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Bu kitabda müəllifin tarixi faktlara əsaslanaraq xalqımızın 
böyük faicəsi – Xocalı soyqrımı haqqında tarixi esseləri, pub-
lisistik düşüncələri bədii sözün aynasında təqdim olunub.

İnanırıq ki, bu kitab oxucular tərəfindən maraqla qarşıla-
nacaq.
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ÖN SÖZ 
və ya 

Yaddaşımızın Kərbəlası

Bir insanın öz millətini, vətənini sevməsi, onun di-
lini, əxlaqını, dinini və tarixini sevməsi deməkdir. Bir 
millətin dili, əxlaqı, dini və tarixinin hamısı birlikdə o 
millətin mədəniyyətidir.

Bir millətin yaşadığı coğrafiyanın adı vətəndir. Bir 
millət üçün vətən sadəcə üzərində yaşadığı düzənlik, 
dağ, meşə və axar sular deyildir. Ruhumuzda vətənin 
ayrı bir yeri və mənası vardır. Mədəniyyətimizdə vətən, 
namus, şərəf, heysiyyət və azadlığımızın bir başqa adı-
dır. Vətən itiriləndə, dini və əxlaqi bütün müqəddəs 
dəyərlərimiz də onunla birlikdə itir.

Vətənlərinə sahib çıxmağı bacarmamış millətlər, nə 
dinlərinə, nə də dillərinə sahib ola bilməmişlər. Dili-
mizdəki “Vətən sevgisi imandandır” sözü bu baxımdan 
son dərəcə mənalıdır və sadəcə bizim mədəniyyətimizə 
xas bir anlayışdır.

Həqiqətən də vətən sevgisi imandandır, çünki iman, 
ancaq azad bir vətən üzərində yaşana bilər. Vətən iti-
rilərsə, din və imanın əldən getməsi qaçılmazdır. İnsan-
lar namus, şərəf və azadlıq kimi müqəddəs dəyərlərinə 
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hər şeydən daha çox əhəmiyyət verirlər. Çünki insan 
ancaq bu dəyərlərlə insanlığını yaşama imkanı tapmaq-
dadır. Buna görə bu müqəddəs dəyərlərin yaşana bilə-
cəyi coğrafi məkanın dilimizdəki adı – Vətəndir!

Zaman ötür, fəsillər dəyişir, illər əsrlərə, əsrlər mi-
nilliklərə çevrilir, tarixə dönür. Bu illər ərzində bir çox 
tarixi hadisələr baş verir. Bəzi tarixi hadisələr müəyyən 
dövrdən sonra yaddan çıxır, unudulur. Lakin elə tarixi 
hadisələr də var ki, heç vaxt unudulmur.

Qərinələr ötsə belə nəsillər bir-birini əvəz etsə belə 
öz qanları ilə dastan yazan şəhidlərimiz, torpaq uğrun-
da canından keçən oğul və qızlarımız heç vaxt unudul-
mur. Ən ali, müqəddəs və şərəfli olan şəhidlik zirvəsinə 
yüksələnlər daim qəlblərdə yaşayırlar. Uca Yaradanın, 
Vətənin, millətin yolunda şüurlu surətdə canlarını fəda 
edənlər hər zaman hörmətə layiqdirlər.

Hər birimizin qəlbində müqəddəs bir hiss – Vətənə 
olan məhəbbət hissi yaşayır. Vətən sevgisi insanın qəl-
binə hakim kəsilən, özündən asılı olmadan yaranan bir 
ümmandır. Hər bir kəs bu dünyaya göz açdığı anda ilk 
olaraq anasını görürsə, ilk qədəmlərini Vətən torpağın-
da atır və torpaq sevgisinin hərarətini də bu zaman du-
yur.

Bu hərarət zaman keçdikcə o qədər artır ki, insan 
bir an belə Vətənsiz yaşaya bilmir. Bu amal uğrunda 
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gözünü qırpmadan, ölümün gözünə dik baxan oğul və 
qızlarımızı yad etmək, xatirəsini əziz tutmaq isə hər bi-
rimizin ən müqəddəs borcudur. Bu gün şəhidlər bizim 
həm nisgilimiz, kədərimiz, ürək ağrımız, həm də qürur 
yerimiz, fəxrimizdir. Gənc nəsilə qürur yerimiz olan şə-
hidlərimizi tanıtmaq, onları vətənpərvər ruhda böyüt-
mək, torpağına bağlı, millətinə hörmət hissi ilə tərbiyə 
etmək isə hər bir vətəndaşın ən ümdə vəzifəsidir.

Səkinə Turabqızının tarixi faktlara söykənərək 
qələmə aldığı “Xocalı ağrısı” kitabı onun vətənpərvərlik 
duyğularının bədii-publisistik esselərlə ehtivası olmaq-
la yanaşı, həm də vətəndaş ziyalı mövqeyinin ehtivası-
dır. Kitabda tarixi məlumatlarla bərabər, faciə şahidlə-
rinin ürək yanğısı ilə dolu olan söhbətlərini həyəcansız 
oxumaq mümkün deyil.

Səkinə Turabqızı Xocalının müdafiəsində qəhrə-
mancasına şəhid olmuş vətən oğullarının döyüş yolu-
nu ulu sözün yaddaşında əbədiləşdirir və unudulmağa 
qoymur.

Vaqif Yusifli,
filologiya elmləri doktoru 
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Vətəndaşlıq və İnsanlıq

borcumuz

1992-ci il fevralın 26-da Ermənistan hərbi 
birləşmələri 7 min əhalisi olan Xocalı 

şəhərində genosid aktı həyata keçirdi. Ermənistan 
hərbi birləşmələrinin şəhərə hücumu zamanı bura-
da yalnız 3 minə yaxın insan qalmışdı. Çünki mü-
hasirədə qaldığı 4 aydan artıq zaman ərzində blo-
kadada olduğu üçün əhalinin xeyli hissəsi şəhərdən 
çıxmaq məcburiyyətində qalmışdı. Xocalı soyqırımı 
zamanı 613 nəfər ödürüldü, 1000 nəfər müxtəlif yaş-
lı dinc sakin aldığı güllə yarasından əlil oldu. 106 
nəfər qadın, 63 azyaşlı uşaq, 70 qoca öldürüldü. 8 
ailə tamamilə məhv edildi, 25 uşaq hər iki validey-
nini, 130 nəfər valideynlərindən birini itirdi. Faciə 
baş verən gecə 1275 nəfər dinc sakin girov götürül-
dü, onların 150-sinin taleyi hələ indi də məlum de-
yil. Xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin 
hakimiyyətə qayıdışından sonra bu qanlı faciəyə ilk 
dəfə olaraq hüquqi-siyasi qiymət verilmişdir. 1994-
cü ildə ulu öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 
Azərbaycan parlamenti 26 fevralı Xocalı soyqırımı 
günü kimi qəbul etmişdir. Heydər Əliyev Fondunun 
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vitse-prezidenti Leyla xanım Əliyevanın təşəbbüsü 
ilə fəaliyyət göstərən “Xocalıya ədalət” beynəlxalq 
kampaniyası çərçivəsində dünya ölkələrində mi-
tinqlər, yürüşlər və tədbirlər təşkil olunmuşdur.

O dövrdən başlayaraq dünya azərbaycanlıla-
rı və Prezident İlham Əliyev erməni millətçilərinin 
xalqımıza qarşı törətdikləri cinayətlərin, o cümlə-
dən Xocalı faciəsi haqqında həqiqətlərin beynəlxalq 
ictimaiyyətə çatdırılması, onun soyqırım kimi tanın-
ması üçün məqsədyönlü və ardıcıl fəaliyyət göstərir. 
Bu, Xocalı şəhidləri qarşısında bizim vətəndaşlıq və 
insanlıq borcumuzdur.
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Tarixdən boylanan qədim Xocalı
 

Tarixi Azərbaycan torpaqları müasir siviliza-
siyanın inkişafa başladığı ən qədim yaşayış 

məskənidir. Azərbaycan xalqı zəngin və özünəməxsus 
mədəniyyət, o cümlədən dövlətçilik ənənələri yaratmış-
dır. Yerli və xarici alimlər, etnoqraflar tədqiqatlarında 
bildirmişlər ki, Azərbaycan tarixinin öyrənilməsində 
Xocalı mədəniyyətinin tədqiqi mühüm əhəmiyyətə ma-
likdir. Xocalı başdan-başa tarixi-memarlıq abidələri 
diyarıdır. Buna misal olaraq miladdan əvvəl XIII-VII 
əsrlərə aid Xocalı-Gədəbəy mədəniyyət abidələrini, son 
Tunc və ilk Dəmir dövrlərinə aid Nekropolu, Kurqan 
çölünü, eramızın IV-VII əsrlərinə aid kilsələri, XIV 
əsrə aid Xocalıda Hacı Əli günbəzini, 1356-cı ildə inşa 
olunmuş dairəvi türbəni, XVIII əsrdə tikilmiş Əsgəran 
qalasını və onlarca başqalarını göstərmək olar.

Azərbaycanda Kiçik Qafqaz dağ və dağətəyi rayon-
larında, Kür-Araz çayları arasında son Tunc və ilk Də-
mir dövrlərinə aid arxeoloji mədəniyyət Xocalı-Gədə-
bəy mədəniyyəti abidələri adlandırılır. Xocalı-Gədəbəy 
mədəniyyət abidələri emalatxanalar, qəbirlər və iba-
dətgahlardan ibarətdir. Mədəniyyətin yayıldığı ərazidə 
misəritmə kürələri, mis və tunc məmulatları hazırlayan 
emalatxanaların qalıqları, çaxmaq daşından alət və si-
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lahların istehsal tullantıları aşkar edilmişdir. Buradan 
Neolit dövründə yaşayan insanlara aid əmək alətləri də 
tapılmışdır. Torpaq, daş qutu qəbirlər və kurqanlarda 
ölülər bükülü, uzadılmış, oturdulmuş vəziyyətdə dəfn 
olunmuşdur. Qəbirlərin keramikası demək olar ki, eyni-
dir. Qəbirlərdən tunc, qılınc, təbərzin, toppuz, ox, yaba, 
xəncər, nizə ucluğu, bardak, qazan, cilov, bilərzik, üzük, 
sümükdən hazırlanmış bəzək əşyaları, gildən və daşdan 
hazırlanmış müxtəlif məmulatlar aşkar edilmişdir.

Bu faktlar sübüt edir ki, Xocalı Azərbaycanın ən qə-
dim yaşayış məskənlərindən biridir. Keçmiş SSRİ-nin 
tanınmış etnoqraf alimləri və yerli etnoqraflar qədim 
dövrə aid abidələri daha çox Xocalı və Xankəndi yaxın-
lığında apardıqları tədqiqatlar zamanı tapmışlar. Onlar 
arxeoloji qazıntılar zamanı kurqanlara, qəbir daşlarına 
və müxtəlif yaşayış məskənlərinə rast gəliblər. Qədim 
Xocalı qəbiristanlığındakı 11 saylı kurqandan tapılan 
muncuqlar, üzərində eramızdan əvvəl 1307-1275-ci il-
lərdə Assuriya çarı Adadnirariyə aid mixi yazılar, elə-
cə də müxtəlif çeşidli bəzək əşyaları, saxsı qablar, şüşə 
muncuqlar yerli sakinlərin Şərq ölkələri ilə geniş iqtisa-
di-mədəni əlaqələrindən xəbər verir. Azərbaycanın Ki-
çik Qafqaz dağ və dağətəyi ərazilərində eramızdan əv-
vəl XIII-VII əsrlərdə yayılmış arxeoloji mədəniyyət ilk 
dəfə Xocalı yaşayış məskənində və Gədəbəy rayonunda 
tətbiq olunduğundan bu abidələr Xocalı-Gədəbəy mə-
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dəniyyəti nümunələri adlandırılır. Alimlər sübut edib-
lər ki, Xocalı-Gədəbəy mədəniyyəti son Tunc və erkən 
Dəmir dövrlərinin xarakterik xüsusiyyətlərini özündə 
cəmləşdirir. Qəbirlərdən tunc, qılınc, nizə ucluğu, silah-
lar, ox, yaba, təbərzin, toppuz, bilərzik, sümükdən ha-
zırlanmış bəzək əşyaları, gildən və daşdan hazırlanmış 
müxtəlif əşyalar aşkar edilmişdir. Aparılan toponomik 
araşdırmalar göstərir ki, xalqımızın uzaq keçmişindən 
tutmuş bu gününədək olan məşğuliyyəti Xocalı topono-
miyasında da öz əksini tapmışdır.

İ.M.Dyakonov, M.Kalankatlı və M.Xorenli öz əsər-
lərində Qafqaz Albaniyasının Xocalı rayonu ərazisinə 
aid Qarqar düzünü Qafqaz tayfalarından olan Qarqar-
ların adı ilə bağlayırlar. Onlar alban əlifbasının qarqar-
ların dili əsasında tərtib olunduğu ehtimalını da irəli 
sürüblər. Hazırda Qarqar Xocalıda yerləşən dağ silsilə-
sidir. Qafqaz Albaniyası dövrünü tədqiq edən alimlər-
dən K.V.Trever III əsrdə Albaniyada Qarqar düzü adlı 
yerin olduğunu söyləyib. Adı Qafqaz Albaniyasının 
Qarqar tayfasından götürülmüş Qarqar çayı Şuşa, Xo-
calı, Ağdam, Ağcabədi rayonları ərazisində, Kür ça-
yının hövzəsindədir. Ətraf rayonlar bu çaydan suvar-
mada geniş istifadə edirdi. Qarqar düzü və Qarqar dağ 
silsiləsi adlanan ərazi də Xocalı rayonunun ərazisində 
yerləşən dağ silsiləsidir və Qafqaz tayfalarından olan 
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qarqarların adı ilə bağlıdır. Qarqarlar, utilər, albanlar və 
digər türkdilli xalqlarla birgə Qarabağın qədim sakinlə-
ri hesab olunurlar. Yunan coğrafiyaşünas alimi Strabon 
qarqarların Şimali Qafqazda yaşadıqlarını göstərmiş-
dir. Heç bir alim və tədqiqatçı, hətta tarixin atası hesab 
olunan Heredot, coğrafiyaşünas Strabon, M.Kalankatlı 
belə Qarabağ ərazisində erməni toponimini, mədəniy-
yətini, yaşayış tərzini xatırladan mənbə göstərməyiblər. 
M.Xorenli və M.Kalankatlı alban əlifbasının qarqarla-
rın dili əsasında tərtib olunduğunu etiraf etmişlər. Hətta 
şərqşünas V.V.Bartold XVIII-XIX əsrə aid mənbələrdə 
Orta Qazaxıstanda və Tyan-Şanda Qarqar adlı toponim-
lərin olduğunu deyib. Tarix boyu Azərbaycan xalqının 
yaratdığı Manna, Midiya, Albaniya və Atropatena döv-
lətlərinin formalaşmasında və inkişafında Qarqar boy-
larının böyük rolu olmuşdur.

Xocalı rayonu ərazisindəki Əsgəran qalası XVIII 
əsrdə Qarqar çayının sağ və sol sahillərində Qarabağ 
xanı Pənahəli xan tərəfindən tikilib. İki istehkamdan 
ibarət qala çay daşından inşa olunmuşdur. Yeri gəlmiş-
kən, 1810-cu ildə Rusiya ilə İran arasında sülh danışıq-
ları Əsgəran qalasında aparılmışdır. Əsgəran sözünün 
mənası “Qədim Aran” deməkdir. Tarixi faktlar sübut 
edir ki, Xocalı rayonu ərazisi Azərbaycanın ən qədim, 
qocaman diyarlarından biridir. Aparılan araşdırmalar 
göstərir ki, xalqımızın uzaq keçmişindən tutmuş bu gü-
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nünədək olan məşğuliyyəti, sənətkarlığı, dini baxışları, 
mədəniyyəti Xocalı toponomiyasında öz əksini tapmış-
dır.

Çox təəssüf ki, Xocalı-Gədəbəy mədəniyyət abi-
dələrinin əksəriyyəti Sankt-Peterburq Antropologiya və 
Etnoqrafiya Muzeyinə, Moskvanın Tarix Muzeyinə və 
başqa muzeylərə daşınıb aparılmışdır.

Xocalı rayonu şimaldan və şimal-şərqdən Kəlbəcər 
və Ağdam rayonları, cənubdan və cənub-şərqdən Şuşa 
və Xocavənd, qərbdən isə Laçın rayonu ilə həmsər-
həddir. Səthi əsasən dağlıq zonadan ibarət, ərazisi 926 
kvadrat kilometrdir. Əvvəlki adı Xocalı olmuş, 1930-
1978-ci illərdə Stepanakert (Xankəndi), 1978-1991-ci 
illərdə Əsgəran inzibati ərazisinə aid edilmiş, 1991-ci 
ildən isə yenidən Xocalı adlandırılmışdır. Rayonun 
qərb sərhədi boyunca Qarabağ silsiləsi uzanır. Silsilə-
nin şərq yamacları Xocalı ərazisindən Qarabağ və Mil 
düzlərinə tərəf çay dərələri boyunca uzanır. Bu qədim 
yaşayış məskəninin ən yüksək zirvəsi 2843 metr hün-
dürlükdə olan Qızqala və 2827 metr hündürlükdə olan 
Qırxqız dağlarıdır. Ərazidə yura, tabaşir və antropogen 
çöküntüləri geniş yayılmış, gil, qum, çaqıl və gillicə 
kimi faydalı qazıntılarla zəngindir. İqlimi əsasən mü-
layimdir. Əsas su ehtiyatı Qarqarçay olan Xocalının 40 
faizi palıd, fısdıq və tut ağaclarından ibarət meşələr-
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dir. Etnoqraf alimlər söyləyirlər ki, Xocalı meşələrində 
əsasən dağ keçisinə, cüyürə, vaşaqa, meşə pişiyinə, sü-
leysinə, tülküyə, canavara, hərdən ayıya, quşlardan isə 
kəkliyə, sığırçına, turaca, qırqovula rast gəlmək olurdu. 
Dağlıq sahələri alp və subalp çəmənləri ilə örtülmüşdür. 
Alçaq dağətəyi sahələrdə kserofit kolluqlar və çəmən-
lər vardır. Rayonun kənd təssərrüfatında heyvandar-
lıq, taxılçılıq və üzümçülük əsas yer tuturdu. Xocalıda 
bir-birindən gözəl şəffaf sulu soyuq Qarağac bulağı, 
Ataş bulağı, Əhməd bulağı, Rəhim bulağı, Museyib bu-
lağı, Nəriman bulağı, Üçbulaq və başqa bulaqlar var. 
Xocalının ərazisində 86 kənd yerləşirdi. Məşhur Ağa 
körpüsü Xocalıda, Xankəndi şəhərindən 1 km cənubda 
Qarqar çayı üzərində tikilmişdi. Vaxtilə Qarabağın varlı 
adamlarından olmuş Məhəmməd ağanın adını daşıyan 
və Şuşa ilə əlaqə yaradan Ağa körpüsü 1988-1990-cı 
illərdə dəfələrlə azğınlaşmış erməni quldurlarının təca-
vüzünə məruz qalmış, sonda tamamilə dağıdılmışdır.

Xocalı şəhəri Qarabağ silsiləsinin ətəyində Qarqar, 
İlis və Xocalı çaylarının qovuşduğu ərazidə, Ağbulaq, 
Haraguh, Badara, Daşbulaq, Ballıca, Mehdikənd, Nax-
çıvanik kəndləri əhatəsində, Dağlıq Qarabağın mərkə-
zi Xankəndi şəhərindən 11 km şimal-şərqdə yerləşir. 
1930-cu ildə rayon statusu almışdır. Sonralar Daşbulaq, 
Meşəli, Yaloba, Cəmilli, Kosalar, Kərkicahan, Başkənd, 
Pirəməki, Həsənabad, Cavadlar, Qaragav və Canhəsən 
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kimi iri kəndlər də Xocalı rayonunun tərkibinə veril-
mişdir. Xocalı qəsəbəsi üç hissəyə bölünürdü. Birinci 
Xocalı çayının sol sahilində, İlis çayının Xocalı çayına 
qovuşduğu sahənin əmələ gətirdiyi üçbucaqda yerləşən 
köhnə Xocalı, ikinci Xocalı çayının sağ sahilində köh-
nə Xocalıdan cənubda XX əsrin əvvəllərində müxtə-
lif ərazilərdən gələnlər tərəfindən salınmış Qaladərəsi 
Xocalısı, üçüncüsü Xocalı və Qarqar çayları arasındaki 
köhnə poçt stansiyası ərazisində 1918-1920-ci illərdə 
Ermənistandan qovulmuş qaçqınlar tərəfindən salınmış 
Xocalıdır. Bu şəhər 1905-1906-cı illərdə, 1917-1918-ci 
illərdə dəfələrlə xəyanətkar ermənilər tərəfindən yan-
dırılıb dağıdılmışdı. 1992-ci ildə işğaldan əvvəl Ermə-
nistandan, Xankəndidən didərgin salınmış soydaşları-
mız, Özbəkistanın Fərqanə vilayətindən qaçqın düşən 
Ahıska türkləri və yüzlərlə məhsəti türkü də Xocalıda 
məskunlaşmışdı.

1991-ci ildə rayonun əhalisi 7000 nəfərə yaxın idi. 
İşğaldan bir az öncə şəhər statusu almış Xocalının yeni 
tikilmiş geniş yaşayış massivləri, şərab və pivə zavod-
ları, məişət xidməti kombinatı, tikinti müəssisəsi, 100 
çarpayılıq xəstəxana, 30 məktəb, 36 kitabxana, 13 mə-
dəniyyət evi, 31 klub və başqa məişət obyektləri var 
idi. Şəhər statusu alandan sonra Xocalı xeyli böyümüş, 
orada iri yaşayış massivləri tikilmişdi.
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Qan yaddaşının salnaməsi

Xocalı sovetliyi (sovetliyin tərkibində Xocalı, 
Dərələyəz, Qala-dərəsi kəndləri olmuşdur) 

1978-ci ilə qədər Xankəndi (Stepanakert) rayonunun 
tərkibində, həmin ildən 1990-cı ilə qədər isə Əsgəran 
rayonunun tərkibində olmuşdur. 1991-ci ildə respublika 
hökumətinin qərarı ilə Xocalı rayon və şəhər statusu al-
mışdır. 1991-ci ildən Kərkicahan, Kosalar (Kosalar so-
vetliyi Canhəsən, Qaragav, Cavadlar, Yaloba, Başkənd 
kəndlərini əhatə edirdi), Cəmilli, Meşəli, Daşbulaq 
kəndləri də Xocalının tabeliyinə verilmişdi. Xocalı ra-
yon və şəhər statusu aldıqdan sonra inkişaf edib böyü-
yür, orada yeni, iri miqyaslı yaşayış massivləri salınır-
dı. Ermənistandan, Xankəndindən didərgin salınanların 
və Özbəkistandan köçüb gələn məhsəti türklərinin bir 
hissəsi də Xocalıda məskunlaşmışdılar. Respublika icti-
maiyyətinin diqqəti Xocalıya yönəlmiş, ona ümid çıra-
ğı kimi baxırdılar. Əfsuslar olsun ki, bu ümid çırağı 
söndürüldü, bu günümüzə qara hərflərlə yazılan bir ta-
rixə çevrildi. Xocalı şəhərinin sakinləri bu yurda elə 
bağlanmışdılar ki, onların bu yurddan didərgin düşə-
cəkləri ağıllarına belə gəlmirdi. Lakin min bir zəhmətlə 
tikilən, abadlaşan, qorunan Xocalı bir gecənin (26 fev-
ral 1992) içərisində yandırılıb külə döndü. Dinc əhalisi 
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366-cı rus alayının və erməni hərbi birləşmələrinin əli 
ilə misli görünməmiş bəlalara və qırğına düçar oldu. Bu 
qırğın zamanı bir çox ailələr bütünlüklə məhv edildi. 
Bu isə nə Xocalının qorunmasına cavabdeh olan da-
şürəkli rəhbərlərimizi, nə də dünya ictimaiyyətini nara-
hat etdi. Çünki təbliğat maşınımız da əleyhimizə idi, 
Moskvanın və Ermənistanın dəyirmanına su tökürdü. 
Ona görə də nə səsimizi eşidən, nə də harayımıza çatan 
vardı. Tariximizin daş yaddaşı olan Xocalı təkcə Azər-
baycan xalqının yox, bütün türk-müsəlman dünyasının 
Kərbəlası, Məkkəsi, Mədinəsi, qibləgahı, namusu, qey-
rəti idi. Xocalı şəhid şəhəridir. Qarabağsız Xocalısız 
keçirdiyimiz bir anla da barışmamalıyıq. Başı aşağı, 
utana-utana gəzməməliyik bu müqəddəs Azərbaycan 
torpağının üstündə. Qəflət yuxusundan ayılmalıyıq, 
düşməni oda-alova tutmalıyıq, yaşamaq hüquqlarımızı 
bərpa edib, gələcək nəsillərə ərmağan etməliyik! Har-
dasan, Xocalım, harda? Səni qarışıq yuxularımda gö-
rürəm. Ayılıb topa-tüfəngə sarılmaq istəyirəm. Yağılar-
dan qisas almaq ruhu məndən əl çəkmir ki, çəkmir! 
Dözümüm, dəyanətim tükənib daha. Bu dözümüm tük-
dən asılı bir vəziyyətdədir. Əllərimi uzadıb iki çayın 
qovuşuğu kimi səni qucmaq istəyirəm. Əllərim sənə 
çatmır ki, çatmır. Quca biləydim səni kaş! Şirin bayatı-
lı, nəğməli laylaylarının sehrinə uyuyaydım kaş! Sən-



