ki, Fransa azərbaycanlılarının 10 assosiasiyası-
nın rəhbərləri Xocalı qətliamı ilə bağlı prezident Emmanuel Mak-
rona məktub ünvanlayıblar. Burada bildirilir ki, məktubda Xocalı 
qətliamı haqqında ətraflı məlumat verilmiş, Fransa prezidentindən 
Xocalı qurbanlarının xatirəsinin yad edilməsi üçün “Anım günü” 
elan etməsi istənilmişdir. 
 

Hüseynzadə, F. “Xocalı soyqırımı in-
sanlığa qarşı törədilmiş cinayətdir”: 
Xocalı soyqırımına həsr edilən “Ağrı” 
romanının təqdimatı olub / Fuad Hü-
seynzadə // Palitra.-2019.- 27 fevral.- 
S.11. 
http://www.anl.az/down/meqale/palitra/  
2019/fevral/637855.htm 

Məqalədə Bakı Kitab Mərkəzində beynəlxalq münasibətlər 
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üzrə tanınmış israilli ekspert Arye Qut və atası, yazıçı Əmir Qutun 
birgə qələmə aldıqları ermənilərin azərbaycanlılara qarşı törətdikləri 
Xocalı soyqırımından bəhs edən “Ağrı” bədii-sənədli romanının 
təqdimat mərasimindən bəhs olunur.  
 

Hüseynzadə, F. Xocalı soyqırımının 
ukraynalı pilot şahidi: Hamımız bu 
dəhşətli faciədən sarsılmışdıq / Fuad 
Hüseynzadə // Palitra.- 2019.- 20 fevral.- 
S.11. 
http://www.anl.az/down/meqale/palitra/  
2019/fevral/636455.htm 

 
Məqalənin əvvəlində Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lav-

rovun ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri, slovakiyalı həmkarı Mi-
roslav Layçakla birgə keçirdikləri mətbuat konfransından bəhs olu-
nur. Burada Milli Məclisin deputatı, “Yeni Azərbaycan” qəzetinin 
baş redaktoru Hikmət Babaoğlunun AZƏRTAC-a verdiyi müsahibə 
də ətraflı şəkildə oxucuların nəzərinə çatdırılmışdır.  

Məqalənin sonunda isə ukraynalı helikopter pilotu Leonid 
Kravetsin Ukraynanın Lvov şəhərində “Xocalı soyqırımının hüquqi 
aspektləri” mövzusunda keçirilən seminarda etdiyi çıxış öz əksini 
tapır. 
 

Qasımova, F. “Hər kəs Xocalı ilə bağlı iş 
görməlidir”: Flora Qasımova: “Biz göz-
ləməməliyik ki, görək dövlət səviyyəsində 
nə kimi işlər həyata keçirilir”/ Flora 
Qasımova; müsahibəni apardı M.Rza-
yeva // Şərq.- 2019.- 23 fevral.- S.8.  
http://www.anl.az/down/meqale/sherq/2  
019/fevral/637288.htm 

 
Məqalədə Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı, polkovnik-leytenant 
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Şirin Mirzəyevin həyat yoldaşı, Flora Qasımovanın müsahibəsindən 
bəhs olunur. F.Qasımova öz müsahibəsində Xocalı faciəsindən, 
mərhum komandir Şirin Mirzəyevin fəaliyyətindən, Xocalı 
soyqırımını dünyaya tanıtmaq üçün görüləcək işlərdən söz açmışdır. 
 

Qismətoğlu, F. Yaddan çıxmayan gün / 
Faiq Qismətoğlu // Ədalət.- 2019.- 27 
fevral.- S.5. 
http://www.anl.az/down/meqale/adalet/2
019/fevral/637828(meqale).pdf 

 
Məqalədə Yol Patrul Xidməti Alayının 1-ci tağımında təşkil 

olunan tədbirdən bəhs olunur. Qeyd olunur ki, hər il Xocalı 
faciəsinin ildönümü 1-ci tağımın əməkdaşları tərəfindən yad edilir. 

 
Lələdağ, Ə. Ermənilərin vəhşi siması / 
Əvəz Lələdağ (Mahmudov Əvəz Cəlal 
oğlu) // Ədalət.- 2019.- 16 fevral.- S.5  
http://www.anl.az/down/meqale/adalet/  
2019/fevral/635424(meqale).pdf 

 
Məqalədə müəllifin Vətən həsrətli, torpaq haraylı Murad 

Nuruyevlə (ruhu şad olsun) müsahibəsindən bəhs edilir. O, şahidi 
olduğu Xocalı faciəsinin dəhşətləri haqqında öz düsüncələrini 
oxucuların diqqətinə çatdırır. 

Məqalənin sonunda qeyd olunur ki, Qarabağın ən qədim 
məskənlərindən biri olan Xocalıda törədilən erməni cinayətkarlığı 
dünya tarixində vəhşilik baxımından analoqu çox az olan ən dəhşətli 
genosid hesab olunur. 
 

Məmmədəliyev, Y. “Xocalıya ədalət!” 
beynəlxalq kampaniyası Xocalı soyqırı-
mı barədə həqiqətlərin dünyada tanıdıl-
masında mühüm rol oynadı / Yusuf 
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Məmmədəliyev // Səs.- 2019.- 26 fevral.- 
S.8-9.  
http://www.anl.az/down/meqale/ses/201  
9/fevral/637666.htm 

 
Məqalədə birinci vitse-prezidentin köməkçisi, Prezident 

Administrasiyasının Gənclər siyasəti və idman məsələləri şöbəsinin 
müdiri Yusuf Məmmədəliyevin www.yap.org.az saytına müsahibəsi 
öz əksini tapmışdır.  
 

Məmmədov, E. Xocalılar son damla qan-
larına qədər vuruşdular / Elman Məmmə-
dov // Xalq qəzeti.- 2019.- 27 fevral.- S.7.  
http://www.anl.az/down/meqale/xalqqaz  
eti/2019/fevral/638084(meqale).pdf 

 
Müəllif burada qeyd edir ki, bütün faciələrin, soyqırmlarının 

əsas səbəbi qonşu dövlətin ərazisi hesabına “böyük Ermənistan” 
yaratmaq, beynəlxalq hüquq normalarına zidd olaraq Dağlıq Qa-
rabağı özünə birləşdirmək xülyası dayanırdı.  

Müəllif burada həmçinin qeyd edir ki, hər bir soydaşımız 
Xocalı qətliamının dünyada tanıdılması işində fəal iştirak etməli, bu 
soyqırımın tanıdılması, ermənilərin iç üzünün açılmasında dövləti-
mizin başçısına arxa-dayaq olmalıdır. 
 

Məmmədov, S. İnsanlıq tarixində qara 
bir ləkə / Sadir Məmmədov // Xalq 
qəzeti.-2019.-26fevral.-S.11.  
http://www.anl.az/down/meqale/xalqqaz  
eti/2019/fevral/637929(meqale).pdf 
 

Məqalədə Alman faşizminin yəhudilərə, erməni faşizminin 
azərbaycanlılara qarşı törətdikləri kütləvi qətliamlardan və qırğın-
lardan söz açan müəllif bildirir ki, ermənilərin Azərbaycan xalqına 
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qarşı törətdikləri qətliamlar 200 ildir ki (Gülüstan (1813) və Türk-
mənçay (1828) müqavilələrindən bəri) davam edir. 

Məqalənin sonunda qeyd olunur ki, vaxt gələcək biz Ali Baş 
Komandanımız İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Qarabağda zəfər 
bayrağımızı sancmaqla Böyük Qələbəmizi bayram edəcəyik. 

 
Məmmədova, A. Qan yaddaşımız / Afiq 
Məmmədov // Ədalət.-2019.- 27 fevral.- 
S.3. 
http://www.anl.az/down/meqale/adalet/  
2019/fevral/637841(meqale).pdf 

 
Məqalədə bildirilir ki, Xocalı faciəsi dünya tarixində ən qanlı 

səhifələrdən biri hesab olunur. Xocalı soyqırımından söz açan 
müəllif qeyd edir ki, 26 fevral həm də Azərbaycan xalqını bir-
ləşdirir, onun qan yaddaşını möhkəmləndirir. Artıq Xocalı faciəsi 
dünya səviyyəsində tanınır və biz bu günü tək fevralın 26-ı deyil, 
ilin bütün günlərində yada salmalıyıq. 
 

Musayeva, Y. Xocalı soyqırımı ötən əsrin 
ən dəhşətli faciəsidir / Yasəmən Musayeva 
//Azərbaycan.-2019.-23fevral.-S.6.  
http://www.anl.az/down/meqale/azerbay  
can/2019/fevral/637352.htm 

 
Məqalədə Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiya-

sında Xocalı soyqırımının 27-ci ildönümünə həsr olunmuş tədbirdən 
bəhs olunur. Burada tədbir iştirakçılarının söylədikləri fikirlər 
oxucuların diqqətinə çatdırılır.  

 
Mükərrəmoğlu, M. Kinomuzun Xocalı 
harayı/ M.Mükərrəmoğlu // Xalq qəzeti.-
2019.-26fevral.-S.11.  
http://www.anl.az/down/meqale/xalqqaz  
eti/2019/fevral/637926.htm 
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Məqalədə qeyd olunur ki, Milli Qəhrəman Çingiz Mustafaye-

vin və fədakar jurnalist-operator Seyidağa Mövsümovun həmin gün 
bu qanlı faciənin ağrılı anlarını lentin yaddaşına köçürdükləri kadr-
lar sonralar neçə-neçə filmimiz üçün canlı materiala çevrilimişdir. 
 

Rüstəmov, Ş. Xocalı qırğını XX əsrin 
dəhşətli faciələrindən biridir / Şahin 
Rüstəmov //Xalq qəzeti.-2019.-26 fevral.-
S.8.  
http://www.anl.az/down/meqale/xalqqaz  
eti/2019/fevral/638001(meqale).pdf 

 
Məqalənin əvvəlində 9 dekabr 1948-ci ildə Birləşmiş Millətlər 

Təşkilatı tərəfindən “Soyqırımı cinayətinin qarşısının alınması və 
cəzalandırılması haqqında” qəbul etdiyi Konvensiyadan bəhs 
olunur. Daha sonra azərbaycanlıların üzləşdiyi faciələri ilk dəfə 
Prezident Heydər Əliyevin 26 mart 1998-ci il tarixdə imzaladığı 
“Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin Fərmanı haqqında məlumat verilmişdir.  
 

Salamzadə, Ə. Xocalı faciəsi Azərbaycan 
təsviri sənətində / Ərtegin Salamzadə // 
Xalq qəzeti.- 2019.- 23 fevral.-S.6.  
http://www.anl.az/down/meqale/xalqqaz  
eti/2019/fevral/637770.htm 

 
Məqalədə qeyd olunur ki, ölkəmizin müxtəlif bölgələrində 

Azərbaycan xalqının məruz qaldığı faciələri əks etdirən xatirə-
memarlıq kompleksləri inşa edilmiş, monumental heykəllər ucaldıl-
mış, bu mövzuda kinofilmlər çəkilmiş, tamaşalar səhnəyə qoyul-
muş, musiqi və ədəbi əsərlər yazılmışdır. 

Müəllif daha sonra Xocalı mövzusunda ən təsirli, geniş təsviri-
nəqledici mahiyyətə malik tablolar yaratmış rəssam Nazim 
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Məmmədovun bu istiqamətdə gördüyü işlərdən bəhs etmişdir. 
 

Salmanlı, R. Unudulması mümkün ol-
mayan soyqırımı: XX əsrin faciəsi - 
Xocalı soyqırımı / Rəhman Salmanlı // 
Azərbaycan.- 2019.- 19 fevral.- S.9.  
http://www.anl.az/down/meqale/azerbay  
can/2019/fevral/636222(meqale).pdf 

 
Müəllif burada soyqırımı cinayətinin beynəlxalq cinayət kate-

qoriyasına aid olması barədə xarici hüquqşünas-ekspertlərin fikir-
lərini qeyd etmişdir. Məqalədə həmçinin Xocalı soyqırımı barədə 
həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması istiqamətində Prezi-
dent İlham Əliyevin rəhbərliyi altında həyata keçirilən ardıcıl 
tədbirlərdən də bəhs olunur. 
 

Səlimov, Ə. Taleyinə dəfələrlə köçkün-
lük düşən insan / Əli Səlimov // Azər-
baycan.- 2019.- 23 fevral.- S.6.  
http://www.anl.az/down/meqale/azerbay  
can/2019/fevral/637348.htm 

 
Məqalə Xocalı faciəsinin 27-ci ildönümü ilə əlaqədar yazıl-

mışdır. Burada müəllif qan yaddaşımıza həkk olunmuş Xocalı 
faciəsinin ağrı-acısını görən, həmin anların canlı şahidi olan 
Nəriman Məmmədovun faciə haqqında söylədiklərini qələmə 
almışdır. 

 
Şadlınski, V. Xocalı soyqırımı-bəşəriy-
yətə qarşı yönəlmiş ən dəhşətli vanda-
lizm aktı / Vaqif Şadlinski, Mübariz 
Allahverdiyev // Xalq qəzeti.- 2019.- 24 
fevral.-S.6.  
http://www.anl.az/down/meqale/xalqqaz  
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eti/2019/fevral/637788(meqale).pdf 
 

Məqalədə təkcə Azərbaycan xalqına qarşı yox, bütün bəşə-
riyyətə qarşı yönəlmiş ən dəhşətli vandalizm aktı olan Xocalı 
faciəsində bəhs olunur. Burada həmçinin 2016-cı ilin Aprel 
hadisələri və Naçxıvanda baş vermiş Günnüt hadisələri haqqında da 
oxuculara məlumat verilir. 

Müəllif sonda qeyd edir ki, Heydər Əliyev Fondunun vitse-
prezidenti Leyla Əliyevanın yaratdığı “Xocalıya ədalət!” kampa-
niyası, son illərdə Xocalı soyqırımının beynəlxalq aləmdə tanıdıl-
masında böyük işlər görür. 
 

Yusifov, R. “Xocalıya ədalət” kampani-
yası əsl vətənpərvərlik nümunəsidir / 
Ramiz Yusifov // Respublika.- 2019. - 13 
dekabr.-S.7.  
http://www.anl.az/down/meqale/respubli  
ka/2019/dekabr/45(meqale).pdf 

 
Məqalədə başda umummili lider Heydər Əliyev olmaqla, 

Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Xocalı soyqırımının dünyada 
tanıdılmasından, işğal olunmuş torpaqlarımızın azad olunması üçün 
görülən tədbirlərdən bəhs olunur.  