17

Xocalı ağrısı

siz, adsız-sansız, şöhrətsiz-şansız heç kiməm, Xocalım! 
Xocalı böyüyürdü. Sən demə Xocalı böyüklüyünün 
içində böyük Xocalı dərdi də cücərib boy atırdı. Xoca-
lının dönməz, mərd, cəsur övladları qana qanla cavab 
verdilər. Qorudular göz bəbəyi kimi bu müqəddəs yurd 
yerlərini. Son anda təkləndilər, xəyanətin, naqisliyin 
qurbanı oldular. Bu çox ağır gəldi xocalılara. Onlar 
yurd-yuvalarını itirdilər. Vətəndə vətənsizlik bəlasına 
düçar oldular... Ağdam-Xankəndi dəmir yolu çəkiləndə 
erməni traktorçusunun Xocalı sahəsindən xeyli qızıl 
külçəsi tapması haqqında söz-söhbət gəzirdi, sonradan 
məlum oldu ki, bu söz-söhbət doğru imiş. Bu qızıllar 
dövrümüzə qədər salamat qalan Kurqan təpələrinin cə-
nub istiqamətindən tapılmışdı. Bu torpağın altı da, üstü 
də qızıl idi. Ermənilər tapılan hər bir tarixi tapıntını 
aparıb öz muzeylərini zənginləşdirirdilər. Xocalının bir 
neçə qədim Kurqan qəbiristanlıqları hərbi yol çəkmək 
adı altında dağıdılıb yox edilmişdi. Qəbir daşlarını isə 
daşıyıb tikinti materialı kimi istifadə etmiş, yerində fer-
malar tikmişdilər. Qədim Xocalı kəndi müxtəlif vaxt-
larda (1905, 1906, 1917 və 1918-ci illərdə) yandırılıb, 
talan-qarət edilmişdi. Ağdərədən keçən Gəncə-Qala 
(Şuşa) yolu da hərbi yol çəkmək adı altında bağlamışdı-
lar. Belə qənaətə gəlmək olur ki, sovet hökumətinin 
dövründən ermənilər bu yol ilə hərbi sursat daşıyaraq 
növbəti müharibəyə hazırlaşırmışlar. 1990-cı ilin payı-
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zında Xocalının əkin sahələri od tutub yanırdı. Həmin 
ilin iyul ayında Xocalının 17 hektar taxıl sahəsini ermə-
nilər yandırdılar. Yanğınlar Xocalıdan başlayaraq Ma-
lıbəyli, Quşçular, Həsənabad, Şuşa-Ağdam şose yolu-
nun hər tərəfində olan əkin yerlərini bürümüşdü. Bunu 
ona görə edirdilər ki, əhali köçüb getsin. Xocalı Əsgə-
ran rayonunun Naxçıvanik, Ağbulaq, Noraguh, Badara, 
Daşbulaq, Ballıca və Mehdikənd kəndlərinin əhatəsin-
də, Qarqar, Hilis və Xocalı çaylarının qovşağında yerlə-
şir. Strateji əhəmiyyətə malik olan, lakin müdafiə üçün 
çətin bir ərazidə idi Xocalı. Bütün şah yüksəklikləri er-
mənilərin əlində idi. Bu isə Xocalının müdafiəsini qat-
qat çətinləşdirirdi. Aran Qarabağdan dağlara gedən köç 
yolları da iki istiqamətdə Xocalıdan keçirdi. Bu yolun 
biri Şuşadan keçərək Sarıbaba, Kirs, Laçın istiqamətin-
də, o birisi isə Daşbulaq, Badara və Meşəlidən keçərək 
Qırxqız (Azərbaycan xəritələrinin heç birində Qırxqı-
zın adı çəkilmir, Qarabağ yaylası kimi verilir. Qırxqızın 
adı ancaq mahnılarda, el sənətkarlarının dillərində işlə-
nib), Uzundərə, Kotanqaya, Çınqıllı və s. yaylaq yerlə-
rinə doğru uzanırdı. Yaz və payız aylarında şose yolla-
rında qoyun sürülərinin, mal naxırlarının əlindən yol 
tapıb keçmək üçün saatlarla vaxt lazım olurdu. 16 Xo-
calının Qırxqız dağ silsiləsində yaylaq yerləri, Xo-
cavənd rayonunun ərazisində isə geniş əkin və qışlaq 
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sahələri olmuşdur. Əsgərana rayon statusu verildikdən 
sonra Xocalının torpaq sahələrinin çox hissəsi alınmış, 
erməni kolxozları arasında bölüşdürülmüşdü. Xocalı 
əvvəlcə kolxoz olmuş, sonra isə sovxoz. (Kərkicahanın 
təsərrüfatı da ona birləşdirilmişdi) Xocalı və Kərkica-
han (Xankəndinin 26-cı məhəlləsi adlanırdı) bütövlük-
də azərbaycanlılar yaşayan ərazi olmasına baxmayaraq, 
məsul vəzifələrdə həmişə ermənilər işləmişdilər. Belə-
liklə azərbaycanlılar ermənilərin təsiri altına salınır və 
onlardan asılı vəziyyətdə olurdular. Erməni rəhbərləri 
isə həmişə azərbaycanlılara qarşı məkrli və ikiüzlü si-
yasət yeridirdilər. Bu isə Yuxarı Qarabağın sakinlərinin 
yaddaşından heç bir zaman silinməyəcəkdir. Çünki er-
mənilərin onlara vurduqları maddi, mənəvi zərbələr heç 
vaxt unudulan deyil. Xocalı Laçın rayonunun Şamkənd, 
Piçənis, Şəlvədərəsi ellərinin arxası, dayağı idi. Xocalı 
YevlaxNaxçıvan yolunun arasındakı körpünü xatırla-
dırdı. Bu ellərin möhkəm dostluq və qohumluq əlaqələ-
ri var idi. Vaxtilə Xocalıdan keçən dəmir yolu da onun 
iqtisadi həyatında əsas rol oynayırdı. Xocalı eyni za-
manda Xankəndi erməniləri ilə Əsgəran, Hadrut, Xo-
cavənd və Ağdərə erməniləri arasında keçilməz sərt bir 
qalanı xatırladırdı. Sulu, münbit torpağa malik olan Xo-
calı ildə iki, bəzən isə üç dəfə məhsul verirdi. Xocalıla-
rın uzun illər boyu ağır zəhmət hesabına halal əməklə 
qurduqları, yaratdıqları bir gecənin içində yanıb külə 
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döndü. Tarixi yerləri ilə məşhur olan Xocalı, tarixi şəx-
siyyətləri ilə də seçilən ulu yurd yerlərimizdən biridir. 
Bu ulu yurd yerlərimizdə ermənilər ciddi-cəhdlə çalış-
salar da qədim oğuz-türk toponimlərimizi dəyişdirə bil-
məyiblər. Xocalı rayonu və Xankəndi ərazilərində yer-
ləşən, qədim, tarixi hadisələrlə zəngin olan adlarımızı 
yad etmək, onları unutmamaq lazımdır. Xocalı ərazisin-
də: Qışlaqlar, Böyük Dəmyə, Kiçik Dəmyə, Sərçəli, 
Kərbəlayı Abış qayası, Cəfərtəpəsi, Çınqıl təpəsi, Dik-
daş, Haçatəpə, Xoruz təpə, Uzərrik təpə, Bozun düzü, 
Bozdağ, Kətik, Qarağac bulağı, Əhməd bulağı, Ataş 
bulağı, Nəriman bulağı, Müseyib bulağı, Rəhim bulağı 
və s. Xankəndi şəhəri ərazisində: Ağa körpüsü, Xan qı-
zının bulağı (Qarabağın sonuncu hakimi Mehdiqulu xa-
nın qızı Xurşud Banu Natavanın adınadır), Bəhlul, 
Xanbağı (Xanbağında sovetlər dövrünə qədər yaşamış 
Məhəmmədağanın tikdirdiyi üçmərtəbəli binalar bu gü-
nümüzə kimi qalmış, həmin binalarda həmişə azərbay-
canlılar yaşamışdılar), Yağlıtəpə Yezid xırmanı (həmin 
ərazidə torpaqdan 10—15 sm yuxarı qızılgül kolları 
bitərdi. Ağsaqqallar deyərdilər ki, həmin yerdə günah-
sız azərbaycanlıların qanı tökülüb. O güllər həmin qan-
dan qidalanır bu gün də günahsız şəhidlərin ruhunu ya-
şadırlar özlərində), Şuşa yolu və s. Kərkicahan qəsəbəsi 
ərazisində: Güllü təpə, Öküzuçan, Həbibin bulağı, Bəy-
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lərin bulağı, Hacıyurdu, Zərli yeri, Qızılqaya, Qozlu-
dərə, Kələmlik, Hacıbulağı, Məscid yeri, Qanlı dərə, 
Duzlaq, Çiləbört və s. kimi tarixi yerlər vardır. Cəmilli 
kəndi ərazisində: Kürən, Şəkər bulağı, Xoruzlu təpə, 
Dəyirman dərəsi, Darılı, Darçay, Cüt qoz və s. kimi yer-
lər vardır. Toponimlərimizdən görünür ki, hər bir ad hər 
hansı bir tarixi hadisə ilə əlaqədardır. Eyni zamanda 
Qarabağda-Arsaqda adlarımızın hamısı Azərbaycan di-
limizlə səsləşir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Azər-
baycanda, əsasən də Qarabağda V-VIII yüzilliklərdən 
qabaq ləhcələr, dialektlər, qəbiləbirləşmələrinin dilləri 
geniş yayılmışdı. Burada eyni zamanda ümumxalq dili 
mövcud idi və bu dil əsas ünsiyyət vasitəsi kimi böyük 
imkanlara malik idi. Azərbaycanımızın tarixində yer, 
dağ, çay, qala və s. adlar başqa dillərdə də əks olunmuş-
dur. Alban tarixçisi Musa Qağanqatlının “Alban ölkəsi-
nin tarixi” əsərinin əski ermənicəyə tərcüməsində Azər-
baycan sözlərinin özünə yer tapması aydınlaşdırılır. O 
zaman Azərbaycan dili geniş yayılmış və ona görə də 
Azərbaycan dilində olan sözlər başqa dildə, o sıradan 
qraparda (əski erməni dili) işlənmişdir. Vaxtilə Azər-
baycanda hökmranlıq etmiş hunlar, xəzərilər, səlcuqilər 
moğollar (monqollar), türkmanlar sonradan məğlubiy-
yətə uğramış, onlardan qalanları qəbilələr şəklində bir-
ləşmişdilər. Beləliklə onlar yerli türklərlə birləşmiş və 
yeni bir türk xalqı – azəri türkləri meydana gəlmişdir. 
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Ruhumuzun Xocalı harayı

Xankəndi ilə Əsgəran arasında yerləşən Xocalı 
Dağlıq Qarabağda Şuşadan sonra azərbaycanlıların ya-
şadıqları ikinci böyük yaşayış mərkəzi idi. 1990–cı ildə 
şəhər statusu almışdı. Dağlıq Qarabağdakı yeganə Hava 
limanı Xocalıda yerləşirdi. Erməni silahlı qüvvələri 
Xocalı şəhərinə gecə saat 22 radələrində quldurcasına 
hücum etmiş, əvvəlcə şəhəri şiddətli artilleriya atəşinə 
tutmuş, sonra isə çoxsaylı tanklar və zirehli maşınlar 
vasitəsilə şəhərə daxil olmuş, evlərində yatmış dinc 
əhalini vəhşicəsinə məhv etməyə başlamışlar. Vəhşiləş-
miş ermənilər azərbaycanlıları xüsusi amansızlıqla iş-
gəncə verərək öldürürdülər. Onlar mühasirədən çıxıb 
qaçan azərbaycanlıları da yollarda, keçidlərdə, meşələr-
də pusqu quraraq tutur, vəhşicəsinə məhv edirdilər. Bu 
gün Xocalı adlı bir şəhər yoxdur, çünki 26 fevral 1992–
ci ildə burada yaşayanlar soyqırıma məruz qalmış, bu 
şəhər erməni daşnakları tərəfindən yandırılmış, yer 
üzündən silinmişdir. Bu məsələyə beynəlxalq hüquq 
baxımından yanaşanda Xocalıda törədilən soyqırım 
rəsmən ortaya çıxır. Bilindiyi kimi, Azərbaycan Milli 
Məclisi Xocalıda ermənilər tərəfindən törədilənləri 
1994–cü ildə soyqırım olaraq qəbul etmiş və qərar 
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çıxarmışdır. Heç şübhəsiz, Türkiyə və türk dövlətləri-
nin Milli məclisləri də belə bir qərarı qəbul etməlidirlər. 
Bu onların borcudur. Doğrudur, Ankara Keçiören bələ-
diyyəsi belə bir qərar çıxarmış və bir abidə tikdirmişdir. 
Bu, bütün Türk dünyasındakı bələdiyyələrə bir nümunə 
olmalıdır. Türkiyə, Azərbaycan və dünyanın bir çox 
bölgəsində yaşayan türklər cəm halında “Lahey Ədalət 
Divanı”nda cinayət işinin qaldırılmasına səy göstərmə-
lidirlər. Heç şübhəsiz, ilk növbədə Türkiyə və Azərbay-
can dövlətləri Xocalı soyqırımı həqiqətlərini dünya ic-
timaiyyətinə çatdırmaq üçün birgə təşkilatlar yaratmalı, 
yalnız Anadolu və Azərbaycan türkcəsində deyil, ingi-
liscə, fransızca və bütün Qərb dillərində, eləcə də rus, 
fars və ərəb dillərində yayımlar ortaya qoymalıdırlar. 
Bu da bir həqiqətdir ki, dövrümüzdə informasiya əsas 
rolu oynamaqdadır. Ona görə də bu imkandan istifadə 
edilməlidir. Azərbaycan Milli Məclisi fevralın 26–nı 
Xocalı soyqırımı günü elan etmiş, hər il fevralın 26–da 
Xocalı soyqırımını anma tədbirləri keçirir. Bu tədbirləri 
bütün Türk dünyası keçirməli, ermənilərin kimliyini 
bütün dünyaya yaymalıdır. Bütün dünyanın gözü qarşı-
sında törədilən bu qətliama BMT, AB kimi beynəlxalq 
təşkilatlar lazım olan qiyməti verməmişlər. Doğrudur, 
BMT Təhlükəsizlik Şurası yeddi ay ərzində dörd dəfə! 
—822, 853, 874 və 884 saylı qətnamələr çıxarmışdır. 
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Amma dünyanın ən mötəbər təşkilatının çıxardığı bu 
qətnamələr hələ də həyata keçməmişdir. Azərbaycan 
torpaqları hələ də ermənilər tərəfindən işğal altında qal-
maqda davam edir. Dünyanın ən gözəl bölgələrindən 
biri olan Qarabağ bölgəsi qaniçən erməni daşnaklarının 
tapdağı altında qalmaqda davam edir, dünyanın ən 
gözəl nöqtələrindən biri olan gözəlim Şuşa bu haydut-
ların tapdağı altında inləməyə davam edir, güclü dövlət-
lər başda olmaqla bütün dünya ictimaiyyəti də bu gözəl 
bölgənin ermənilər tərəfindən yandırılıb–yaxılmasına 
biganədirlər. Avropa Şurası 25 yanvar 2005–ci il tarixli 
1416 saylı qətnaməsində Ermənistanın Azərbaycan tor-
paqlarını hələ də işğal altında saxladıqlarını qeyd et-
mişdir. Bu hadisələrə seyrçi qalan BMT və Qərb döv-
lətləri ermənilərin törətdikləri qətliamlara və işğal 
hərəkətlərinə qarşı ciddi reaksiya göstərmirlər. İngilis 
hökuməti Xocalı qətliamını hərtərəfli incələmiş, ermə-
nilərin törətdikləri qətliamı insanlığa qarşı törədilmiş 
bir cinayət olaraq qəbul etmiş, lakin bu cinayəti törə-
dənlərin cəzalandırılması istiqamətdə heç bir hərəkət 
etməmişdir. ABŞ Konqresinin Beynəlxalq Əlaqələr 
Komissiyasının üzvü dr.Barton konqresi Xocalı soyqı-
rımını tanımağa çağırmış və təmsilçilər quruluşunun 
iclasındakı çıxışında, ABŞ Konqresi Xocalı soyqırımını 
tanımaqla beynəlxalq cəmiyyətin uzun illərdən bəri bu 
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mövzu ilə əlaqəli səssizliyini pozacaqdır”—demişdir. 
Göründüyü kimi, yuxarıda qeyd etdiklərimiz bəzi rəsmi 
şəxslər tərəfindən sözdə ifadə edilir, amma BMT–nin 
20 il bundan əvvəl çıxardığı qətnamələr hələ də nəticə-
siz qalır. Bu da bir həqiqətdir ki, beynəlxalq cəmiyyət-
lərin, xüsusilə ABŞ–ın Xocalı faciəsi ilə məlumatlan-
masında, Xocalı qırğını başlamazdan bir neçə saat əvvəl 
bir vertolyotla o bölgənin xaricinə çıxa bilən və gördük-
lərini ilk olaraq dünya ictimaiyyətinə çatdıran amerika-
lı yazıçı–jurnalist Thomas Qoltsın qeydləri önəmli yer 
tutur. Thomas Qolts yazdığı “Azərbaycan gündəliyi” 
adlı kitabında Xocalı şəhərində gördüklərini, orada olan 
Azərbaycan ordusunun komandiri ilə danışdıqlarını, 
bütün xatirələrini təfsilatı ilə oxuculara çatdırır. Onun 
qeydlərinə görə, oradakı komandir 45 nəfərlik bir hərbi 
hissəyə rəhbərlik edirmiş, gündə iki dəfə gələn bir ver-
tolyotla ancaq özlərinə çatacaq qədər mərmi gətirirmiş. 
Əsgərlərin qidaları yox deyiləcək qədər az, aclıq çox 
ciddi səviyyələrə çatmış vəziyyətdə imiş. 18–20 nəfər 
daşıya biləcək gücdə olan vertolyot, hər gəldiyində 35–
40 adamı qorxulu bölgədən çıxarırmış. Çünki qətliam 
“gəlirəm” deyir, soyqırım “gəlirəm” deyirmiş. Əfsuslar 
olsun ki, bu ağır faciə dünya ictimaiyyətində lazımi 
dərəcədə əks–səda yaratmamış, demokratiyadan dəm 
vuran dövlətlər bu faciəyə öz etiraz səslərini ucaltma-
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mışlar. Eybəcər şəklə salınmış meyitlər ətrafda tökülüb 
qalmışdı. İnanmaq olmurdu ki, insan belə vəhşiliyə və 
alçaqlığa qadir ola bilər. Başı, burnu, qulağı 282 kə-
silən, gözü çıxarılan meyitlər çox idi, bir çox meyitin 
başının dərisi soyulmuşdu. İnsanlıq tarixində heç bir 
millət, hətta faşistlər belə bu cür cinayətlər törətməmiş-
dilər. Belə qeyri–insani yırtıcılığı ancaq bütün qanı, 
şüuru ilə türkə nifrət bəsləyən ermənilər edə bilərdilər. 
Buna görə də həmin faciənin dünya ictimaiyyətinə çat-
dırılması və onun əsl soyqırım kimi beynəlxalq təşkilat-
larda qəbul olunması naminə soyqırımı haqqında yeni–
yeni əsərlər yazmaq Azərbaycan elm adamlarının 
üzərinə düşən bir vəzifədir. Doğrudur, bu istiqamətdə 
bəzi işlər görülmüşdür, amma yenə də ermənilərin bəşər 
qanunlarına zidd olaraq nə qədər böyük vəhşiliklər və 
qeyri–insani cinayətlər törətdiklərini və törətməyə da-
vam etdiklərini dönə–dönə yazıb dünya ictimaiyyətinə 
çatdırmaq lazımdır. Törədilmiş cinayətin cəzasız qal-
ması yeni cinayətlərin törədilməsinə rəvac verir. Bu 
gün Ermənistan tərəfindən qonşu ölkələrin torpaqlarına 
göz dikilməsi işğalçı Ermənistan Respublikası barəsin-
də beynəlxalq aləmdə mövcud olan cəzasızlıq mühiti-
nin nəticəsidir. Heç şübhəsiz, nə tarixi həqiqətlərə, nə 
də bugünkü siyasi reallıqlara uyğun gəlməyən, mövcud 
beynəlxalq hüquq normalarını kobudcasına pozan, 
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bəşəri əxlaq meyarlarına zidd olan, azğın xəyallarını 
yerinə yetirməyə çalışan ermənilərə qarşı beynəlxalq 
hüquq normaları tətbiq olunmalıdır. Yəni Ermənistan 
təcavüzkar bir dövlət elan olunmalı, erməni silahlı qüv-
vələri Azərbaycan ərazilərindən qeyd–şərtsiz çıxarıl-
malı, Xocalı soyqırımının iştirakçıları R.Koçaryan və 
S.Sarkisyan Yuqoslaviyanın keçmiş dövlət rəhbəri S.
Miloşeviç kimi mühakimə olunmalı, cəzalandırılmalı-
dırlar. Azərbaycan türkünün taleyinə yazılan amansızlı-
ğın bəlkə də ən birincisi, onun ermənilərlə qonşuluqda 
yaşaması, öz ərazisində, öz torpağında bu namərdlərə 
yer verməsidir. Bütün dünyada tanınmış qələm sahibi 
A.S.Puşkin ermənilər haqqında deyib: “Ey erməni, sən 
vəhşisən, qatilsən, cinayətkarsan, qorxaq və satqınsan, 
şəhər və kəndləri viran qoyan bayquşsan, bütün bunlara 
baxmayaraq, səni qınamıram, çünki sən ermənisən”. 
Məhz belə bir mənfur təbiətə malik olan ermənilər hə-
mişə xalqımıza, türk millətinə qarşı soyqırımlar, terror 
aktları, repressiyalar həyata keçiriblər. 1992–ci il fevral 
ayının 26–da ermənilər tərəfindən törədilən Xocalı fa-
ciəsi Ermənistanın türk millətinə qarşı yeritdiyi soyqı-
rım siyasətinin tərkib hissəsidir. Bu faciə zamanı şəhid 
olmuş, əsir və girov düşmüş, qətlə yetirilmiş insanların 
rəqəmlə ifadə olunmuş siyahısına baxanda adamın var-
lığından gizilti keçir. Lentə köçürülmüş dəhşətli 



28

Səkinə Turabqızı

məqamları seyr etmək mümkün deyildir. Çünki tü-
kürpədici mənzərələr adamın varlığına vahimə gətirir. 
İnsan adlanan bəşər övladı bu dərəcədə qəddarlığı necə 
bacarır? Bu səbəbdən də bəşər tarixində heç bir xe-
yirxah əməlin sahibi olmayan ermənilər haqqında mən-
fi fikirlər mövcuddur. 26 fevral 1992–ci il… Neçə ildir 
ki, bu tarix XX əsrin son onilliyinin köksündə günahsız 
bir gün olaraq qapqara qaralır. İnsanlıq faciələrinə bi-
ganə qalmayanların nəzərində həmin o gün də təcavüz 
qurbanıdır. İnsanlığını itirib vəhşiləşmişlərin, körpə, 
cavan, qoca qanına susamışların qara əməllərini həmişə 
yada salacaq o gün. İnsan adını xar etmiş, rüsvayçılıq 
sütununa sarılmalı bu havadarlı cəlladlar, təəssüflər ol-
sun ki, hələ də cəzasız qalırlar. Bu boyda dünyada onla-
rın yaxasından tutub cəllad damğası yapışdıran, layiq 
olduqları adı onlara qoyan hələ ki, tapılmır. Axı şər şir-
nikləndirildikdə əl–qol açar, zaman–zaman yenidən baş 
qaldırar. Həmişə gözü onun–bunun torpağında olan, 
tez–tez ərazi iddiaları qaldıran və bunun naminə hər cür 
cinayətə qanlı imza atanların ünvanı və himayəçiləri 
çoxdan bəllidir. Onların izləri düşdüyü yerlərdən silin-
məyib. Xocalı xarabalıqları onların avtoqrafıdır. Neçə 
illər bundan əvvəl 26 fevral günü dünya səviyyəli adam-
lardan səs çıxmadı. Onlar heç nə olmayıbmış kimi sus-
mağa ustünlük verdilər. Dünya biganəlik xəstəliyinə, 
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bəşər unutqanlıq mərəzinə tutulmasın gərək. Yandırıl-
mış, yerlə–yeksan edilmiş Xocalının ahı uzun illərdir 
göyləri dolaşır. Başı kəsilmiş qocaların, güllələnmiş, 
təcavüzə uğramış qadınların, qanına qəltan edilmiş 
körpələrin haqqı hələ də yerdə qalır. Dilsiz-ağızsız 
körpələrə toplardan, tanklardan atəş açanlar hələ də 
qorxusuz–hürküsüz yer üstündə gəzib–dolaşırlar. Xo-
calıda göylərə dirənən ah–nalə yer üzündən heç vaxt 
silinməyəcək, ən azı bəşər tarixinin səhifələrinə çöküb 
qalacaqdır. Bu şəhərdə güllə yağışına tuş gələn körpələr 
boy atıb böyümək, yaşamaq istəmirdilərmi? Onlar nə 
üçün doğulmuşdular? İnsanlıq simasını büsbütün itir-
miş cəllad erməni güllələrini zərif bədənlərində soyut-
maq üçünmü? O körpələri, uşaqları unutmaqmı olar? 
Külə dönmüş Xocalını yaddan çıxarmaq mümkündür-
mü? Yağı gülləsinə tuş gələn heç bir insanımızı unut-
mağa haqqımız yoxdur! Onların xatirəsi bizi nəyin ba-
hasına olursa–olsun torpaqlarımızın hər qarışını geri 
almağa səsləyir. Biz onların göylərimizdə dolaşan hara-
yını eşitməli, incik ruhlarını sevindirməliyik. Xocalı fa-
ciəsi Azərbaycan türkünün başına gətirilmiş o qədər 
dəhşətli bir faciədir ki, onun haqqında həmişə danışıl-
malı və bu mövzu dünya ictimaiyyətinin gündəmində 
tutulmalıdır. Məsum insanların vəhşicəsinə qətl edil-
dikləri cinayətlərin isbatını ortaya qoyan rəsmi sənəd-
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lər, lentə çəkilmiş görüntülər belə var ikən Xocalı faciə-
sinin unudulmasına imkan verilməməlidir. Təəssüflər 
olsun ki, bu faciədən illər keçməsinə baxmayaraq, bu 
faciənin dəhşətləri beynəlxalq aləmdə, dünya ictimaiy-
yətinin rəyində özünün həqiqi və layiqli qiymətini ala 
bilməmişdir. Belə biganəlik həm də onunla təhlükəlidir 
ki, bəşəriyyətə qarşı çevrilmiş bu kimi 283 fəlakətlərin 
bundan sonra da baş verməsinə zəmin yaradır. Yəni fa-
ciəni törədən canilərin cəzasız qalmaları insan sevgisin-
dən uzaq olan və mənfəət ardınca qaçan millətləri yeni–
yeni cinayətlər törətməyə sövq edir. Heç şübhəsiz, türk 
millətinə qarşı yönəldilmiş bu məqsədyönlü soyqırım 
siyasəti insanlıq və bəşəriyyət tarixində böyük bir ci-
nayət, qara bir ləkə kimi qalacaqdır. XX əsrin ən böyük 
faciələrindən olan Xocalı soyqırımının bütün dünyada 
törədilmiş ən böyük cinayətlərdən biri olduğu və ermə-
ni qəsbkarların vəhşilikləri beynəlxalq aləmə bildiril-
məli, dünya ictimaiyyətinin diqqəti bu məsələyə cəlb 
edilməli, Xocalı vəhşətinin dünya dövlətləri və bey-
nəlxalq quruluşlar tərəfindən soyqırım olaraq tanınması 
üçün lazım olan addımlar atılmalıdır. BMT–nin soyqı-
rım haqqında 96(1) saylı qərarına görə, soyqırım insan 
qruplarına yaşama haqqı tanımamaqdır. Beləliklə, han-
sı səbəblə, zamanda və yerdə olursa–olsun, ciddi sayda 
insan ölümü soyqırım cinayəti sayılır. Yəni ermənilərin 
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Xocalıda dinc əhaliyə qarşı törətdikləri qırğın tam mə-
nası ilə soyqırımdır, yəni, BMT soyqırım haqqında 
96(1) saylı qərarına əsaslanaraq Xocalı soyqırımını qə-
rara bağlamalıdır! Rəsmi məlumatlara görə, o gecə 613 
nəfər şəhid olmuş, 487 nəfər ağır yaralanmış, 1275 
nəfər əsir düşmüş, erməni zülmünə, təhqirlərinə məruz 
qalmışlar. Ermənilər Azərbaycan türklərinin gözlərini 
oyaraq, burunlarını, qulaqlarını kəsərək, başlarının də-
risini soyaraq qeyri–insani hərəkətlərlə, vəhşicəsinə öl-
dürmüş, bir çoxunun cəsədlərini yandırmışlar. Yer kürə-
sinin ən gözəl nöqtələrindən birində, öz ata–baba 
yurdunda yaşamaqdan başqa bir günahı olmayan bu 
insanlar işgəncə verilərək şəhid edilmişlər. Xocalı 
soyqırımının adı necə olursa–olsun, kim tərəfindən 
kimə qarşı hansı şərtlərdə olursa olsun nəticəsi vahimə-
li hadisələrin yaşandığı bir vəhşətdir. Hal belə ikən in-
sanlığa yaraşmayan bu qırğının ancaq və ancaq Azər-
baycan və Türkiyə tərəfindən yad edilərək qınanması, 
həqiqətən də çox üzücüdür. Digər tərəfdən, bu soyqırı-
mın ardından iyirmi bir il keçməsinə baxmayaraq, hələ 
də dünya ictimaiyyətinin bitərəf qalması, təəssüflər ol-
sun ki, daha üzücü və düşündürücüdür. Heç şübhəsiz, 
Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsindəki Xocalı 
şəhərində baş verən vəhşətin bir soyqırım olduğunun 
beynəlxalq cəmiyyətdə qəbul edilməsi üçün qanuni bir 
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prosses başladılmalıdır. Azərbaycan dövləti “Lahey 
Ədalət Divanı”na müraciət edərək 1948–ci il dekabr 
ayının 9–da BMT tərəfindən qəbul edilən “Soyqırım ci-
nayətlərinin qarşısının alınması və onun cəzalandırıl-
ması haqqında” Konvensiyası çərçivəsində cinayət işi 
açdırmalıdır. Bu müraciətdə lazım olan dəlillər çərçivə-
sində Ermənistan rəhbərləri R.Koçaryan və S.Sarkisyan 
Xocalı soyqırımını həyata keçirən cinayətkarlar olaraq 
göstərilməli və onların cəzalandırılmaları tələb olunma-
lıdır!!! 26 fevral 1992–ci il… Xocalı soyqırımı kimi ta-
rixləşdi bu müdhiş gün. 1941–1945–ci illər müharibə-
sində Belorusiyanın Xatın kəndində də belə bir faciə 
baş vermişdi. Dünya hələ də bu kənd–qəbiristanlığına 
gəlib illərin faciəsini gözlərinə köçürür. Bəs Xocalı fa-
ciəsi?! 65 il əvvəl baş verən hadisələrlə maraqlananlar 
ermənilərin bu çox yaxın keçmişdə Xocalıda törətdiklə-
ri vəhşilikləri görmədilərmi? Soyqırım deyirlər. Bəs 
onda ermənilərin Xocalıda törətdikləri qırğınlar soyqı-
rım deyildirmi? Dünya bu həqiqəti, bu faicəni görməli-
dir.
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Ağrımıızın xocası – Xocalı

1988-ci ilin fevral ayından Stepana-
kertdə (Xankəndində) ermənilə-
rin mitinqləri başlandı. Sanki 

sehrli dirijor çubuğu ilə idarə olunan mitinqlər sakit 
məcrada davam edir, ermənilər müxtəlif tələblər irəli 
sürürdülər. Bu tələblərin içərisində isə Dağlıq Qaraba-
ğın müstəqilliyi daha çox səslənirdi. Buna baxmayaraq 
Azərbaycanın o vaxtkı rəhbərliyi bu mitinqlərin sosi-
al-iqtisadi, mədəni tələblərlə bağlı olduğunu bildirir, 
həqiqəti ört-basdır edirdilər. Keçmiş sovet hökuməti isə 
Dağlıq Qarabağın sosial-iqtisadi problemlərinin həll 
edilməsi ilə bağlı qərar qəbul etməklə kifayətlənirdi. 
Qərarın mürəkkəbi qurumamış Azərbaycanın var-döv-
ləti Stepanakertə daşınmağa başlandı. Ermənilərə də 
elə bu lazım idi... 1988-1991-ci illər ərzində Dağlıq 
Qarabağ ətrafında çox ziddiyyətli, mürəkkəb vəziyyət 
yaranmışdı. Öz dədə-baba yurdlarından - Ermənistan-
dan zorla, vəhşiliklə qovulan azərbaycanlıların harayı-
nı eşidən yox idi. Ermənilər isə kütləvi şəkildə silah-
lanır, vilayətdə yaşayan azərbaycanlılara divan tutur, 
yurd-yuvalarından didərgin salırdılar. Dağlıq Qarabağ-
da vaxtilə azərbaycanlılar 78 kənddə, yaşayıblar. Ha-
disələr başlayandan sonra məlum oldu ki, orada cəmi 
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beş-on Azərbaycan kəndi qalıb. Hələ hadisələrə qədər 
erməni daşnaklar 230-a yaxın azərbaycanlı evini, yan-
dırmış, 200-dən artıq evi isə zəbt etmişdilər. Unutqan-
lıq isə həmişə yeni faciələrə yol açır. O vaxt Yerevanda 
nəşr olunan “Kommunsit” qəzeti belə bir informasiya 
dərc etmişdi ki, erməni özünümüdafiə şurasının sədri 
A.Arturyanın və həmin şuranın üzvü A.Mkrtıçyan Şuşa 
rayonunun Verdadzor kəndinə səfərdən sonra Yerevana 
qayıdaraq bütün erməniləri Dağlıq Qarabağa səfərbər-
liyə səsləyiblər. Və təbii ki, bu çağırış cavabsız qalma-
dı. Erməni daşnak-könüllülərin Qarabağa axını başladı 
və Azərbaycanın bu regionu qaynar qazana çevrildi. 
1990-cı ilin iyul ayında Azərbaycanın o vaxtkı prezi-
denti A.Mütəllibov daha “uzaqgörən” bir göstəriş ver-
mişdi: “Azərbaycan və erməni kəndləri arasında barışıq 
müqaviləsi bağlansın”. Bu mənasız göstərişi dəstək-
ləyən bir çox ziyalılar, əmək qabaqcılları, pedaqoqlar 
televizorda, qəzet səhifələrində çıxış edərək deyirdilər: 
“Əgər bir gün də azərbaycanlılar ermənilər kimi qoşun 
düzəltsələr, onda nə baş verə bilər? İki millət bir qa-
rış torpaqdan ötrü bir-birini qırıb məhv etsinmi?” Ste-
panakertdə nəşr olunan “Sovetski Karabax” qəzeti isə 
1990-cı il 10 iyul tarixli sayında yazırdı: “Artsax iqti-
sadi suverenlik qazandı” və bu münasibətlə ermənilər 
Moskvanın Dağlıq Qarabağdakı Rusiya “canişini” A.



35

Xocalı ağrısı

Volskinin xidmətlərini xüsusi qeyd edirdilər. Elə həmin 
il Ermənistan Ali Sovetinin sessiyası Dağlıq Qarabağın 
Ermənistana birləşdirilməsi haqqında qərar qəbul etdi. 
Bu qərara qədər isə Ermənistanda 140 min nəfərə yaxın 
üzvü olan silahlı dəstələr yaradılmış və Dağlıq Qara-
bağa göndərilmişdi. Azərbaycan tərəfi isə Moskvadan 
kömək umur, nicat gözləyirdi. Nəhayət, erməni-daşnak 
silahlı qüvvələri Azərbaycana qarşı elan edilməmiş mü-
haribəyə başladılar. 1991-ci ilin oktyabr ayında Marda-
ket rayonunun İmarət-Qərvənd (Kərəmli) kəndi erməni 
silahlı dəstələri tərəfindən yandırıldı, onlarla dinc sakin 
qətlə yetirildi. Bunun ardınca Tuğ, Xocavənd, Kərki-
cahan, Cəmilli, Meşəli, Malıbəyli, Quşçular, Qaradağlı 
kəndləri erməni daşnak ordusu tərəfindən yandırılaraq 
azərbaycanlı əhaliyə divan tutuldu. 1991-ci ilin oktyabr 
ayından 1992-ci ilin fevral ayına qədər, yəni beş ay müd-
dətində ermənilər Dağlıq Qarabağı azərbaycanlılardan 
demək olar ki, “təmizləmişdilər”. 1992-ci il fevralın 
25-dən 26-na keçən gecə isə erməni-daşnak silahlı qüv-
vələri və keçmiş sovet 366-cı motoatıcı alayı Xocalıya 
divan tutdu, ən dəhşətli soyqırım törədildi. Buna qədər 
isə Xocalı erməni-daşnaklar tərəfindən tam mühasirəyə 
alınmışdı. Yollar tamam kəsilmiş, Xocalı taleyin ümi-
dinə buraxılmışdı. Halbuki xocalılar erməni-daşnak 
hərbi qüvvələrinə mərdliklə müqavimət göstərir, şəhə-
ri çətinliklə də olsa qoruyub saxlayırdılar. Düşmən elə 
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buna görə də Xocalı sakinlərini vəhşiliklə, qəddarlıqla 
və kütləvi surətdə qətlə yetirdi. Faciənin miqyası son 
dərəcə böyük və dəhşətli idi. Ağdam istiqamətində düz-
lər, dərələr, dağlar günahsız insanların cəsədləri ilə dol-
muşdu. Yer-göy qan ağlayırdı. Ermənilər qadınlara və 
uşaqlara, qocalara və xəstələrə rəhm etmədən hamını 
güllələyərək süngüdən keçirmişdilər.

Haşiyə:
Xocalı sakini Kamil Hüseynov o dəhşətli günləri 

belə xatırlayır: - Ermənilər Xocalıya girəndən sonra 
hər tərəfi oda qalayır, qarşılarına çıxan azərbaycanlıları 
sorğu-sualsız güllələyirdilər. Fevralın 26-da gecə saat 
10-11 radələrində meşə ilə Abdal-Gülablı tərəfə yol al-
dıq. Qocalarda, qadınlarda, uşaqlarda taqət qalmamışdı. 
Vahimə, soyuq və aclıq bizi heydən salmışdı. Şərqiy-
yə adlı qadın və bir yaralı əsgər gözlərimin qarşısında 
keçindi. Ermənilər yaşayan Dəhraz kəndi yaxınlığında 
mühasirəyə düşdük. Və bu zaman 5-6 nəfər həlak oldu. 
İki gün bizi Dəhrazda saxladılar. Girov götürülən 12 
nəfər cavanı bir qədər aralıda güllələdilər. 35 gün er-
məni əsirliyində ən dəhşətli, işgəncəli anlar yaşadıqdan 
sonra Qırmızı Xaç tərəfindən əsirlikdən azad oldum. 
Həmin vaxt 15 yaşı olan Salman Qasımov anası, qarda-
şı və qohumları ilə birlikdə 12 gün ac-susuz meşələrdə 
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qalmış, dəhşətli anlar yaşamışdır. Xocalı soyqırımı za-
manı 10 yaşı olan Ədalət isə başlarına gətirilənləri belə 
nəql edir: 6 - Fevralın 25-i idi. Gecə ermənilər Xocalıya 
hücum etdilər. Hərə bir tərəfə qaçırdı. Atam, anam və 
qardaşımla birlikdə meşəyə tərəf qaçdıq. Üç gün meşə-
də ac-susuz qaldıq. Yanımızda bir neçə nəfər soyuqdan 
donaraq öldü. Qəflətən ermənilər bizi atəşə tutdular. 
Atam və anam həlak oldu. Hər ikisinin meyiti qarın üs-
tündə qalmışdı. Gücümüz çatmırdı ki, onların cəsədini 
kənara aparaq. Sonra bizi xilas etdilər. Atamı və ana-
mı Bərdə rayonunda dəfn etdik. Erməni vəhşiliyinin iç 
üzü budur! Türk qanına susayan erməni-daşnaklarının 
törətdikləri soyqırım, bu dəhşətli faciə Xocalının sa-
lamat qalan sakinlərinin gözləri qarşısında baş verib. 
Fevralın 26-sı gününü mən də yaxşı xatırlayıram. So-
yuq, sazaqlı bir qış günü idi. Şelli dağında ermənilərin 
əlindən qaçıb qurtulmuş uşaqları, qadınları və qocaları 
xəstəxanaya yola saldıq. Yaralarından qan axan bu in-
sanlar bir-birindən - ana baladan, ata oğlundan, qardaş 
bacıdan ayrı düşmüşdü. Onları ovundurmaq mümkün 
deyildi. Çox dəhşətli, ürəkparçalayan mənzərə idi. Ağ-
dam özünümüdafiə batalyonları döyüşə-döyüşə Xocalı 
sakinlərinin cəsədlərini dağlardan, dərələrdən toplayır-
dı. İnsanlığa sığmayan, yalnız erməniyə xas olan faciə 
ilə üz-üzə qalmışdıq.

Həmin gün gecədən xeyli keçmiş Xocalıda vəziy-
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yətə dair rəsmi məlumat televiziya və radio ilə oxun-
du. Belə məlumat verildi ki, hadisələr zamanı guya iki 
nəfər azərbaycanlı öldürülüb. Bax, bu zaman Xocalı 
soyqırımını dünyaya çatdırmağa çox ciddi maneçilik 
törətdi. Əhali arasında çaşqınlıq yarandı. Bəlkə də bü-
tün bunlar qəsdən edilirdi. Çünki qarşıda hələ Şuşa, La-
çın, Kəlbəcər, Ağdam, Qubadlı, Zəngilan, Cəbrayıl, Fü-
zuli rayonlarının işğalı dayanmışdı! Xocalı soyqırımına 
siyasi qiymət verən və bu barədə dünyanın ən yüksək 
tribunalarından danışan Heydər Əliyev Xocalı sakinləri 
ilə görüşündə demişdir: “... biz toplaşıb Xocalı faciəsi-
nin cavabını verək, şəhidlərin qanının yerdə qalmaması 
gününü görək. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü təmin 
edək. Müstəqil Azərbaycanın hüdudlarını tamamilə 
bərpa edək. İnanıram ki, Azərbaycan xalqı belə qüdrətə 
malikdir”.

Bu faciə zamanı böyük bir yaşayış məntəqəsi yer 
üzündən silinib, azərbaycanlılara qarşı amansız soyqı-
rımı törədilib: 613 nəfər qətlə yetirilib, 1275 nəfər əsir 
götürülüb. 200 nəfərdən çox insan müxtəlif dərəcəli 
əlilə çevrilib. Ermənilər buna görə cavab verməlidirlər. 
Əgər bunu edə bilməsək, gələcək nəsillər bizi heç vaxt 
bağışlamayacaqdır!
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Xocalı – şəhidliyin və şahidliyin aynasında

1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə 
erməni silahlı dəstələri və keçmiş sovet 

imperiyasının 366-cı motoatıcı alayı Xocalıda misli gö-
rünməyən soyqırım törətdilər. Buna qədər isə Xocalı 
aylarla ermənilərin mühasirəsində qalmışdı. Böyük bir 
elin harayı eşidilmirdi. Ermənilərin azərbaycanlılara 
qarşı törətdikləri Xocalı soyqırımının üstündən 11 il ke-
çir. Hələ də bu qanlı faciənin üstü açılmayan, gizli qal-
mış məqamları çoxdur. Bir çox suallara hələ də cavab 
tapılmayıb. Hələ yüzlərlə insanın taleyindən heç bir so-
raq yoxdur: Aydın görünən isə budur ki, Azərbaycanın 
o vaxtkı rəhbərləri dinc insanların faciəsinin əsl günah-
karlarıdır, onların əlləri öz soydaşlarının qanına batıb. 
Dəhşətli olanı budur ki, günahsız insanların qanı üzərin-
də hakimiyyət uğrunda dava gedib. O vaxt hakimiyyət-
dəkilər Xocalı sakinlərini aldadır, onlara yalan vədlər 
verirdilər. Düşmən isə qapının ağzını kəsmişdi. Xocalı 
ən mühüm strateji bir yerdə yerləşmişdi. Çox təəssüf ki, 
bu adi həqiqəti unudan naşı, səriştəsiz, manqut rəhbər-
lər əhalinin mühasirədən çıxmasına heç bir cəhd etmə-
dilər. Bu qanlı hadisələrin şahidlərini dinlədikcə ürək 
parçalanır, damarlarda axan qan donur. Elşən Abışov 
Xocalı sakinidir. Uzun illər il bundan əvvəl törədilmiş 



40

Səkinə Turabqızı

faciəni ən xırda detalına qədər xatırlayır: – Ərzaq, si-
lah-sursat, dava-dərman tükənmişdi. Kəndin bütün ki-
şiləri növbə ilə postlarda dayanırdıq. İkiüç nəfərə bir 
avtomat düşürdü. Həmin gün mən evdəydim, qardaşım 
Elşad isə postda. Gecə möhkəm atışma başladı. Mən 
evdən çıxıb posta tərəf getdim. Qardaşım Elşadla yol-
da rastlaşdıq. Qan-tər içində dedi: Ermənilər aeropor-
tu tutdular, kəndə tərəf gəlirlər, ata-anamı götür gəlin 
çökəyə. Onları götürüb geri qayıdanda artıq səhər açı-
lırdı. Çökək deyilən yerdə 80 nəfərə yaxın adam vardı. 
Qərara gəldik ki, yeni salınmış qəsəbədəki beşmərtəbə-
li binaya gedək. Çünki artıq hava işıqlaşmışdı. Binada 
gözlədik. Qardaşım və kəndçimiz Natiq camaata keşik 
çəkirdilər. Həmin vaxt ermənilər snayperlə qardaşımı 
vurdular. Camaat pərən-pərən düşdü. Atamı itirdim, 
anamı isə götürüb bir neçə nəfərlə çaya tərəf getməyə, 
başladıq. Yolda ermənilər bizi yenidən atəşə tutdular. 
Geri qayıtmağa məcbur olduq. Artıq axşam düşürdü. 
Bir neçə nəfərlə çayı keçərək meşəyə girə bildik. Dörd 
əmim uşağı, bibim və dörd nəfər kənd sakini beşmərtəbə 
tərəfdə girov götürdülər. Meşədə bir neçə dəfə pusquya 
düşdük. Yelmar kişini öldürdülər, oğlu Zahid isə itkin 
düşdü. Yalnız səhəri gün saat 11 radələrində Ağdama 
çatdıq. Vəliyəddin Quliyevin yaşı 60-ı haqlayıb. 1989-
cu ildə ermənilər Daşbulaqdan onları qovduqdan sonra 
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Xocalıda yaşayıblar. Vəliyəddin kişinin dediklərindən: 
- Bizi çox aldatdılar: kömək gəlir, yol açılacaq. Amma 
nə kömək gəldi, nə də yol açıldı. Oğlum Natiq Bakıda 
Neft və Kimya İnstitutunda əyani oxuyurdu. O, insti-
tutu doğma kəndin soyuq səngəri ilə dəyişdi. Fevralın 
25-də eşitdim ki, Ağdam tərəfdən üç nəfər Xocalıya 
gəlib. Gəldim poçtun qabağına. Hamı ümidini yeganə 
əlaqə vasitəsi olan telefona bağlamışdı. Gördüm ki, Ağ-
damdan gələnlər öz kəndlilərimizdir. Məlum oldu ki, 
Xocalıya heç bir kömək olmayacaq. Axşamdan bir az 
keçmiş atışma başlandı. Oğlum Natiqin arxasınca ge-
dəndə Xankəndi tərəfdən tankların gəldiyini gördüm. 
Oğlumu tapa bilmədim. Atışma isə şiddətlənirdi, ae-
roport alova bürünmüşdü. Geriyə qayıtmağa məcbur 
oldum. 1988-ci ildə Xocalıya Ermənistandan pənah 
gətirmiş bir ailəni ermənilər diri-diri yandırdılar. Əlim-
də çomaqdan başqa heç nəyim yox idi. Onlara kömək 
edə bilmədim... Kövrəlir, göz yaşlarını əllərinin arxası 
ilə silib köksünü ötürür: - İstədim evimizə tərəf gedim, 
mümkün olmadı. Kənd alova bürünmüşdü. Mərmi, gül-
lə səsindən qulaq tutulurdu. Fevralın 26-da Gecə saat 
3-də kənddən çıxdım. Meşədə bir neçə dəstə qadına rast 
gəldim. Əsgəranın tuşunda yenə baş götürüb qaçan xo-
calılarla rastlaşdıq. Onlardan çoxu yaralanmışdı. Qar, 
şaxta irəli getməyə imkan vermirdi. Qarşıma çıxan hər 
kəsdən oğlumu soraqlayırdım. Gördüm deyən olmadı. 
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Yaralılar və qadınları çox böyük çətinliklə Şelli kəndinə 
gətirə bildik. Yenidən geriyə qayıtdım. Hər tərəf cəsəd-
lərlə dolu idi. Gördüm ki, meyitlərin arasında bir nəfər 
tərpənir. Onu plaşımın arasına qoyub sürüyə-sürüyə öz 
postumuza gətirə bildim. Bir neçə gün dağ-dərəni çox 
axtarsam da oğlumu tapa bilmədim... Şəfiqə Həsəno-
va sağ qaldığına möcüzə kimi baxır: - Fevralın 25-də 
kişilərin hamısı postda idi. Evimizdəki təklülə tüfəngə 
patron qoyub elə pal-paltarlı yerimə uzandım. Gecə 
saat 11 olardı. Atışma başlandı. Tez qalxıb qardaşım 
uşağı Rəcəbi də götürərək posta tərəf qaçdım. Postdan 
bir qədər aralıda çökək var idi. Camaat bura yığışmışdı. 
Qərara gəldilər ki, meşəyə tərəf gedək. 96 Çayı keçəndə 
ermənilər bizi atəşə tutdular, hamı pərən-pərən düşdü. 
Anam Növrəstə, qardaşımın həyat yoldaşı Mehriban, 
onun uşaqlan Rəcəb, Şəbnəm və Məhzərdən aralı düş-
düm, - deyir və göz yaşlarını saxlaya bilmir... ... Doğ-
malarımı həmişəlik itirdim. Soyuq bıçaq kimi kəsirdi. 
Ayaqlarımızı şaxta vurmuşdu. Üst paltarlarımızı cıraraq 
ayaqlarımıza sansaq da xeyri olmadı. Ermənilər güllə-
ni üstümüzə yağış kimi yağdırdılar. Ölənlərin, yaralı-
ların sayını itirmişdik. Bu müsibətə dözmək mümkün 
deyildi... Tahir Bəxtiyarov da öz gördüklərini danışır: 
– Postdan çıxanda gördüm ki, Boz dağın yamacı tank-
larla, BMP-lərlə doludur. Ordan poçta gəldim. Ratsi-
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yada ermənilər deyirdi ki, axırınız çatıb, sizi qıracağıq. 
Dayana bilməyib evə gəldim. Axşam Əsgəran tərəfdən 
bir fişəng atıldı, heç yarım saat keçməmiş kəndimiz bir 
neçə istiqamətdən güclü atəşə tutuldu. Kəndin kənarına 
yığışdıq. Təxminən 350 nəfərə yaxın adam vardı. Qa-
dınları, qocaları, uşaqları dövrəyə alaraq çayı keçdik. 
Bu vaxt ermənilər bizi atəşə tutdular. Hərə bir tərəfə 
qaçmağa başladı. Ara sakitləşən kimi yenidən bir yerə 
toplaşdıq. Ancaq adamların sayı xeyli azalmışdı. Me-
yitləri götürməyə heç bir imkan tapmadıq. Qadınların 
ayaqlarını şaxta vurmuşdu, yeriyə bilmirdilər. Qar-çov-
ğun getdikcə güclənirdi. Səhərə yaxın bir kəndə çatdıq. 
Gördük ki, bu kənddə də ermənilərdir. Azıb başqa is-
tiqamətə gəlmişdik. Yenidən geriyə qayıtdıq. Ermənilər 
bizi görmüşdülər. Atəş açıb bir neçə nəfəri də burda öl-
dürdülər. Artıq fevralın 26-sı idi. Gündüz xeyli yol gedə 
bildik. Yenidən pusquya düşdük və böyük bir xəndəyə 
doluşduq. 350 adamdan 27-si qalmışdı. İki gün meşə 
ilə gedəndən sonra gecə bir qayanın üstünə çatdıq. Bura 
Abdalgülablı kəndi idi. Bizi qarşılayıb kəndə apardılar, 
çay-çörək verdilər. Bu tək xocalıların yox, bütün Azər-
baycanın ürəyinə vurulmuş bir dağdır, onun intiqamı-
nı, qisasını ermənilərdən almasaq, yaşamaq bizə haram 
olar...
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Dağların köksündə dağlanan Xocalı
 

Vətənimizin ürək yarası, əlacı hələ ki, mümkün ol-
mayan kədər ünvanı, yer üzünün qətliam şəhərlə-

rindən biri, insanlığın qanla boğulduğu bir torpaq. Bü-
tün bunlar yurdun Xocalı adlı genosid ünvanı. Elə bir 
ünvan ki, onu heç kim, yer üzündə sonuncu türk qalana 
qədər unutmayacaq. Çünki düşmən bu torpaqda 613 
nəfəri mərmiyə tuş gətirdi. Onlardan 63 nəfəri uşaq, 
106 nəfəri qadın, 70 nəfəri isə qoca ağsaqqal insanlar 
idi. Və bir də bu 613 nəfərin içərisində bir evin 8 ailəsi 
bütünlüklə məhv edildi. Tarix faktları ilə həmişə istə-
nilən məqamı, istənilən nöqtəni yenidən diqtə etməyə, 
yenidən xatırlatmağa qadirdi. Bu mənada bu gün hər iki 
valideynini itirmiş 25 nəfər Xocalı uşağı, bir validey-
nini itirmiş 130 Xocalı uşağı həmin o genosidin canlı 
şahidi kimi istənilən məqamda, istənilən kürsüdə, istə-
nilən ekranda həqiqətləri açıb ortaya qoya bilər, insan-
lığın düşmənlərini barmaqla göstərər. Təəssüf ki, 1275 
nəfəri əsir götürülmüş, 150 nəfəri itkin düşmüş xoca-
lıların bu gün canında, bədənində qəlpə gəzdirən 487 
nəfərindən 76-sı uşaq idi. Artıq bu uşaqlar da həmin o 
ağrını özü ilə birlikdə böyüdübdü və böyüyən ağrılarla 
yanaşı, ölkəyə səpilən xocalılar ölkə rəhbərliyinin qay-
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ğısı ilə kompakt halında müəyyən bir ərazidə yaşamaq 
imkanı qazanıblar. İndi bu ərazi Xocalını qismən onla-
ra xatırlatsa da, amma Xocalı hələ ki, düşmən tapda-
ğı altındadı. Lakin...g Həyat inkişaf edir. İnkişaf edən 
həyatın kimlərdənsə yan keçməsi mümkün deyil. Əgər 
bir yaşayırıqsa, fəaliyyət göstəririksə, bizim yaşadığı-
mız mühit, fəaliyyət göstərdiyimiz ərazi bu millətin, bu 
torpağın bir parçasıdır. Odur ki, regionların inkişafına 
dair Dövlət Proqramına uyğun olaraq Xocalı sakinlə-
rinin məskunlaşdığı Ağcakənd ərazisi, o cümlədən də 
digər məntəqələrdə ölkənin əksər bölgələrində olduğu 
kimi, həyat günün tələbləri səviyyəsində davam etmək-
dədi. Yəni burada Xocalı rayon İcra Hakimiyyətinin və 
eləcə də digər dövlət qurumlarının inzibati binaları ti-
kilib abadlaşmış, yollar, küçələr qaydaya abadlaşdırılıb 
salınmışdı. Yəni bir vaxtlar bu bölgəyə üz tutanlar daha 
çox müharibənin acı nəticələrini xatırladan mənzərələr-
lə üzləşirdilər. Hər tərəfdə dağılmış evlər, bərbad vəziy-
yətdə olan yollar insanlarda acı təəssüf hissi doğururdu. 
Azərbaycan Prezidentinin xüsusi qayğısı və tapşırığı 
nəticəsində Qaçqın və Məcburi Köçkünlərin İşi üzrə 
Dövlət Komitəsinin sədri Əli Həsənovun rəhbərliyi al-
tında digər bölgələrdə olduğu kimi, burada da müasir 
tipli qəsəbənin salınması uğurla başa çatdırılmış və bu 
iş, bu proses bu gün də uğurla da davam etdirilməkdə-
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di. Demək olar ki, xocalıların məskunlaşdığı bu ərazini 
kənardan müşahidə edəndə insanın gözləri qarşısında 
yeni bir şəhərin, yeni bir qəsəbənin könül açan görün-
tüləri canlanır və xəyal adamı çəkib uzaqlara, Xocalı-
lı günlərə aparsa da, amma istər-istəməz o xatirələrin 
içərisindəki şirinliyi məhz yeni salınan qəsəbə ilə ovut-
maq, onunla bağlamaq, əlaqələndirmək zorunda qalırıq. 
Çünki əlimiz çatmayan, ünümüz yetməyən Xocalının 
qoxusunu, ətrini Ağcakənddən alır, bu nisbətən oxşar 
mənzərə ilə təmas qurub keçmişi özümüz ilə gələcəyə 
aparırıq. Və bilirik ki, salınan qəsəbələr, çəkilən yollar 
qaçqınların rahatlığı üçün, normal həyat şəraitləri üçün 
nəzərdə tutulubdu. Bu yerlər Azərbaycanın bir parçası 
olsa da, hər bir insana əsirlikdə qalan ocağı, kəndi bir 
köynək daha yaxındı. Xocalı rayon İcra Hakimiyyəti-
nin başçısı Şahmar Usubov hər gün abadlaşan və bir 
çoxlarının zarafatla “yeni Xocalı” kimi təqdim etdiyi 
bu ünvanın günbəgün abadlaşmasından, burada sosial 
obyektlərin, xüsusilə məktəb, xəstəxana, poçt və digər 
dövlət əhəmiyyətli obyektlərin müasir tələblərə uyğun 
şəkildə tikildiyini, burada ən müasir avadanlıqlardan 
istifadə edildiyini xüsusi bir qürurla xatırladır və bil-
dirir ki, ölkə prezidentinin ardıcıl diqqət və qayğısı ən 
yüksək səviyyələrdə işğal edilmiş torpaqlarımızla bağ-
lı Azərbaycanın mövqeyini qətiyyətlə ortaya qoyması 
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bizdə belə bir qəti əminlik yaradıb ki, bütün qaçqınla-
rımız kimi, xocalılar da mütləq öz doğma torpaqlarına 
qayıdacaq və orada bundan da gözəl, bundan da müasir 
bir şəhər salacağıq. Özü də həmin şəhərin bütün inf-
rastrukturu artıq bizim üçün bir layihə kimi göz önün-
dədi. Biz bilirik ki, qayıdacağımız Xocalı itirdiyimiz 
Xocalıdan qat-qat gözəl və abad olacaqdı. O ki, qaldı 
bu gün xocalıların daha çox məskunlaşdığı Ağcakənd 
ərazisi coğrafi baxımdan Xocalının ərazisinə bir qədər 
bənzəyir. Burada da iqlim və təbii mənzərə müəyyən 
oxşarlıq təşkil edir. Elə ona görə də bu ərazidə məskun-
laşan xocalılar özləri üçün artıq Dövlət Proqramı çərçi-
vəsində müəyyən şərait qura biliblər. Onlar həm torpağı 
əkib-becərir, həm heyvandarlıqla məşğul olur, həm də 
sosial sahədə çalışırlar. Azərbaycan regionlarının in-
kişafına dair Dövlət Proqramına uyğun olaraq inkişaf 
edən “yeni Xocalı” özünün sürət tempinə görə, digər 
bölgələrimizdən o qədər də geri qalmır. Baxmayaraq 
ki, burada hər şey sıfırdan başlanıb, amma zəhmətin, 
torpağın nə olduğunu yaxşı bilən xocalılar yorulmadan 
çalışır, işləyir və qurub-yaradırlar. Yaxından tanıdığım 
xocalıların söylədiklərinə görə, onlar gördükləri hər bir 
işdən həm də təsəlli alır və özlərində inam hissini nəin-
ki ölməyə qoyur, əksinə, bu hissin qələbə əzminə çev-
riləcəyinə inanırlar. Çünki onlar Ali Baş Komandanın 
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işğal olunmuş torpaqlarımız üçün böyük siyasət mey-
danında necə əzmkarlıqla uğurlu 249 siyasi mübarizə 
apardığının şahididilər. Ona görə də əmindilər ki, danı-
şıqlar yolu ilə aparılan bu mübarizə istənilən anda Azər-
baycan ordusunun köməyi ilə də qələbəyə çevrilə bilər. 
Deməli, xocalılar qurub-yaratdıqları kimi, işğal altında 
olan Xocalı üçün döyüşmək əzmini də öz içlərində ya-
şadır və qoruyurlar. Bəli, bu gün Ağcakənd deyilən bir 
ünvanda Xocalı şəhərinin, daha doğrusu, Xocalı rayo-
nunun sakinlərinin müəyyən bir hissəsi kompakt halın-
da yaşamaqdadı. Onların uğurlarının, həyat şəraitləri-
nin foto görüntüləri burada işlərin necə getdiyini yəqin 
ki, öz-özlüyündə səssiz, sözsüz də söyləyə bilər. 
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Tarixə sığmayan faciə