Məqalədə müəllifin həmsöhbət olduğu Xocalı sakinləri olan 
məcburi köçkün Kamil Hüseynov və Xocalı soyqırımının şahidi 
Şəfiqə Həsənovanın söylədikləri də öz əksini tapmışdır. 
 

 
Zahidov, B. Xocalı soyqırımına hüquqi 
baxış / Bəhrəm Zahidov // Xalq qəzeti.-
2019.-17fevral.-S.6.  
http://www.anl.az/down/meqale/xalqqaz  
eti/2019/fevral/636300.htm 
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Məqalədə 9 dekabr 1948-ci ildə “Genosid cinayətinin qarşısı-
nın alınması və onun cəzalandırılması haqqında” BMT Konven-
siyası haqqında məlumat oxucuların diqqətinə çatdırılmışdır. Qeyd 
olunur ki, Xocalı şəhərində azərbaycanlılara qarşı törədilən soy-
qırımı Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputat-istintaq 
komissiyasının, Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun 
xüsusi istintaq qrupunun topladığı çoxsaylı materiallarla sübuta 
yetirilmişdir. 
 

Zülfü Livaneli “525”ə Xocalı faciəsin-
dən danışdı: “Xocalıda baş verənləri əfv 
etmək də çətindir, unutmaqda...” / Zülfü 
Livaneli: müsahibəni apardı T.Türkan // 
525-ci qəzet.-2019.- 16 fevral .-S.12.  
http://www.anl.az/down/meqale/525/201  
9/fevral/635795.htm 

 
Məqalədə yazıçı, siyasətçi, rejissor, ssenarist, musiqiçi Zülfü 

Livanelinin müsahibəsi oxucuların diqqətinə çatdırılır. O, öz 
müsahibəsində qeyd etmişdir ki, 27 il yox, 270 il keçsə də, Xocalı 
qətliamı unudulmayacaq. Z.Livaneli müsahibənin sonunda Xocalı 
qurbanlarının yaxınlarına, bütün Azərbaycan xalqına səbir 
diləmişdir. 
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2020 
 

Abbasov, A. Bu qan yerdə qalmayacaq / 
Aydın Abbasov // Ədalət.- 2020.- 20 fev-
ral.-S.2.  
http://www.anl.az/down/meqale/adalet/  
2020/fevral/704425(meqale).pdf 

 
Xocalı faciəsi haqqında məlumat verən müəllif qeyd edir ki, 

min illərlə formalaşmış mənəvi-dini dəyərlərə, hərb mədəniyyətinə 
və əxlaqına zidd olan, dinc əhaliyə qarşı yönəldilmiş Xocalı 
soyqırımı bəşəriyyətin ən böyük və dəhşətli faciəsidir. 

Məqalənin sonunda qeyd olunur ki, 2016-cı il Aprel döyüşləri 
bir daha təsdiq etdi ki, biz öz torpaqlarımızı hörmətli Prezidentimiz 
cənab İlham Əliyevin uğurlu siyasəti nəticəsində işğaldan azad 
edəcəyik. 
 

Abdullayeva, A. Xocalı soyqırımını 
unutmayaq!.. / Afət Abdullayeva // 525- 
ci qəzet.- 2020.- 26 fevral.- S.8.  
http://www.anl.az/down/meqale/525/202  
0/fevral/218.htm 

 
Məqalədə Ermənilərin Xocalı şəhərini hədəfə almaq məqsəd-

lərindən bəhs olunur. Müəllif qeyd edir ki, Xocalı soyqırımının 
xüsusi amansızlıqla törədilməsi rus, gürcü, ingilis, fransız, alman, 
amerikalı və digər ölkələrin vətəndaşı olan jurnalist və publisistləri 
dəhşətə gətirib. O qeyd edir ki, Xocalı soyqırımının dünyaya tanı-
dılması istiqamətində həyata keçirilən məqsədyönlü fəaliyyətlərdən 
biri də İslam Konfransı Təşkilatı Gənclər Forumunun (İKGF) 
Mədəniyyətlərarası Dialoq üzrə Baş Koordinatoru Leyla Əliyevanın 
təşəbbüsü ilə keçirilən “Xocalıya ədalət!” (Justice for Khojaly) 
kampaniyasıdır. 
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Ağayev, A. Xocalı soyqırımı cinayətkar 
erməni siyasətinin nəticəsidir / Akşin 
Ağayev // Azad Azərbaycan.- 2020.- 25 
fevral.-S.4. 
http://www.anl.az/down/meqale/az_azerbay  
can/2020/fevral/48.JPG 

 
Məqalədə Azərbaycan tarixinə ən dəhşətli və faciəli səhifələr-

dən biri kimi daxil olan Xocalı soyqırımının dəhşətlərindən bəhs 
olunur. Müəllif bildirir ki, ümummili lider Heydər  Əliyevin səyi ilə 
faciə lokal məkandan çıxaraq beynəlxalq səviyyədə tanınmağa 
başlamışdır. Məqalənin sonunda qeyd olunur ki, dünya artıq qəbul 
edir ki, Xocalı faciəsi təkcə Azərbaycan xalqına qarşı deyil, həm də 
bəşəriyyətə qarşı yönəlmiş cinayətdir.  

 
Anar. Xocalı acısı, Xocalı ağısı / Anar // 
525-ci qəzet.- 2020.- 29 iyul.- S.13.  
http://www.anl.az/down/meqale/525/202  
0/iyul/723014.htm 

 
Müəllif məqaləyə müqəddəs şəhidlərimizə - qəhrəman genera-

lımıza, fədakar zabit və əsgərlərimizə Allahdan rəhmət diləyərək və 
ailələrinə dərin hüznlə başsağlığı verərək başlayır. Məqalədə daha 
sonra istedadlı şairimiz Ələkbər Salahzadənin Xocalı müsibətinə 
həsr olunmuş “Xocalı xəcilləri” poemasından söz açılır. 
 

 
Baxşəliyev, R. Dövlət Baxçalı: “Xocalı 
türkün yurdudur, türkün qürurudur, 
işğalçılar sonsuza qədər lənətlənmişdir”/ 
Rəşad Baxşəliyev // Azərbaycan.- 2020.- 
27 fevral.- S.1; 3. 
http://www.anl.az/down/meqale/azerbaycan/  
2020/fevral/705123.htm 
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Məqalədə Türkiyənin Milliyətçi Hərəkat Partiyasının sədri 
Dövlət Baxçalının Türkiyə Böyük Millət Məclisinin partiyasının 
deputat fraksiyasının iclasında çıxışından bəhs olunur. O, öz 
çıxışında qeyd etmişdir ki, ermənilər qanunsuz və həyasız şəkildə 
Şuşanı, Laçını, Ağdamı, Kəlbəcəri, Qubadlını, Zəngilanı, Cəbrayılı, 
Füzulini işğal ediblər. Bir milyon Azərbaycan türkü öz doğma 
torpağını tərk etmək məcburiyyətində qalıb. 
 

Behbudov, K. Xocalı soyqırımını törə-
dənlər cəzalandırılmalıdır / Kamran 
Behbudov // Kaspi.- 2020.- 26 fevral.- 
S.5. 
http://www.anl.az/down/meqale/kaspi_a  
z/2020/fevral/704367(meqale).pdf 

 
Məqalədə XX əsrin ən dəhşətli faciələrindən biri olan Xocalı 

soyqırımına beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri prizmasından 
yanaşma öz əksini tapmışdır. Müəllif bildirir ki, Azərbaycan Res-
publikasının Hərbi Prokurorluğu tərəfindən Xocalı Soyqırımı ilə 
bağlı başlamış cinayət işi çərçivəsində 788-dən artıq istintaq hə-
rəkəti aparılmış, 54 nəfərin Xocalı soyqırımında iştirakı tam sübuta 
yetirilmişdir. 
 

Bəhrəmov, C. Xocalı soyqırımı erməni 
nasizminin Azərbaycan xalqına qarşı 
törətdiyi  1918-ci il mart soyqırımının 
davamıdır/ Cəbi Bəhrəmov; M.Əmrahov 
// Azərbaycan.- 2020.- 26 fevral.- S.7.  
http://www.anl.az/down/meqale/azerbaycan/  
2020/fevral/705138.htm 

 
Məqalədə bildirilir ki, ermənilərin Azərbaycanlılara qarşı 

törətdikləri soyqırımı cinayətləri 1918-ci ildən başlamışdır. 1905-
1907-ci illərdə Bakıda çar hökumətinin məxfi razılığı və ermənilərin 
təşəbbüsü ilə təşkil edilən qırğın polis və ordunun gözləri qarşısında 
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baş vermişdir. Müəllif burada Bakıda törətdikləri soyqırımı cinayət-
lərindən ürəkləri soyumayan və Cənubi Azərbaycanın Qərb hissə-
sində xristian dövləti yaratmaq istəyən daşnak və aysor cəlladlarının 
Urmiya, Səlmas və Köhnəşəhərdə törətdikləri cinayətlərdən də bəhs 
etmişdir. 

 
Bəybalayev, B. Xocalı soyqırımı insan-
lığa qarşı törədilmiş bəşəri cinayətdir / 
Bəybala Bəybalayev // Respublika.- 
2020.-19fevral.-S.6.  
http://www.anl.az/down/meqale/respubli  
ka/2020/fevral/703160.htm 

 
Müəllif məqalədə Xocalı həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması, 

bu həqiqətlərin beynəlxalq aləmdə yayılması, qətliama obyektiv 
qiymət verilməsi istiqamətində görülən işlərdə Heydər Əliyev Fon-
dunun müstəsna fəaliyyətindən bəhs edir. 
 

Cabbarova, C. “Xocalıya ədalət!” kam-
paniyasının səmərəsi ildən-ilə artır: Xo-
calı soyqırımı təkcə xalqımıza qarşı 
deyil, bəşəriyyətə qarşı törədilmiş qanlı 
cinayətdir/ Ceyran Cabbarova // Mövqe.- 
2020.-26fevral.-S.8.  
http://www.anl.az/down/meqale/movqe/2020 
/fevral/704767.JPG 

 
Məqalədə Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla 

Əliyevanın təşəbbüsü ilə elan edilən “Xocalıya ədalət!” kampa-
niyasından və bu kampaniya çərçivəsində keçirilən tədbirlərdən 
bəhs olunur. Qeyd olunur ki, “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq infor-
masiya kampaniyası hazırda dünyanın bir çox ölkəsində uğurla hə-
yata keçirilir. Xocalı soyqırımı zaman keçdikcə öz həqiqi qiymətini 
alır. 
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Cəfərli, R. İnsanlığa qarşı amansız 
cinayət: Xocalı faciəsindən 28 il keçir / 
Rəşad Cəfərli // Azərbaycan.- 2020.- 25 
fevral.-S.1;7.  
http://www.anl.az/down/meqale/azerbayc
an/2020/fevral/704654.htm 

 
Məqalədə tarixə qanla yazılan gün - Xocalı soyqırımı haqqında 

oxuculara ətraflı məlumat verilir. Qeyd olunur ki, Xocalı soyqırımı 
erməni faşizminin iç üzünü bir daha açıb göstərməklə təkcə Azər-
baycan xalqına deyil, bütün bəşəriyyətə qarşı yönəlmiş tarixi cina-
yətdir və beynəlxalq hüquqa uyğun olaraq sivilizasiyalı dünya 
tərəfindən mühakimə olunmalıdır.  
 

Cəfərli, R. Xocalı soyqırımı təcavüzkar 
erməni siyasətinin ən qanlı səhifəsidir: 
Heydər Əliyevin sayəsində Xocalı soyqı-
rımına siyasi-hüquqi qiymət verildi / Rə-
şad Cəfərli // Azərbaycan.-2020.- 26 
fevral.-S.1;4. 
http://www.anl.az/down/meqale/azerbay
can/2020/fevral/704986.htm 
  

Məqalədə Xocalı faciəsi zamanı həm Azərbaycanın o vaxtkı 
rəsmi rəhbərliyinin, həm də ölkədə vəziyyətə təsir etmək imkanı 
olan siyasi qüvvələrin xalqın taleyinə biganəliyindən bəhs olunur. 

Müəllif qeyd edir ki, yalnız ümummilli lider Heydər Əliyevin 
hakimiyyətə qayıdışından sonra Xocalı faciəsi özünün əsl siyasi-
hüquqi qiymətini aldı. Burada həmçinin ümummilli lider Heydər 
Əliyevin Xocalı soyqırımı haqqında həqiqətlərin dünya dövlətlərinə 
və beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılması üçün gördüyü tədbirlərdən 
də danışılır. 
 

Əliyev, S. Gəncənin raket atəşinə tutul-
ması Xocalı soyqırımının davamıdır / 
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Sabir Əliyev // Azərbaycan.- 2020.- 20 
oktyabr.-S.9  
http://www.anl.az/down/meqale/azerbay
can/2020/oktyabr/725285(meqale).pdf 

 
Məqalədə 11 oktyabr, 2020-ci il tarixində Gəncənin ermənilər 

tərəfindən raket atəşinə tutulmasından bəhs edilir. Qeyd olunur ki, 
ermənilər Gəncəyə raket zərbələri endirərək günahsız qadınları, 
uşaqları və yaşlıları qətlə yetirməklə bir daha təsdiq etdilər ki, 
Paşinyan rejimi hələ azərbaycanlılara qarşı sıyqırımı siyasətindən əl 
çəkmək fikrində deyil. 
 

Əliyev, S. Müdhiş gecənin ağrı-acıları / 
Sabir Əliyev // Azərbaycan.-2020.- 26 
fevral.- S.7. 
http://www.anl.az/down/meqale/azerbaycan/  
2020/fevral/705146.htm 
 

Məqalənin əvvəlində qeyd olunur ki, keçən əsrin dəhşətli 
cinayət hadisələrindən olan Xocalı soyqırımı təkcə Azərbaycan 
xalqının deyil, ümumilikdə bütün bəşəriyyətin qəlbində sağalmayan 
yaraya çevrilib.  

Məqalədə qanlı-qadalı gecənin şahidləri Qaryağdı Quliyevin, 
Mübariz Həmidovun, Nazilə Məlikovanın başlarına gələn dəhşətli 
hadisələr də oxucuların diqqətinə çatdırılır. 
 