Bəşəriyyət tarixinə geniş bir zaman çərçivəsində 
nəzər saldıqda onun savaşsız, fəlakətsiz, iztirab-

sız günlərinin heyrətamiz dərəcədə az olduğunu görü-
rük. Mütəxəssislərin hesablamalarına görə, son 200 ildə 
ən azı 22 müharibə baş verib. İyirmi birinci əsrin lap 
əvvəlindən - 2001-ci il 11 sentyabrdan ABŞ-ın bey-
nəlxalq terrora qarşı müharibə elan etməsini və bu pro-
sesin indiyədək davam etdiyini də nəzərə alsaq, deyə 
bilərək ki, üçüncü minilliyin bircə günü də savaşsız 
ötüşməyib. Bütün sivilizasiya tarixini əhatə edən beş 
min illik zaman kəsiyində 150 milyondan artıq insan bu 
müharibələrdə həlak olub. Onların da 73 faizi yalnız 
XX əsrdə baş vermiş müharibələrin payına düşür. Tək-
cə İkinci Dünya müharibəsindən sonra bütün dünyanın 
151 yerində 231 silahlı konflikt baş verib ki, bunların da 
yarıdan çoxu 1990-cı ildən - soyuq müharibə qurtaran-
dan sonrakı ən yaxın tarixi dövrə təsadüf edir. Amma 
bütün müharibələrin içində öz miqyası, qəddarlığı, in-
sanlığa sığmayan əməlləri ilə fərqlənən elə cinayət akt-
ları vardır ki, onlara heç cür haqq qazandırmaq müm-
kün olmayacaq. Təkcə Azərbaycan tarixinin deyil, 
bütün bəşər tarixinin ən dəhşətli hadisələrindən biri 
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olan Xocalı qətliamı məhz həmin cinayət aktlarından 
biridir. 1992-ci il fevral ayının 25-dən 26-na keçən gecə 
birləşmiş rus-erməni silahlı qüvvələri Xocalıya hücum 
edərək tariximizə qanlı hərflərlə həkk olunmuş Xocalı 
soyqırımını törətdi. Amansızlığına görə dünya tarixində 
törədilmiş ən qəddar cinayətləri belə üstələyən bu 
soyqırımı aktı təkcə Azərbaycan türklərinə qarşı deyil, 
bütövlükdə insanlığa, bəşəriyyətə, beynəlxalq sülhə 
qarşı törədilmiş ən ağır cinayət idi. Xocalı faciəsinə qə-
dər Qarabağda baş verən bütün olaylar bu faciənin 
məqsədli şəkildə həyata keçirilən etnik təmizləmə si-
yasətinin tərkib hissəsi olduğuna heç bir şübhə yeri 
qoymur. Xocalının mühasirəyə alınaraq mülki şəxslərin 
şəhəri tərk etməsinə imkan verilməməsi ermənilərin əsl 
niyyətini açıq şəkildə ortaya çıxarır. O qanlı fevral ge-
cəsində 63-ü uşaq, 106-sı qadın, 70-i qoca olmaqla - 
613 nəfər Xocalı sakini qətlə yetirildi, 8 ailə tamamilə 
məhv edildi, 1275 nəfər əsir, 150 nəfər isə itkin düşdü. 
Öldürdükləri uşaqların, qocaların, qadınların cəsədləri-
ni tanınmaz hala salmış erməni separatçıları bəşər ta-
rixində ermənilik adına əbədi şərəfsizlik gətirən soyqı-
rımı aktına imza atdılar. Faciənin törədilməsindən 
yalnız iki gün sonra hadisə yerinə çatmaq mümkün 
oldu. Şahidlərin qarşılaşdıqları tükürpərdici mənzərə 
sözlə ifadə edilə bilməyəcək qədər ağır və amansız idi. 
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Bütün tarixi, kökü və ruhu ilə yaşadığı torpağa bağlı 
olan sadə insanların, o torpaqda yenicə ayaq tutub ye-
riməyə başlamış məsum uşaqların cəsədlərini soyuq qış 
fəslində isti vətən torpağı öz ağuşuna almışdı. Kim bi-
lir, son nəfəslərində istəkləri, diləkləri nə olmuşdu soy-
daşlarımızın. Nəsibləri isə vətən torpağını qucaqlaya-
raq şəhidlik zirvəsinə ucalmaq oldu... Bu qanlı hadisənin 
şahidi, bütün ailəsindən yalnız qucağındakı körpə qızı-
nı və 4 yaşlı oğlunu xilas edə bilmiş gənc bir ana göz 
yaşları içərisində, ürək parçalayan Xocalı tarixçəsini 
söyləyir: “Xocalıdakı ov silahlarını da camaatdan al-
mışdılar. Bizim özümüzü müdafiə etməyə heç bir imka-
nımız yox idi. Yalnız ərim tüfəngini gizlədib saxlamış-
dı. Biz od-alov içərisindən viran olmuş Xocalının 
kənarına güclə gəlib çıxa bildik. Sonra gördük ki, silah-
lılar bizi izləyərək güllələr yağdırır. Onlar bizə çatıb öl-
dürmək, ya da əsir götürmək istəyirdilər. Ərim dayanıb 
onlara atəş açmağa başladı. Qışqırdı ki, “Qaçın, ələ 
keçməyin!”. Ailəmizin üzvlərindən bir neçəsi arxadan 
vurulub yerə sərildi. O isə hələ də silahlılarla vuruşur-
du. Mən ayaqyalın, başıaçıq, iki balamla uzaqlaşıb 
kol-kosun içində, qaranlıqda gözdən itəndə güclə onun 
bağırtısını eşidirdim: “Qaçın, gizlənin, görünməyin”. 
Biz xilas olduq. O isə şəhid...”. Azərbaycanlı Ər son 
nəfəsinə qədər vuruşdu ki, özü ölsə də, ailəsi düşmən 
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əlinə keçməsin. Bu faciədən möcüzəli təsadüf nəticə-
sində qurtulmuşların hamısı bu gün də Xocalı dərdinin 
ağır yükü altında inləyir. Milli Qəhrəmanımız Çingiz 
Mustafayevin lentə aldığı dəhşətli görüntülər Xocalı fa-
ciəsinin miqyasını və erməni cəlladlarının vəhşiliyini 
bütün dünyaya nümayiş etdirir. Elə ermənilərin özləri 
də öz mənfur əməllərini etiraf etməkdən çəkinmir, yaz-
dıqları ilə özlərini ifşa edirlər. Erməni millətçiliyinin və 
separatizminin baş ideoloqu, körpə balaların qatili Zori 
Balayanın Xocalı hadisələrindən 4 il sonra yazdığı “Ru-
humuzun dirilməsi” kitabını oxuyarkən bir daha bunun 
şahidi olursan: Ermənistanın tanınmış ictimai fikir li-
derlərindən biri sayılan müəllif öz kitabında yazır: “... 
Biz Xaçaturla uşaqların saxlandığı zirzəmiyə enən vaxt, 
əsgərlərimiz artıq onlardan birini ovuclarından pəncərə 
çərçivəsinə mıxlamışdılar. Uşağın səs-küyünü azaltmaq 
üçün Xaçatur onun ağzına öldürdüyümüz anasının kə-
silmiş döşünü soxdu. Sonra mən onun başının, döşünün 
və qarnının dərisini soydum. O, 7 dəqiqə sonra qan itir-
məsindən öldü. Birinci ixtisasıma görə həkim olduğum 
üçün humanistəm və ona görə də uşağın başına gətir-
diklərimizdən sevinc duymadım. Lakin qəlbim şadla-
nırdı. Xaçatur uşağın bədənini hissələrə böldü və itlərə 
atdı. Axşam biz eyni hərəkətləri üç azərbaycanlı uşağı 
ilə etdik. Mən erməni, vətənpərvər və vətəndaş kimi 
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borcumu yerinə yetirdim...”. Bu - XXI əsrdə erməni fa-
şistinin özü tərəfindən öz qələmi ilə yaradılmış mükəm-
məl obrazı, avtoportretidir! Qarabağın işğalı zamanı 
Zori Balayanın indiki Ermənistan prezidenti Serj Sər-
kisyanla birlikdə hərbi geyimli fotoları da onların bir-
likdə törətdiyi cinayət əməllərinin sübutudur. Bu ölkə-
nin həkim-yazıçısı da, prezidenti də Xocalı soyqırımı 
və bütövlükdə Qarabağın işğalı üzərində “erməni millə-
tinin qəhrəmanlarına” çevriliblər. Lakin tarixi həqiqət-
lər bunun qəhrəmanlıq deyil, növbəti xəyanət, bəşəriy-
yətə qarşı cinayət olduğunu sübut edir. Bu faciə 
Qafqazlarda türk tarixinin qanlı səhifələrindən biri olsa 
da, birincisi deyil. Xocalı soyqırımı bizi tarixi keçmişi-
mizə yenidən nəzər salmağa və acı həqiqətləri bir daha 
xatırlamağa və xatırlatmağa sövq edir. Xocalı soyqırı-
mının kökü baş verdiyi tarixdən çox-çox əvvəlki za-
manlara gedib çıxır. Bu faciəyə təkcə Qarabağ ətrafında 
cərəyan edən hadisələrin tərkib hissəsi kimi yox, həm 
də Azərbaycanın tarixi uğurları, zəngin dövlətçilik 
ənənələri, ölkəmizin yerləşdiyi geopolitik məkan və 
Qafqaz regionunda tutduğu önəmli yer kontekstində 
yanaşmaq onun əsl səbəblərini üzə çıxarmağa kömək 
edər. Tarixdən yaxşı məlumdur ki, Azərbaycan dövlət-
çiliyi özünün ən yüksək zirvəsinə Səfəvilər dövlətinin 
yaradılması ilə çatmışdı. Zamanında böyük bir coğrafi 
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məkanı əhatə edən bu dövlətin zəifləməsi ilə Azərbay-
can öz sərhədləri içərisində daralmağa başladı. Səfə-
vilər dövlətinin süqutu, Azərbaycanın pərakəndə şəkil-
də xanlıqlara parçalanması, sonda bütün regionun rus 
imperiyasının nəzarəti altına keçməsi ilə nəticələndi. 
Beləliklə, Azərbaycan dövlətçiliyinin zəifləməsi bütöv-
lükdə Qafqaz regionunun imperiya caynağına keçmə-
sinə səbəb oldu. Lakin faciə bununla bitmədi. Minillik-
lər ərzində Avrasiyanın sahibi olan qüdrətli türk 
dövlətçiliyinin dirçəlməsinə bir daha imkan verməmək 
məqsədi ilə Altaylardan Balkanlara qədər uzanan türk 
qurşağını parçalamağa çalışan rus imperiyası “məzlum” 
erməni tayfalarını məhz Qafqazda, əzəli türk torpaqla-
rında yerləşdirməyə başladı. Türk zolağının strateji 
mərkəzində yerləşən Azərbaycan imperiyanın şikarına 
çevrildi. Son üç yüz ildə əhalisi daim artmaqda olan 
Azərbaycanın ərazisi daim azalmağa, dəfələrlə bö-
lünərək imperiya tərəfindən udulmağa məruz qaldı və 
bugünkü Azərbaycan dövləti mövcud olduğu bütün si-
yasi-mədəni tarixi ərzində ən az torpaqlara malikdir. 
XX əsrdə çarizm imperiyasını əvəzləyən sovet imperi-
yası da bu “ənənəyə” sadiq qalaraq Azərbaycanı parça-
lamaqda davam etdi. Qəddarlığı ilə öz sələfindən heç 
də geri qalmayan sovet imperiyası soydaşlarımızın bö-
yük bir hissəsini Asiya çöllərinə sürgün etdi, Zəngəzur 
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mahalını da ermənilərə təhvil verdi. Bütün bunlara mə-
tinliklə sinə gərən millətimiz yetmiş il ərzində sovet 
əsarətinə qarşı mübarizəsini və milli azadlıq hərəkatını 
davam etdirdi. Bu mübarizə 20 Yanvar faciəsindən 
keçərək milli dövlətçiliyimizin bərpasına yol açdı. Əs-
lində, Xocalı hadisələri Azərbaycanda sovet imperiya-
sının dayaqlarını laxladan milli azadlıq hərəkatını boğ-
mağa yönəlmiş Qanlı Yanvar faciəsinin davamı idi. Bu, 
xalqımızın mübarizlik əzmini sındırmağa, Azərbaycanı 
yenidən əsarət altına almağa yönəlmiş zorakılıq aktı idi. 
Rus imperiyası törətmiş olduğu 20 Yanvar faciəsində 
əldə edə bilmədiyinə Xocalı faciəsində bilavasitə işti-
rak etməklə nail olmaq istəyirdi. Qafqazın itirilməsini 
heç zaman həzm edə bilməyən rus imperiyası Xocalı 
qətliamının törədilməsinə göstərdiyi “dəstəklə” yenicə 
müstəqilliyini bərpa etmiş Azərbaycana öz gücünü nü-
mayiş etdirdi və əsl niyyətini ortaya qoydu. Xocalı 
soyqırımı əslində, bütün dünya türklüyü qarşısına atılan 
imperiya “əlcəyi” idi. Son iki yüz il ərzində rus imperi-
yasının köməyi ilə qədim türk torpaqlarında məskun-
laşdırılmış, imperiya boyunduruğunda yaşamağa və 
imperiya buyuruqlarını məharətlə yerinə yetirməyə 
alışmış, ən çətin anlarda qonşularına dayaq olmaq əvə-
zinə xəyanət etməyi adət etmiş ermənilər isə həmişə ol-
duğu kimi, bu dəfə də məkrli imperiya siyasətinin əsas 
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ifaçıları kimi çıxış etdilər. Nəticədə növbəti dəfə tor-
paqlarımızın bir hissəsini tərk etməyə məcbur edilsək 
də, müstəqillik idealından geri çəkilmədik. Bütövlükdə 
tarixən Qafqazın dövlətçilik ənənəsinin əsas hissəsini 
məhz Azərbaycanın dövlətçilik ənənəsi təşkil etmişdir. 
Buna görə də rus imperiyası mövcud olduğu bütün za-
manlarda Azərbaycan dövlətçiliyini, xüsusilə onun di-
gər türk dövlətləri ilə müttəfiqləşib güclənməsini öz 
imperialist maraqlarına ciddi təhlükə hesab etmişdir. 
Çünki güclü Azərbaycan həm də güclü Qafqaz demək-
dir. Lakin bu reallığı qəbul etməyən, imperiya tərəfin-
dən “böyük Ermənistan” xülyası ilə “yemlənən” ermə-
nilər tarix boyu imperiya siyasətinin ucuz aləti kimi 
Qafqazda dağıdıcılıq missiyasını məharətlə yerinə ye-
tirmiş və bu gün də Azərbaycan ərazisində separatizmi 
alovlandırmaqla, çirkin ənənələrinə sadiq qalmaqdadır-
lar. Yaxın keçmişimizin ən faciəvi hadisələrindən biri 
olan Xocalı soyqırımı erməni təfəkkürünün və tipik er-
məni xarakterinin təkcə onun qonşuları üçün deyil, bü-
tövlükdə bəşəriyyət üçün nə qədər təhlükəli olduğunu 
bir daha sübut etdi. Erməni xarakterinə xas olan terro-
rizm, etnik təmizləmə və işğalçılıq siyasəti müasir dün-
yada dayanıqlı sabitliyə və sülhə ən böyük təhdid mən-
bələri kimi çıxış edir. Tarix boyu iyrənc “keyfiyyətlərini” 
qoruyub saxlamağa nail olmuş ermənilər isə bu gün 
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düşdükləri aciz vəziyyətin kökündə məhz sahib olduq-
ları ermənilik xarakterinin dayandığının fərqində deyil-
lər. Bununla, ermənilər təkcə Qafqaz regionunda deyil, 
bütün dünyada sabitliyin təmin olunmasına qarşı ən bö-
yük maneə kimi çıxış edir və beynəlxalq humanizm si-
yasətinə ağır zərbələr vururlar. Ermənilər üçün müstəqil-
lik heç zaman milli məqsəd olmayıb və bu gün də əsas 
şərt deyildir. Bu gün Ermənistanın bütün sahələrdə apa-
rıcı dövlətlərdən asılı vəziyyətə düşməsi və həmişə ol-
duğu kimi onların “vassalı” və lazım olduqda isə 
“forpostu” rolunda çıxış etməsi bunu bir daha sübut 
edir. Vaxtilə, əhalisinin əhəmiyyətli qismi Azərbaycan 
türklərindən və digər millətlərdən ibarət olan Ermənis-
tanda bu gün vəziyyət tamamilə fərqlidir. Etnik təmiz-
ləmə nəticəsində digər millətlərin nümayəndələri zorla 
öz tarixi yurdyuvalarından qovulmuş və qonşu dövlət-
lərdə məskunlaşmağa məcbur olmuşlar. Ermənistan 
mono-etnik dövlətə çevrilmişdir. Azərbaycanda isə və-
ziyyət tamamilə fərqlidir. Azərbaycan həmişə olduğu 
kimi, bəşəri dəyərlərə, regionda sülh və sabitliyə real 
təhlükə mənbəyi olan mənfur qüvvələrə qarşı qətiyyətlə 
mübarizə aparmaqdadır. Nə qədər çətin olsa da, Azər-
baycan dövləti və xalqı təkcə öz milli maraqları üçün 
deyil, bütövlükdə ümumbəşəri dəyərlərinin qorunub 
saxlanılması üçün öz mübarizəsini fədakarlıqla davam 
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etdirməkdədir. Azərbaycan bütün tarixi boyu çoxsaylı 
millətlərin nümayəndələrinin sülh və əmin-amanlıq şə-
raitində yaşadığı, bütün dünyaya tolerantlıq örnəyi olan 
bir məkandır. Hətta Azərbaycan vətəndaşı olan çoxsay-
lı etnik ermənilər də heç bir milli ayrı-seçkiliyə məruz 
qalmadan bu gün də Azərbaycanda yaşamaqda davam 
edirlər. Bu fakt bir daha Azərbaycan xalqının sülhpər-
vərliyini, dözümlülüyünü və birgəyaşayış ənənələrinə, 
multikulturalizm ideallarına sadiqliyini nümayiş etdirir. 
Xocalı soyqırımının insanlıq əleyhinə törədilmiş ci-
nayət kimi tanıdılması təkcə Azərbaycan üçün deyil, 
həm də dünya birliyi üçün beynəlxalq əhəmiyyət kəsb 
edir. Hələ 1994-cü ilin fevralında Azərbaycan Respub-
likasının Milli Məclisi tərəfindən Xocalı hadisələrinin 
soyqırımı elan olunması xüsusi əhəmiyyətə malik oldu. 
Həmin tarixdən etibarən Xocalı faciəsi insanlığa qarşı 
törədilmiş ən ağır cinayətlərdən biri kimi daha geniş 
miqyasda anılmağa başlandı. O zamankı Azərbaycan 
prezidenti Heydər Əliyevin vurğuladığı kimi, “bütöv-
lükdə Azərbaycan xalqına qarşı yönəldilmiş Xocalı 
soyqırımı öz ağlasığmaz qəddarlığı və qeyri-insani cəza 
üsulları ilə bəşər tarixində bir vəhşilik aktıdır. Bu soyqı-
rımı, eyni zamanda, bütün bəşəriyyətə qarşı tarixi bir 
cinayətdir”. Heydər Əliyev tərəfindən 1998-ci ildə im-
zalanmış “Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında” fər-
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manda soydaşlarımıza qarşı törədilmiş kütləvi qırğınla-
rın soyqırımı xarakteri daşıması, azərbaycanlılara qarşı 
aparılmış etnik təmizləmə siyasətinin aparılması açıq 
şəkildə ifadə olunmuşdur. Həmin fərmana uyğun ola-
raq, 31 mart günü son yüz ildən artıq müddətdə davam 
edən qırğınların qurbanı olmuş soydaşlarımızın xatirə-
sinə ehtiram əlaməti olaraq “Azərbaycanlıların soyqırı-
mı günü” elan edilmişdir. Bu gün Azərbaycan həqiqət-
lərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması prosesində 
Xocalı soyqırımının tanıdılması xüsusi yer tutur. Döv-
lət başçısı çıxışlarında dəfələrlə Xocalı faciəsinə toxu-
naraq, bu hadisəni törədənlərin əsl niyyətlərini, təkcə 
azərbaycanlılara qarşı deyil, bəşəriyyətə qarşı törədil-
miş ağır həmin cinayət aktının mahiyyətini açıq şəkildə 
ifadə etmişdir. Prezident İlham Əliyev Quba Soyqırımı 
Memorial Kompleksinin açılışında deyib: “Xocalı 
soyqırımını törədənlər bu gün Ermənistan rəhbərliyin-
də təmsil olunan adamlardır. Bu faciə dünyanın gözü 
qabağında baş vermişdir. Yəni biz bunu “erməni soyqı-
rımı” mifi kimi heç bir əsası olmayan mifologiya əsa-
sında deyil, real faktlar əsasında görürük. Videomateri-
allar, fotoşəkillər, canlı şahidlərin ifadələri - bütün 
bunlar həqiqətdir və reallıqdır”. Bu faciənin geniş miq-
yasda tanıdılması isə hər bir azərbaycanlının müqəddəs 
borcudur. Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, 
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Dialoq və Əməkdaşlıq Uğrunda İslam Əməkdaşlıq Təş-
kilatı Gənclər Forumunun Mədəniyyətlərarası Dialoq 
üzrə Baş Koordinatoru Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə 
2008-ci ildən etibarən uğurla həyata keçirilən “Xocalı-
ya ədalət!” beynəlxalq kampaniyası artıq öz bəhrələrini 
verməkdədir. Kampaniya çərçivəsində dünyanın bir 
çox ölkəsində Xocalı faciəsinə həsr olunmuş tədbirlərin 
keçirilməsi əsl həqiqətlərin, Ermənistan tərəfindən 
ölkəmizə qarşı yürüdülən təcavüzkar siyasətin mahiy-
yətinin beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılmasında əhə-
miyyətli rol oynamaqdadır. “Xocalıya ədalət!” kampa-
niyasının ən uğurlu nəticəsi bu faciənin Pakistan, 
Meksika, Peru, Çexiya, Kolumbiya, Bosniya və Her-
seqovina kimi dövlətlərin parlamentləri, eləcə də bir 
çox beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən soyqırımı aktı 
kimi tanınması olmuşdur. Eyni zamanda, dünyanın bir 
çox şəhərlərində dünya xalqlarının soydaşlarımıza qar-
şı törədilmiş soyqırım aktı haqqında məlumatlandırıl-
ması məqsədilə Xocalı şəhidlərinin xatirəsini əbədiləş-
dirən abidələr ucaldılmaqdadır. Kampaniyanın Xocalı 
faciəsini soyqırım aktı və insanlığa qarşı cinayət kimi 
tanımaq tələbini irəli sürən müraciətini artıq bütün dün-
yada on minlərlə insan imzalayıb. Bütün təzyiqlərə və 
təhdidlərə baxmayaraq, ölkəmizin davamlı inkişafa nail 
olması və regionun aparıcı dövlətinə çevrilməsi həm də 
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Qarabağ münaqişəsinin Azərbaycanın milli maraqları 
çərçivəsində həllini yaxınlaşdırır. Bu məsələdə Azər-
baycanın ən güclü silahı - onun haqlı mövqeyidir. Azər-
baycanın haqlı mövqeyinin arxasında beynəlxalq si-
yasətin ədalətli münasibətini və beynəlxalq hüquq 
normalarının yerinə yetirilməsini tələb etmək iradəmiz 
dayanır. Dövlətlərin ərazi bütövlüyünə, ölkələrin suve-
renliyinə qarşı real təhdidlər olduğu halda, gücdən isti-
fadə etmək hüququ kimi beynəlxalq hüququn prinsiplə-
ri Azərbaycana istənilən yolla öz torpaqlarını azad 
etmək, öz sərhədləri daxilində suverenliyini bərpa et-
mək imkanları yaradır. Lakin təəssüflər olsun ki, Qara-
bağ münaqişəsinə münasibətdə dünya birliyində bey-
nəlxalq hüquq normalarının hələ də gerçəkləşmədiyinin, 
formal təsdiqdən o yana keçmədiyinin şahidi oluruq. 
Bu faktor, nə qədər acı olsa da, dünya siyasətində hələ 
də qlobal güclərin, onlara xidmət edən ayrı-ayrı dairələ-
rin maraqlarının üstünlük təşkil etdiyini göstərir. Amma 
Azərbaycanın qüdrətli nizami orduya, Qarabağ proble-
minin həlli yolunda dövlətin və onun vətəndaşının yek-
dil fikrə malik olması torpaqlarımızın düşmən tapda-
ğından azad ediləcəyi günün heç də uzaqda olmadığından 
xəbər verir. Bunu isə biz özümüz etməliyik. Azərbayca-
nın əsrlər boyu davam edən torpaq itkilərinə son ver-
mək zamanı yetişmişdir. Qarabağ və onun sağalmayan 



62

Səkinə Turabqızı

yarası olan Xocalı soyqırımı Azərbaycanın və dünya 
türklüyünün taleyində tarixi dönüş nöqtəsi olmalıdır. 
Ata-baba yurdlarımıza dönüş, türk birliyinin möhtəşəm 
tarixinə dönüş məhz Qarabağın azadlığından keçir. 
Şanlı tariximizə şərəfli dönüşü həyata keçirmək, ölkə-
mizin ərazi bütövlüyünü bərpa etmək həm də gələcək 
nəsillər qarşısında müqəddəs borcumuzdur. Müqəddəs 
yurdlarımıza qayıtmaq arzusu ilə.
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AZƏRBAYCANIN MİLLİ QƏHRƏMANI

ƏLİF LƏTİF OĞLU 
HACIYEV

Qarabağda dünyaya 
göz açanların xəmi-

ri igidlikdən, qəhrəmanlıq-
dan yoğrulub. Qədim Cıdır 
düzündə at çapıb, qurşaq 
tutan babaların övladları 
şeytan məkri ilə yurdla-
rından perik düşdülər. Tale 
elə gətirdi ki, yağı düşmən 
tarixi torpaqlarımız olan 
Zəngəzur, Dərələyəz, Göyçə mahalları kimi qədim Qa-
rabağ torpaqlarına qənim kəsildi. İndi bu yerlər suyu 
sovulmuş dəyirmana bənzəyir.

Uzun illərdir ki, torpaqlarımızın cənnətmisal bir 
parçası yağı tapdağındadır. Bu yerlər qəlbimizi gö-
yüm-göyüm göynədir, gözümüzü yollarda qoyub. Neçə 
illərdir ki, günü-günə, ayı-aya calayıb onun həsrəti ilə 
yaşayır, düşmənlərin torpaqlarımızdan qovulacağı günü 
gözləyirik. Qarabağın qalın, keçilməz meşələri, göz 
yaşı kimi axan dumduru bulaqları bu gün də o yerlərdə 
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doğulanların yuxularından çıxmır.
Yaxşı ki, xalqımızın, vətənimizin ağır günlərində 

ona həyan olub sinəsini yağı gülləsinə sipər edən oğul-
lar da tapılır. Elə Əlif Hacıyev kimi. Belə oğullar isə 
heç zaman unudulmur, xalqın qəlbində əbədi yaşayır.

Əlif Hacıyev 1953-cü il iyunun 24-də Xocalı şəhə-
rində dünyaya göz açıb. 1970-ci ildə orta məktəbi bi-
tirərək, Xankəndi şəhərində sürücülük peşəsinə yiyələ-
nib. 1971-ci ildə ordu sıralarına çağırılıb. 1973-cü ildə 
Minsk şəhərində hərbi xidmətini başa vurduqdan sonra, 
Xankəndi Avtonəqliyyat Müəssisəsində sürücü işləyib. 
1976-cı ildə keçmiş SSRİ DİN-nin Frunze adına Xüsusi 
Orta Milis Məktəbinə daxil olub və 1979-cu ildə həmin 
məktəbi bitirib. 1981-ci ildən təhsilini SSRİ DİN-nin 
Akademiyasında davam etdirib.

Əlifin qəlbində hələ uşaqlıqdan bu murdar daşnak 
tör-töküntülərinə qarşı nifrət yuva salmışdı. Addımbaşı 
bu millətin xəyanətkar sifəti ilə üzləşdiyindən bu mü-
nasibətlərin faciəli aqibətini də əvvəlcədən görür, bü-
tün varlığı ilə hiss edirdi. Bəlkə elə buna görə də daim 
özünü onlarla açıq mübarizəyə hazırlayırdı. İllər ötür, 
Əlif boya-başa çatır, uşaqlıqdan arzuladığı daxili işlər 
orqanlarında işə düzəlir. Polis sıralarındakı fəaliyyəti-
nin ilk günlərindən başlayaraq daşnak ünsürlərinə qarşı 
mübarizəyə başlayır. O vaxtlar DQMV-də ermənilərin 
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uzun müddətdən bəri gizli fəaliyyət göstərən millətçi 
mərkəzi fəaliyyət göstərirdi. Bu mərkəzə gizli yollarla 
külli miqdarda vəsait, silah-sursat daxil olurdu. Təbii 
ki, belə bir terrorçu qüvvəni ifşa etmək o vaxtlar böyük 
risk tələb edirdi. Amma daşnakların əməlləri, onların 
gizli fəaliyyəti barədə artıq təcrübəli milis işçisi olan 
Əlif Hacıyev qorxub-çəkinmədən dəqiq məlumatlar 
toplaya bilmişdi. O, ermənilərin törətdiyi hər bir cinayə-
tin üstünü vaxtında açır, onların bütün ümidlərini puça 
çıxarırdı. Qarabağın bu igid oğlunun cəsarətli addımları 
erməniləri əməlli-başlı narahat edir, onların yuxularını 
ərşə çəkirdi. Get-gedə Əlif onlar üçün böyük təhlükəyə 
çevrilirdi. Artıq daşnak kabinetlərində cəsarətli eloğlu-
muzun aradan götürülməsi barədə planlar cızılırdı.

Çox keçmədi ki, Əlif saxta ittihamlarla günahlandı-
rıldı. Guya rüşvət alması ilə bağlı DQMV prokurorlu-
ğunda cinayət işi qaldırıldı. Saxta faktlar əsasında qal-
dırılmış cinayət işi üzrə aparılan istintaq 9 ay çəkdi.

Ermənilər öz çirkin niyyətlərinə çatmışdı. Əlif Ha-
cıyev 10 il həbs cəzasına məhkum edildi. Bu ədalətsiz 
hökm onu Şuşa həbsxanasından tutmuş, uzaq Sibir həb-
sxanlarına qədər aparıb çıxardı. O, həbsxanalarda min 
bir əzab-əziyyətlə qarşılaşdı. Amma əyilmədi, sınmadı. 
Öz mənliyini, vüqarını qorudu. Axı, onun günahı nə idi 
ki, bir belə əzablara qatlaşsın? Görünür, daşnaklar öz 
hiylələri ilə çoxlarını inandıra bilmişdi. Əlac yalnız dö-
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züb gözləməyə qalırdı. Əlif həbsxanada olduğu müd-
dətdə də xalqını düşünür, hansı yollarla olsa da, ona 
kömək göstərməyə çalışırdı.

Bir dəfə Əlif ciddi kamera rejiminin «sədlərini yara-
raq» DQMV-də gizli millətçi mərkəzin fəaliyyət göstər-
məsi barədə Azərbaycan Dövlət Təhlükəsizliyi Komitə-
sinə məktub da göndərə bilir. Bu məktubdan sonra DTK 
öz nümayəndəsini həbsxanaya yollayır. Əlif Hacıyev 
DTK nümayəndəsini məsələnin nə qədər ciddi təhlükə 
doğuracağı barədə bir daha məlumatlandırır. Amma bu 
məlumatlardan vaxtında istifadə olunmur, Qarabağda 
ermənilərin törətdikləri qatı cinayətlərin qarşısı vaxtın-
da alınmır.

1987-ci ildə Əlifin məhkəmə işinə yenidən baxıla-
raq 10 il həbs cəzası 6 ilə endirilir. Bir az sonra isə o, 
tam bəraət alaraq azadlığa buraxılır.

1990-cı ildə Əlifin gözlədiyi an gəlib çatdı. Haqq-ə-
dalət öz yerini tapdı. O, azadlığın dadını yenidən hiss 
etdi.

Əlif Hacıyev həbsxanadan buraxıldıqdan sonra 
doğma yurdu Xocalıya qayıdır. Bu, o vaxtlar idi ki, ar-
tıq Dağlıq Qarabağda ermənilərin özbaşınalıqları daha 
da böyük faciələrə səbəb olmuşdu. Ölkədə nizami ordu-
nun olmaması bu faciələrin qarşısının alınmasını çətin-
ləşdirirdi. Əlif Dağlıq Qarabağ üzrə Təşkilat Komitə-
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sində, Qarabağa Xalq Yardımı Komitəsində fəaliyyət 
göstərərək erməni millətçilərinə qarşı mübarizəsini da-
vam etdirirdi. O, dekabr ayında daxili işlər orqanlarına 
qəbul olunaraq Xocalı Təyyarə Limanı Xətt Daxili İşlər 
Bölməsinə rəis təyin edildi. Əlif, eyni zamanda, Xocalı 
Aeroportunun komendantı idi.

O vaxtar Xocalı əhalisi yalnız Tofiq Hüseynovun 
komandirlik etdiyi dəstənin ümidinə yaşayırdı. Amma 
dəstə üzvləri silah-sursat sarıdan çox çətinlik çəkirdi. 
Nəhayət, 1991-ci ilin noyabrında Aqil Quliyevin baş-
çılığı altında Xocalıya kiçik bir dəstə göndərildi. Çox 
təəssüf ki, bu dəstə də xocalıları real təhlükədən xilas 
edə bilmədi. Əlif hər gün döyüşçülərlə görüşür, öz təc-
rübəsindən yararlanaraq onlara məsləhətlərini verirdi. 
Qarabağ cəngavərinin əzmkarlığı nəticəsində Xocalı 
aeroportu erməni millətçilərinin nəzarətindən tamamilə 
çıxmışdı.

Bu, düşmən üçün ağır zərbə olsa da, onlar öz iyrənc 
planlarını həyata keçirməkdə davam edirdilər. Xocalı 
hər tərəfdən mühasirəyə alınmışdı. Bu təhlükəni Əlif 
çoxdan duymuşdu. O, hər gün vəziyyətlə bağlı paytax-
ta məlumat verir, təcili tədbir görülməsini tələb edirdi. 
Gözlənilən ömək isə gəlmirdi. Nəhayət, Əlifin qorxdu-
ğu dəhşətli hadisələr baş verdi. Erməni-rus hərbi bir-
ləşmələri tarixdə misli görünməyən cinayətə əl atdılar. 
1992-ci il fevralın 26-da tarixdə ən qanlı soyqırımı – 
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Xocalı faciəsini törətdilər. Xocalı faciəsində 613 nəfər 
qətlə yetirildi. Şəhid olanlardan 63 nəfəri körpə uşaq, 
106 nəfəri qadın, 70 nəfəri ahıl qocalar idi. Sakinlərin 
51 nəfəri xüsusi qəddarlıqla qətlə yetirilmişdi. Onların 
gözləri çıxarılmış, başlarının dərisi soyulmuş, müxtəlif 
bədən üzvləri kəsilmişdi. Hətta bir neçə şəhidin cəsəd-
ləri yandırılmışdı. Faciə nəticəsində 25 uşaq hər iki va-
lideynini, 130 uşaq valideynlərindən birini itirdi. 8 ailə 
tamamilə məhv edildi. 1275 nəfər əsir götürüldü, 150 
nəfər itkin düşdü.

Əlif Hacıyev düşmənin nə qədər güclü olmasına 
baxmayaraq təslim olmur, onlarla cəngavər kimi vu-
ruşur, dinc əhalinin təhlükəsiz yerə çıxarmaqdan ötrü 
misilsiz qəhrəmanlıq göstərirdi. Nəhayət, xain düşmən 
gülləsi Qarabağ cəngavərinin vətən sevgisi ilə döyünən 
ürəyini də susdurdu. Vətən yolunda onu canından artıq 
sevən bir qeyrətli eloğlumuz da şəhidlik mərtəbəsinə 
yüksəldi. Ölümündən bir neçə gün sonra Əlifin tabu-
tunu Bakıya gətirib Şəhidlər Xiyabanında dəfn etdilər.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 6 iyun 
1992-ci il tarixli 831 saylı fərmanı ilə Əlif Lətif oğlu 
Hacıyevə ölümündən sonra «Azərbaycanın Milli Qəh-
rəmanı» adı verildi. Bu gün Bakı şəhərindəki küçələr-
dən biri ölməz qəhrəmanın adını daşıyır. Xalqımız Əli-
fin adını həmişə uca tutur. 
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Azərbaycanın MİLLİ QƏHRƏMANI

ƏLƏSGƏR XANLAR 
OĞLU NOVRUZOV

Dünyanın ən qədim 
və mədəni xalqla-

rından olan Azərbaycan 
xalqı, özünün tarixi, mad-
di-mədəni abidələri, zən-
gin ədəbiyyatı, incəsənəti 
və musiqi mədəniyyəti ilə 
həmişə fəxr etdiyi kimi, 
onun tarixini yaradan şəx-
siyyətlərə, vətənin azadlığı 
naminə canını fəda edən oğul və qızlarımızla da haq-
lı olaraq öyünmüşdür. Xalqımızın Vətəni yadelli düş-
mənlərdən qoruyan, ağıllı tədbirləri ilə xalqına düzgün 
yol göstərən Varaz oğlu Cavanşirlə, Uzun Həsənlə, Şah 
İsmayıl Xətai ilə, doğma Vətəni uğrunda da canından 
keçən, ölümün gözünə dik baxan Babəklə, əfsanəyə 
çevrilən Koroğlu ilə və daha neçə-neçə igid qəhrəman-
ları ilə həmişə fəxr etmiş, onları əbədi xatirə kimi qəl-
bində yaşatmışdır.

Qəhrəmanlar heç vaxt unudulmur. Xalqımız ana 



70

Səkinə Turabqızı

Vətənin azadlığı, doğma diyarın istiqlalı, müqəddəs 
torpağın şərəfi, qeyrəti, namusu yolunda canını qurban 
verənləri həmişə qəlbində yaşadır, onları şərəf və qeyrət 
simvolu kimi xatırlayır, gənc nəslə nümunə kimi təq-
dim edir.

Novruzov Ələsgər Xanlar oğlu 1949-cu il avqus-
tun 1-də Laçın rayonunun Kürdhacı kəndində anadan 
olmuşdur. O, 1966-cı ildə Kürdhacı kənd orta məktə-
bini əla qiymətlərlə bitirmişdir. 1968-1970-ci illərdə 
Ermənistanda hərbi xidmətdə olmuşdur. Tərxis olun-
duqdan sonra 1971-ci ildə Şuşa Pedaqoji Texnikumuna 
daxil olmuş və 1973-cü ildə oranı bitirib, bədən tərbiyə-
si müəllimi ixtisasına yiyələnmişdir. Həmin ildən öz 
doğma kəndlərindəki orta məktəbdə ixtisası üzrə işlə-
mişdir. Əmək fəaliyyətinə başladığı ilk günlərdən uşaq 
və gənclərin idmana marağını artırmışdır. 1979-cu ildə 
Xocalıya gəlmiş, 1 saylı məktəbdə ixtisası üzrə fəaliy-
yətini davam etdirmişdir. 1990-cı ildən Xocalı RTŞ-də 
təsərrüfat üzrə müdir işləyirdi.

Ələsgər Novruzov Qarabağ döyüşlərində özünü 
qorxmaz döyüşçü, mahir atıcı, qayğıkeş komandir və 
dostluqda əvəzedilməz bir insan kimi tanıtmışdır. Qara-
bağ müharibəsinin başlandığı ilk günlərdən yaradılmış 
Xocalının könüllü müdafiə komitəsinin 5 nəfər üzvün-
dən biri olmuşdur.
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Qarabağda ilk dəfə ermənilərin silahlı hücumu 18 
sentyabr 1988-ci ildə Xocalıya oldu. Ələsgər müəllim 
atıcılıq məharətini burada nümayiş etdirdi. O, onlarca 
yaraqlını məhv etdi və erməni quldurları geri çəkildilər. 
Getdikcə vəziyyət gərginləşdiyindən yaradılmış kö-
nüllü müdafiə dəstələrdən birinə o, rəhbərlik etmiş, ilk 
özünümüdafiə dəstələrinin, sonralar isə batalyonun dö-
yüşçülərinə silahlardan istifadə etmək bacarığını öyrət-
mişdir. Xocalı müdafiə komitəsinin üzvləri ilə birlikdə 
erməni quldur dəstələrinin məhv edilməsi üçün əməliy-
yat planlarının hazırlanması və həyata keçirilməsində 
fəal iştirak etmişdir.

1989-cu ilin payızında Daşbulaq kəndində ermə-
ni quldurları azərbaycanlılara hücum edərkən Ələsgər 
Novruzov döyüş yoldaşı M.Şükürovla birlikdə ermə-
nilərə arxadan hücüm etmişlər. Ermənilər qəfil hücüm-
dan özlərini itirmiş və onlar 300 nəfərə yaxın əhalini er-
məni quldurlarının əlindən sağ-salamat qurtarmışdılar.

1990-cı ildə İrəvandan Xankəndiyə uçan təyyarələ-
rin qarşısını almaq üçün Ə.Novruzov döyüş yoldaşla-
rından R.Həsənovla birlikdə uçuş zolağını partladıb, 
xeyli müddət təyyarələrin enməsinin qarşısını almışdı. 
O, 1991-ci ildəki əməliyyatların əsas iştirakçılarından 
biri olmuş, Xankəndiyə gedən yolun bağlanmasında 
və 20-yə qədər erməni yaraqlısının məhv edilməsində 
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yaxından iştirak etmişdir.
1992-ci il fevralın 25-dən 26-na kecən gecə Ələsgər 

həmişəki kimi öz postunda idi. O, bir addım da oradan 
aralanmadı. Səhərə qədər yorulmadan döyüşdü. Onla-
rın tutduğu mövqeyə ermənilər nə qədər mərmi yağdır-
sa da, postu təslim etmədi və onlarca ermənini qanına 
qəltan etdi. Ancaq yenə də geri çəkilmədi. Lakin erməni 
qatillərinin atdığı güllələr onun döyüşkən həyatına son 
qoydu.

Azərbaycan Resbublikası Prezidentinin 25 fevral 
1997-ci il tarixli 533 saylı fərmanı ilə Novruzov Ələs-
gər Xanlar oğluna ölümündən sonra Azərbaycanın Mil-
li Qəhrəmanı adı verilib.

O, Laçın rayonunda, doğma kəndi Kürdhacı kən-
dində dəfn edilib. Ailəli idi. Üç övladı yadigar qalıb.

Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Ələsgər Novruzo-
vun həyat yoldaşı Şəkibə Mustafayeva: - ...Qar-qar ça-
yını keçib meşəyə girdik. Göydən lopa-lopa qar yağırdı. 
Çox çətinliklə yeriyirdik. Qəflətən ermənilərin açdığı 
atəş bizi pərən-pərən saldı. Ana balasından, bala ana-
sından aralandı. Ağappaq qar bir anın içində qıpqırmızı 
qana boyandı. Orada gördüklərim məni dəhşətə gətir-
di. Körpələrin, qocaların, uşaqların, qızların, qadınla-
rın naləsi ərşə dirənirdi. O gecə həm Xocalıda, həm də 
meşədə analoqu olmayan bir qətliam oldu.
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Artıq səhər açılırdı... Ölənlər ölmüş, donanlar don-
muşdu. O gün xocalılıların soyqırımı və müsibəti idi. 
Biz çox çətinliklə Ağdamın Şelli kəndinə gəlib çatdıq. 
Təsadüf nəticəsində sağ qalmışdıq. Mən və 3 övla-
dım Bakı şəhərində məskunlaşdıq. Dövlətimizin bizə 
göstərdiyi qayğı nəticəsində mən övladlarımı böyüt-
düm və oxutdum.

Möhtərəm Prezidentimiz cənab İlham Əliyevin və 
Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım 
Əliyevanın şəhid ailələrinə göstərdikləri diqqət və qay-
ğıya ğörə, onlara ailəmiz və xocalılılar adından minnət-
darlığımızı bildirir və çox sağ olun deyirik.
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AZƏRBAYCANIN MİLLİ QƏHRƏMANI

ARAZ BAHADUR 
OĞLU SƏLİMOV

Vətən qaladır, əzəmət-
li, vüqarlı qala. Qa-

lanı ucalıq mərtəbəsində 
tutan, ruhunun ucalığı bilən, 
sal qaya kimi düşmənin 
qarşısını kəsən oğullardır. 
Biri-birinə arxa-dayaq olan 
bu qayaların ürəkləri Vətən 
sevgisiylə, Vətən eşqiy-
lə döyünür. Onlar Vətə-

nimizin işıqlı sabahları, aydın səmaları üçün döyüşür, 
Vətən üçün can əsirgəmir, şəhadətləriylə ölümü ucaldıb 
ölümsüzlüyə, əbədiyyətə qovuşurlar. Səməd Vurğunun 
“Ölüm var ki, həyat qədər dəyərli” – misrası nə qədər 
yaşarıdı.

Şəhidliyin, qəhrəmanlığın məkanı, zamanı olmur. 
Şəhidlər xalqın kimliyini, mənliyini qoruyub işıqlı sa-
bahımıza boylanan azadlıq pöhrələri, yüksəlişə, ucalığa 
can atan könül dünyamızdır. Heç kimə bənzəmədən öz 
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ömrünü ömürlərə - Vətənə bağışlayan oğullardı qəhrə-
manlar.

İşıqlı duyğularla, niyyətlərlə yaşayan böyük əməl 
sahibləri seçdikləri yolda sona qədər əzmlə, yorulma-
dan, usanmadan maneələri heçliyə çevirərək irəlilə-
yirlər. O yolun sonunun işıqlı sabahlara qovuşacağına 
əmin olduqlarından simalarındakı nurlu təbəssüm də, 
gözlərinin dərinliyindəki məna da “Öncə Vətəndir!” de-
yir. Qəhrəmanların niyyəti, məqsədi, dönməz iradələri 
xalqının, millətinin mənafeyinə xidmət edir.

Vətən sevgisinin bənzərsiz tərcümanları olanları 
ruhumuzla hiss edirik. Müqəddəs zirvəyə ucalanların 
ürəklərinin dərinliyində Vətən dərdlərinin hüznlü həs-
rəti olmasaydı, onlar böyük sevgi yolunun yolçularına 
çevrilə bilərdilərmi?!

Xalqımızın şanlı tarixi çoxlu sayda qəhrəmanlıq sə-
hifələri ilə zəngindir. Şərait qəhrəmanlar yaradır, qəh-
rəmanlar isə tarix. Vətən sevgisiylə bizlərin qüruru, 
vüqarı, fəxri, ölməzliyi, örnəyi olan Mübariz İbrahimov 
kimi.

Heç kəs anadan qəhrəman doğulmur. Onu yaşadığı 
zaman, ətrafında cərəyan edən hadisələr, malik olduğu 
xarakter, ən başlıcası, xalqın ruhunun can ortağı olan 
ruhu yetişdirir.

Səlimov Araz Bahadur oğlu 1 iyun 1960-cı ildə 
Xocalı şəhərində doğulmuşdur. Burada orta məktəbi 
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bitirmiş, 1978-ci ildə Sovet ordusu sıralarına hərbi xid-
mətə çağırılmışdır. 1980-ci ildə Çelyabinsk vilayətində 
ordudan tərxis olunaraq Xocalıya qayıtmışdır. 1988-ci 
ildə başlanan qanlı hadisələr zamanı Araz da silaha sa-
rılmışdır. 1990-cı ildə könüllü olaraq Xocalı özünümü-
dafiə batalyonuna yazılan Səlimov Araz Xocalı faciəsi 
zamanı son gülləsi qalana qədər vuruşmuşdur. Yaralı 
halda döyüş zonasını tərk etmək üçün geri çəkilərkən 
erməni yaraqlıları Araz Səlimovun izinə düşərək onu 
vəhşicəsinə qətlə yetirmişdilər. Ağdam şəhərindəki Şə-
hidlər Xiyabanında dəfn edilmişdir. Ailəli idi. Bir oğlu, 
iki qızı var. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 25 
fevral 1997-ci il tarixli 553 saylı Fərmanı ilə Səlimov 
Araz Bahadur oğlu ölümündən sonra Azərbaycanın 
Milli Qəhrəmanı adına layiq görülmüşdür.
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AZƏRBAYCANIN MİLLİ QƏHRƏMANI

NATİQ İLYAS OĞLU 
ƏHMƏDOV

Vətənpərvərlik ana 
laylalarıyla baş-

layır. Körpə böyüdükcə 
onun torpağa, elə-obaya 
bağlılığı, Vətənə əsgər ol-
mağın ülviliyi haqqında 
düşüncələri daha da dol-
ğunlaşır.Vətənpərvərlik, 
hər şeydən əvvəl, Vətəni 
dərin məhəbbətlə sevmək 
və onun mənafeyini qorumaqdır. Vətənə, doğma tor-
pağa məhəbbət nağıllarımızda, dastanlarımızda, atalar 
sözlərində, bayatılarda da yaşadılır. Vətən torpağının 
müqəddəsliyi, onun yağılardan qorunmasının vacibli-
yi dastanlarımızın əzəli ulusu “Dədə Qorqud”da böyük 
məhəbbətlə tərənnüm edilir. Vətən ana ilə bərabər tutu-
lur. Oğuz igidləri “Vətən haqqı ana haqqıdır” - kəlamı-
nın işığında Vətənin keşiyində ayıq-sayıq dayanıb, onu 
göz bəbəyi kimi qoruyurlar.
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Dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvi Gəncəni 
özünə qızıl boyunbağı saydığına görə heç yerə getmə-
miş və təsadüfi deyildir ki, Vətən məhəbbəti, yurd sev-
gisi onu öz doğulduğu məkandan ayrılmağa qoymamış-
dır.

Vətən doğma evin kandarından başlanır. Hər bir in-
san başa düşür ki, onun yaşadığı yer Vətənin bir parça-
sıdır. Vətəni qorumaq hamımızın borcudur.

Vətən bizim varlığımızdır, fəxrimizdir, qürurumuz-
dur. Neçə-neçə qəhrəmanımız torpaqlarımız uğrunda 
canlarından keçib. Vətən uğrunda, onun azadlıq və is-
tiqlaliyyəti yolunda canını qurban verən qəhrəmanlar 
heç vaxt unudulmur, ölümsüzlüyə qovuşurlar.

Torpaq – uğrunda ölən varsa, Vətəndir!
Vətənə sadiq olmaq, Vətəni sevmək, torpağa bağlı 

olmaq – budur vətənpərvərlik! Vətənpərvər olan şəxs 
Vətənini sevən, ona sadiq, torpağına, millətinə bağlı 
olan, bütün mənəvi sərvətlərə malik hərtərəfli şəxsdir.

Əhmədov Natiq İlyas oğlu 1 sentyabr 1969-cu ildə 
Xocalı rayonunun Kosalar kəndində anadan olmuşdur. 
Ailələri Kosalar kəndindən Ağdamın Novruzlu kəndinə 
köçəndə Natiqin 6 yaşı var idi. Orta məktəbi bitirdikdən 
sonra Kalininqrad şəhəri artilleriya hissəsində hərbi xid-
məti 1988-ci ildə başa vurur. Bir müddət burada qalıb iş-
ləyir. Daha sonra vətənə qayıdır. O, ermənilərin Dağlıq 
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Qarabağda törətdikləri vəhşiliklərin saya gəlmədiyi bir 
vaxtda Xoc-alı Rayon Daxili İşlər Şöbəsində yolpatrul 
xidməti müfəttişi vəzifəsinə qəbul edilir. Həmin dövrdə 
Qarabağın dağlıq hissəsində yerləşən kəndlərə, eləcə də 
Şuşaya gediş-gəliş son dərəcə çətinləşmişdi. Ermənilər 
yol boyunca pusqular qurur, ardı-arası kəsilməyən ter-
ror əməlləri törədirdilər. Natiq Əhmədov Ağdam-Şuşa 
marşrutu ilə hərəkət edən sərnişin avtobuslarının təh-
lükəsizliyini təmin etmək üçün dəfələrlə ölümlə üzbəüz 
gəlmişdi. 26 sentyabr 1991-ci ildə o, xidmət yoldaşı 
Əli ilə Əsgərandan keçib Xocalıya öz iş yerinə getməli 
idi. Əsgəran qalasına yaxınlaşanda Əlinin idarə etdiyi 
maşın pusqu qurmuş ermənilər tərəfindən atəşə tutuldu. 
Vətəni canlarından artıq sevən bu iki gənc qəhrəmanca-
sına həlak oldu. Ağdam rayonunun Novruzlu kəndində 
dəfn edilmişdir. Subay idi. Azərbaycan Respublikası 
prezidentinin 8 oktyabr 1992-ci il tarixli 264 saylı fər-
manı ilə Əhmədov Natiq İlyas oğluna ölümündən sonra 
“Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilmişdir.
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AZƏRBAYCANIN MİLLİ QƏHRƏMANI

FÜZULİ SALAH OĞLU 
RÜSTƏMOV

İnsan hələ kiçik yaş-
larından Vətənin 

doğmalığını, onun təkraro-
lunmazlığını və ya sadəcə 
olaraq “Ana Vətən” kəl-
məsinin qəlbində yaratdı-
ğı istiliyi dərindən duyub 
hiss edir.

Hələ kiçik yaşları-
mızdan valideynlərimizin 

dilindən “Vətən anadır” – kəliməsi eşidə-eşidə böyü-
yürük. Torpağın üstündə addımladıqca yavaş-yavaş 
dizlərimiz bərkiyir, qollarımıza qüvvət gəlir. Yaşa dol-
duqca dərk edirik ki, bu torpaqda yaşayırıqsa, bu yur-
dun havasını udub, suyunu içiriksə, bizə bu diyar həyat 
veribsə, deməli, biz bu ölkənin vətəndaşıyıq, bu torpa-
ğın övladıyıq. Bütün varlığımızla bu yurda, bu torpağa, 
ana Vətənimizə – Azərbaycanımıza borcluyuq.

Hər bir insan yurduna sadiq və layiq vətəndaş ol-
mağı üçün əlindən gələni etməlidir. Biz hamımız Azər-
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baycanımızı işıqlı sabahlara, aydın gələcəyə qovuşdur-
mağa çalışmalıyıq. Yurdumuzda gözü olan düşmənləri 
qəlbimizdəki Vətən sevgisinin gücü, Vətən məhəbbəti-
nin atəşi ilə yandırıb məhv etməliyik. Vətən yalnız ona 
görə böyük deyil ki, onun qəhrəmanlıq keçmişi, sənət 
və mədəniyyətlə zəngin, insanların nəcib əməlləri ilə 
dolu keçmişi vardır. Vətən həm də ona görə böyük və 
qiymətlidir ki, onda ulu babalarımızın ölməz izi var. Və 
bu izlər hər birimizə ana südü qədər şirin, təmizdir, ana 
qucağı tək isti və doğmadır. 

Rüstəmov Füzuli Salah oğlu 25 dekabr 1965-ci ildə 
Tərtər rayonunun Hüsənli kəndində anadan olmuşdur. 
O, ata-anasını erkən itirmişdir. 1978-ci ildən Xocalıda 
babası Kərimin və nənəsi Tamaşanın himayəsində yaşa-
mış, burada da səkkizillik məktəbi bitirmişdir. Ailəsinin 
ağır şəraitdə yaşaması, onu erkən yaşlarından işləməyə 
vadar etmişdir. 1983-cü ildə Sovet ordusu sıralarına hər-
bi xidmətə çağırılmışdır. O, əsgərlikdə olarkən dəfələr-
lə xidmət etdiyi hərbi hissənin komandanlığı tərəfindən 
fəxri fərman, döş nişanları ilə təltif edilmiş, evlərinə 
təşəkkür məktubları göndərilmişdir. Füzuli hərbi xid-
məti tamamladıqdan sonra Xocalıya qayıdır. O, əvvəlcə 
Xocalı Üzümçülük Sovxozunda, 1990-cı ildən isə toxu-
culuq fabrikində işləyir.

1988-ci il. Respublikamız ən ağır günlərini yaşa-
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yır. Zaman-zaman qanımızı içməyə məqam gözləyən 
erməni quldurları torpaqlarımıza basqınlar edir, dinc 
əhalini vəhşicəsinə qətlə yetirir, yaşayış sahələrimizə 
od vurub yandırır, yurd yerlərimizi işğala məruz qoyur-
dular. Füzulidə Dağlıq Qarabağ hadisələri başlayan ilk 
günlərdən bu azğınlığa qarşı nifrət hissi baş qaldırır. O, 
1989-cu ilin iyun ayında kəndlərinə yaxın olan erməni 
postuna hücum edərək oranı dağıdır. Bunun üçün ona 4 
ay həbs cəzası verirlər. 1990-cı ildə erməni yaraqlıları-
nın Xankəndinə girişinin qarşısını almaq üçün Xocalı 
aeroportunu partlatmaq üçün 4 nəfərdən ibarət qrup ya-
radıldı. Qrupun tərkibində Füzuli də var idi. Əməliyyat 
uğurla başa çatdırılır.

Füzuli Rüstəmov Xocalı özünümüdafiə dəstəsi ya-
radılanda əvvəlcə həmin dəstədə, sonra isə hərbi batal-
yonda xidmətini davam etdirmişdir. 1992-ci il fevralın 
25-dən 26-na keçən gecə erməni quldurları Xocalıya 
tanklarla, BTR-lərlə hücum etdilər. Şaxtalı qış günündə 
əhali iki çayı keçməli idi. Güllələr yağış kimi yağırdı. 
İnsanların naləsi göyə yüksəlirdi. Adamlar güllə-borana 
tutulurdu. Onların axan qanı bir-birinin üstünə fısqırır-
dı. Füzuli əlində silah xocalılıları Şelli camaatına təhvil 
verib, geri qayıdırdı.

O, Xocalı faciəsi zamanı əhalinin təhlükəsizliyinin 
təmin edilməsində və Azərbaycanın Milli Qəhrəma-
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nı A.Quliyevin yaralı vəziyyətdə döyüş meydanından 
çıxarılmasında çox böyük hünər göstərmişdir. Faciə za-
manı o, üç dəfə Xocalıya girib, qadın, uşaq və yaralıla-
rı təhlükəsiz zonaya çıxarmışdır. Ölümün pəncəsindən 
neçə-neçə insanı xilas edən Füzuli Rüstəmov özü düş-
mən gülləsinə tuş gəldi.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 25 fevral 
1997-ci il tarixli 553 saylı fərmanı ilə Rüstəmov Fü-
zuli Salah oğluna ölümündən sonra Azərbaycanın Milli 
Qəhrəmanı adı verilmişdir. Ulu öndərimiz Heydər Əli-
yev Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı “Qızıl ulduz” me-
dalını bacısı Füqurə Rüstəmovaya təqdim edib.

O, Tərtər rayonunun Həsənli kəndində hərbi qayda-
da dəfn edilib.
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AZƏRBAYCANI MİLLİ QƏHRƏMANI

TOFİQ MİRSİYAB 
OĞLU HÜSEYNOV

Hər kəs həyata bir 
dəfə gəlir və hər 

kəs də Tanrı tərəfindən 
ona bəxş olunan ömrü 
müxtəlif cür yaşayır. Rə-
zil, qorxaq, şəxsi həyatına 
qapanaraq yaşayan insan-
lar cəmiyyətdə heç nə ilə 
fərqlənmirlər və özlərini 
isə bütün zamanlarda yük-

sək dəyərləndirmişlər. Yalnız mərd, xalqını və Vətənini 
böyük məhəbbətlə sevən qartal timsallı insanlar yük-
sələ bilərlər bu uca zirvəyə. Belə ömür şərəflidir, əbədi-
dir. Həyatda şücaətlər göstərən, Vətən naminə çarpışan 
qəhrəmanların adı xatirələrdə yaşayır, onların şərəfinə 
abidələr ucaldılır, əməlləri barədə şeirlər yazılır, mah-
nılar, dastanlar qoşulur.

Ana yurdumuz Azərbaycan ta əzəldən qəhrəmanlar 
diyarı kimi tanınır. Qədim Oğuz elində adət imiş. Ov 
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ovlamayan, düşmən qarşısına çıxıb igidliklər göstər-
məyən gənc ad ala bilməzmiş, ailədə, nəsildə belə oğula 
hörmət göstərilməzmiş. Oğuz qızları da yalnız öz sev-
gililərini sayıb mərdliklərinə əmin olduqdan sonra on-
lara könül verərlərmiş. Babək, Cavanşir, Koroğlu, Nəbi 
timsallı mərd oğullarımız zaman-zaman Azərbaycan 
adlı məmləkətin qəhrəmanlıq salnaməsini yaratmışlar.

Azərbaycanın ən qədim yaşayış məskənlərindən 
biri olan Xocalı şəhərində erməni silahlı birləşmələri 
törətdikləri və dünyanı dəhşətə gətirən soyqırımından 
illər ötür.

Fevralın ayının 26-da Xocalı uğrunda şəhid olan-
lardan biri də igidliyinə və mərdliyinə görə “Mixaylo” 
ləqəbi qazanmış Tofiq Hüseynovdur.

O, 19 aprel 1954-cü ildə Xocalı şəhərində doğul-
muşdur. 1961-ci ildə burada birinci sinfə getmiş və 
1971-ci ildə onuncu sinfi bitirmişdir. Ağdam şəhərin-
dəki Kənd Təsərrüfatı Texnikumunun mexanizasiya 
fakültəsini bitirdikdən sonra, 1974-cü ildə Sovet Ordu-
su sıralarına çağırılmışdır. 1976-cı ildə hərbi xidmətini 
Qazaxıstan Respublikasının Alma-Ata şəhərində başa 
vurmuşdur. Sonra, Xocalı şəhər orta məktəbində hər-
bi hazırlıq müəllimi kimi əmək fəaliyyətinə başlamış-
dır. Məktəbdə işlədiyi müddətdə kapitan rütbəsinəcən 
yüksəlmişdir. 1991-ci ildə Xocalı ərazi özünümüdafiə 
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batalyonunun təşkilatçılarından biri kimi o, taborun ko-
mandiri təyin edilmişdir. Meşəli kəndi uğrunda gedən 
döyüşdə onun taboru onlarla erməni yaraqlısını məhv 
etməyə müvəffəq olmuşdu.