Əliyeva, S. “Xocalı soyqırımı insanlıq 
əleyhinə cinayətdir”/ Samirə Əliyeva // 
Xalq qəzeti.- 2020.- 27 fevral.- S.6.  
http://www.anl.az/down/meqale/xalqqaz  
eti/2020/fevral/704710(meqale).pdf 

 
Məqalədə ABŞ-ın ən iri şəhərlərindən biri sayılan Çikaqoda 

Azərbaycan tarixinin faciəli səhifələrindən biri olan Xocalı 
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soyqırımının 28-ci ildönümünə həsr olunmuş anım tədbirindən bəhs 
olunur. 
 

Əliyeva, Y. Xocalı soyqırımını törədən 
faşistlər demokrat ola bilməzlər. Azər-
baycanın məqsədyönlü fəaliyyəti ona 
gətirib çıxarıb ki, Ermənistanın üzərində 
mövcud olan çətir artıq deşilib / Yeganə 
Əliyeva // İki sahil.- 2020. - 9 iyul.-S.10.  
http://anl.az/down/meqale/iki_sahil/2020
/iy  ul/723634.htm 

 
Müəllif qeyd edir ki, Ermənistanda heç vaxt demokratiya 

olmamışdır və Ermənistan hələ müstəqil ölkə kimi formalaşandan 
dərhal sonra öz əsl xislətini göstərmişdir. Xocalı soyqırımını tö-
rədən faşistlər demokrat ola bilməzlər. Məqalədə bildirilir ki, döv-
lətimizin başçısı İlham Əliyev televiziya kanallarına müsahibəsində 
bu məqamlara daima diqqət göstərmişdir. 
 

 
Feyziyev, C. Xocalı qətliamı ağlasığmaz 
qəddarlıqla törədilmiş dəhşətli faciədir / 
Cavanşir Feyziyev // Xalq qəzeti.-2020.- 
26fevral.-S.7.  
http://www.anl.az/down/meqale/xalqqazeti
/2020/fevral/704485(meqale).pdf 

 
Məqalədə qeyd olunur ki, amansızlığına görə dünya tarixində 

törədilmiş ən qəddar cinayətləri belə üstələyən Xocalı soyqırımı aktı 
təkcə Azərbaycan türklərinə qarşı deyil, bütövlükdə insanlığa, 
bəşəriyyətə, beynəlxalq sülhə qarşı törədilmiş ən ağır cinayət idi. 

Müəllif yazır ki, Azərbaycanın qüdrətli nizami ordusu, Qarabağ 
probleminin həlli yolunda dövlətin və onun vətəndaşlarının həmrəy 
olması torpaqlarımızın düşmən tapdağından azad ediləcəyi günün 
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heç də uzaqda olmadığından xəbər verir.  
Hüseynli, Q. Xocalı  soyqırımı / Qabil 
Hüseynli // Respublika.-2020.-27 fevral.-
S.6.  
http://www.anl.az/down/meqale/respubli  
ka/2020/fevral/704592.htm 

 
Məqalənin əvvəlində Rusiyalı məşhur yazıçı Aleksandr 

Proxanovun “Rossiya-1” kanalında “İmperiyanın əsgərləri” verli-
şində Dağlıq Qarabağ hadisələri başlayana qədər azərbaycanlıların 
kompakt yaşadığı Qafan rayonunda gördükləri haqqında məlumatlar 
öz əksini tapmışdır. 
 

Hüseynov, V. Xocalı qətliamı: cinayət 
cəzasız qalmamalıdır / Vüsal Hüseynov 
// Azad Azərbaycan.- 2020.- 25 fevral.- 
S.3. 
http://www.anl.az/down/meqale/az_azerbay  
can/2020/fevral/51.JPG 
 

Məqalədə Azərbaycan tarixində ən dəhşətli və faciəli səhifə-
lərdən biri olan Xocalı soyqırımından, ermənilərin Xocalı şəhərini 
hədəfə almaq məqsədlərindən ətraflı şəkildə bəhs olunur. Qeyd 
olunur ki, dünyada qəbul olunmuş beynəlxalq konvensiyalar, 
ümumbəşəri qanunlar Xocalı faciəsi kimi soyqırımları pisləyir, 
yolverilməz olduğunu bildirir. 

 
Hüseynov, R. Azərbaycan tarixinin ən 
dəhşətli səhifəsi: Xocalı soyqırımı / Rəşad 
Hüseynov // Azad Azərbaycan.- 2020.- 25 
fevral.-S.3.  
http://www.anl.az/down/meqale/az_azerbayc
an/2020/fevral/50.JPG 

 
Məqalə Xocalı soyqırımının 28-ci ildönümü münasibətilə qə-
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ləmə alınmışdır. Burada ümummilli lider Heydər Əliyev siyasətinin 
davamı olaraq Xocalı gerçəklərini dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq 
istiqamətində Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti 
Mehriban xanım Əliyevanın, Heydər Əliyev Fondunun Moskva 
nümayəndəliyinin rəhbəri Leyla xanım Əliyevanın gördüyü işlərdən 
də bəhs olunur. 

 
Hüseynzadə, F. Almaniyalı diplomat: 
“Azərbaycanın ərazi bütövlüyü təmin 
olunmalıdır” / Fuad Hüseynzadə // Pa-
litra.-2020.-14fevral.-S.11.  
http://www.anl.az/down/meqale/palitra/  
2020/fevral/702782.htm 

 
Məqalədə Özbəkistandakı Heydər Əliyev adına Azərbaycan 

Mədəniyyət Mərkəzinin layihəsi ilə “Qarabağ: Azərbaycan mədə-
niyyətinin beşiyi” adlı mədəniyyət tədbirlərindən bəhs edilir. Məqa-
lədə həmçinin Mədəniyyət Mərkəzinin foyesində “Hər anımız 
Vətən! - desin!” adlı sərgi, “Xocalı ayı” çərçivəsində Lvovda 
keçirilən konfrans və Ukraynada keçirilən “Bizi eşidin! Dünya 
uşaqları sülh yolunda!” mövzusunda keçirilən konfranslar haqqında 
da məlumatlar oxucuların diqqətinə çatdırılmışdır. 

 
Xələfli, Ə.R. Xocalının yazı bəxti /Əli 
Rza Xələfli // Kredo.- 2020.- 26 fevral.- 
S.1. 
http://www.anl.az/down/meqale/kredo/2020/  
fevral/704532(meqale).pdf 
 

Məqalədə “Kredo” qəzetinin Xocalının və bütün Qarabağın 
işğalı ilə bağlı etiraz ruhlu yazılarından bəhs olunur. Burada 
həmçinin şair Ədalət Bədirxanlının Qarabağ savaşı uğrunda 
mübarizələrin qanlı və qəhrəmanlıq səhifələrini əks etdirən “Xocalı” 
lirik poeması haqqında da oxuculara məlumat verilir.  

Məqalənin sonunda isə gənc yazar Sevindik Nəsiboğlunun 
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Xocalı faciəsi ilə bağlı “Soyqırım var Xocalıda” başlığı ilə qələmə 
aldığı publisistik qeydləri öz əksini tapmışdır. 
 

Xocalı faciəsi beynəlxalq hüquqa əsasən 
soyqırımı cinayətidir / Süleyman Ataki-
şiyev // Azərbaycan.-2020.- 26 fevral.-
S.6.  
http://www.anl.az/down/meqale/azerbaycan/  
2020/fevral/705124.htm 

 
Məqalədə qeyd olunur ki, Ermənistan silahlı qüvvələri hüquq 

normalarına məhəl qoymayaraq Xocalıda dinc əhalinin məhvi üçün 
qəddar üsula əl atmışdır. “Soyqırımı cinayətinin qarşısının alınması 
və onun cəzalandırılması haqqında” 1948-ci il 9 dekabr tarixli 
Konvensiyada və Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 
103-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş soyqırımı cinayətinin tərkibi 
var. 

Sonda bildirilir ki, beynəlxalq hüquq çərçivəsində görülən 
davamlı tədbirlər Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü zamanı 
törədilmiş ağır cinayətlərə görə məsuliyyət daşıyan şəxslərin ədalət 
məhkəməsinə çıxarılmasına xidmət edəcək. 

 
İbrahimova, G. Erməni vandalizminin 
bəşəri cinayəti cəzasız qalmamalıdır / 
Günay İbrahimova // Xalq qəzeti.- 2020.- 
27fevral.-S.5.  
http://www.anl.az/down/meqale/xalqqazeti/2
020/fevral/704699(meqale).pdf 

 
Məqalədə Azərbaycan xalqının tarixinə Xocalı soyqırımı 

faciəsi kimi daxil olmuş 1992-ci il 26 fevral hadisələrindən ətraflı 
şəkildə bəhs olunur. 

Müəllif qeyd edir ki, Azərbaycandan başqa, Xocalını tam sə-
viyyədə qətliam kimi 10-dan artıq dövlət tanıyır. Faciəni həmçinin 
parlament səviyyəsində qətliam kimi Meksika, Kolumbiya, Çexiya, 
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Bosniya və Herseqovina, Cibuti, Peru, Honduras, Panama, İorda-
niya, Rumıniya və Şotlandiya tanıyır. İndiyədək ABŞ-ın 22 ştatı da 
Xocalını qətliam kimi tanıyan sənəd qəbul edib. 

 
İmaməliyev, K. Xocalı-xalqımızın əbədi 
qubar yeri/ Kənan İmaməliyev// Respub-
lika.-2020.-23fevral.-S.6.  
http://www.anl.az/down/meqale/respubli  
ka/2020/fevral/703960.htm 

 
Məqalənin əvvəlində qeyd olunur ki, bu günlərdə ölkəmizin 

hər yerində Xocalı faciəsinin 28- ci ildönümü yad olunur. Müəllif 
daha sonra Xocalı soyqırımı haqqında məlumatı oxucuların nəzərinə 
çatdırır. Burada həmçinin ümummilli lider Heydər Əliyevin 
təşəbbüsü ilə 1994-cü il fevralın 24-də Milli Məclis “Xocalı 
Soyqırımı Günü haqqında” qəbul edilmiş qərardan da söz açılır. 

 
İmanquliyev, B. Xocalı faciəsini danma-
ğa çalışan erməni baş nazirin Münxen 
məglubiyyəti / Bahadur İmanquliyev // 
Azərbaycan.- 2020.- 28 fevral.- S.1; 3.   
http://www.anl.az/down/meqale/azerbaycan/
2020/fevral/711360.htm 
 

Məqalədə Xocalı faciəsinin 28-ci ildönümünü qeyd etdiyimiz 
günlərdə Prezident İlham Əliyevlə Ermənistanın baş naziri Paşinyan 
ilə debatı öz əksini tapmışdır. Qeyd olunur ki, debat bütün dünyada, 
o cümlədən Yerevanda böyük əks-səda doğurmuşdur. 
 

Kişiyeva, A. Xocalı soyqırımı: beynəlxalq 
hüquq və ədalətsizlik / Aysel Kişiyeva // 
Xalq qəzeti.- 2020.- 23 fevral.- S.6.  
http://www.anl.az/down/meqale/xalqqazeti/2  
020/fevral/703903(meqale).pdf 
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Xocalı soyqırımın dəhşətlərindən bəhs olunan məqalədə qeyd 
olunur ki, bizim qarşımızda duran əsas vəzifə soyqırımın dünyada 
tanıdılması və ümumilikdə, bəşəriyyətə qarşı yönəlmiş bu cinayətə 
hüquqi qiymət vermək, ədaləti bərpa etməkdir. 

Müəllif həmçinin “Xocalıya ədalət!” kampaniyasından, Xocalı 
faciəsinin dünyada tanıdılması ilə bağlı uzun illərdir ki, qardaş 
Türkiyənin göstərdiyi ciddi səylərdən də söz açır. 
 

Quliyev, B. Xocalı soyqırımı: Əsrin 
faciəsi Bəhman Quliyev // Azad 
Azərbaycan.- 2020.- 22 fevral.- S.3.  
http://www.anl.az/down/meqale/az_azer  
baycan/2020/fevral/55.JPG 

 
Məqalədə bildirilir, Xocalı soyqırımı əsrin Xatın, Xirosima, 

Naqasaki və Sonqmi kimi dəhşətli faciələri ilə bir sırada dayanır. 
Burada Xocalı qaçqınlarının BMT, Avropa İttifaqı və Avropa 
Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq təşkilatına etdikləri müraciətlər öz 
əksini tapmışdır. 
 

Qurbanlı, D. Xocalı soyqırımı: Əbədi 
olaraq yaddaşlara həkk olunmuş qətliam 
/ Dəmir Qurbanlı // Azad Azərbaycan.- 
2020.-22fevral.-S.3. 
http://www.anl.az/down/meqale/az_azerbay  
can/2020/fevral/56.JPG 

 
Məqalədə qeyd olunur ki, ermənilər qədim zamanlardan daima 

Azərbaycan xalqına qarşı ərazi iddiasında olmuşdurlar. Ermənilərin 
həyata keçirdikləri soyqırım siyasətinin ən dəhşətlisi, insanlığa 
sığmayan Xocalı soyqırımıdır. 

Məqalədə həmçinin, misli görünməmiş erməni vəhşiliklərinə 
Azərbaycanın o zamankı iqtidarının, hakimiyyətə can atan və 
sonradan hakimiyyətdə olan “demokrat bəylər”in və dünya 
ölkələrinin münasibəti haqqında məlumat verilmişdir. 
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Məmmədov, E. Xocalı soyqırımı bəşəriy-
yət tarixinə qara ləkədir / Elman Məm-
mədov // Xalq qəzeti.- 2020.- 26 fevral.-
S.8. 
http://www.anl.az/down/meqale/xalqqazeti/2  
020/fevral/704487(meqale).pdf 
 

Xocalı qətliamının 28-ci ildönümünə həsr olunmuş məqalədə 
faciənin dəhşətləri haqqında ətraflı məlumatlar əks olunmuşdur. 

Məqalədə qeyd olunur ki, bu gün Azərbaycan dövləti Xocalı 
soyqırımının dünyada tanıdılması üçün sistemli tədbirlər həyata 
keçirir. Əsası ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan siyasət 
Prezident İlham Əliyev, Birinci vitse-prezident, Heydər Əliyev 
Fondu və fondun vitse-presidenti Leyla xanım Əliyeva tərəfindən 
də davam etdirilir. 
 