O, rayonda “Mixaylo” ləqəbi ilə tanınırdı. Ermə-
nilər Naraguğ kəndindən tez-tez Xocalını top atəşinə 
tuturdu. O, düşmənin bu strateji top-batareya nöqtəsini 
susdurdu. Onun dönməz səyi nəticəsində Mehdikənd 
kəndinin fermasında yerləşən erməni quldurlarının ar-
tilleriyası, “Alazan” qurğusu sıradan çıxarılmış, ferma 
darmadağın edilmişdi. Bununla yanaşı, on nəfər erməni 
yaraqlısı əsir götürülmüşdü. Bu əməliyyata görə Tofiq 
Hüseynova mayor rütbəsi verildi. 26 fevral 1992-ci il... 
O, döyüş dostları ilə ürək-ürəyə, kürək-kürəyə verərək 
Xocalının müdafiəsinə qalxmışdı. Onlar dinc əhalinin 
təhlükəsiz yerlərə köçürülməsində, düşmən hücumu-
nun qarşısının alınmasında rəşadətlə vuruşurdular.

1992-ci il “Azadlıq” qəzetində Tofiqin vuruşma-
sı haqqında belə yazılır: “Xocalı balası, yerli müdafiə 
dəstəsinin komandiri Tofiq Hüseynovu fevralın 26-da 
366-cı alayın köməyi ilə Xocalını viran qoyan ermə-
nilər Z.Balayanın anadan olduğu Kətik kəndi yaxın-
lığında Tofiqi üç gün mühasirədə saxlayıblar. Üç gün 
ermənilərin “təslim ol” əmrini vecinə almayıb. Son gül-
ləsinə qədər vuruşub, axırda qumbara ilə özünü partla-
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dıb. Tofiqin meyitini alarkən ermənilərdən biri Ağdam 
cəbhəçilərinə deyib: “Mən onu tanıyırdım. Bilirdim o 
necə oğlandır. Onu tutmağa çalışırdıq ki, 10-15 ermə-
niyə dəyişək. Amma o kişi kimi vuruşurdu, kişi kimi də 
öldü”.

Düşmənlər Tofiqə belə qiymət veriblər. Son anda 
sonuncu qumbarasını sinəsinə sıxaraq özü ilə bərabər 
yaxınlığında olan 10 nəfər ermənini də məhv edib. O, 
canlı qüvvə və texnika cəhətdən qat-qat üstün olan düş-
mənlə qeyribərabər döyüşdə axırıncı gülləsinə qədər 
vuruşaraq, əsir düşməmək üçün qumbaranı sinəsinə 
sıxdı və özü ilə bərabər ona yaxın erməni yaraqlısını da 
məhv etdi.

Ailəli idi. Üç övladı var.
Azərbaycan Respublikası prezidentinin 7 iyul 

1992-ci il tarixli 833 saylı fərmanı ilə Hüseynov Tofiq 
Mirsiyab oğluna ölümündən sonra “Azərbaycanın Mil-
li Qəhrəmanı” adı verilmişdir. Bakı şəhərinin Şəhidlər 
xiyabanında dəfn edilmişdir.
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MİLLİ QƏHRƏMAN 
TOFİQ HÜSEYNOVUN

QARDAŞI AKİF HÜSEYNOVUN 
XATİRƏLƏRİ

Ata və anam yerli Xocalı olmaqla, hər ikisi elimizin 
çox tanınmış nəsillərindəndirlər. Ata babam Həz-

rətqulu kişi əslən Kərkicahan kəndinəndir. O, deyilənə 
görə sakit təbiətli, mülayim xasiyyətli bir insan idi.

Atamın anası Yasəmən nənəm, uca boylu, ötkəm xa-
siyyətli yaraşıqlı bir qadın idi. Şuşalı tacir olan ilk həyat 
yoldaşı rəhmətə gedir, böyük qızı Əzət mamamı da gö-
türüb kəndə qardaşı Alıoğlu Məhəmmədin yanına dönür, 
kiçik qızı Zərqələm mamamı isə atasının övladı olmayan 
bacısı övladlığa götürür.Əzət mamam ailə qurub Mingə-
çevir şəhərinə köçür. Həyat yoldaşı qatar qəzasında həlak 
olandan sonra ailə qurmayıb, ömrunü tək-tənha başa vu-
rur. Zərqələm mamam isə ailə qurub Bərdə şəhərində ya-
şayırdı. Yasəmən nənəm Alı kişinin qızıdır, xeyli oğul-qız 
sahibi olan Alı babanın meydan düzündə, ayrıca yaylaq 
yeri vardı. Oraya Alı düşən, Alının yurdu deyərdilər.Yerli 
Xocalının bəlkə də üçdə biri bu nəslin törəməsi idi. Bu 
nəsil Qarabağ müharibəsində Tofiq, Bakir, Rəfayıl, Bəx-
tiyar və s. kimi onlarca qəhrəman oğul yetişdirmişdir.

Anamgil iki bacı, iki qardaş idilər. Ana babam Cüm-
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şüd kişi sərt təbiətli, tünd xasiyyətli, çörəkli kişi idi. Dəli 
Kür romanının Cahandar ağasına tək xasiyyəti ilə deyil, 
eyni zamanda zahiri görünüşü ilə də çox bənzəyən babam 
bir çanaq unun bir ovuc qızıla dəyişildirildiyi bir vaxtda, 
yəni İkinci Dünya Müharibəsinin aclıq illərində, işlətdiyi 
su dəyirmanının unu ilə təmənnasız olaraq nə qədər insanı 
aclıqdan, ölümün pəncəsindən qurtarmışdır.

Cümşüd babam köklü bir nəslin davamçısı olub, Əzi-
zovlar nəslindəndir. Atası Məşədi kişi Boz dağının ətəyin-
də milli münaqişə zəminində bir ermənini öldürməsinə 
görə həbs olunur.

Sovet hökumətinin kəshakəs vaxtlarında belə babam, 
namaz qılar, oruc tutar, aşuralarda yas saxlayardı. Ağda-
mın tanınmış ruhanisi molla Hüseyn, kəndimizdə molla 
olmadığı üçün yas məclislərinə gələndə gecələdiyi mə-
kan ancaq babamın evi olardı. Ermənilər Xocalıda ateizm 
bəhanəsi ilə ruhani, məscid, aşura və s. dini mərasimləri 
qadağan etmişdilər. Üzündə nadir hallarda təbəssüm gö-
rünən bu ucaboylu, qaraqabaq kişinin evinin qapısı hamı-
nın üzünə açıq idi. Qohumların ata-anasını itirən övladları 
bu evdə böyüyər, toyları edilərdi.

Kəndin məhşur bəylərindən olan Cəfər təpəsi adlanan 
ərazidə mülk sahibi olan Əliqulu bəyin qızı Saray nənəm 
isə babamın əksi idi. Xanım-xatun, ipək kələfi kimi yumu-
şaq xasiyyəti olan nənəm əsil el ağbirçəyi, qanbarışdıranı 
idi. Onun ölümündən sonra, – “üçüm qırxına qarışsın”, – 
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deyib ağlayan babamın günü ağlamaqla keçirdi. Özünün 
arzu etdiyi kimi, üç mərasimi Saray nənəmin qırxı ilə bir 
günə düşdü.

Xocalı faciəsində kəndi tərk etməyən bu ailənin dörd 
övladı və onların oğul qızları hədsiz əzablara düçar oldu-
lar.

Xalam Zeynəb hadisə gecəsi Qaraqayada şəhid oldu. 
Böyük qızı Məxmər və kiçik qızı Məhbubə iki azyaş-
lı körpəsi ilə bizim evin qarşısında ermənilər tərəfindən 
vəhşicəsinə qətlə yetirildilər.

Böyük dayım Əkbərin iki gənc kürəkəni Zahid və Va-
sif şəhid olmuş, özü isə vertolyot olmadığı üçün Ağdamda 
qalmış oğlu Məhərin avtomat silahını götürüb ermənilə-
rin qarşısına çıxmış, lakin qüvvələr qeyri-bərabər oldu-
ğu üçün meşəyə üz tutmuşdur. Qaraqayada aclıqdan və 
soyuqdan taqətdən düşüb qar üzərində donmuşdur. Onun 
öldüyünü zənn edən qonşu avtomatını götürüb Ağdama 
gəlir, silahı qaynım Məhərə çatdırır. Şelli dağı tərəfdən 
Qaraqaya tərəfə hücuma keçəndə neytral zonada, erməni 
postunun yaxınlığında dayımın qar üzərində hərəkətsiz 
uzandığını görüb ona yaxınlaşdım. Gözləri baxsa da, huş-
suz vəziyyətdə idi. Hindarxlı rəhmətlik Tahirlə Vladim-
dən onu qucaqlarına götürüb təcili Ağdam xəstəxanasına 
çatdırmalarını xahiş etdim. Özüm isə irəliyə doğru getdim 
ki, bəlkə kimisə yenə tapıb xilas edə bilərəm. Heç kimi 
tapa bilməyib geri döndüm. Dayım xilas olsa da çox ya-



91

Xocalı ağrısı

şamadı, dönmuş böyrəkləri işləmədiyi üçün bir neçə ay 
sonra dünyasını dəyişdi.

Anam iki oğlu, gəlini və həyat yoldaşı ilə ağır faciə 
ilə üzləşdi. Bu günə qədər də son taleyindən bir məlumat 
yoxdur.

Kiçik dayım Qüdrət müəllim yaralı vəziyyətdə iki 
oğlu ilə girov götürülür. Böyük oğlu Nazimi yerinə yeti-
rilməsi mümkün olmayan şərtlər müqabilində ermənilər 
azad edirlər. Ermənilərə dağ çəkmiş kiçik oğlu Mehmana 
isə xüsusi amansızlıqla işgəncə verir, dilini kəsirlər. Əsir 
saxladığım erməni ilə təxminən bir ay sonra dayım da 
daxil olmaqla girov götürülmüş otuz nəfərə yaxın Xocalı 
sakinini dəyişdik, Mehmanı vermədilər. Dayımın avtomat 
gülləsindən aldığı yara sağalsa da, övlad yarası sağalma-
dı, ürək infarktından dünyasını dəyişdi.

Xocalı soyqırımı
İllər keçsə də faciənin vurduğu yaralar sağalmır. 26 

fevral 1992-ci ildə səhər tezdən Ağdamın çıxışında Xoca-
lıdan xilas olanları qarşılayırdıq. Qara qaya istiqamətin-
dən gələn xeyli insanı xilas edə bildik.

Bundan sonra Əsgəran postundan əsirlərin dəyişdir-
lməsi prosesi başlandı. Allahverdi Bağırovun, Əsgəran-
lı Vitalik Balasanyanla şəxsi münasibətləri zəminində 
xeyli insan azad olundu, cəsədlər qaytarıldı. Lakin qısa 
müddətdə çəkdikləri məşəqqətlər onları tanınmaz hala 
salmışdı. Ölüm kölgəsi hələ də üzlərindən silinməmişdi. 
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Meyitlər isə bundan da çox dəhşətli dərəcədə, sözlə ifadə 
olunmayacaq bir halda idi. Nəinki dirilərə, hətta ölülərə 
də erməni faşistləri işgəncə vermiş, əzalarını kəsmiş, yan-
dırmış, təhqir etmişdilər.

Qardaşım Tofiqin şəhid olması xəbərini alsam da, ata 
anamın, qardaşım Bakirin, bacım Qətibənin, gəlinimiz 
Məxmərin taleyindən xəbərsiz idim. Xocalıdan çıxandan 
sonra 15 nəfərə qədər yaxın qohumun məskunlaşdığı Ağ-
cabədi rayonu Hindarx kəndində Marış nənəmizin evinin 
zirzəmisində 2 nəfər də erməni quldurunu əsir saxlayır-
dım. Məqsədim bunları əsir və girovlarımızla dəyişmək 
idi.

Bir aya yaxın vaxt keçsə də nə Tofiqin cəsədini ala 
bilmirdim, nə də itkin düşənlərimin taleyindən bir xəbər 
ala bilməmişdim. Baxmayaraq ki, o zamanlar əsir və gi-
rovların dəyişdirilməsi ilə məşğul olan Allahverdi Ba-
ğırovun, əməliyyat və istintaq qrupunun tərkibində Ste-
panakertdə işləyən Saşa adlı rus zabitinin, Füzuli rayonu 
Yuxarı Yağlıvənd kəndində Seyid Əhədin, Laçının milis 
rəisi Akif Səlimovun, Gürcüstanın Laqodexi bölgəsindən 
Ermənistana göndərdiyim Mişa adlı erməni əsilli gürcü-
nün gördükləri tədbirlərdə səmərə verməmişdi. Əsir er-
məninin birini Əsgəran postunda əsirlərimizlə dəyişdik. 
Orada ikinci erməninin adamları ilə görüşəndə, qardaşım 
Bakirin Stepanakertdə saxlanması məlumatını onlara çat-
dırdım. Və Şuriki yalnız onunla dəyişəcəyimi bildirdim. 
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Bununla bağlı o zamanlar baş verən neqativ hadisələrin 
üzərindən şəhidlərimizin ruhuna hörmət əlaməti olaraq 
sükutla keçirəm.

Bakir tapılmadığı üçün Şuriki ermənilərə verib kiçik 
dayım Qüdrət müəllim də daxil olmaqla 30 nəfərə yaxın 
əsirimizi xilas etdik. Soyqırım zamanı anam itkin düşdü, 
xalam Zeynəb Qara qayada şəhid oldu, böyük dayım Ək-
bəri qarın içindən don vurmuş, huşsuz vəziyyətdə Qara 
Qayadan tapıb Ağdam xəstəxanasına gətirdim, cəmi bir il 
yaşadı, kiçik dayım Qüdrət müəllim dəyişdiriləndə aldığı 
avtomat gülləsinin yarası hələ sağalmamışdı, o da oğul 
dağı ilə dünyasını dəyişdi.

Martın ortalarında ermənilərin bütün tələblərini ye-
rinə yetirərək, yəni yanacaq xaric olmaq şərti ilə, Allah-
verdi Bağırovla növbəti dəfə Əsgəranın erməni postuna 
getdik. Oarda yeni şərt irəli sürdülər, Ağdərənin Qazan-
çı kəndində minalanmış ərazidə qalmış Əsgəranın milis 
rəisi Avagimyan Volodyanın anasının meyiti gətirilməsə 
qardaşımın cəsədini verməyəcəkdilər. Qaynım Məhər, 
qardaşımın qaynı Yusif Qazançıya yola düşdü. Marış 
nənəmizin oğlanları rəhmətlik Tahir və Vladim isə ermə-
nilərlə Əsgəranı keçib Kətik dağına getdilər. Ermənilər 
girov kimi Allahverdini, məni və Marış nənəmizin böyük 
oğlu Şahini postda saxladılar, çünki Qazançıya gedənlər 
arasında erməni bələdçi də vardı.

Bir neçə üzücü saatdan sonra Qazançıya gedənlər 
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minalanmış sahədən erməni qadının meyidini gətirdilər. 
Bundan sonra Vitalik ratsiya ilə Tofiqin cəsədinin gətiril-
məsini dedi.

Allahverdi məni kənara çəkərək dedi ki, möhkəm ol, 
qardaş olduğunuzu biruzə vermə, yoxsa yenə də problem 
yaradacaqlar. Nəhayət onlar top mərmisinin yeşiyinə qo-
yulmuş cəsədi gətirdilər. Həmin anları heç kimə arzula-
mıram. O, sanki yuxuya getmişdi, mən isə siqareti acgöz-
lüklə sümürüb göz yaşlarımı zorla saxlayrdım. Bir aylıq 
intizar dolu ayrılıqdan sonra qardaşımla son dəfə belə gö-
rüşdük.

Ermənilər onun son döyüşü barədə danışdılar. Biz onu 
əsir götürüb girovlarımızla dəyişmək istəyirdik. O, təslim 
olmadı, 3 gün mühasirədə qaldı...

Sonra yaşlı bir erməni dedi ki, mən onu çoxdan tanı-
yırdım, cəsədini aparıb quzeydə qarın içərisinə qoydum, 
üstünədə xeyli ağac budağı qırıb tökdüm ki, vəhşi heyvan-
lar toxunmasın, hər dəfə meşəyə odun gətirməyə gedən-
də, üstünə qar yığırdım ki, cəsədi çürüməsin. Onda hələ 
rus rublu işlənirdi, ona və cəsədi dagdan xizək qoşqusun-
da gətirən traktorçuya təşəkkür etdim, pul, siqaret verdim.

Cəsədi Hindarx kəndinə gətirdik, bütün kənd yolumu-
zu gözləyirdi. Marış nənəmizin həyətində mağar qurul-
muş, kənd qəbirstanlığında məzarı qazılmışdı.

Onun döyüşçüsü jurnalist, rəhmətlik Familə Sal-
manqızı mənə dedi ki, Bakıda 20 yanvar şəhidlərinin mə-
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zarlarını ziyarət edəndə, Tofiq müəllim dedi ki, burada 
yatanlar ən xoşbəxt insanlardır, mənim ən böyük arzum 
bunların sırasında olmaqdır.

Onun arzusuna uyğun olaraq cəsədi Bakıya gətirib şə-
hidlər xiyabanında dəfn etdik.

“Mixaylo”nun son döyüşü
Qarabağ hadisələri başlayana qədər Xocalı məktəb-

lilərinə hərb sənətinin əlifbasını, sirrlərini öyrədən sadə, 
gülərüz bu gəncin daxilində sarsılmaz iradəli bir qəhrə-
manın yaşadığını o zamanlar heç kim zənn etmirdi. Elə 
ilk gündən, hələ rayon statusu almamış kəndin müdafiəsi 
üzərində baş sındırır, mürəkkəb vəziyyətdən çıxış yolları 
arayırdı. Məktəbin təlim silahları, əhalidə olan ov tüfəng-
ləri ilə birlikdə, sovet ordusu ilə yerli milis əməkdaşları 
tərəfindən yığıldıqdan sonra kənd tam müdafiəsiz qalmış-
dı. Ətraf rayonlardan gizli şəkildə Xocalıya ov tüfəngi, ta-
pança və el arasında “beşatılan” deyilən karabin gətirilir, 
ən etibarlı sayılan kənd sakinləri silahlandırılırdı. Kimdə 
silah tutularsa, onu uzun müddətli həbs cəzası gözləyir-
di.Hərbi komendatura tez-tez evlərdə qəfləti yoxlamalar 
keçirir, silah axtarırdılar. Bu zaman həmin silahları evlər-
dən kənarda yerə basdırırdılar ki, tapılsa da kimə məxsus 
olmasını təyin edə bilməsinlər. Yerli əhalidən yığılan si-
lahlar ermənilərin rəhbərliyi altında Əsgəranda saxlanı-
lır, bəzən də bizim özümüzə qarşı istifadə olunurdu. Bir 
tərəfdən də Ermənistan aktiv şəkildə Qarabağda olan er-
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məni separatçılarını silahlandırırdı.
Sovet rəhbərliyinin himayəsi ilə ayağı yer alan ermə-

ni separatçıları daha da azğınlaşırdılar. Hər tərəfdən er-
məni yaşayış məntəqələrinin əhatəsində olan, artıq rayon 
statusu almış, yeni salınmış qəsəbələr hesabına böyük 
bir şəhərə çevrilmiş Xocalını az sayda milis qüvvələri və 
məhdud sayda silahı olan kənd sakinləri qoruyurdu.

Sovet rejiminin süqutundan sonra yaranan Müdafiə 
Nazirliyi həmsərhəd rayonlarda ilk özünümüdafiə batal-
yonları yaratdı. İlk yaranan beş batalyondan biri, Tofiq 
Hüseynovun təşəbbüsü ilə Xocalıda yaradıldı. Kənd sa-
kinləri artıq rəsmi şəkildə milli ordumuzun ilk əsgər və 
zabitləri kimi xidmətə başladılar. Batalyonun qərargahı 
Xocalı kəndinin klubunda yerləşirdi. Şəxsi heyəti yüz 
yetmiş nəfəri haqlayan batalyonda hamıya silah, geyim 
forması çatmırdı. Təminatın çox zəif olmasına baxmaya-
raq batalyon qısa müddətdə bir çox uğurlu döyüş əmə-
liyyatlarına imza atmışdı. Mehdikənd istiqamətindən Xo-
calını reaktiv silahlardan atəşə tutan məntəqə dağıdılmış, 
yaxınlıqda olan Noraguğ kəndinin postu və orada olan 
topu sıradan çıxarılmışdı. Meşəli kəndinə ermənilərin 
qəfləti hücumu cəmi on nəfərlik qüvvə ilə özünü köməyə 
yetirən komandirin rəhbərliyi ilə dayandırılmış ermənilər 
itki verərək geri çəkilmişdilər. Dünənə qədər sevimli şa-
girdlərinə təlim silahlarından dərs keçib hədəfə sərrast 
atəş açmağı, şərti düşmənə qələbə çalmağın yollarını sə-
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bir və təmkinlə öyrədən müəllimləri bu gün azğın düş-
mən üzərinə gedirdi. Bu dəfə təlim silahı ilə şərti düşmən 
üzərinə yox, döyüş silahları ilə erməni daşnaklarının üzə-
rinə aparırdı. Fərq bir qədər dəyişilmiş, uzun illərin hərbi 
müəllimi – komandir, şagirdləri isə – müsəlləh əsgərlərə 
çevrilmişdilər. Uzun illər boyu çəkdiyi əziyyətin, hərbi 
hazırlıq dərslərinin bəhrəsini görür, yetişdirmələrinin ba-
carığından haqlı qürur duyurdu. Batalyon komandiri Tofiq 
Hüseynova mayor rütbəsi verilmişdi. Tək zahiri görünüşü 
ilə deyil, qorxmazlığı və cəsurluğu ilə də, Sovet İttifaqı 
Qəhrəmanı Mehdi Hüseyinzadənin “Mixaylo” ləqəbini 
qazanmış, komandir Tofiq Hüseynovun və rəhbərlik etdi-
yi silahlı qüvvələr haqqında əfsanələr dolaşsa da, yüksək 
təvazökarlıq hissindən, bunun mətbuata, televiziya ekran-
larına çıxarılmasına mane olurdu.Xocalı şəhərinə gələn 
mətbuat nümayəndələrinə hələ yazılası, çəkiləsi heç nə 
etməmişik, düşməni torpaqlarımızdan qovub çıxarandan 
sonra Sizi dəvət edəcəyəm, – deyirdi. Xocalı faciəsinə 
qədər yalnız bir dəfə batalyonun döyüşçü qızı rəhmətlik 
Familə Salmanqızı, “Xocalının Mixaylosu” başlığı altın-
da “Səhər” qəzetində kiçik bir yazı vermişdi. Buna görə 
komandir ondan narazı qalmışdı .

Günü-gündən böyüyən şəhərin müdafiəsi çətinləşirdi. 
Böyük bir ərazi dörd tərəfdən erməni yaşayış məntəqələ-
rinin əhatəsində idi. Düşmənin silahlı qüvvələri ətrafdakı 
yüksəkliklərdə yerləşdiyindən şəhərin bütün nöqtələrini 
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nəzarətdə saxlaya bilirdi.
Zəruri avadanlıq, mühəndis istehkam qurğuları və 

texnika olmadığından şəhər müdafiəçiləri tələsik qazılmış 
xəndəklərdən səngər kimi istifadə edirdi ki, bu da zirehli 
texnikanın qarşısında dayanmaq üçün yararlı deyildi. Ən 
təhlükəli sahə isə 366-cı alayın səhra poliqonunun yerləş-
diyi Boz dağının ətəyi idi.

Peşəkar hərbçi kimi vəziyyətin acınacaqlı olmasını 
əldə olan yüngül atıcı silahlar və canlı qüvvə ilə şəhə-
rin müdafiəsinin mümkünsüz olduğunu bilsə də, son ana 
qədər ümidini itirmir, verilən vədlərin gerçəkləşəcəyini, 
yəni Əsgəranın aradan götürülərək, Xocalı şəhərinın mü-
hasirə halqasından çıxacağına inanirdı.

Müdafiə Nazirliyinin batalyona ayırdığı zəruri ava-
danlığın təyinat yerinə çatdırılması böyük bir problemə 
çevrilmişdi.Quru yolu bağlı olduğu üçün yalnız vertolyot 
ilə yükləri Xocalı şəhərinə çatdırmaq mümkün idi. Ver-
tolyot gecikəndə isə əsgər veşmeşokuna bir qədər patron, 
əl qumbarası yığıb gecə ilə meşədən keçib Xocalıya dö-
nürdü. Nə vaxt vertolyot olarsa yükləri ona göndərirdik. 
Vertolyotun ekipajı rus olanda buna imkan vermirdilər. 
Tələb edirdilər ki, biz ancaq ərzaq apara bilərik, hərbi tə-
yinatlı yükləri gətirməyin. 13 fevralda məcbur olub axı-
rıncı yükü Gəncə dəyirmanında doldurulmuş un kisələri-
nin içində göndərdik.

Bu Xocalıya uçan son vertolyot oldu. Kərkicahan, 
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Cəmilli, Malbəyli, Quşçular kəndi işğal olunduqdan son-
ra yandırılan cəsədlərin iyi Xocalıya gələndə, növbəti 
qurbanın olacağını hiss etsələr də, artıq çıxış yolu qal-
mamışdı. Şəhərin azsaylı müdafiə qüvvələrindən əlavə 
şəhərdə bir neçə min dinc əhali qalmışdı ki, bunlarında 
əksəriyyəti qocalar və uşaqlar idi. Meşə yolu ilə ermənilə-
rin əhatəsindən çıxmaq böyük itki bahasına mümkün idi. 
Digər tərəfdən isə rəsmi Bakı bu gün, sabah gəlirik deyib, 
Xocalı sakinlərini aldadırdılar.

Hələ yollar tam bağlanmamış atama dedim ki, yaşlı-
ları, qadınları və uşaqları vertolyot ilə çıxarıb aparım Ağ-
dama, Tofiqlə Bakir qalıb şəhərin müdafiəsində dayansın. 
Sizin hansısa bir köməyiniz yoxdur, əksinə kritik vəziy-
yətdə Siz onlara mane olacaqsınız. Atamla anam dedi ki, 
valideyinlərimizin qəbrini qoyub gedə bilmərik. Tofiq 
dedi ki, komandir öz ailəsini şəhərdən çıxararsa bu ruh 
düşkünlüyü yaradacaq, əhali şəhərin müdafiə olunacağı-
na inamını itirəcəkdir .

Boş vədlərlə aldadılan Xocalının faciəsinə günlər, sa-
atlar qalırdı. 25 fevral 1992-ci ildə axşam tərəfi 366-cı 
alaya məxsus zirehli texnika səhra poliqonu tərəfə, Boz 
dağının ətəyinə toplanır. Nə zirehli ağır texnikanın qarşı-
sını alacaq silah, nə də qorunmaq üçün yetərli istehkamlar 
yox idi. Tanklar və BMP -lər şəhəri intensiv atəşə tutur. 
Şəhəri müdafiə edən batalyonun qərargahı bu istiqamətdə 
yerləşdiyindən, Boz dağına daha çox texnika cəmlənmiş-
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di. Dinc əhali arasında itkiyə yol verilməməsi üçün rayon 
icra hakimiyyəti başçısı Elman Məmmədov, Qarqarçayını 
keçib meşədə bu atəşlərdən qorunmağın mümkün olma-
sını bildirir. Batalyonun döyüşçülərindən bir qrupunu bu 
məqsədlə ayıran Tofiq Hüseynov, Elman müəllimə Siz 
camaatı çıxarın, mən çalışacam düşmənin qarşısını alım, 
erməni mənim cansız cəsədimin üstundən keçib Xocalıya 
daxil ola bilər.

Tezliklə əhalinin şəhərdən köçürülməsi başlayır, əs-
gərlər və milis əməkdaşları sakinləri qrup halında topla-
yıb güllə yağışı altında yanan şəhərdən, Kətiyin meşəsinə 
çıxarırlar. Ruslardan qənimət götürülmüş köhnə BRDM 
ilə Tofiq Hüseynov postlara gedir, əsgərlərə möhkəm da-
yanmağı tapşırır, vəziyyətin ağır olduğu yerlərdə döyüşə 
girir.

Getdikcə vəziyyət anbaan ağırlaşır, onsuzda qıt olan 
hərbi sursat təmiz tükənir. Onun yanında qalmış sonuncu 
əsgərlərə; – Müşfiqə və Vahidə, – “siz də şəhərdən çıxın”, 
– deyir. Əlindən yaralanmış Vahid onu tək qoyub getmək 
istəmir. Deyirdi ki, BRDM-lə evə gəldik, düşüb evləri 
yoxlayıb çıxdı, məktəb tərəfə yola düşdük. Küçələrdə heç 
kim görünmürdü. Mənə dedi ki, çayın kənarı ilə get, oranı 
güllə tutmur, dəmiryol körpüsünün altından keçib meşəyə 
qalx, mən şəhərdən çıxmayacam.