Məmmədov, F. Xocalı soyqırımı bəşəriy-
yətə qarşı yönəlmiş cinayətdir / Fuad 
Məmmədov // Respublika.- 2020.- 27 
fevral.-S.5.  
http://www.anl.az/down/meqale/respublik
a/2020/fevral/704586.htm 

 
Xocalı soyqırımı haqqında danışılan məqalədə qeyd olunur ki, 

Prezident İlham Əliyev Xocalı soyqırımını təcavüzkar erməni 
millətçi-şovinistlərinin yüz illər ərzində Azərbaycan xalqına qarşı 
apardıqları soyqırımı və etnik təmizləmə siyasətinin qanlı səhifəsi 
kimi qiymətləndirib. Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehri-
ban xanım Əliyeva Xocalı faciəsi ilə bağlı həqiqətlərin dünya icti-
maiyyətinə çatdırılmasında misilsiz xidmətlər göstərir. Heydər Əli-
yev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə 
“Xocalıya ədalət!” beynəlxalq kampaniyası çərçivəsində hər il 
silsilə tədbirlər keçirilir. 
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Məmmədova, K. Xocalı faciəsi XX əsrdə 
insanlığa qarşı yönəlmiş ən dəhşətli ci-
nayətdir / Könül Məmmədova // Respub-
lika.-2020.-27fevral.-S.4. 
http://www.anl.az/down/meqale/respublika/  
2020/fevral/704582.htm 

 
Məqalədə qeyd olunur ki, Xocalı soyqırımı miqyasına, böyük-

lüyünə və xüsusi amansızlıqla, qəddarlıqla həyata keçirilməsinə 
görə dəhşətli bir faciədir. Burada Xocalı sakinlərinin şahidi olduqla-
rı amansız hadisələr də öz əksini tapmışdır. 

 
Milli Kitabxanada Xocalı soyqırımı ilə 
bağlı tədbir keçirilib // 525-ci qəzet.- 
2020.- 26 fevral.- S.13. 
http://www.anl.az/down/meqale/525/2020/fe  
vral/209.htm 

 
Məqalədə Milli Kitabxanada Azərbaycan Respublikası Mədə-

niyyət Nazirliyi və Azərbaycan Milli Kitabxanasının birgə təşkil 
etdiyi “Xocalı - XX əsrin soyqırımı” mövzusunda kitab sərgisinin 
açılışından, Səriyyə Müslümqızının “Onlar heç vaxt böyüməyə-
cəklər” və Meyxoş Abdullahın “Plenniça…” kitablarının, “Xocalı 
soyqırımı” adlı elektron məlumat bazasının və Xocalı ilə bağlı 
hazırlanmış sənədli filmin təqdimatından bəhs olunur. 
 

Mirzəbəyli, İ. Brüsseldəki erməni vəhşi-
liyi Xocalı dəhşətinin davamıdır / İttifaq 
Mirzəbəyli // Xalq qəzeti.- 2020.- 26iyul.-
S.1.  
http://www.anl.az/down/meqale/xalqqazeti/2  
020/iyul/718083.htm 

 
Məqalə Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti 

Mehriban xanım Əliyevanın xalqa müraciəti ilə başlayır. Burada 
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qeyd olunur ki, Mehriban xanım Əliyeva insan haqlarının müda-
fiəsini özlərinin missiyası elan edən “Freedom House”, “Amnesty 
International” və “Human Rights Watch” təşkilatlarını törədilmiş 
hadisələrə ədalətli qiymət verməyə çağırır.  
 

Mirzəbəyli, İ. Xocalı üçün özünü fəda 
etməyə hazır olan şuşalı / İttifaq Mirzə-
bəyli // 525-ci qəzet.- 2020.- 24 yanvar.- 
S.12.  
http://www.anl.az/down/meqale/525/202  
0/yanvar/89.htm 
 

Məqalədə Azərbaycan dövləti Xocalı rayonunu yaradarkən və 
həmin rayon mərkəzinə şəhər status verilməsi məsələsi ortaya çıxan 
zaman Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin dosenti, tex-
nika elmləri namizədi Arif Abbasovun göstərdiyi təşəbbüskarlıqdan 
bəhs olunur. 
 

Musayeva, Y. İkinci Xocalı: Ermənista-
nın Gəncə cinayəti Azərbaycan xalqına 
qarşı törədilən növbəti soyqırımıdır / Ya-
səmən Musayeva // Azərbaycan.- 2020.- 
15oktyabr.-S.1;9.  
http://www.anl.az/down/meqale/azerbaycan/  
2020/oktyabr/724404.htm 

 
Məqalədə 11 oktyabr 2020-ci il tarixində ermənilərin Gəncədə 

törətdikləri terror hadisəsindən bəhs olunur. Burada qeyd olunur ki, 
Ermənistanın Gəncə cinayəti Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş 
növbəti soyqırımıdır - ikinci Xocalıdır.  

Məqalənin sonunda bildirilir ki, Azərbaycan xalqı heç zaman 
işğalla barışmayıb və indi də işğalçının məkrli planlarla yurdumuz-
dan qoparmağa çalışdığı tarixi əzəli torpaqlarını geri qaytarmaq 
üçün beynəlxalq hüquq və normalar çərçivəsində mübarizəsinə 
başlayıb. 
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Nasir, Ş. Xocalı: Susmayan harayımız / 
Şəfəq Nasir // 525-ci qəzet.- 2020.- 26 
fevral.-S.9.  
http://www.anl.az/down/meqale/525/202  
0/fevral/216.htm 

 
Məqalədə müəllifin Xocalı faciəsi ilə bağlı təəssüratları oxu-

cuların diqqətinə çatdırılmışdır. Burada həmçinin Xocalı faciəsini 
özündə ifadə edən mövzularda vətənimizdə və xarici ölkələrdə 
təşkil olunmuş “Tariximizin qanlı səhifələri”, “Əsrin qətliamı: 
Xocalı”, “Xocalı soyqırımı dünyanın gözü ilə”, “Tariximizin qanlı 
səhifəsi”, “Qanla yazılmış yaddaş tariximiz” adlı şərgilərdən də 
bəhs olunumşdur. 
 

 
Nəbiyeva, F. Xocalı soyqırımı bəşər tari-
xində ən qanlı faciələrdən biridir/ Firuzə 
Nəbiyeva // Xalq qəzeti.- 2020.- 25 
fevral.-S.7.  
http://www.anl.az/down/meqale/xalqqazeti/2
020/fevral/704103(meqale).pdf 

 
Məqalədə 2020-ci il fevral ayının 15-də Münxen Təhlükəsizlik 

Konfransı çərçivəsində Prezident İlham Əliyevin və Ermənistanın 
baş naziri Nikol Paşinyanın iştirakı ilə Ermənistan-Azərbaycan, 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı panel müzakirələrindən bəhs 
olunur. 

 
Nəsiboğlu, S. Soyqırım var Xocalıda: 
Qarabağ bizim əvvəl yaralıya şəfalı, son-
ra isə şəfa istəyən yaralı yerimiz oldu / 
Sevindik Nəsiboğlu // Kredo.- 2020.- 26 
fevral.- S.10. 
http://www.anl.az/down/meqale/kredo/2020/  
fevral/704545(meqale).pdf 
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Məqalədə qeyd olunur ki, Qarabağ hadisələri xalqımızın ən 
yaralı yeridir. Nə qədər ki, Qarabağ problemi öz ədalətli həllini 
tapmayıb və dünya birliyi tərəfindən bu təcavüzə düzgün hüquqi 
qiymət verilməyib, xalqımızın qəlbi, şəhidlərimizin ruhu sakit olma-
yacaq. Müəllif həmçinin Xocalı faciəsi zamanı xalqımızın başına 
gətirilən müsibətlərdən də bəhs etmişdir. 

 
Nəsirov, E. Azərbaycanlılara qarşı soyqı-
rımı siyasəti:tarixi və siyasi-hüquqi müs-
təvidə / Elman Nəsirov // Xalq qəzeti.-
2020.- 26 fevral.- S.6.  
http://www.anl.az/down/meqale/xalqqazeti/2
020/fevral/704484(meqale).pdf 

 
Məqalənin əvvəlində bildirilir ki, Azərbaycan xalqına qarşı 

erməni təcavüzünün başlıca məqsədi tarixi Azərbaycan torpaqları 
hesabına erməni dövlətinin əsasını qoymaq və sonradan müxtəlif 
yollarla onu genişləndirməklə “böyük Ermənistan” yaratmaqdan 
ibarət olmuşdur. 

Məqalənin sonunda müəllif Xocalı soyqırımının 28-ci ildönü-
mü ərəfəsində “Xocaliya ədalət!” şüarını gündəmə gətirir və bunun-
la bağlı tələblərini oxucuların diqqətinə çatdırır. 

 
Novruzov, T. Xocalı faciəsi erməni- faşist 
təfəkkürünün dəhşətli cinayətidir / Təh-
masib Novruzov // Xalq qəzeti.- 2020.- 22 
fevral.- S.10. 
http://www.anl.az/down/meqale/xalqqaz  
eti/2020/fevral/703757.htm 

 
Məqalədə qeyd olunur ki, ermənilərin Azərbaycana qarşı tor-

paq iddiası ortalığa atıldığı zamandan başlayaraq ölkəyə rəhbərlik 
edənlərin heç biri baş verən qanlı hadisələrə beynəlxalq aləm tə-
rəfindən siyasi və hüquqi qiymət verilməsinə nail ola bilməmişdir. 
Müəllif bildirir ki, bu qanlı faciənin əksər beynəlxalq qurumlar, bir 
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sıra dövlətlər tərəfindən bəşəri cinayət kimi tanınması, ümummilli 
lider Heydər Əliyevin aparıdığı məqsədyönlü siyasətin uğurlu 
nəticəsidir. 
 

Novruzov, T. Xocalı qətliamına aparan 
yol: gerçək tarixin xronoloji təhlili: (I 
yazı) / Təhmasib Novruzov // Səs.-2020.- 
18 fevral.- S.8-9.  
http://www.anl.az/down/meqale/ses/202  
0/fevral/21(meqale).pdf 

 
Müəllif məqalədə Xocalıya gələn yolun ardıcıllıqla təhlilinə 

ehtiyac olduğunu qeyd edərək, bir çox tarixi-xronoloji məqamlara 
toxunmuş və həmin məqamlarla bağlı subyektiv düşüncələrini 
oxucuların diqqətinə çatdırmışdır. 

Məqalədə həmçinin qeyd olunmuşdur ki, xalqımızın, ümumən 
bəşəriyyətin tarixində misli görünməmiş Xocalı qətliamı məhz 
ümummilli lider Heydər Əliyevin ikinci dəfə rəhbərliyi dövründə, 
beynəlxalq qurumlar və dünya ictimaiyyətinin diqqətində olmuşdur. 
 

“Onlar heç vaxt böyüməyəcəklər”: 
İstanbulda Xocalı faciəsindən bəhs edən 
kitabın təqdimatı olub // Şərq.- 2020.- 22 
fevral.- S.15. 
http://www.anl.az/down/meqale/sherq/2020/  
fevral/704165.htm 

 
Məqalədə Türkiyənin İstanbul şəhərində Xocalıda qətlə yetiril-

miş 63 uşaqdan bəhs edən, 4 dildə nəşr olunan “Onlar heç vaxt 
böyüməyəcəklər” kitabının təqdimat mərasimindən bəhs olunur. 
Qeyd olunur ki, tədbirdə “Xocalı zülmət bir gecə” sənədli filminin 
də nümayişi olmuşdur. 
 

Rəşid, L. “Xocalıya ədalət!” kampaniya-
sı Heydər Əliyev Fondunun prioriteti  
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kimi/ Leyla Rəşid // Xalq qəzeti.-2020.- 
23fevral.-S.6.  
http://www.anl.az/down/meqale/xalqqazeti/2  
020/fevral/703905(meqale).pdf 
 

Məqalədə “Xocalıya ədalət!” layihəsi çərçivəsində aparılan 
ardıcıl və məqsədyönlü tədbirlərdən bəhs olunur. Qeyd olunur ki, 
Azərbaycan dövlətinin və onun siyasətinin humanist məramlarını 
özündə ehtiva edən Heydər Əliyev Fondunun prioriteti olan 
“Xocalıya ədalət!” beynəlxalq təbliğat və məlumatlandırma 
kampaniyası müasir dünyada ədalət və həqiqətin dayağı olmaq 
missiyasını həyata keçirənlərin sırasında layiqli yer tutur. 
 

Sultanov, Ə. Xocalı qartalı: hekayə / 
Əziz Sultanov // Ədalət.- 2020.- 27 
fevral.-S.7.  
http://www.anl.az/down/meqale/adalet/  
2020/fevral/704563(meqale).pdf 

 
Məqalədə Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Əlif Hacıyevin 

xatirəsinə həsr olunmuş hekayə əks olunmuşdur. Burada qeyd 
olunur ki, son gülləsinə qədər döyüşən Əlif Hacıyev doğulub boya-
başa çatdığı Xocalı torpağında qəhrəmancasına həlak olmuşdur. 
 

Süleymanova, L. Xocalı soyqırımı- in-
sanlığa qarşı cinayət / Leyla Süleyma-
nova // Respublika.-2020.- 26 fevral.-S.6. 
 http://www.anl.az/down/meqale/respublika/  
2020/fevral/704550(meqale).pdf 

 
Məqalədə qan yaddaşımızın ən faciəli, ağrılı nisgili, ürəyimizdə 

daim yaşatdığımız Xocalı soyqırımından, dünya ictimaiyyətinin 
Xocalı həqiqətləri barədə məlumatlandırılması istiqamətində görü-
lən işlərdən bəhs olunur. Sonda qeyd olunur ki, bu gün öz torpaq-
larından didərgin düşmüş xocalılılar daim dövlətin diqqət və qayğı-
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sını hiss edirlər. 
 

Şıxlınski, M. Xocalı faciəsinin qisası alı-
nacaq / Məcid Şıxlınski // Respublika.- 
2020.-28fevral.-S.5.  
http://www.anl.az/down/meqale/respubli  
ka/2020/fevral/705049.htm 

 

Xocalı soyqırımının dəhşətlərindən söz açan müəllif hazırda bu 
faciənin dünya miqyasında tanınması istiqamətində dövlət rəhbər-
liyi və Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla xanım 
Əliyeva tərəfindən görülən misilsiz işlərdən bəhs etmişdir. 
 

 
Şırlanlı, Ə. Xocalını qan dənizində kimlər 
boğurdular?...: (Şuşadan görünən Xocalı) / 
Əyyub Şırlanlı // Ədalət.-2020.- 25 fevral.- 
S.4.  
http://www.anl.az/down/meqale/adalet/2
020/fevral/704908(meqale).pdf 

 
Məqalədə 1988-1992-ci illərdə Dağlıq Qarabağdakı hadisələrin 

canlı şahidlərindən, öz tarixi adını, məğrurluğunu qoruyub-saxla-
yan, öz doğma övladlarının yolunu gözləyən, yenidən şöhrətlənə-
cək, tez bir zamanda düşməndən azad olacaq Azərbaycan şəhərinin 
faciəsindən - Xocalıdan bəhs edilir. Müəllif qeyd edir ki, burada 
yazılanlar nə əfsanədir, nə də nağıldır, bunlar gözlərimiz qarşısında 
baş verən hadisələrdir. 
 

Vəliyev, H. Xocalı soyqırımı: XX əsrin 
faciəsi / Hüseyn Vəliyev // Respublika.- 
2020.- 1 mart.- S.7. 
http://www.anl.az/down/meqale/respubli  
ka/2020/mart/705324.htm 
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Məqalə Xocalı faciəsinin 28-ci ildönümü münasibətilə qələmə 
alınmışdır. Burada Xocalı soyqırımı ilə bağlı real və konkret 
faktların daha dolğun şəkildə dünya ictimaiyyətinin diqqətinə 
çatdırılması məqsədilə Heydər Əliyev Fondunun sistemli və ardıcıl 
şəkildə gördüyü işlərdən də bəhs edilir. 
 

Vəliyev, H. Xocalı soyqırımı - XX əsrin 
faciəsi olan qan yaddaşımız!: İndiki və 
gələcək nəsillərimiz bu amansız cinayəti 
heç vaxtunutmamalıdır / Hüseyn Vəliyev 
//Kaspi.-2020.-26fevral.-S.7. 
http://www.anl.az/down/meqale/kaspi_az/20  
20/fevral/681936(meqale).pdf 

 
Məqalədə qeyd olunur ki, Xocalı soyqırımının 28-ci ildönümü 

ilə əlaqədar Azərbaycanın bütün regionları ilə yanaşı, dost və qardaş 
ölkələrdə də bu qanlı terror aktı nəticəsində qətlə yetirilmiş insane-
ların xatirəsi yad edilir. Məqalədə həmçinin, Xocalı faciəsi ilə bağlı 
real və konkret faktların dolğun şəkildə dünya ictimaiyyətinə 
çatdırılmasında ümummilli lider Heydər Əliyevin fəaliyyətindən, 
Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi məqsədyönlü siyasətdən, 
“Xocalıya ədalət!” beynəlxalq kampaniyasının gördüyü işlərdən də 
bəhs olunur. 
 

Yusifoğlu, İ. XX əsrin faciəsi - Xocalı: 
Dilimi yandıran yanıqlı adam... / İbra-
himYusifoğlu // Ədalət.- 2020.- 22 fev-
ral.-S.9.  
http://www.anl.az/down/meqale/adalet/2020/
fevral/704874(meqale).pdf 

 
Məqalədə Xocalı faciəsinin amansızlıqlarından bəhs olunur. 

Müəllif həmçinin məqaləyə Xocalı soyqırımı ilə bağlı şeirlərdən 
bəndlər də əlavə etmişdir. 
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Yusifoğlu, Q “Dünyanın tanıdığı faciə - 
Xocalı  soyqırımı”/ Qabil Yusifoğlu // Xalq 
qəzeti.-2020.-25fevral.-S.10. 
http://www.anl.az/down/meqale/xalqqazeti/2  
020/fevral/704475(meqale).pdf 

 
Məqalədə fevral ayının 24-də AMEA-nın Nizami Gəncəvi 

adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyində “Dünyanın tanıdığı 
faciə - Xocalı soyqırımı” mövzusunda təşkil olunmuş elmi sessiya-
sından bəhs olunur.  

 
Zahidov, B. Xocalıdan Gəncəyədək.../ 
Bəhram Zahidov // Xalq qəzeti.- 2020.- 20 
oktyabr.-S.14.  
http://www.anl.az/down/meqale/xalqqazeti/202
0/oktyabr/724614(meqale).pdf 

 
Məqalədə bildirilir ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin hüquqi 

baxımdan tənzimlənməsi, Xocalı və Gəncə genosidinin hüquqi 
təhlili problemlərinin öyrənilməsi göstərir ki, beynəlxalq hüququn 
bir sıra ciddi problemlərinin həlli vaxtı çatmışdır. Məqalədə həm-
çinin beynəlxalq təşkilatların təcavüzkar dövlət olan Ermənistana, 
qondarma qurum olan “Dağlıq Qarabağ Respublikası”na qarşı 
biganə münasibəti öz əksini tapmışdır.  
 

Zaman, E. Yolu, ışığı, ərzaqı tükənmiş 
Xocalı ermənistana qarşı təkbaşına, 
qəhrəmancasına döyüşürdü/ Elçin 
Zaman // İki sahil.-2020.- 27 fevral.-
S.16.  
http://anl.az/down/meqale/iki_sahil/2020/fe  
vral/706562(meqale).pdf 

 
Məqalə Xocalı faciəsinin 28-ci ildönümü münasibətilə qələmə 

alınmışdır. Burada qeyd olunur ki, Xocalı soyqırımının dünya 
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ölkələri tərəfindən tanınması üçün Prezident İlham Əliyev və ölkə-
nin Birinci vitse-prezidenti, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, 
UNESKO-nun və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban xanım 
Əliyeva səmərəli görüşlər keçirmiş, beynəlxalq tədbirlərin təşkilinə 
nail olmuşdur.  
 

Zəka. Beynəlxalq ictimaiyyət dərk etmə-
lidir ki Xocalı soyqırımı bütün bəşəriy-
yətə qarşı yönəlib: Xocalı sakinlərinə 
qarşı soyqırımı cinayəti Dağlıq Qaraba-
ğın işğalı planının tərkib hissəsi idi / 
Zəka // Olaylar.- 2020.- 22-24 fevral.- 
S.11.  
http://www.anl.az/down/meqale/olaylar/  
2020/fevral/703920.htm 

 
Məqalədə Xocalı soyqırımının 28-ci ildönümü ilə bağlı təşkil 

olunacaq tədbirlərdən söz açılır. Burada qeyd olunur ki, bu il 
dünyanın 50-dən çox ölkəsində Xocalı soyqırımının qurbanları yad 
ediləcəyi nəzərdə tutulur. 
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2021 
 

ABŞ-da Xocalı soyqırımına həsr olunmuş 
televiziya verilişi nümayiş olunub // Xalq 
qəzeti.- 2021.- 25 fevral.- S.6. 
http://www.anl.az/down/meqale/xalqqazeti
/2021/fevral/736403.htm 
 

Məqalədə ABŞ-ın Kaliforniya ştatının San Dieqo şəhərində 
fəaliyyət göstərən tanınmış jurnalist Raul Kontrerasın müəllifliyi ilə 
Xocalı soyqırımına həsr olunmuş televiziya verilişindən bəhs 
olunur. 
 

ADA Universitetində Xocalı faciəsinin 29-
cu ildönümü ilə əlaqədar konfrans təşkil 
edilib // Azərbaycan.- 2021.- 27 fevral.- S.8. 
http://www.anl.az/down/meqale/azerbayca
n/2021/fevral/736366.htm 
 

Məqalədə fevral ayının 26-da ADA Universitetinin və Xarici 
İşlər Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə Xocalı faciəsinin 29-cu 
ildönümünə həsr olunmuş konfransdan bəhs olunur. Burada qeyd 
olunur ki, tədbirdə xarici ölkələrin səfirləri, bu ali təhsil müəssi-
səsinin müəllimləri və tələbələri iştirak etmişdir. 
 

ADRA Xocalıya həsr edilən onlayn rəsm 
sərgisini təqdim edib // Mədəniyyət.- 2021.- 
3 mart.- S.5. 
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyye
t/2021/mart/736841.htm 
 

Məqalədə Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının 
Xocalı soyqırımının 29-cu ildönümü ilə bağlı hazırladığı onlayn 
sərgidən bəhs olunur. 
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Aslanova Yazkan, E. İstanbulda Xocalı fa-
ciəsinin 29-cu ildönümünə həsr olunmuş 
“Əsrin soyqırımı - Xocalı” adlı fotosərgi / 
Esmira Yazkan Aslanova // Respublika.- 
2021.- 3 mart .- S.5. 
http://www.anl.az/down/meqale/respublika
/2021/mart/736643.htm 
 

Məqalədə İstanbul Səfaköy İğdırlılar Sosial Həmrəylik və 
Mədəniyyət, eləcə də İstanbul Türkiyə-Azərbaycan (İSTAD) dər-
nəklərinin təşkilatçılığı ilə təşkil olunmuş sərgidən bəhs olunur. 

 
Aşırlı, A. Dünyanı sarsıdan 1992-ci ilin fev-
ral gecəsi... /Akif Aşırlı // Xalq qəzeti.- 
2021.- 26 fevral.- S.9. 
http://www.anl.az/down/meqale/xalqqazeti
/2021/fevral/736536.htm 
 

Məqalədə Xocalı faciəsinin dəhşətlərindən bəhs edən müəllif, 
daha sonra soyqırımda iştirak edən hərbi hissələrin birinin əks-
kəşfiyyat şöbəsinin rəisi, polkovnik V.Savelyevin BMT-yə ünvan-
ladığı arayış da oxucuların diqqətinə çatdırmışdır. 
 

Avropa Azərbaycanlıları Konqresinin Xoca-
lı soyqırımına həsr olunan onlayn konfransı 
keçirilib // Azərbaycan.- 2021.- 28 fevral.- 
S.3. 
http://www.anl.az/down/meqale/azerbayca
n/2021/fevral/736466.htm 
 

Məqalədə Avropa Azərbaycanlıları Konqresinin prezidenti Sa-
hil Qasımovun moderatorluğu ilə keçirilən Xocalı soyqırımının 29-
cu ildönümünə həsr olunmuş onlayn konfransdan bəhs olunur. 
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Aydınoğlu, T. Tomas Qolts: Kiçik, uzaq və 
indi ölü şəhər Xocalı... : Xocalı soyqırımı - 
29 / Tahir Aydınoğlu // Xalq qəzeti.- 2021.- 
21 fevral.- S.5. 
http://www.anl.az/down/meqale/xalqqazeti
/2021/fevral/735323(meqale).pdf 
 

Məqalədə Amerikalı jurnalist və yazıçı Tomas Qoltsun 1998-ci 
ildə işıq üzü görmüş “Azərbaycan gündəliyi” kitabından bəhs 
olunur.  Burada qeyd olunur ki, kitabda Qarabağ münaqişəsi, onun 
ən dəhşətli səhifəsi olan Xocalı faciəsi və digər tarixi hadisələr öz 
əksini tapmışdır. 
 

Azərbaycan xalqı Xocalının ildönümünü bu 
il qalib kimi qeyd edir // Mədəniyyət.- 2021.- 
26 fevral.- S.3. 
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyye
t/2021/fevral/736171.htm 
 

Məqalədə Xocalı soyqırımının ildönümü ərəfəsində Moskva-
dakı Yəhudi Muzeyi və Tolerantlıq Mərkəzində “Tarixin dərsləri və 
insanlıq əleyhinə cinayətlərin qarşısının alınmasında müasir gənc-
lərin rolu” mövzusunda təşkil olunmuş beynəlxalq konfransdan 
bəhs olunur. 

 
Azərbaycanlı və əfqanıstanlı deputatlar Xo-
calı soyqırımını anıblar // Azərbaycan.- 
2021.- 24 fevral.- S.3. 
http://www.anl.az/down/meqale/azerbayca
n/2021/fevral/735970.htm 
 

Məqalədə fevral ayının 22-də Milli Məclisdə Azərbaycan-
Əfqanıstan parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupu ilə Əfqanıstan 
İslam Respublikası Milli Assambleyasının deputatları arasında 
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Xocalı soyqırımının 29-cu ildönümü ilə bağlı keçirilmiş video-
konfransdan bəhs olunur. 
 

Azərtac. Belarusda azərbaycanlı rəssamın 
Xocalıya aid əsəri təqdim edilib / Azərtac // 
525-ci qəzet.- 2021.- 3 mart.- S.11. 
http://www.anl.az/down/meqale/525/20
21/mart/736783(meqale).pdf 
 

Məqalədə azərbaycanlı rəssam Nailə Qəndilovanın Belarusda 
Xocalı soyqırımına həsr olunmuş rəsm əsərlərinin təqdimatından 
bəhs olunur. 

 
Bakı Ali Neft Məktəbində Xocalı soyqırımı 
qurbanları anılıb // İki sahil.- 2021.- 27 
fevral.- S.21. 
http://www.anl.az/down/meqale/iki_sahil/2
021/fevral/736443.htm 
 

Məqalədə Bakı Ali Neft Məktəbində Xocalı soyqırımının 29-cu 
ildönümünə həsr olunmuş onlayn tədbirdən bəhs olunur. Burada 
qeyd olunur ki, BANM-nin rəhbərliyi “Ana fəryadı” abidəsini də 
ziyarət etmişdir. 
 

Baş Konsulluq Xocalı soyqırımına dair qısa 
film hazırlayıb: “Erməni cəlladlarının qəd-
dar əməlləri təqdim olunur”// 525-ci qəzet.- 
2021.- 26 fevral.- S.4. 
http://www.anl.az/down/meqale/525/2021/
fevral/735958.htm 

 
Məqalədə Azərbaycanın Los Ancelesdəki Baş Konsulluğu 

tərəfindən Xocalı soyqırımına həsr olunmuş filmdən bəhs olunur. 
Burada qeyd olunur ki, ingilis dilində hazırlanan film sosial şəbə-
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kələrdə geniş şəkildə yayılmaqdadır. 
 

Bayramov, V. “Azərbaycan xalqı heç vaxt 
bu faciəni unutmayacaq”/ Vaqif Bayramov 
// Xalq qəzeti.- 2021.- 26 fevral.- S.1; 6. 
http://www.anl.az/down/meqale/xalqqazeti
/2021/fevral/736531.htm 
 

Müəllif burada Xocalı faciəsinin dəhşətlərindən bəhs edir. 
Məqalədə qeyd olunur ki, indiyə qədər Heydər Əliyev Fondunun 
dəstəyi ilə dünyanın müxtəlif ölkələrində çoxsaylı Xocalı soyqırımı 
qurbanlarının xatirəsini anma mərasimləri keçirilmişdir. 
 