Səhərə yaxın erməni rus birləşmələri Xocalıya daxil 
olur.Komandir Batan gəmini ən axırda tərk edən kapitan 
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kimi şəhərdə kiminsə qalmadığına tam əmin olduqdan 
sonra Kətik meşəsinə çəkilir. Axşamdan yağan güclü qar 
və şaxta buzlu Qarqar çayını keçəndə islanmış insanla-
ra cəhənnəm əzabı yaşadır. Ermənilər qruplar yaradıb 
meşələrdə silahsız Xocalıları qarət edir, giröv götürür, 
işgəncələr verib öldürürdülər. Komandir belə dəstələrlə 
döyüşə girib Xocalıları xilas edir. Üç gün meşədə dolaş-
dıqdan sonra Kətik dağının zirvəsində güclü mühasirəyə 
düşür. Ermənilərin – “səni öldürmək fikrimiz yoxdur, 
təslim ol, əsirlərimizlə dəyişəcəyik” təklifinə məhəl qoy-
mur, son gülləsinədək vuruşur. Patron qurtarandan sonra 
axırıncı əl qumbarasını partladaraq özünü və yaxınlaşan 
erməniləri məhv edir. Ləqəbini daşıdığı qəhrəmanın igid-
liyini illər sonra Kətik dağında təkrar edib, erməni daşnak-
larını qorxuya salır. Xocalı qartalı ölümü erməniyə təslim 
olmaqdan üstün tutur, şəhidlik zirvəsinə ucalır. Onun son 
döyüşü haqda məlumatı bir aydan sonra cəsədin götürül-
məsi üçün Əsgərana getmiş Hindarx kənd sakinləri Tahir 
və Vladim Hüseynov qardaşlarına onu yaxından tanıyan 
Əsgəranda yaşayan bir erməni söyləmişdi.Həmin əsgərin 
atası vaxtı ilə onunla Əsgəran Maarif şöbəsində bir yerdə 
işləmişdi.

Hadisədən bir neçə gün keçsə də, mən onun Kətiyin 
meşəsində döyüşməsi xəbərini xilas olub gələn insanlar-
dan soruşub öyrənmişdim. Bir gün girovluqdan qurtarıb 
gələn bir nəfər Əsgəran milis şöbəsində əsir saxlanarkən 
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Xocalıların çörəyini yeyib onlara qənim kəsilmiş daşnak 
tulası Xocalı soyqırımına görə axtarışa verilmiş Karo adlı 
Daxili Xidmət baş leytenantının əlində olan “Kalaşni-
kov” avtomatı, “Makarov” tapançası və zirehli gödəkcəni 
göstərib öyünərək, – “komandirinizin silahıdır”, – demə-
sini mənə danışdı. Bundan sonra onun sağ olmadığını 
bildim, çünki sağ olarsa onun silahına erməni yaxın düşə 
bilməzdi.

Təxminən bir ay davam edən danışıqlardan sonra çox 
böyük bir çətinliklə ermənilərdən onun nəşini aldım. Öz 
arzusuna görə Bakıda Şəhidlər Xiyabanında dəfn etmək 
üçün Üçoğlan kənd xəstəxanasının təcili yardım maşının-
da Bakı şəhərinə gətirdim. Bizimlə Xocalılarla bərabər 
Hindarx, Üçoğlan, Quzanlı, Nəmirli kəndlərindən dəfndə 
iştirak etmək üçün nə qədər insan gəlmişdi. Bakıda keçmiş 
İyirmi altılar bağının yanında olan qərargahda vida məra-
simi təşkil olunmuşdu. Ora axışan insanlar yeni yaradıl-
mış şəhidlər xiyabanına üz tutdu. Nə qədər yolu piyada 
getdikdən sonra onları birtəhər razı salıb, maşınlarla dəfn 
prosesinə davam etdik.

Şəhidlər xiyabanına toplaşmış saysız-hesabsız insan-
ları gördükdə sanki daxilən rahatlıq tapır, igidliyi ilə öl-
məzliyə qovuşmuş Mixaylonun xalqımız tərəfindən nə 
qədər sevildiyinin şahidi oldum. Bu gün də hər dəfə mə-
zarını ziyarətə gedəndə qəbir üzərinə düzülmüş tər qərən-
fillər onun qədirbilən xalqımız tərəfindən unudulmadlğını 
göstərir...
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MİLLİ QƏHRƏMAN
TOFİQ HÜSEYNOV

HAQQINDA XATİRƏLƏR

Şahin Hüseynov:
Tofiq Hüseynov mənim üçün həyatda ən əziz adam 

idi. Onunla tanışlığım 1980-ci illərə təsadüf edir. Son-
radan bu tanışlığın davamı ailəvi dostluğa, qohumluğa 
çevrildi. O qəhrəman insan qəlbimə o qədər yatdı ki...

Allah sanki Tofiqi Xocalı üçün qeybindən yaratmış-
dı. O, bütün həyatını Xocalıya və xocalılara, oradakı in-
sanların təhlükəsiz yaşaya bilməsinə qurban verdi. Bu 
gün Tofiqi tanıyanlar azdır bəlkə də, ancaq mən yaşa-
dığım Ağcabədi rayonunun Hindarx qəsəbəsində uşaq-
dan-böyüyə hamı Tofiq Hüseynovu tanıyır və sevir. 
Uşaqlar valideynlərinin söhbətlərindən Tofiq haqqında 
çox eşidiblər. Bu gün də hamı onu əziz bilir, xatirəsini 
ehtiramla yad edir.

1988-ci ildə Qarabağ münaqişəsinin kəskinləşdiyi, 
ermənilərin mərkəzi meydanı ələ keçirdikləri bir vaxtda 
bir neçə kənd qonşu rayonlardan alınıb Xocalıya birləş-
dirildi. Xocalı rayon statusu aldı. Bu, o zaman idi ki, 
Tofiq Hüseynov Xocalı Maarif Şöbəsinin hərbi sahədə 
instrukturu idi.Indi bilmirəm necə adlanır, biz o dövrdə 
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instruktur adlandırırdıq onu. O, bizim yaşadığımız Hin-
darx qəsəbəsinə gələr, oradan Füzuliyə, Hadruta gedər-
di. O zonadakı məktəblərdə uşaqları, hərbi müəllimləri 
təlimatlandırır, onlara silahdan istifadə qaydalarını öy-
rədirdi.Tale elə gətirdi ki, birinci Qarabağ müharibəsi 
başlayandan sonra Tofiq həyatını hərbi sahəyə, Xocalı-
nın müdafiəsinə həsr etdi.O, öləcəyini hiss edirdi san-
ki, hiss edirdi ki, Xocalıda çox adam həlak olacaq və 
deyirdi:

‐ Qardaş, biz Qarabağın qurbanlarıyıq.
O zamanlar Xocalıda yaşayan insanlar böyük fəda-

karlıq göstərirdilər.Çox təəssüf ki, onların köməyinə, 
harayına çatan olmadı. “Yetimə can-can deyən çox olur, 
çörək verən az olur” deyirlər.Bir çox aidiyyatı qurum-
ların rəhbərləri demişdilər ki, biz Xocalıdan ötrü ölərik, 
amma ölən olmadı.Deyilənlər söz olaraq qaldı.Əksər 
dövlət qurumları bu məsələlərə biğanə qaldı.”Bu gün 
Xocalıya qatar göndərib dinc əhalinin köməyinə cata-
cağıq, orda heç kimə heç nə olmayacaq”‐ desələr də, 
vədlərinə əməl etmədilər.

Bu məqamda xatırladığım bir olayı demək istərdim.
Tofiqin yoldaşı Məxmər xanım uşaqlarının məs-

kunlaşdığı kəndə, onlara baş çəkməyə gəlmişdi.Az bir 
müddətdə o, kənddə ləngidi.Bu vaxt Tofiqin anası kən-
də gəldi. Ana gəlininə dedi:
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‐ Sənin burda oturmağınla bizim nəsil orda nüfuz-
dan düşür.Deyirlər ki, ailə döyüş bölgəsindən uzaqda 
yaşayır.

Allah qəni-qəni rəhmət eləsin hər ikisini.Gəlini 
Məxmər balam, onun sözündən sonra dedi:

‐ Mən mütləq getməliyəm, yoldaşımın yanında ol-
malıyam. 

Tofiqin övladlarına el‐obanın qayğısı çox oldu. Döv-
lət tərəfindən, Prezidentimiz tərəfindən şəhid ailələrinə 
hərtərəfli qayğı var.Bu ailənin əksər üzvləri birinci Qa-
rabağ müharibəsində həyatlarını qurban verdilər, onlar 
da başqaları kimi döyüş bölgəsini tərk edə bilərdilər.
Tofiq Hüseynov da ailəsini Xocalıya su, ərzaq aparan 
vertolyotla təhlükəsiz yerə göndərə bilərdi, amma gön-
dərmədi.Eldən ayırmadı.Tofiqin anası da, qardaşı Ba-
kir də həyatlarını Xocalıdakı insanların yolunda qurban 
verdilər.

Bir epizodu da deyim:
O narahat günlərdə, Xocalı faciəsinin baş verdiyi 

gecədən öncə, yanında üç uşaq olan yaşlı bir qadın To-
fiqə demişdi: 

-Tofiq, qadan alım, bizi çıxar da bu mühasirədən.
Ən çətin anlarda da zarafatından qalmayan Tofiq:
- Ay rəhmətliyin qızı, çıxa bilsəm özüm çıxaram da, 

‐ deyə cavab verir.
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Amma sonradan qadının könlünü alır ki, ‐narahat 
olmayın, sizi aparıb təhlükəsiz əraziyə keçirəcəm, mən 
isə müəyyən işlərə görə burda qalmalıyam.

 Tofiq Hüseynov həmin ailəni təhlükəsiz əraziyə 
yola salmağa da nail olmuşdu.

 Xocalıda baş verən hadisələr vaxtı orada prokuror-
luq orqanlarının məsul işçilərindən, polis şöbəsinin 
əməkdaşlarından, aparat işcilərindən olubmu, bilmirəm, 
bəlkə də heç olmayıblar.İkinci dünya müharibəsində 
icra başçıları adətən alınan şəhərlərdən çıxandan sonra, 
meşələrdə kənd əhalisindən partizan dəstələri yaradıb 
düşmənə qarşı mübarizə aparırdılar.Əgər istər polis, 
istər təhlükəsizlik orqanlarının işçiləri həmin dövrdə o 
insanlarla yanbayan olsaydı, qırğın o dərəcədə olmazdı.
Bütün Xocalı şəhidlərinə Allah rəhmət eləsin. Şəxsən 
mənim üçün danışmaq çətindir. 

Tofiq Hüseynovun qızı Yasəmən xanım:
‐ Mən də həmin faciəni yaşayanlardan biriyəm.Bir 

gecədə hər iki valideyni itirmək, əlbəttə, çox çətindir.
Uşaq yaşlarında o halları yaşamağı heç kimə arzu et-
mirəm. Ən çox xatirimdə qalan da 12 yaşıma qədər 
olan, Xocalıda ‐ ailəmizlə birgə keçirdiyim gözəl gün-
lərimdir. Vallideynlərimin yaşadığı, onların mənimlə 
birlikdə olduğu günlər.
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Çox çətindir o anları yaşamaq.Bu da bir alın ya-
zısıdır yəqin ki, bizim taleyimizə yazılıb.Uşaqlığımız 
şən keçirdi, çox xoşbəxt idik.Hər bir övladın validey-
nlər üçün əziz olduğu qədər əziz idik biz də valideyn-
lərimizə.Onunla bağlı xatirələrdən ən çox atamın bizi 
gəzintilərə aparmağı, Şuşaya getməyimiz xatirimdədir.
Ailəsi ilə birgə vaxt keçirməyi çox xoşlayardı atam.Şu-
şaya getməyimiz, Cıdır düzündə gəzməyimiz, axşamlar 
evimizin balkonunda oturub çay içməyimiz...bunlar hə-
yatımın ən gözəl günləri olub.Bu, ən çox yay ayların-
da olurdu.Şahmat, dama oyunları oynayırdıq.Domino 
oynamağı daha çox xoşlayırdı atam.Vaxtı olanda bizə 
silah atmağı öyrədirdi. Evimizin qabağından çay axır-
dı, çayın yanında qaya vardı, boşluq idi, balkondan o 
qayalığa tərəf tuşlayırdıq silahı. Silahı atanda bizi necə 
silkələdiyini, atamın qorxmayaq deyə əlimizi bərk‐bərk 
tutduğunu xatırlayıram.Bu işlərə çox həvəsli insan idi 
atam.

Bir anlıq həmin günlərə qayıtdım.Sanki uşaqlığı-
mı yaşayıram.Mən bunu həmişə deyirəm ki, uşaqlıq 
yaşamamışam.Hamısı onlarla getdi.Birlikdə çaya get-
məyimiz, kəklikotu yığmağımız, xına daşından əlimizə 
xına yaxmağımız, evimizin yanındakı bulaqdan su gə-
tirməyimiz...atam həmişə yeməkdən sonra bulaqdan su 
gətirməyimizi istəyərdi, o bulağın suyundan bir stəkan 
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içmək ona daha çox xoş gəlirdi.Bacımla qaça-qaça ge-
dib su gətirərdik.

  Atam harasa gedəndə, evə qayıdacağını səbirsiz-
liklə gözləyər, anam nə qədər israr etsə də, atam qayı-
dana qədər evə girməzdik.Uşaqlar həyətdə oynayırdı, 
biz də onlarla bərabər olurduq. Atam gəlib pilləkənin 
qarşısında dururdu.Biz onun boynuna sarılırdıq, qucaq-
layırdıq, öpürdük.Kiçik bacım atama daha çox bağlı idi, 
onsuz dayana bilmirdi.Atam Bakıya hansısa bir iş da-
lınca gedəndə biz səhərə qədər yatmırdıq, onun gəlişini 
gözləyirdik.Bu, həqiqətdir ki, qız övladları atanı daha 
çox sevir, bizdə də belə idi.Sonralar, Xocalıda döyüş-
lər başlayandan sonra biz atamı gec-gec görməyə baş-
ladıq.O, postda olurdu.Gecənin hansı vədəsində gəlsə, 
biz mütləq oyanıb onu qarşılamalıydıq.Atamın çəkdiyi 
bütün əziyyətlər gözümün qabağındadır, apardığı döyüş 
əməliyyatları yadımdadır.O, bizə iştirak etdiyi döyüş-
lərdən danışırdı, Cəmilli, Meşəli kəndinə ermənilərin 
hücumundan, kəndi yandırmalarından, öz dəstəsi ilə 
ora getməsindən, yandırılmış evlərin birində qundaqda 
olan bir körpəni xilas elməsindən danışırdı.Yadımdadır, 
atam evə gələndə divanda oturmuşdu, ləyəndə su gətir-
dim ki, ayaqların suya qoyum, diqqət eləyəndə gördüm 
ki, botinkanın izləri onun ayaq barmaqlarının üzərində 
bilinir.Demə üç gün içinə su dolmuş botinkada qalıbmış 
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atamın ayaqları.Hələ də o izlər gözümün qabağındadır.
Əlimi onun ayaqlarına toxunduranda, ayaqlarının buz 
kimi soyuq olduğunun fərqində olmuşdum.Atam isə 
hey danışırdı, sanki nağıla qulaq asırdım.Yanan evə gir-
məyindən, uşağı götürüb əsgər şinelinin altına yerləş-
dirməyindən, onun çox balaca olmasından danışırdı.O, 
uşağı xilas edərkən özünü pəncərədən çölə arxası üstə 
atmışdı ki, uşağa heç nə olmasın.Nəticə olaraq kürəyin-
də qapqara iz vardı, bir tərəfi çox bərk zədələnmişdi.

İndi bu xatirələri yazmaq da, onsuz yaşamaq da, o 
hissləri yenidən yaşamaq da çətindir.

  O zaman bütün xocalılar kimi biz də mühasirədəy-
dik.Çıxış üçün təkcə Əsgəran yolu var idi ki, o da bağlı 
idi.Çörək, qaz, işıq yox idi.Böyüklər vəziyyəti başa dü-
şürdülər, uşaqları başa salmaq isə çox çətin idi. İndi biz 
uşaqları başa sala bilmədiyimiz kimi, o vaxt da biz başa 
düşmürdük ki, çörək, işıq, qaz nəyə görə yoxdur.Xoca-
lıların çəkdiyi əzablar saysız‐hesabsız idi.Ermənilər hər 
gecə Xocalını atəşə tuturdular.Gecələr evdə yatmırdıq 
demək olar.Zirzəmilərə yığışırdıq.Əksəriyyətinin evləri 
dağıdıllmışdı, neçə‐neçə ailələrin yaralıları var idi.Mə-
nim 11, bacımın 10, qardaşımın 8 yaşı vardı onda.Yolun 
bağlılığı, mühasirədə olmaq bütün xocalıları çıxılmaz 
vəziyyətə salmışdı.Həmin faciədən 16 il sonra rus jur-
nalisti Viktor İqonovun çəkib gətirdiyi şəkildən anamın 
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şəhid olduğunu bildim.Ona qədər anamı əsir bilirdim.
Bu dəhşətli xəbəri alanda bilmədim sevinim, ya kədər-
lənim.Sevindim ki, anam ermənilərə əsir düşməyibmiş, 
gözüm yollardan yığılacaq artıq.Kədərlənirdim ki, bir 
daha anamı görə bilməyəcəyəm.Bütün arzularım bir 
anda puç oldu, sanki yerlə göy birləşdi, yerlə göyün 
arasında qaldım, sıxıldım, məhv oldum elə bil.Anala-
rı kəfənlənib dəfn olunan qızlara həsəd aparmışam hə-
mişə.Onların anasının məzarı var ən azından, mənim 
anam isə...

Hüseynovlar ailəsindən tək atamın məzarı var, Şə-
hidlər Xiyabanında dəfn olunub atam.Hər il fevralın 
26-da bütün dostlar, qohumlar, xocalılar hamımız ora 
yığışırıq.Atamı martın 19-da, anamın doğum günündə 
dəfn elədik.Aprelin 19-da isə onun 38 yaşı tamam ola-
caqdı.

Müharibənin dəhşətli faktlarından biri də budur ki, 
vəhşi ermənilər bizim Xocalıda şəhid olanlarımızı öz 
əsirlərimizə quyu qazdırıb tökmüşdülər içərisinə.Üzər-
lərinə benzin töküb yandırmışdılar.Şəkillərini çəkməyə 
də ona görə icazə vermişdilər ki, öz soyqırımları kimi 
təqdim etsinlər dünya ictimaiyyətinə.Guya öldürülən-
lər, yandırılanlar ermənilərdir.Bizimkilərin şəkilərinin 
ermənilərin şəkli kimi təqdim etsinlər deyə etmişdilər 
bunu.Uzun illərdən sonra bu fakt açıqlandı, şəkillər üzə 
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çıxdı.
  Faciədən sonra biz əmimin və həyat yoldaşının hi-

mayəsində böyüdük.Sag olsunlar, onlar bizə dəstək ol-
dular, öz övladlarından ayırmadılar.Üç övlad özlərinin 
idi, üç övlad biz idik, bir də şəhid olan o biri əmimin iki 
övladı.Ailədən sağ qalan təkcə bir əmim idi.

 Martın 19-da gecə saat 3-də atamın cənazəsini gə-
tirib Şəhidlər Xiyabanında dəfn eləmişdilər.Biz atamın 
cənazəsi ilə vidalaşa bilmədik o gün.Qardaşım Murad 
gəlmişdi.Ona qədər biz bilmirdik ki, gətirilən bizim 
atamızın tabutudur. Mənə demişdilər ki, babandır.Çün-
ki biz babamın da yolunu gözləyirdik.Atamın şəklini 
Muradın qucağına vermişdilər ki, tutsun.Şəkli Mura-
da verəndə demişdilər ki, atandır.Muradın göz yaşları 
şəklin üzəri ilə elə axmışdı ki, “sanki şəkil ağlayırdı” 
deyirdi şahidlər.

 Nə olursa‐olsun, həyata davam etmək məcburiy-
yətində idik bu böyük faciədən sonra.Sağ olsun əmim, 
eləcə də onun xanımı.Bizim ali təhsil almağımıza da 
vəsilə oldular.Hazırda bizim hər birimizin öz ailəmiz, 
öz övladlarımız var.Atamın adını qardaşımın oğlu To-
fiq daşıyır.Anamın adını isə o biri bacımın böyük qızı 
Məxmər daşıyır.Bu gün özümüz valideynik, amma yenə 
də ürəyimiz valideyn həsrəti ilə döyünür.

 Atam şəhid olmamışdan qabaq məktəbdə hərbi ha-
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zırlıq müəllimi işləyirdi.Yadımdadır ki, bacımla birgə 
gedib onun otağının qapıslnı döyürdük, bacım atamdan 
pul alırdı.Atam heç vaxt xətrimizə dəymirdi.O, həm də 
qohumcanlı, dostcanlı insan idi, hörmətli idi, kənddə 
hamı onun xətrini çox istəyirdi.Hamının atama inamı 
vardı.Atamın şagirdləri indinin özündə də həmişə de-
yirlər ki, Tofiq müəllim bizlərlə sinifdə müəllim, kənar-
da dost idi.

 O dəhşətli faciədən 30 il keçir. 30 il bundan qa-
baq bizə erməni vəhşiliklərindən danışan insanlar artıq 
həyatda yoxdurlar.Onların danışdıqları tarixdə qalıb.
Bir zamanlar biz də olmayacağıq. Bu yazdıqlarımız da 
tarixdə qalacaq.Tarix isə yazılmalıdır.Bu, həyatdır.Heç 
kəs öz taleyini özü yazmayıb, hamısı qismətdir.Həyat 
davam edir.Əlbəttə ki, xatirələrlə.

 Atamın bir əl kitabçası var, qoruyub saxlamışam.
Hər dəfə onun xəttinə, yazılarına baxıb qoxusunu ondan 
alıram, oxuyuram, bu, bir tarixdir.Sevinirəm ki, atam 
ermənilərə əsir düşmədi, meşənin sıx yerinə çəkilərək 
özünü qumbara ilə şəhid elədi.O, bilirdi ki, ermənilərə 
əsir düşsə sağ buraxmayacaqlar.Çünki o, “Mixaylo” 
idi, əsl qəhrəman idi.Ermənilərə can vermədi.Bu, mə-
nim üçün gözəl bir hissdir ki, mən elə bir igidin, elə bir 
qəhrəmanın qızıyam.
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Murad Hüseynov:
‐ (Milli Qəhrəman Tofiq Hüseynovun oğlu).
‐ Xocalı faciəsindən öncələr də Xocalının döyüş bölgəsi ol-

duğunu bütün Azərbaycan xalqı bilirdi və o hadisələr zamanı 
biz müvəqqəti olaraq  Ağcabədi rayonunun Hindarx kəndində, 
atamın dostu Şahin əminin evində məskunlaşmışdıq.Böyük 
bacım Yasəmən, kiçik bacım Əfsanə və mən.

Atamın və anamın bizi vertolyotlla Ağcabədiyə yola sal-
dıqları günü dəqiqliklə xatırlayıram.Anam bizdən yaşca böyük 
olan bacım Yasəmənə bizi bərk‐bərk tapşırdı:

‐ Sən yaşca Muraddan və Əfsanədən böyüksən,  bizim ba-
şımıza bir iş gələrsə, onlardan sən muğayat olmalısan, onları 
sənə tapşırıram.

Biz Ağcabədidə olanda atam da, anam da arabir vaxt tapıb 
bizə baş çəkməyə gəlirdilər..Mən hər gəldiyində atama onunla 
getmək istədiyimi deyirdim, hətta təkid edirdim.Atam da söz 
verirdi ki, tezliklə gəlib bizi öz evimizə aparacaq.Biz hər iki 
valideynimizi eyni gündə itirdik, amma nədənsə mən ən çox 
atamı xatırlayıram.

Atamın ölüm xəbərini alanda biz əmimgillə Bakıda yaşa-
yırdıq.Mənə babamın nəşinin gətirildiyini demişdilər, məni 
Şəhidlər Xiyabanına gətirmişdilər, atamın çərçivəyə salınmış 
şəklini qucağıma verdilər ki, saxlayım, o məqamda anladım ki, 
ölən atamdır.Dünya gözlərimdə qaraldı, həyatdakı ən dəyərli 
varlığımı itirmişdim.

Xocalı faciəsindən uzun illər keçdi, mən Türkiyədə Polis 
Akademiyasında oxuyurdum.Akademiyada döyüş hazırlıqları 
dərsləri zamanı özümü Xocalıda, müharibədə hiss edirdim.Nə 
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etsəm belə özümü ələ ala bilmirdim, silah‐sursat səsləri mənə 
harda olduğumu unutdururdu, sanki tələbəlik illərini yaşamır-
dım, uşaqlıq illərinə qayıdırdım, başımda Xocalı dəhşətləri za-
manı eşitdiyim top‐tüfəng səsləri, köməksiz insanların naləsi, 
qadınların harayı, qocaların, uşaqların qışqırtısı, keçirdikləri 
qorxular, yaşadıqları vahimə dolu anlar gözlərim önünə gəlir-
di, dəhşətli həyəcan keçirirdim, sanki müharibədəydim.

Xocalı faciəsi bizim üçün bu gün də bitməyib.Atamı, ana-
mı, sevdiklərimi itirməklə dünyanmı alt‐üst edən o faciəni bir 
an belə unuda bilmirəm.

Əzizova Ceyran Əkbər qızı:
– 1964-cü ildə Xocalı şəhərində anadan olmuşam.

Xocalıda böyümüşəm, ailə qurmuşam.Həyat yoldaşım 
da Xocalıdan idi.Xocalı faciəsi baş verən zaman 27 ya-
şın içində idim.Həyat yoldaşım 1991‐ci il, sentyabrın 1‐
də yaradılmış Özünümüdafiə Batalyonunun ilk döyüş-
çüsü olub.Batalyonun yaranma səbəbi ermənilərin hər 
gecə Xocalını atəşə tutması idi.Artıq bir ildən cox idi ki, 
güclü formada ermənilərdən qorunmaq zərurəti yaran-
mışdı bizim üçün.Onlar həmyerlilərimizi oğurlayır, əsir 
aparır, terror törədirdilər.Hər gecə qradlardan Xocalını 
atəşə tuturdular.Pulemyotlarla atəş açırdılar.Işığımızı, 
qazımızı kəsmişdilər.Artezian quyularını partlatmışdı-
lar.1991-ci ildə Xocalının ilk şəhidi, bacımın həyat yol-
daşı Zahidi ermənilər raketlə vurdular.Üç ay idi toyu 
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olmuşdu Zahidin.Zahiddən sonra noyabr ayının 9-da 
Abışov Habil Mövsüm oğlunu Əsgəran rayonu ərazi-
sindən keçəndə güllə ilə öldürmüşdülər.Bu hadisədən 
sonra Ağdamla Daglıq Qarabağın maşın yolu əlaqəsi 
tamamilə kəsildi.Əsgəran qalasının arası hörüldü. Xo-
calı tamamilə mühasirəyə alındı.Bizim xəstələrimizlə 
bağlı problemlərimiz, ərzaqla və digər məsələlərlə bağ-
lı ehtiyaclarımız yalnız vertolyotla Agdama keçməklə 
ödənirdi ki, bu da çox təhlükəli idi.Çünki vertolyotu da 
ermənilər atəşə tuturdular.Dekabr ayında Şuşaya gedən 
vertolyotu vurdular. İçindəki 31 sərnişinin hamısı dün-
yasını dəyişdi.O vertolyotun vurulma anı hələ də gö-
zümün qabağından getmir.Əvvəlcə vurulan vertolyotun 
arxa tərəfinin yerə düşdüyünü, daha sonra isə hündür-
lükdən insanların yerə necə töküldüyünü gördük, bu, 
dəhşət idi.Uzaq məsafədən olsa da, bunları görürdük.O 
gündən sonra artıq vertolyot əlaqələrimiz də kəsildi.
Ərzaq tükənirdi, tibbi ləvazimatlar, istilik, işıq yox idi.
Su gətirməyə gedəndə belə snaypelərlə atəş açırdılar.
Vəziyyət olduqca çətin idi.Yay aylarından hazırlayıb 
saxladığımız konservləşdirilmiş ərzaqlarla, həyətdən 
topladığımız kartofla, bəslədiyimiz toyuq-cücə ilə qida-
lanırdıq hələ ki.Həmin vaxtlar Xocalının çörəkbişirmə 
sexini generatorla işlədib, orda olan unları qarışdırırdı-
lar.Maşınlardan benzinləri çəkib generatora tökürdülər.
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Sonra həmin unları çömçələrlə sacın üstünə tökürdük.
Bərk xəmir olmurdu, bir az duru kimi olurdu. Yuxa ha-
lında yox, bir az qalın formada bişirilirdi.Hər ailəyə 
iki dənə, üç dənə verirdilər.O da eləcə sacın ətrafında.
Səngərə gedən cavan oğlanlar üçün bu nə idi ki? Bir 
qarnı ac, bir qarnı tox, belə bir vəziyyətdə yenə də dö-
zürdük ki, torpağımızdır, vətənimizdir, erməninin qar-
şısından çəkilməməliyik.Ermənilərin qudurğanlığı isə 
günü-gündən artırdı.Getdikcə vəziyyət daha da ağırla-
şırdı.Hərbi sursat yox idi, dörd nəfərə bir silah düşürdü.
Çünki əvvəlcədən ruslar tüfəngləri əhalidən yığıb, əha-
lini tərksilah eləmişdilər.