Bəşər tarixinə yazılan faciə: Milli Kitabxa-
na metodik vəsaiti təqdim edib// Mədəniy-
yət.- 2021.- 17 fevral.- S.3. 
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyye
t/2021/fevral/734988.htm 
 

Məqalədə Mədəniyyət Nazirliyinin Xocalı soyqırımının 29-cu 
ildönümünə həsr edilmiş tədbirlər planına əsasən, Milli Kitabxanın 
hazırladığı “Xocalı soyqırımı - 29” adlı metodik vəsaitdən bəhs 
olunur. 
 

Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva: 
Xocalı soyqırımı kimi faciələr unudula 
bilməz // Azərbaycan.- 2021.- 27 fevral.- S.1. 
http://www.anl.az/down/meqale/azerbayca
n/2021/fevral/736326.htm 
 

Məqalədə Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti 
Mehriban Əliyevanın rəsmi “Instagram” səhifəsində Xocalı soyqı-
rımının 29-cu il dönümü ilə bağlı etdiyi paylaşımdan bəhs olunur. 
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Cəfərli, R. İnsanlığa qarşı amansız terror: 
Vətən müharibəsindəki Qələbə ilə Xocalı 
soyqırımı qurbanlarının ruhu təsəlli tapdı / 
Rəşad Cəfərli // Azərbaycan.- 2021.- 26 
fevral.- S.1;5. 
http://www.anl.az/down/meqale/azerbayca
n/2021/fevral/736152.htm 
 

Məqalənin əvvəlində Xocalı Soyqırımının dəhşətlərindən bəhs 
edən müəllif, daha sonra qeyd edir ki, 44 günlük Vətən mühari-
bəsində əldə etdiyimiz qələbə ilə Soyqırımı qurbanlarının qanı yerdə 
qalmamış, onların qisası döyüş meydanlarında alınmışdır.  

 
Cəlilqızı, Y. 30 ilin əzabları xalqımızı sın-
dırmadı, əksinə daha da bütövləşdirdi, güc-
ləndirdi: Xocalı qurbanlarının qanı yerdə 
qalmadı, Azərbaycan ordusu onların qisa-
sını döyüş meydanında aldı/ Yeganə Cəlil-
qızı // İki sahil.- 2021.- 9 fevral.- S.10. 
http://www.anl.az/down/meqale/iki_sahil/2
021/fevral/734431(meqale).pdf 
 

Məqalədə Azərbaycanın İkinci Qarabağ müharibəsində əldə 
etdiyi hərbi-siyasi qələbədən bəhs olunur. Müəllif qeyd edir ki, 
Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Xocalı 
qurbanlarının ruhu artıq şaddır və 44 günlük müharibə Ermənistana 
və onun havadarlıq etdiyi dövlətlərə ciddi dərs olmuşdur. 
 

Estoniya parlamentinin Azərbaycan ilə 
dostluq qrupu Xocalı soyqırımının 29-cu il-
dönümünə dair bəyanat qəbul edib // Azər-
baycan.- 2021.- 20 fevral.- S.4. 
http://www.anl.az/down/meqale/azerbayca
n/2021/fevral/735371.htm 

http://ek.anl.az/search/query?match_1=PHRASE&field_1=title&term_1=Az%C9%99rbaycan&theme=e-kataloq
http://ek.anl.az/search/query?match_1=PHRASE&field_1=title&term_1=Az%C9%99rbaycan&theme=e-kataloq
http://www.anl.az/down/meqale/azerbaycan/2021/fevral/736152.htm
http://www.anl.az/down/meqale/azerbaycan/2021/fevral/736152.htm
http://ek.anl.az/search/query?match_1=PHRASE&field_1=title&term_1=%C4%B0ki+sahil&theme=e-kataloq
http://ek.anl.az/search/query?match_1=PHRASE&field_1=title&term_1=%C4%B0ki+sahil&theme=e-kataloq
http://www.anl.az/down/meqale/iki_sahil/2021/fevral/734431(meqale).pdf
http://www.anl.az/down/meqale/iki_sahil/2021/fevral/734431(meqale).pdf
http://ek.anl.az/search/query?match_1=PHRASE&field_1=title&term_1=Az%C9%99rbaycan&theme=e-kataloq
http://ek.anl.az/search/query?match_1=PHRASE&field_1=title&term_1=Az%C9%99rbaycan&theme=e-kataloq
http://ek.anl.az/search/query?match_1=PHRASE&field_1=title&term_1=Az%C9%99rbaycan&theme=e-kataloq
http://www.anl.az/down/meqale/azerbaycan/2021/fevral/735371.htm
http://www.anl.az/down/meqale/azerbaycan/2021/fevral/735371.htm


69 

 

 

Məqalədə Estoniya parlamentinin - Riyqikoqunun Azərbaycan 
ilə parlamentlərarası əlaqələr üzrə dostluq qrupunun Xocalı soyqı-
rımının 29-cu ildönümü ilə bağlı qəbul etdiyi bəyanatdan bəhs 
olunur. 
 

Əhmədov, E. Xocalı soyqırımı - Ermənis-
tanın Azərbaycan xalqına qarşı beynəlxalq 
cinayətinin tərkib hissəsi / Elçin Əhmədov // 
Xalq qəzeti.- 2021.- 25 fevral.- S.1;3. 
http://www.anl.az/down/meqale/xalqqazeti
/2021/fevral/736324.htm 
 

Məqalədə son iki əsrdə xalqımıza qarşı erməni millətçiləri 
tərəfindən məqsədyönlü şəkildə həyata keçirilən etnik təmizləmə, 
soyqırımı və təcavüzkarlıq siyasətindən bəhs edilir. 

 
Ələkbərova, S. Tarixin daha bir saxlanc ye-
ri: Yaloba Kənd Tarix-Diyarşünaslıq Muze-
yi həm də yer üzündən silinən Xocalının 
müsibətlərini unudulmağa qoymur / Sahibə 
Ələkbərova // Azərbaycan.- 2021.- 29 
oktyabr.- S.7. 
http://www.anl.az/down/meqale/azerbayca
n/2021/oktyabr/764115(meqale).pdf 
 

Məqalədə erməni təcavüzü nəticəsində işğal olunmuş ərazi-
lərdə qalan muzeylərdən bəhs edən müəllif daha sonra, Xocalı ra-
yonu Kosalar kənd nümayəndəliyinin Yaloba kənd Tarix-Diyarşü-
naslıq muzeyindən bəhs etmişdir. 
 

Əliyev, İ. Qanlı soyqırımından şanlı zəfərə! 
/ İmran Əliyev // Xalq qəzeti.- 2021.-25 
fevral.- S.5. 
http://www.anl.az/down/meqale/xalqqazeti
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/2021/fevral/736334.htm 
 

Məqalədə ermənilərin törətdikləri vəhşiliklər və təcavüzkar 
əməlləri onların öz dilləri ilə əks olunmuşdur. Burada Heydər 
Əliyev Fondunun təşkilatçılığı ilə həyata keçirilən “Xocalı uşaq-
ların gözü ilə” rəsm müsabiqəsində sərgilənən rəsmlərin dünyanın 
aparıcı muzeylərində nümayişinin Xocalı soyqırımının beynəlxalq 
müstəvidə işıqlandırılmasında oynadığı rol xüsusilə oxucuların 
diqqətinə çatdırılmışdır. 
 

Əliyeva, Y. Xocalı soyğırımının davamı: 44 
günlük ikinci Qarabağ müharibəsində qələ-
bəmiz nəinkı bölgəni, bütövlükdə dünyanı 
erməni faşizmindən xilas etdi / Yeganə 
Əliyeva // İki sahil.-2021.- 19 fevral.- S.5. 
http://www.anl.az/down/meqale/iki_sahil/2
021/fevral/735224(meqale).pdf 
 

Məqalədə Xocalı faciəsindən, 44 günlük Qarabağ müharibə-
sində əldə etdiyimiz qələbədən bəhs edən müəllif daha sonra, 
Prezident İlham Əliyevin Türkiyənin “A haber” televiziya kana-
lına, “Rossiya-24” telekanalına verdiyi müsahibələri də oxucu-
ların diqqətinə çatdırmışdır. 

 
 
Fərəcova, Z. Bu dərdin adı Xocalı.../ Zöhrə 
Fərəcova // Azərbaycan.- 2021.- 26 fevral.- 
S.5. 
http://www.anl.az/down/meqale/azerbayca
n/2021/fevral/736243.htm 
 

Məqalədə Xocalı sakini İsmayıl Cavadovun faciə haqqında 
acı xatirələrindən bəhs olunur. 
 

http://ek.anl.az/search/query?match_1=PHRASE&field_1=title&term_1=%C4%B0ki+sahil&theme=e-kataloq
http://ek.anl.az/search/query?match_1=PHRASE&field_1=title&term_1=%C4%B0ki+sahil&theme=e-kataloq
http://www.anl.az/down/meqale/iki_sahil/2021/fevral/735224(meqale).pdf
http://www.anl.az/down/meqale/iki_sahil/2021/fevral/735224(meqale).pdf
http://ek.anl.az/search/query?match_1=PHRASE&field_1=title&term_1=Az%C9%99rbaycan&theme=e-kataloq
http://ek.anl.az/search/query?match_1=PHRASE&field_1=title&term_1=Az%C9%99rbaycan&theme=e-kataloq
http://www.anl.az/down/meqale/azerbaycan/2021/fevral/736243.htm
http://www.anl.az/down/meqale/azerbaycan/2021/fevral/736243.htm


71 

 

 

Gəncə teatrında Xocalı soyqırımı haqqında 
film // 525-ci qəzet.-2021.- 17 fevral.- S.12. 
http://www.anl.az/down/meqale/525/2021/
fevral/734830.htm 
 

Məqalədə Gəncə Dövlət Dram Teatrının kollektivinin Xocalı 
soyqırımının 29-cu ildönümü ilə əlaqədar hazırladıqları “Qayıdış” 
adlı qısametrajlı filmdən bəhs olunur. 
 

 
Haaqada Xocalı qurbanlarının xatirəsinə 
abidə yeni məkanda // Mədəniyyət.- 2021.- 3 
mart.- S.8. 
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyye
t/2021/mart/736699.htm 
 

Məqalədə Niderland Krallığının Haaqa şəhərində Xocalı soy-
qırımı qurbanlarının xatirəsinə ucaldılan abidənin yeni məkanda 
açılış mərasimindən bəhs olunur. 

 
Hacıyeva, M. Xocalı faciəsi / Maarifə Hacı-
yeva // Ədəbiyyat qəzeti.- 2021.- 27 fevral.- 
S.18-19. 
http://www.anl.az/down/meqale/edebiyyat/
2021/fevral/736295.htm 
 

Məqalədə Ermənistanın paytaxtı Yerevan şəhərinin Azərbay-
canın qədim şəhərlərindən sayılan İrəvan şəhəri olması haqqında 
məlumatlar, bir sıra digər tarixi faktlardan bəhs olunur. Burada 
həmçinin ermənilərin törətdiyi Xocalı soyqırımı və 27 sentyabr II 
Qarabağ müharibəsi haqqında da məlumatlar verilir. 
 

Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə hazır-
lanan www.khojalytoday.com akademik re-
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surs bazasının təqdimatı olub // 
Azərbaycan.- 2021.- 27 fevral.- S.9. 
http://www.anl.az/down/meqale/azerbayca
n/2021/fevral/736363.htm 
 

Məqalədə fevral ayının 26-da Bakı Kitab Mərkəzində “Xoca-
lıya ədalət!” beynəlxalq maarifləndirmə kampaniyası çərçivəsində 
Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə hazırlanan 
www.khojalytoday.com akademik resurs bazasının təqdimat mə-
rasimindən bəhs olunur. 
 

Həsənova, Ş. Xocalı faciəsi - humanizm 
prinsiplərinə qara ləkə / Şəbnəm Həsənova 
// Xalq qəzeti.- 2021.- 23 fevral.- S.5. 
http://www.anl.az/down/meqale/xalqqazeti
/2021/fevral/735649(meqale).pdf 
 

Məqalədə Azərbaycan dövlətinin Xocalı soyqırımının dünya-
da soyqırımı kimi tanıdılması ilə bağlı atdığı qətiyyətli addımlar-
dan bəhs olunur. Müəllif burada müzəffər Ali Baş Komandan İl-
ham Əliyevin rəhbərliyi ilə xalqımızın yaşadığı qələbə sevincini 
də oxucuların diqqətinə çatdırmışdır. 

 
Həsənova, Ş. Ombudsman Xocalı soyqırımı-
nın 29-cu ildönümü ilə əlaqədar bəyanat ya-
yıb/ Şəbnəm Həsənova // Xalq qəzeti.- 2021.- 
23 fevral.- S.5. 
http://www.anl.az/down/meqale/xalqqazeti
/2021/fevral/735651(meqale).pdf 
 

Məqalədə Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə 
Müvəkkili (Ombudsman) Səbinə Əliyevanın Xocalı Soyqırımının 
29-cu ildönümü ilə əlaqədar yaydığı bəyanatdan bəhs edilir. 
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Hüseynli, Q. Xocalı Soyqırımı / Qabil Hü-
seynli // Respublika.-2021.- 26 fevral.- S.6. 
http://www.anl.az/down/meqale/respublika
/2021/fevral/736278.htm 
 

Məqalədə ermənilərin törətdikləri qətliam və Xocalı Soyqırı-
mında Sovet ordusunun iştirakı məsələləri oxucuların diqqətinə 
çatdırılmışdır. Burada həmçinin dünya mətbuatında işıqlandırılan 
erməni vəhşilikləri də öz əksini tapmışdır. 

 
Hüseynova, L. Xocalı faciəsi - insanlığa 
qarşı ən böyük cinayət / Lalə Hüseynova // 
Hərbi And.- 2021.- 26 fevral .- S.13. 
http://www.anl.az/down/meqale/herbi_and
/2021/fevral/736383.htm 
 

Məqalənin əvvəlində Azərbaycan Respublikasının Silahlı 
Qüvvələrinin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin rəhbərliyi altın-
da başlayan 44 günlük Vətən müharibəsindən bəhs edən müəllif, 
daha sonra Xocalı soyqırımına doğru gedən yolun mürəkkəb 
siyasi, hərbi səbəblərindən də söz açmışdır. 

 
Xocalı qurbanlarının qisası İkinci Qarabağ 
müharibəsində alındı // Mədəniyyət.- 2021.- 
26 fevral.- S.1;2. 
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyye
t/2021/fevral/736107.htm 
 

Məqalədə Prezident İlham Əliyevin fevral ayının 25-də Ba-
kının Ramana qəsəbəsindəki yaşayış kompleksində şəhid ailələri 
və müharibə əlillərinə mənzillərin təqdim olunması mərasimindən 
bəhs olunur. 
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 “Xocalının sağalmayan yarası” adlı elmi 
sessiya // Xalq qəzeti.-2021.- 27 fevral.- S.9. 
http://www.anl.az/down/meqale/xalqqazeti
/2021/fevral/736458.htm 
 

Məqalədə Xocalı soyqırımının 29-cu ildönümü münasibətilə 
fevral ayının 25-də Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədə-
biyyatı Muzeyində keçirilən elmi sessiyadan bəhs olunur. Qeyd 
olunur ki, “Xocalının sağalmayan yarası” adlı elmi sessiyada üç 
məruzə dinlənilmişdir. 
 

Xocalı soyqırımı haqqında silsilə materiallar 
təqdim edilib// 525-ci qəzet.- 2021.- 25 
fevral.- S.16. 
http://www.anl.az/down/meqale/525/2021/
fevral/736162.htm 
 

Məqalədə Mədəniyyət Nazirliyinin karantin tədbirləri çərçi-
vəsində Xocalı soyqırımının 29-cu ildönümünə həsr edilmiş təd-
birlər planına əsasən, Respublika Gənclər Kitabxanasının hazırla-
dığı silsilə xarakterli videomateriallardan bəhs edilir. 
 

“XX əsrin ən dəhşətli insanlıq cinayəti”// 
Mədəniyyət.- 2021.-3 mart.- S.7. 
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyye
t/2021/mart/736686.htm 
 

Məqalədə Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetində 
“Xocalı soyqırımı: XX əsrin ən dəhşətli insanlıq cinayəti” mövzu-
sunda təşkil olunmuş onlayn tədbirdən bəhs olunur. 
 

Qənizadə, Ç. Xocalı soyqırımına dünya bir-
liyi biganə qalmamalıdır / Çingiz Qənizadə 
// Xalq qəzeti.-2021.- 27 fevral.- S.11. 
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http://www.anl.az/down/meqale/azerbayca
n/2021/fevral/736466.htm 
 

Məqalədə “ZOOM” platforması ilə Avropa Azərbaycanlıları 
Konqresinin Xocalı soyqırımının 29-cu ildönümünə həsr olunan 
onlayn konfransdan bəhs olunur. 
 

Quliyev, D. Xocalı faciəsi bəşər tarixinin ən 
qanlı hadisələrindən biridir/ Dilqəm 
Quliyev// Olimpiya dünyası.- 2021.- 
23fevral.- 1 mart.- S.4. 
http://www.anl.az/down/meqale/olimpiya_d
unyasi/2021/fevral/736042.htm 
 

Məqalədə Xocalıda baş verən qətllərin xarici kütləvi informa-
siya vasitələrində əks olunmasından bəhs olunur. Burada qeyd 
olunur ki, dünyanın ən nüfuzlu KİV-lərində Xocalı şəhərində er-
məni terrorçuları və quldur birləşmələri tərəfindən törədilən soy-
qırım faktını təsdiq edən faktlar yer almışdır. 
 

 
Mahmudzadə, S. Unudulmaz  faciə: Xocalı 
soyqırımı / Səfər Mahmudzadə // 
Respublika.- 2021.- 10 mart.- S.4. 
http://www.anl.az/down/meqale/respublika
/2021/mart/737644.htm 
 

Məqalədə qeyd olunur ki, Xocalı faciəsi xalqımıza qarşı er-
mənilərin törətdiyi milli qırğın olmaqla yanaşı, həm də beynəlxalq 
cinayətdir. Burada hadisə yerinə gələn yerli və xarici jurnalist-
lərin, tədqiqatçıların dəhşətli faciə haqqında fikirləri də öz əksini 
tapmışdır.  
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Məhərrəmli, Z. Xocalı qurbanlarına elegiya 
və ya vətəndaş-şairin harayı / Zemfira Mə-
hərrəmli // Ədəbiyyat qəzeti.- 2021.- 27 
fevral.- S.22. 
http://www.anl.az/down/meqale/edebiyyat/
2021/fevral/736323.htm 
 

Məqalədə şairə Nurəngiz Günün dünya tarixində ən qanlı 
cinayətlərdən olan Xocalı soyqırımını bəşəriyyətə car çəkməkdən 
ötrü qələmə aldığı “Xocalı simfoniyası”adlı poemasından bəhs 
olunur. Qeyd olunur ki, bu əsər faciə qurbanlarına ağı deyən, uca 
Tanrıdan onlara təskinlik verməsini istəyən Azərbaycan qadını-
nın, vətəndaş-şairin haqq səsidir. 
 

 
Milli Kitabxananın “Xocalı 29” adlı virtual 
sərgisi // Mədəniyyət.-2021.- 26 fevral.- S.3. 
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyye
t/2021/fevral/736215.htm 
 

Məqalədə Azərbaycan Milli Kitabxanasının əməkdaşları tərə-
findən hazırlanan “Xocalı 29” adlı virtual sərgidən bəhs olunur. 
 

Milli Məclisdə Xocalı soyqırımına həsr 
olunmuş rəsm sərgisi təşkil olunub// 
Azərbaycan.- 2021.- 27 fevral.- S.2. 
http://www.anl.az/down/meqale/azerbayca
n/2021/fevral/736358.htm 
 

Məqalədə fevral ayının 26-da parlamentin inzibati binasının 
foyesində Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafarovanın iştirakı ilə 
YARAT Müasir İncəsənət Mərkəzinin rəssamı, Belçika Kral İncə-
sənət Akademiyasının məzunu Ramal Kazımın Xocalı soyqı-
rımına həsr olunmuş rəsm sərgisinin nümayişindən bəhs olunur. 
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Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Qaza-
xıstan Parlamentini Xocalı soyqırımını tanı-
mağa çağırıb // Azərbaycan.- 2021.- 30 
sentyabr.- S.3. 
http://www.anl.az/down/meqale/azerbayca
n/2021/sentyabr/758353(meqale).pdf 
 

Məqalədə Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarovanın rəsmi 
səfəri çərçivəsində Qazaxıstan Przidenti Kasım-Jomart Tokayevlə 
və Qazaxıstan Parlamenti Məclisinin sədri Nurlan Niqmatulinlə 
görüşündən bəhs olunur. Qeyd olunur ki, S.Qafarova bu görüşdə 
Qazaxıstan Parlamentini Xocalı soyqırımını tanımağa çağırmışdır. 
 

Muradlı, X. Xocalıya ədaləti artıq bütün 
dünya tələb etməlidir: Ali Baş Komandan 
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə müzəffər 
ordumuz  Xocalı soyqırımının intiqamını 
döyüş meydanında aldı / Xəyalə Muradlı // 
Azərbaycan.- 2021.- 2 mart.- S.5. 
http://www.anl.az/down/meqale/azerbayca
n/2021/mart/736568.htm 
 

Məqalədə Xocalı faciəsinin həqiqətlərin dünyaya çatdırılma-
sı, bu faciənin xalqımıza qarşı soyqırımı aktı kimi tanınması üçün 
Azərbaycan dövlətinin atdığı zəruri addımlardan bəhs olun-
muşdur. 
 

Mustafa, N. Xocalı soyqırımı qan yaddaşı-
mızda / Nazim Mustafa // Xalq qəzeti.- 
2021.- 26 fevral.- S.5. 
http://www.anl.az/down/meqale/xalqqazeti
/2021/fevral/736518.htm 
 

Məqalədə ermənilərin törətdikləri vəhşiliklər barədə faktlar-
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dan bəhs olunur. Burada həmçinin Xocalıda soyqırımı hadisəsinin 
təfsilatının araşdırılması məsələləri də oxucuların diqqətinə 
çatdırılmışdır. 
 

Mustafayev, O. Xocalıya ədalət: Kampaniya 
çərçivəsində illərlə davam etdirilən məqsəd-
yönlü işlərin Böyük Qələbəmizdə xüsusi yeri 
vardır / Oruc Mustafayev // Azərbaycan mü-
əllimi.-2021.- 26 fevral.- S.3. 
http://www.anl.az/down/meqale/az_muelli
mi/2021/fevral/735901(meqale).pdf 
 

Məqalədə Xocalı soyqırımı ilə bağlı tarixi faktların beynəl-
xalq ictimaiyyətdə dolğun şəkildə məlumatlandırılmasında Hey-
dər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü 
ilə 2008-ci ildə başlanılan “Xocalıya Ədalət” beynəlxalq kampa-
niyasının əhəmiyyətindən bəhs olunur. 
 

Mükərrəmoğlu,M. Təsviri sənətimizdə Xo-
calı mövzusu / Mehdi Mükərrəmoğlu // Xalq 
qəzeti.- 2021.- 20 fevral.- S.6. 
http://www.anl.az/down/meqale/xalqqazeti
/2021/fevral/735493.htm 
 

Məqalədə Azərbaycan rəssamlarının Xocalı soyqırımına həsr 
olunmuş əsərlərindən bəhs olunur. Burada qeyd olunur ki, Xocalı 
faciəsi təkcə azərbaycanlı rəssamların deyil, bir insan kimi bu 
dəhşəti kənardan biganəliklə seyr edə bilməyən xarici rəssamların 
yaradıcılığında da yer almışdır. 
 

Nərimanoğlu, M. Bir gecədə yeddi üzvünü 
itirmiş ailənin müsibəti/ Məhəmməd Nəri-
manoğlu// Azərbaycan.-2021.- 6 mart.- S.10. 
http://www.anl.az/down/meqale/azerbayca
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n/2021/mart/737217.htm 
 

Məqalədə bir gecədə yeddi üzvünü itirmiş Xocalı rayonunun 
Kosalar kənd sakini Qəmbərov Qarsalan Gəray oğlunun ailəsinin 
başına gələn müsibətlərdən bəhs olunur. 

 
Nuriyev, A. Bəşər tarixinin ən qanlı faciəsi 
dünya mediasında: Xocalı soyqırımı ermə-
nilərin beynəlxalq cinayətlərinin tərkib his-
səsidir / Azər Nuriyev // Kaspi.- 2021.- 27 
fevral.- S.6. 
http://www.anl.az/down/meqale/kaspi_az/2
021/fevral/736285(meqale).pdf 
 

Məqalədə Xocalı Soyqırımının 29-cu ildönümü ilə bağlı 
dünyanın bir çox media vasitələrində dərc olunmuş məqalələrdən 
bəhs olunur. Burada Türkiyənin “Habertürk”, “Yeni çağ”, “Koca-
eli”, “Anodolu”, Xarvatiyanın “Veçernji list” qəzetlərində, Böyük 
Britaniyanın “The London Post” saytında, İtaliyanın “Lo 
Spessore” onlayn qəzetində dərc olunan məqalələr oxucuların 
diqqətinə çatdırılmışdır. 
 
 

Rəcəb Tayyib Ərdoğan: Xocalı qətliamının 
acısını unutmayacağıq, kədərini təkrar-tək-
rar yaşayacağıq // Azərbaycan.- 2021.- 27 
fevral.- S.1. 
http://www.anl.az/down/meqale/azerbayca
n/2021/fevral/736317.htm 
 

Məqalədə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın 
“Twitter” sosial şəbəkə hesabında Xocalı soyqırımı ilə bağlı 
etdiyi paylaşımdan bəhs olunur. 
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Rəşid, Ə. Xocalı uğruna qurban gedən 6 
Milli Qəhrəman: müəllim, polis, hərbiçi, 
traktorçu, fəhlə/ Əntiqə Rəşid // Ədalət.- 
2021.- 27 fevral.- S.7. 
http://www.anl.az/down/meqale/adalet/202
1/fevral/736468(meqale).pdf 
 

Məqalədə Xocalı uğrunda qurban gedən Milli Qəhrəmanla-
rımız Novruzov Ələsgər Xanlar oğlu, Hacıyev Əlif Lətif oğu, Hü-
seynov Tofiq Mirsiyab oğlu, Quliyev Aqil Sahib oğlu, Səlimov 
Araz Bahadur oğlu və Rüstəmov Füzuli Salah oğlu haqqında 
məlumatlar oxucuların diqqətinə çatdırılmışdır. 
 

 
Rzayev, M. Xalqımızın əbədi qubar yeri-
Xocalı / Məhəmmədəli Rzayev // 
Respublika.- 2021.- 24 fevral.- S.6. 
http://www.anl.az/down/meqale/respublika
/2021/fevral/736240(meqale).pdf 
 

Məqalədə Xocalı faciəsinin dəhşətlərindən bəhs edən müəllif, 
son 28 ildə Xocalı həqiqətlərinin dünyaya tanıdılması, Ermənis-
tanın insanlıq əleyhinə törətdiyi cinayətin beynəlxalq miqyasda 
ifşası istiqamətində görülən işlərdən söz açmışdır. 
 

Sarıyeva, İ. Dünya ölkələrində sayca artan 
Xocalı abidələri - ən yeni dövlətçilik tarixi-
mizin tutarlı faktları... / İradə Sarıyeva // 
Bakı Xəbər.-2021.- 27 fevral., 1 mart.- S.10. 
http://www.anl.az/down/meqale/baki_xeber
/2021/fevral/736938(meqale).pdf 
 

Məqalədə bir çox dünya ölkələrində Xocalı qurbanlarına 
qoyulan abidələrdən bəhs olunur. Burada Bakıda ucaldılmış “Ana 

http://ek.anl.az/search/query?match_1=PHRASE&field_1=title&term_1=%C6%8Fdal%C9%99t&theme=e-kataloq
http://ek.anl.az/search/query?match_1=PHRASE&field_1=title&term_1=%C6%8Fdal%C9%99t&theme=e-kataloq
http://www.anl.az/down/meqale/adalet/2021/fevral/736468(meqale).pdf
http://www.anl.az/down/meqale/adalet/2021/fevral/736468(meqale).pdf
http://ek.anl.az/search/query?match_1=PHRASE&field_1=title&term_1=Respublika&theme=e-kataloq
http://ek.anl.az/search/query?match_1=PHRASE&field_1=title&term_1=Respublika&theme=e-kataloq
http://ek.anl.az/search/query?match_1=PHRASE&field_1=title&term_1=Respublika&theme=e-kataloq
http://www.anl.az/down/meqale/respublika/2021/fevral/736240(meqale).pdf
http://www.anl.az/down/meqale/respublika/2021/fevral/736240(meqale).pdf
http://ek.anl.az/search/query?match_1=PHRASE&field_1=title&term_1=Bak%C4%B1+X%C9%99b%C9%99r&theme=e-kataloq
http://ek.anl.az/search/query?match_1=PHRASE&field_1=title&term_1=Bak%C4%B1+X%C9%99b%C9%99r&theme=e-kataloq
http://ek.anl.az/search/query?match_1=PHRASE&field_1=title&term_1=Bak%C4%B1+X%C9%99b%C9%99r&theme=e-kataloq
http://www.anl.az/down/meqale/baki_xeber/2021/fevral/736938(meqale).pdf
http://www.anl.az/down/meqale/baki_xeber/2021/fevral/736938(meqale).pdf


81 

 

 

harayı” abidəsi, Hollandiyada, Berlində, Meksikada, Bosniya və 
Herseqovinada, eləcə də Türkiyənin bir sıra şəhərlərində Xocalı 
soyqırımına aid ucaldılmış abidələr haqqında oxuculara məlumat-
lar verilir. 
 

Səfir Hidayət Orucov: “Bu qırğın soyqırım 
siyasətinin dəhşətli nümunəsidir”// 525-ci 
qəzet.-2021.- 26 fevral.- S.4. 
http://www.anl.az/down/meqale/525/2021/
fevral/735984.htm 
 

Məqalədə fevral ayının 25-də Milli Kitabxanada Mədəniyyət 
Nazirliyinin tabeliyində olan kitabxanaların iştirakı ilə “Xocalı 
soyqırımı-29” mövzusunda keçirilən videokonfransdan və pro-
fesssor Əliağa Cəfərovun Türkiyədə nəşr edilmiş “Qırğın” kitabı-
nın onlayn təqdimat mərasimindən bəhs olunur. 
 

Süleymanqızı, G. Xocalı faciəsi -yandırılan 
körpələr gözləri çıxarılan cavanlar/ Gülər 
Süleymanqızı// Olaylar.- 2021.- 19-25 fev-
ral.- S.10. 
http://www.anl.az/down/meqale/olaylar/20
21/fevral/735540(meqale).pdf 

 
Məqalədə müxtəlif multimedia vasitələrində gedən sujetlər-

dən götürülmüş erməni vəhşiliklərinin şahidlərinin və Xocalı 
qurbanlarının yaxınlarının verdiyi ifadələr öz əksini tapmışdır. 
 

Süleymanov, E. Xocalı cəlladlarının müha-
kimə ediləcəyi gün uzaqda deyil / Elxan 
Süleymanov // Xalq Cəbhəsi.- 2021.- 23 
fevral.- S.3. 
http://www.anl.az/down/meqale/xalqcebhes
i/2021/fevral/735612.htm 
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Məqalədə Xocalı faciənin dünya ictimaiyyəti tərəfindən 
soyqırım cinayəti kimi tanınmasının gələcəkdə oxşar faciələrin 
baş verməsinin qarşısının alınması üçün kəsb etdiyi əhəmiyyətdən 
bəhs olunur. 

 
Tahir, R. Xocalı soyqırımının xarici me-
diada ilk əks-sədası / R.Tahir // Xalq qəzeti.- 
2021.- 2 mart.- S.9. 
http://www.anl.az/down/meqale/xalqqazeti
/2021/mart/736578(meqale).pdf 
 

Məqalədə “Vaşinqton Post”, “İndependent”, “Nyu York 
Tayms”, “BBC Morning News”, “Vaşinqton Tayms”, “Sandey 
Tayms”, “Röters”, “Tayms” kimi xarici media səhifələrində 
Xocalı Soyqırımının dəhşətlərindən bəhs edən məqalələr öz əksini 
tapmışdır. 

 
Təhməzov, E. Xocalı soyqırımı Laçın torpa-
ğında ilk dəfə anıldı / ElbrusTəhməzov // 
525-ci qəzet.- 2021.- 4 mart.- S.7. 
http://www.anl.az/down/meqale/525/2021/
mart/736915(meqale).pdf 
 

Məqalədə fevral ayının 24-də Laçın rayonu ərazisində yer-
ləşən qədim Alban məbədində - Ağoğlan monastrında təşkil olun-
muş Xocalı Soyqırımı qurbanlarının anım mərasimindən bəhs 
olunur. 
 

Türkiyə parlamentində Xocalı soyqırımının 
29-cu ildönümü ilə bağlı anım mərasimi və 
sərgi keçirilib // Azərbaycan.- 2021.- 26 
fevral.- S.4. 
http://www.anl.az/down/meqale/azerbayca
n/2021/fevral/736238.htm 
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Məqalədə Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla 
Əliyevanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilən “Xocalıya ədalət!” 
beynəlxalq kampaniyası çərçivəsində Azərbaycanın Türkiyədəki 
səfirliyi tərəfindən Türkiyə Böyük Millət Məclisində (TBMM) 
Xocalı soyqırımının 29-cu ildönümü ilə əlaqədar təşkil olunan 
anım mərasimindən bəhs olunur. 

 
Yuta ştatının qanunverici məclisi önündə 
Xocalıya həsr edilən sərgi // Mədəniyyət.- 
2021.- 24 fevral.- S.8. 
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyye
t/2021/fevral/735963.htm 

 
Məqalədə Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi və 

Yuta-Azərbaycan İcmasının nümayəndəsi Faiq Səfərlinin təşkilat-
çılığı ilə ABŞ-ın Solt Leyk Siti (Salt Lake City) şəhərinin mərkə-
zində - Yuta ştatının qanunverici məclisi - Kapitol binası qarşı-
sında Xocalı faciəsinin 29-cu ildönümü ilə əlaqədar açıq havada 
təşkil olunmuş sərgidən bəhs olunur. 
 

Zahidov, B. Xocalı soyqırımı – erməni 
faşizminin iç üzü / Bəhram Zahidov // Xalq 
qəzeti.- 2021.- 24 fevral.- S.4. 
http://www.anl.az/down/meqale/xalqqazeti
/2021/fevral/735840(meqale).pdf 
 

Məqalədə Xocalı soyqırımınından bəhs edən müəllif, erməni 
faşizmi və onun acı nəticələrini hüquqi cəhətdən təhlil etmişdir. 
Burada həmçinin beynəlxalq müstəvidə Xocalı faciəsinə yanaşma 
da öz əksini tapmışdır. 
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2022 
 

Amerikalı mer Xocalı soyqırımının 30-
cu ildönümü ilə bağlı bəyannamə 
imzalayıb // Azərbaycan.- 2022.- 18 fevral.- 
S.4. 
http://www.anl.az/down/meqale/azerbaycan/
2022/fevral/782063.htm 
 

Məqalədə ABŞ-ın Florida ştatının Hallandeyl Biç şəhərinin 
meri Coy Kuperin Xocalı soyqırımının 30-cu ildönümü ilə 
əlaqədar imzaladığı bəyannamədən bəhs olunur. 

 
Aslanova Yazkan, E. Türkiyədə Xocalı 
soyqırımı qurbanları anılıb / Esmira 
Yazkan Aslanova // Respublika.-2022.- 22 
fevral.- S.5. 
http://www.anl.az/down/meqale/respublika/2
022/fevral/782505(meqale).pdf 
 

Məqalədə Türkiyənin Osmaniyə Korkut Ata Universitetində 
“Xocalı Soyqırımının otuzuncu ildönümü və “Türkiyə 
Azərbaycan əlaqələri” mövzusunda keçirilən konfransdandan 
bəhs olunur. Qeyd olunur ki, konfrnasda Osmaniyə Korkut Ata 
Universitetinin rektoru, professor Turqay Uzun və Azərbaycanın 
Türkiyədəki səfirliyinin birinci katibi Elxan Zeynalov çıxış 
etmişdir. 

 
Aydınoğlu, T. Erməni faşizminin Xocalı 
qətliamı / Tahir Aydınoğlu // Xalq qəzeti.-
2022.- 20 fevral.- S.5. 
http://www.anl.az/down/meqale/xalqqazeti/2
022/fevral/782100(meqale).pdf 
 

Məqalədə Xocalı Soyqırımının canlı şahidlərindən olan, 
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müəllim Səidə Cəfərovanın, Xocalıdan məcburi köçkün düşmüş 
Məhəmməd Orucovun,  8 gün erməni əsirliyində qalmış Dürdanə 
Ağayevanın dəhşətli faciə haqqında söylədikləri fikirlər 
oxucuların diqqətinə çatdırılmışdır. 

 
Bağırov, S. Xocalı soyqırımı bəşəriyyətə 
qarşı tarixi cinayətdir / Səbuhi Bağırov // 
Xalq qəzeti.-2022.- 22 fevral.- S.6. 
http://www.anl.az/down/meqale/xalqqazeti/2
022/fevral/782369(meqale).pdf 

 
Məqalədə Ermənistanın Azərbaycana qarşı işğalçılıq 

müharibəsinin gedişində dinc azərbaycanlı əhaliyə qarşı törədilən 
ən dəhşətli soyqırımı cinayəti sayılan Xocalı soyqırımının 
dəhşətləri haqqında məlumat verilir. Məqalənin sonunda  44 
günlük Vətən müharibəsində qazanılan möhtəşəm tarixi zəfərimiz 
də oxucuların diqqətinə çatdırılmışdır. 

 
Çukurova Universitetinin tələbələri 
dünya ictimaiyyətinə “Xocalıya ədalət!” 
çağırışı ediblər // Azərbaycan.-2022.- 20 
fevral.- S.16. 
http://www.anl.az/down/meqale/azerbaycan/
2022/fevral/782225.htm 
 

Məqalədə Türkiyənin Adana şəhərində fəaliyyət göstərən 
Çukurova Universitetində Xocalı soyqırımının 30-cu ildönümü ilə 
əlaqədar təşkil olunmuş anım mərasimindən bəhs olunur. 

 
Hüseynova, R. Xocalı soyqırımı 
bəşəriyyətin faciəsidir / Rəfiqə 
Hüseynova // Səs.- 2022.- 9 fevral.- S.10. 
http://www.anl.az/down/meqale/ses/2022/fev
ral/780599(meqale).pdf 
 

http://ek.anl.az/search/query?match_1=PHRASE&field_1=title&term_1=Xalq+q%C9%99zeti&theme=e-kataloq
http://ek.anl.az/search/query?match_1=PHRASE&field_1=title&term_1=Xalq+q%C9%99zeti&theme=e-kataloq
http://ek.anl.az/search/query?match_1=PHRASE&field_1=title&term_1=Xalq+q%C9%99zeti&theme=e-kataloq
http://www.anl.az/down/meqale/xalqqazeti/2022/fevral/782369(meqale).pdf
http://www.anl.az/down/meqale/xalqqazeti/2022/fevral/782369(meqale).pdf
http://ek.anl.az/search/query?match_1=PHRASE&field_1=title&term_1=Az%C9%99rbaycan&theme=e-kataloq
http://ek.anl.az/search/query?match_1=PHRASE&field_1=title&term_1=Az%C9%99rbaycan&theme=e-kataloq
http://www.anl.az/down/meqale/azerbaycan/2022/fevral/782225.htm
http://www.anl.az/down/meqale/azerbaycan/2022/fevral/782225.htm
http://ek.anl.az/search/query?match_1=PHRASE&field_1=title&term_1=S%C9%99s&theme=e-kataloq
http://ek.anl.az/search/query?match_1=PHRASE&field_1=title&term_1=S%C9%99s&theme=e-kataloq
http://www.anl.az/down/meqale/ses/2022/fevral/780599(meqale).pdf
http://www.anl.az/down/meqale/ses/2022/fevral/780599(meqale).pdf


86 

 

 

Məqalənin əvvəlində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
İlham Əliyevin Xocalı Soyqırımının 30-cu ildönümü ilə bağlı 
imzaladığı sərəncamdan bəhs olunur. Faciə haqqında geniş 
şəkildə məlumat verən müəllif daha sonra Prezident İlham 
Əliyevin şəhid ailələrinin üzvləri və müharibə əlilləri ilə görüşü 
zamanı etdiyi çıxışdan da bəhs etmişdir. 

 
İsmayıl, K. Xocalının şəhid Milli 
qəhrəmanları / Kamil İsmayıl // 
Respublika.- 2022.- 22 fevral.- S.5. 
http://www.anl.az/down/meqale/respublika/2
022/fevral/782499(meqale).pdf 
 

Məqalədə Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları Novruzov 
Ələsgər Xanlar oğlunun və Rüstəmov Füzuli Salah oğlunun 
Xocalı faciəsi zamanı göstərdikləri igidliklərdən bəhs olunur.  

 
Kamal,M. Sözün bitdiyi yer / Mustafa 
Kamal  // Respublika.- 2022.- 18 fevral.- 
S.4. 
http://www.anl.az/down/meqale/respublika/2
022/fevral/781977(meqale).pdf 
 

Məqalədə 19-26 fevral tarixlərində Xocalı soyqırımı 
haqqında həqiqətləri dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq üçün 
Türkiyənin İstanbul şəhərində və daha 25 vilayətində “Xocalı 
həftəsi” adlı tədbirlər proqramı çərçivəsində təşkil olunmuş anım 
mərasimlərindən bəhs olunur. 

 
Rəsuloğlu, M. “Ölüm”dən sonrakı 
həyat?! Xocalı sakinləri ilə dərdləşmə... / 
Mahir Rəsuloğlu // İki sahil.- 2022.- 18 
fevral.- S.5. 
http://www.anl.az/down/meqale/iki_sahil/20
22/fevral/781906.htm 
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Məqalə Xocalı faciəsinin otuzuncu ildönümü münasibətilə 

qələmə alınmışdır. Burada şəhid anası Mələk Abbasovanın və 
yaxın qohumları ilə birgə uşaqlığını itirmiş 39 yaşlı Xeyransa 
Quliyevanın faciə haqqında verdiyi müsahibədən bəhs olunur. 
 

Türkiyəli rektor: “Xocalı soyqırımının 
dəhşətlərini unutmamalı, 
unutdurmamalıyıq” // Azərbaycan.- 2022.- 
18 fevral.- S.4. 
http://www.anl.az/down/meqale/azerbaycan/
2022/fevral/782079.htm 
 

Məqalədə Osmaniyə Korkut Ata Universitetinin rektoru 
professor Turqay Uzunun Xocalı faciəsi ilə bağlı verdiyi 
müsahibəsindən bəhs olunur. Burada qeyd olunur ki, faciə ilə 
əlaqədar “Xocalı soyqırımı otuzuncu ildönümündə və Türkiyə-
Azərbaycan əlaqələri” mövzusunda konfrans təşkil olunmuşdur. 
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