 Fevral ayının hardasa birinci ongünlüyü idi.Ermə-
nilər Malıbəyli kəndinə hücum elədilər.Malıbəyli və 
Quşçular kəndindən əhalini çıxartdılar.Orada Rusiyada 
əsgəri xidmətdə olmuş hərbçi oğlanlarımız var idı.Onla-
rın sayəsində Malıbəyli, Quşçu kəndlərinin əhalisi xilas 
oldular.Ölüm az oldu.O kəndlərin bir tərəfi də meşəlik, 
dağlıq idi.Artıq növbə Xocalının idi.Dağlıq Qarabağda 
ermənilər təmizləmə əməliyyatı aparırdılar.Fevralın 11-
dən Xocalıya hücumlar başladı.Hücumlar əvvəllər də 
olurdu, amma indi başqa, daha güclü formada idi.Fev-
ral ayının 11-dən 12-nə keçən gecə ermənilər Xocalını 
mühasirəyə aldılar, 15-20 dəqiqə müddətində güllələr 
yağış kimi yağdı.Güllələr ağaclara dəyib pəncərədən 
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evə dolurdu.Ağaclarda yarpaq olmasa da, elə təsəvvür 
yaranırdı ki, sanki ağacın yarpaqlarını dolu tökür.Xoca-
lıdan aidiyyatı orqanlar erməniyə cavab vermək iqtida-
rında olmadılar, ermənilərə bir güllə də atılmadı, çünki 
yox idi.15-20 dəqiqədən sonra özləri sakitləşdilər.Hə-
min vaxt uşaqlarımız postdan evə gəldilər ki, görsünlər 
kim xəsarət alıb.O vaxt telefon yox idi, hamı bir‐biri 
ilə canlı əlaqə saxlayırdı.Fevral ayının 12-də aeroporta 
gəldik.Axşama kimi orda olduq.Baldızım hamilə idi və 
hamiləliyini çox ağır, yataqda keçirirdi.Xocalıdan yara-
lılar, böyrəyindən dializ olan xəstələrimiz var idi.Qoru-
yucularla iki vertolyot gəldi.Həmin vertolyotla yaralıla-
rı, ağır xəstələri Xocalıdan çıxardılar.Mənim uşağımın 
birinin bir, digərinin iki yaşı vardı.Vertolyota sonuncu 
adam olaraq mən çıxmaq istəyəndə, aeroportda işləyən 
komandir gəldi, qalxdı vertolyota. 

Dedim: – mən də getmək istəyirəm.
Dedi: – Gözlə.
Amma qalxıb vertolyotun qapısını çəkdi, mən yerdə 

qaldım.Məlum oldu ki, vertolyotun yükü ağır olub, mən 
də iki uşaqla, bizi götürmək mümkün olmadı.Kor-peşi-
man qayıdıb evə gəldik.Gecəni evimizə getmədik, qay-
nanamgildə qaldıq.Evimiz qoz bağının ətəyində, çox 
təhlükəli bir yerdə idi.Həm də yoldaşım səngərlərdə 
olduğu üçün evdə tək qalırdım.Gənc idim, qorxurdum 
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nəsə olmasından.Səhər yoldaşım gəldi, məni qayna-
namgildən götürdü, yenidən aeroporta yollandıq.Saat 
dördə qədər gözlədik, vertolyot gəlmədi.Bu dəfə də 
kor-peşiman evə qayıtdıq. Qarlı‐şaxtalı, soyuq bir hava 
idi.Hər tərəfdə dizə qədər qar vardı. Aeroport Qaladərə-
si deyilən yerdə idi.Bibim Hüseynova Aminə Cümşüd 
qızının çox əsəbi vəziyyətdə danışmağının şahidi ol-
dum. O, məndən hardan gəldiyimi soruşanda:

‐ Uşaqları götürüb Xocalıdan çıxmaq istəyirdim, 
aeroporta getmişdim,‐ dedim. Bibim:

 ‐ Heç özünüzü yormayın, - dedi, ‐Gələn vertolyot-
lar da ermənilər üçün gəlir, kimdi bizim halımıza ya-
nan?‐ deyə ümidimi tamam kəsdi elə bil. Sonuncu dəfə 
bibimi onda gördüm. Bibimlə söhbət əsnasında gördüm 
ki, dağın arxasından yük vertolyotu çıxdı, iki dənə də 
krokodil vertolyot onu müşahidə edir.Uşaqlardan birini 
və yol çantasını yoldaşım, o biri uşağı da mən götürüb 
qaça-qaça aeroporta getdik.Evlərin arası ilə qaça‐qaça 
gedirdik.Yolda Hüseynova Rəsmiyyə Aleksandr qızı ilə 
qarşılaşdıq.Rəsmiyyə bizim qaçdığımızı, tələsdiyimizi 
görüb qardaşı Habilə dedi ki:

‐ Ceyrana kömək elə, uşaqları körpədir, çatdıra bil-
məz vertolyota.Yenə bizim əlimiz boşdu, biz bir yana 
qaça bilərik.

Haşiyə: Rəsmiyyə xanımın adını və soyadını ona 
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görə yazdım ki, o xanım da itkin düşənlər sırasındadır.
Habil uşağın birini, yoldaşım da o birini götürdü, 

mənsə çantanı götürüb yola düşdük.Çaydan keçəndə 
yıxıldım, dizlərim yaralandı.Çay daşlı, buzlu idi.Co-
rablarım cırıldı.Bütün xocalılar o yeri tanıyır və halımı 
təsəvvür edərlər yəqin.Həmin yer qəbiristanlığın yaxın-
lığında yerləşir.Hardasa 100 metr sıldırım, üzüyuxarı 
yoxuşu qalxmalı idik.Üstəlik də qaratikanlığın, qarın 
içi ilə getmək çətinliyi.Oranı zülümlə qalxdıq, şumlan-
mış ərazinin içindən keçdik.Başqa vaxt o şumlanmış 
ərazini bir günə ancaq gedərəm.Amma indi necə sürətlə 
getmişdimsə, çox keçmədən özümü vertloyotun yanın-
da gördüm.Orda 400‐ə yaxın adam vardı demək olar.
Hamı öz xəstəsini, qocasını, uşağını Xocalıdan çıxar-
mağa tələsirdi.Vertolyotun arxa tərəfdən qapıları açıl-
mışdı, amma ora elə əhatələnmişdi ki, çəkilib bir kənar-
da dayanmaq məcburiyyətində qaldım.Vertolyota yaxın 
getmək mümkün deyildi.Ümidimi bu dəfə də üzmüş-
düm.Amma həyatda qismət, alın yazısı deyilən bir şey 
varmış.Sanki möcüzə baş verdi.Təyyarəçinin yanından 
qapı açıldı, hal-hazırda deputatımız olan Elman müəl-
lim uşaqlarımdan birini, Elburus adlı oğlan da digərini 
məndən aldılar, vertolyotun qapısından içəri ötürdülər.
Mən də ara qapıdan salonun içinə keçdim.Hamı ayaq 
üstə dayanmışdı, ağlayan kim idi, qışqıran kim.Onda 
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mən də acı‐acı ağladım və o ağlamağımı hələ də unuda 
bilmirəm.Sanki içimə dolmuşdu ki, mən Xocalıdan so-
nuncu dəfə gedirəm, əzizlərimi sonuncu dəfə görürəm.
Vertolyot havaya qalxdı.Krokodillər vertolyotu müşa-
hidə edirdilər.“Boz” dağın üstündən keçəndə ermənilər 
iriçaplı pulemyotlarla vertolyotu atəşə tutdular.Raket-
lər atırdılar, biz də vertolyotun pəncərəsindən hamısı-
nı görürdük.Krokodillər silahlarla atəş açıb vertolyotu 
ermənilərdən qorudular.Biz gecə saat 8-də Gəncəyə gə-
lib çatdıq.Gəncədə bacımın yoldaşı Hüseynov Akif bizi 
gecə saat ikidə kiçik maşınla Agdama gətirdi.Biz həmin 
gündən, ayin 13-dən 25-ə qədər hər gün qərargaha ge-
dirdik.Danışılanlara qulaq asırdlq, bəlkə bir ümid olar, 
bəlkə ordakıları xilas edərlər deyə ümidlənirdik.Ayın 
25-də Agdamda mitinq oldu.Karyer Qasım deyilən biri 
söz verdi ki, öləcəyik, amma Xocalını alacağıq.Mən bu 
sözlərdən çox sevindim, sevinə-sevinə Xocalının polis 
şöbəsinə zəng elədim.İstədim yoldaşımla əlaqə saxla-
yım ki, ümidsiz olmasınlar.Yoldaşımla danışa bilmə-
dim.Qonşu, Şükür adında oğlanla danışdım.Şükür dedi 
ki, narahat olma, Vasif postdadı.Hələ ki, yaxşılıqdır.

 Əmimə zəng elədim, əmim dedi ki;
‐Ay qızım, vəziyyyət çox pisdir, silah yoxdur.

Kömək olmasa vəziyyət ürəkaçan deyil.
 Gecə evə gəldik, səhər tezdən, saat altıda müvəqqə-
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ti məskunlaşdığımız evdən bazara, şəkər tozu almağa 
getdim.O vaxt şəkəri alverçilər bazarda, piştaxtalarda 
satırdılar.Elə şəkəri çəkdirirdim ki, qadınların danışığı-
nı eşitdim, “Gecə Xocalını qırıblar, cəmi 30 nəfər adam 
sağ çıxıb”.

 Aldığım şəkər tozunu bazarda atdım.Qaça-qaça 
taksiyə əyləşib, bacımgilə getdim. “Xocalıya bu gecə 
ermənilər hücum ediblər” deyə ağır xəbəri onlara çat-
dırdım.

Kiçik bacım, atam, qardaşım, bütün qohum-əqrəba-
mız Xocaldaydılar.Biz Xocalıdan çıxanları qarşılama-
ğa getdik.Qərargahın qarşısında cəmi otuz nəfər adam 
vardı, otuza qədər də başqa adam vardı.Hamı nazik xa-
latda, ayaqyalın, ayaqqabısız, corabla, ayaqları donmuş 
vəziyyətdə.Oradan da taksiyə əyləşib Ağdam xəstəxa-
nasına gəldim.Xəstəxananın qabağı adamla dolu idi.O 
gecəni Allah heç kimə yaşatmasın kaş.Görməyənlər 
təsəvvür edə bilməzlər.Qışqırıb uşağını axtaran kim idi, 
yaxınını yaralıların içində aglayaraq gəzən kim...

Xəstəxanada bibim qızı Sənubəri, qızları Sevili, Hic-
ranı gördüm.Onlara qan köçürürdülər.Gəlinimizin ana-
sı Məleykə xala ayağından yaralanmışdı.Sevilin hər iki 
ayağından erməni güllə ilə vurmuşdu.Qız kolun dibinə 
yıxılıbmış, erməni gəlib iki qolundan da güllə ilə vurub 
çıxıb getmişdi.Öldürməmişdilər, iki ayağından və hər 
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iki qolundan güllə yarası almışdı.Bizimkilərdən burda 
daha başqa adamların olmadığını görüb, taksiylə Şelli 
dərəsi deyilən yerə, düz meşənin kənarına getdik, bəlkə 
Xocalıdan çıxan olar ümidi ilə.Qışda hava tez qaralır.
Şelli dərəsində saat 7-yə kimi gözlədik, bizimkilərdən 
heç kim gəlmədi.Xocalıdan çıxanların içində kəndin 
camaatından gələn olurdu, amma bizim qohumları-
mızdan gələn yox idi.Kor‐peşiman evə qayıtdıq.Fevral 
ayının 28-də ermənilər əsirlikdə olan qadınları azad et-
dilər.Qaynanam əsirlikdən gəldi.Biz məlumat aldıq ki, 
ailə üzvlərimizin heç birisi gələnlər arasında olmayıb.
Yoldaşım əsirlikdədir, qaynımı öldürüblər, qaynım oğlu 
da yaralı vəziyyətdə əsirlikdədir.Baldızımın yoldaşı, 
əmim, əmimin oğlanları, bibim qızı, ümumilikdə çox 
adamlarımız əsirlikdə idi.Qaynanam dedi ki, meşəbəyi 
Rasimi snayperlə vurdular, Asif də əsirlikdədir, amma 
heç inanmıram ki, mənim balamı versinlər.Həmin gün-
dən Ağdamdakı qərargahda rəhmətlik Milli Qərhəma-
nımız Allahverdi Bağırov ermənilərlə əlaqə saxlayırdı 
ki, görək nəyin müqabilində əsirlərimizi dəyişə bilirik.
Çox təəssüf olsun ki, ona zaman da vermədilər, çünki 
Vasifgili mart ayının 27-də öldürmüşdülər.Qaynımın 
meyidinin Ağdam məscidinə gətirildiyini bildim, amma 
yoldaşımın da nəşinin gətirildiyini mənə demədilər.
Mart ayının 3-də, səhər tezdən qardaşım məni oyadıb 
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dedi ki, “qalx, yoldaşının dəfnidir”.
 Yoldaşımı Ağdamın kəndlərindən birində qaynı-

mın oğlu ilə birlikdə dəfn etdik.Bir günün içində dörd 
şəhid verdik torpağa.Qaynımın meyidini ermənilərdən 
ala bilmədik.Yalnız bir neçə gündən sonra meşədən ta-
pıb gətirdilər.Bir ailədən qaynımın 17 yaşlı oğlu, baldı-
zımın yoldaşı, qaynım, yoldaşım, dördü birlikdə dəfn 
olundu. Sonra da yoldaşımın xalasının yoldaşı.Martın 
3-dən sonra Ağdama hücumlar oldu.Camaat Ağdam-
dan çıxırdı, biz də oranı tərk etdik.Soyuq, şaxtalı qış 
günlərində Uzundərə deyilən yerdə gecələmək məcbu-
riyyətində qaldıq.Beş gündən sonra atam donmuş, dili 
tutulmuş vəziyyətdə tapılıb gətirilmişdi, vəziyyəti ağır 
idi.“Semaşko” xəstəxanasının qatarlarda təcili yardım 
göstərən işçiləri vardı, atamı qatara yerləşdirdilər, ordan 
da Bakıya gətirdilər.Amma həkimlər onu xilas edə bil-
mədilər, atam həmin donvurmadan dünyasını dəyişdi.
Bizim nəslimizin nümayəndələrindən əvvəl Xocalıdan 
kim çıxmışdısa, onlar yaşamaq şansı qazandılar.Qalan 
hamısını Xocalıda öldürdülər.Mən hələ də o hadisələri 
həyacansız danışa bilmirəm.Xocalılar, bizlər o dəhşətli 
günlərdə keçirdiyimiz sarsıntılara görə heç bir həkim 
dəstəyi almadıq.Bütün bu hadisələr insanların sağlam-
lığını əlindən aldı.Mən inanmıram ki, Xocalıdan canını 
qurtarıb çıxanlardan sağlam olan kimsə var, qətiyyən 
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inanmıram.Biz Xocalıda yerli nəsil idik.Ulu babaları-
mız Xocalıda yaşamışdılar.Mənim atamın Mənzər adlı 
bibisi vardı, o, bizə ermənilərin birinci dəfə ‐1906 -1918-
ci illərdə Xocalıya etdiyi hücumlarından danışırdı.Biz 
ermənilərlə bir məkanda yaşasaq da, onlardan heç vaxt 
doğmalıq görmədik.Sanki yadplanetliymişik kimi dav-
ranırdılar bizimlə.Biz onlarla danışırdıq, get-gəllimiz 
də var idi, amma onlardan yaddaşımda yalnız yad kimi 
görünmələri qalıb.Çünki onlar bizi görəndə ilk sözləri 
hayes, türkes demək olurdu.Heç vaxt biz onlarla iç-içə 
millət ola bilməmişik.Bu gündən sonra yüz illər də keç-
sə, yaxın olmaq ehtimalımız yoxdur.Biz onlarla bir yer-
də oxusaq da, işləsək də 1988-ci ildə onların əsl üzləri 
aşkara çıxdı.Bizim yaşlı nəslin onların keçmişi haqda 
danışdıqlarını, iç sifətlərini ermənilər özləri ortaya qoy-
dular.Atam bizə ermənilərin o vaxt qız‐gəlinin kürəyinə 
qaynar samovar şəllədiklərini, təcavüz etdiklərini, er-
mənilərdən canlarını qorumaq üçün gizlənən əliyalın 
insanları tapa bilməsinlər deyə, Mədinə adlı bir qadının 
ağlayan uşağını boğub quyuya atdığını danışırdı.Bunla-
rın hamısını bizə dəfələrlə danışmışdılar.Bu dəhşətləri 
mənə danışan qadın uşaq vaxtı bu hadisələri öz gözü 
ilə görmüşdü.Qadının 100 yaşının tamam olmasına az 
qalmışdı, yenidən bu dəhşətləri ona yaşadan ermənilər 
1992- ci ildə onu öldürdülər.Atam onun meyidini gör-
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müşdü.Dedi ki, arxası üstə arxın içinə düşmüşdü.Atam 
o hadisəyə çox ağlayırdı, çünki öz bacıları da itkin düş-
müşdülər.O, yemək yeyəndə gözünün yaşı yeməyin 
içinə tökülürdü.Mən atamın axıtdığı göz yaşlarını da, o 
günləri də heç unuda bilmirəm.

Xocalının tarixi var, Xocalı çox qədim məkan olub.
Xocalıdan tapılan, Assuriyaya aid olan möhür Sankt-Pe-
terburqda Ermitajda saxlanılır.Xocalı erməni torpağı 
olmayıb, Assuriya xaqanlığına aid olub, dünya dövlət-
ləri ilə ticarət əlaqələri olub.Xocalı üç dəfə yandırılıb.
Yandırılıb ki, qədimdən qalma izlər itirilsin, haylara 
məxsus olması abidələrilə tarixi saxtalaşdırılsın.Xocalı-
nın ətrafında çoxillik tarixə malik məskən var idi, adına 
Qışlaq deyirdilər...axırıncı dəfə Xocalını ermənilər yan-
dırandan sonra xocalılar indiki yerlərində məskən sa-
lıblar.Xocalı üç hissədən ibarət idi. Qala dərəsi, Qaçqın 
deyilən yer və Xocalı.

Qaçqın deyilən yerdə 1948-ci ildə Ermənistandan 
qovulan azərbaycanlılar yaşayırdılar.Biz yerli xocalılar 
sayılırdıq. Yerli Xocalıda yüzdən çox ev vardı, hamısı 
da qohumlar idi.Onlar bir nəsildən törəmələr idilər.Biz 
həmin gecə yaxınlı-uzaqlı, qohumlu‐qardaşlı 67 şəhid 
verdik.Babamın atası Məşdi, Məşdinin atası Abdulə-
ziz Xocalıda yaşayıblar.Onların da babaları Xocalıda 
yaşayıb.Mənim babam dəyirmançı olub.Atamın anası 
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İbrahim bəyin qızı olub.Yoldaşımın ‐ Məmmədov Vasif 
Salman oğlunun şəhid olanda 26 yaşı vardı.Qaynımın‐ 
Məmmədov Rasif Salman oğlunun şəhid olanda 25 yaşı 
vardı.Məmmədov Zahir Ramiz oğlu, baldızımın yolda-
şı Həşimov Səlim Kərim oğlu.... hamısı şəhid oldular.

Rusların 366-ci motoatıcı diviziyasının bir alayı er-
mənilərin tabeliyində idi.Ermənilər Xocalıya onların 
texnikaları ilə hücum elədilər.Atamın bibisi, 1888-ci il 
təvəllüdlü idi, 1906-ci ildə ermənilər Xocalını yandı-
randa, o, uşaq olubmuş.Xatirələrini danışırdı...

Deyirdi ki, Mədinə adlı qadın uşağını ermənilər 
gələndə quyuya atdı.Ermənilər gedəndən sonra quyu-
dan uşağın səsini eşidib xilas etmək istəsələr də, uşaq 
artıq keçinibmiş.

Ələkbərova Mehparə Qurban qızı:
(1958 ‐ci il təvəllüdlü.Tofiq Hüseynovun xalası qızı, 

həm də baldızıdır).
‐Xocalı şəhərində anadan olmuşam.Orta məktəbi 

Xocalıda bitirəndən sonra Xankəndi şəhərində mühasi-
batlıq uçotu peşəsini bitirmişəm.1985-ci ildə Daşbulaq 
kənd sakini ilə ailə qurmuşam.Bu hadisələr başlayanda 
üç il idi ki, o kənddə yaşayırdım.1988-ci ildən ermənilər 
bizə göz verib, işıq vermirdilər.Çıxmaq istəmirdik, bizi 
güclə Daşbulaqdan çıxardılar.Kim öz evini, elini, yur-
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dunu qoyub gedər ki?  
 Qaynanam kənddən çıxanda üç gün yerdə yatdı, zü-

lümlə tikdiyi, qurduğu evdə ermənilər yaşadı.Biz 1989-
cu ildə Xocalıya, anamgilə köçdük.Bütün qohum‐əqrə-
bamız hamısı Xocalıda yaşayırdı.Bir bacım Martunidə 
yaşayırdı.Onu da ermənilər ordan çıxardılar.Daşbulaq-
da altmış ev idik, ermənilər bir tərəfində, biz bir tərəfin-
də yaşayırdıq.Hamımızı çıxardılar.Yarımız Xocalıya, 
yarımız Ağdama gəldik.Mən Sosial Müdafiə Fondun-
da, yoldaşım isə təhsil şəbəsində işə düzəldi.Orda qo-
hum‐qardaş, hamımız bir yerdə mehriban yaşayırıdıq.
Milli Qəhrəman Tofiq Hüseynov Xocalıda hamımıza 
böyüklük edirdi.Hamı ilə ünsiyyət yaradan, mehriban 
insan idi.Bir-birinin evinə gedib‐gəlməyən qohumların 
da evinə gedib-gəlir, hamını axtarırdı.Istiqanlı adam 
idi.Hərbi hazırlıq müəllimi işləyirdi.Xocalıda Özünü-
müdafiə Batalyonu yaratmışdı.O başda olmaqla bütün 
batalyon üzvləri minbir əziyyətlə çalışır, silah tapırdı-
lar, öz şəxsi büdcələri hesabına ov tüfəngi, digər lazım 
olanları alıb gətirirdilər.

1992-ci ilə qədər orda beləcə yaşadıq.
Tez‐tez atışma düşürdü, hər tərəf qaranlıq, ayağımı-

za geyinməyə ayaqqabı tapmırdıq deyə ayaqyalın hal-
da uşaqları götürüb, bir zülümlə özümüzü zirzəmilərə 
catdırırdıq.Xocalida birinci şəhid Ceyran xanımın ba-
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cısı Reyhanın yoldaşı oldu.Ondan sonra Habil adında 
oğlan şəhid oldu, o, komitənin maşınını sürürdü.Ağda-
ma kedəndə xalasını da, özünü də maşında güllələdilər.
Noyabr ayının 1-dən yollar bağlandı.Kərkicahan, Cə-
milli kəndləri yandırılanda biz də görürdük.Cəmillidə 
bir vertolyot vuruldu, içində 45-50 nəfər dünyasını də-
yişdi, o hadisədən sonra yanvarın 28-də hava yolu da 
bağlandı.Kişilər postlarda olurdu, bizsə evlərdə.Bacım 
Məxmərin evdə bir az ayın‐oyunu vardı deyə, qoyub 
çıxa blmirdi.Uşaqlarını mən saxlayırdım.Mənim o biri 
bacım da uşaqları ilə onlarda idi.Həmin gün atışma 
başlayanda hamı elə bilmişdi ki, bir az daldalanıb qa-
yıdacaqlar evlərinə.Bir qaynım evdə idi, yoldaşım və o 
biri qaynım postda idilər.Qaynım gedib bacıma demişdi 
ki, “heç hara tərpənməyin, çıxmalı olsaq, uşaqları da 
götürüm gəlim, bir çıxaq”.Uşaqlar bizdə idi, baldızla-
rım da bizimlə idilər o gün.Baldızımın birinin iki bala-
sı yanında idi.Biri on səkkiz günlük idi.Atışma imkan 
vermirdi, çətinliklə gedirdik.Aramızda 500 metrə kimi 
yol var idi.Çatanda gördük ki, qapıları açıqdır, özləri 
yoxdur.Qonşunun zirzəmisində olduqlarını sonradan 
bildik.Hamı çığırışır, hamı evindən çıxıb qaçırdı.Bi-
linmirdi kim hardadır.Üz tutduq meşəyə.Meşədə qar, 
soyuq, buz.Qaynım bizi çaydan keçirdi.Allah heç kimə 
göstərməsin.O gecə adamlar evdən birlikdə çıxır, yolda 
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bir-birini itirirdilər.Kiçik bacım o gecə anamın yanın-
da olmuşdu.Onlar da evdən birlikdə çıxmışdılar, böyük 
qardaşımla birgə.Onlar da yolda bir-birini itirmişdilər.
Anam gəlib təsadüfən meşədə böyük bacımın yanına 
çıxıbmış.Onu elə orda, meşədə öldürmüşdülər.Alın ya-
zısımı deyim bü müsibətə, yoxsa nə? Bilmirəm.

Bacılarım, iki bacımın balası, Tofiq, Tofiqin qar-
daşı, xalam, xalamın yoldaşı Mirsiyad dayı, iki dayım, 
balaları, dayımın bir balası...hələ də bilmirik əsirlik-
dədirlər ya öldürüblər.Yəqin ki, öldürüblər.O vaxt bir 
erməni dedi ki, onun dilini kəsiblər, orqanlarını çıxar-
dıblar, özünü it kimi qapıda saxlayırlar.Televiziyada 
göstərmişdilər onu.Millli Təhlükəsizliyin gizli çəkilişi 
idi.Adı Mehman idi, Mehman Əzizov.Böyük bacımın 
böyük oğlu subay idi.Hərbçi sürücü idi.Xocalıda ya-
ralanmışdı, gətirmək mümkün olmadı.Baciları indi də 
inanmırlar öləcəyinə, yolunu gözləyirlər Mehmanın.

 Tofiq Hüseynovun saysız‐hesabsız qəhrəmanlıqları 
olub, onun haqqında hər kəs özüylə bağlı olanları danı-
şıb, bilmədiklərimiz, eşitmədiklərimiz isə daha çoxdur 
təbii.

 Tofiq o qədər mehriban adam idi ki... bütün qohum‐
əqrəbaya yanan, dönən ...

O dəhşətli gecədə kim‐kimi harda görürdüsə, itirdi-
yi yaxınlarını soruşurdu, hər kəs əzizini, yaxınını axta-



130

Səkinə Turabqızı

rırdı, bir soraq alıb o səmtə yüyürürdü.Böyük bacımın 
yoldaşı Tofiqin anasını, qardaşını məktəbin yanında 
görmüşdü sonuncu dəfə.Sonra gördüm deyən olmadı.
Bir də meşədə bir qoca kişi demişdi ki, hamısı bir yerdə 
olub ‐ xalam, Tofiqin anası , yoldaşı, bir də qardaşı Ba-
kir.Bakir institut tələbəsi idi, gənc və gözəl bir oğul idi.
Eynilə Tofiqin bənzəriydi.Qocanın dediyinə görə onlar 
üçü birlikdə meşəyə tərəf getdilər.Sonra həmin səmtdən 
əvvəlcə güllə səsi, sonra qadın qışqırtısı eşitdik.Bilmə-
dik ermənilər ordaca öldürdülər, yoxsa ordan apardılar.
Sanki yox imişlər.Bir daha onlardan xəbərimiz olmadı.

  Faciələr danışmaqla bitmir.Çox zülümlər oldu.
Səlimov Arazın özü, iki qardaşı, atası, dördü bir gündə 
dəfn olundu.Biz də məscidə getmişdik.Bacım əsirlik-
dən gələndən sonra oldu bunlar.Mən onun əsirlikdə ol-
duğunu belə bilmirdim, gələndən sonra bildim.Anamın 
ölümünü ondan sonra bildim.Bir ay Hindarx kəndində 
qaldım.Dəli kimi olmuşdum.Mənim dərdimdən böyük 
dərd yoxdur sanırdım.Hindarx camaatı bizə çox yax-
şı münasibət göstərirdi.Öz balaları kimi baxırdılar.Bir 
ildən sonra idarəmiz Naftalanda fəaliyyət göstərməyə 
başladı, işimə qayıtdım.Adamlar bir yerə toplaşandan 
sora başlarına gələn faciələrdən danışırdılar, yalnız 
onda anladım ki, məndən də böyük dərdləri olanlar var-
mış.
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 Bütün günü bu mövzuda danışırdıq, hələ də o dəh-
şətli hadisələrdən danışırıq ‐ Xocalı hadisəsindən, o ca-
vanlardan.

 Gəlinimin balaca əmisi əsirlikdə olmuşdu.Deyirlər  
pəncərədən baxanda erməni gözünə kislota atıb.Son-
ra ondan da xəbər çıxmadı.Deyilənlərə görə ermənilər 
aparıb qəbristanlıqda, qəbir üstündə başını kəsiblər.Ca-
vanların başını kəsib futbol topu kimi oynamaqlarından 
danışırdılar gözləri ilə görənlər.Mən əsirlikdə olmamı-
şam, esitdiklərimi danışıram.Düşünürəm ki, ya Rəb-
bim, görən qatil ermənilərin sonu olacaqmı?

 Atamın onlar haqda danışdıqlarını xatırlayıram.
1910-cu ildə doğulmuşdu atam, 1918-ci il erməni 

hücumlarını görmüşdü.Bu müharibə düşəndə dedi:
 - Ay Allah, mənim qorxduqlarım balalarımın başına 

gəldi”.
 Bu hadisədən iki ay sonra xəstələnib dünyasını də-

yişdi atam.
Iyun ayı idi, ondan sonra da vəziyyət getdikcə pis-

ləşdi. Anamın bibisi vardı, o bizə erməni-müsəlman 
davasından, ermənilərin Xocalını ikinci dəfə yandırma-
larından, o hadisələr zamanı canını qurtarmaq istəyən 
kütləyə qoşulub qaçan, yolda uşağını yada salıb onu 
xilas etmək üçün yenidən kəndə qayıdan gənc anadan 
danışırdı.Bu danışılanlara adamın inanmağı gəlmirdi, 
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amma tale o dəhşətli günləri bizə də göstərdi çox təəs-
süf ki.Gözümüzlə gördük, ermənilərin necə murdar və 
qatil məxluq olduqlarının şahidi olduq.Onları insan ad-
landırmaq düzgün deyil.

  İtkilərimiz isə daha çoxdur.Təkcə tanıdığım üç 
kənddə biz tanıdığımız adamlar və gəlmələr, mexseti 
türkləri, Ermənistandan qovulan azərbaycanlılar hamısı 
ora yığışmışdı.Xankəndindən gələn adamlardan ibarət 
bir neçə kənd yaranmışdı.Hələ tanıdıqlarımızın sayı nə 
qədərdir.Yeznəmizin atası da itkindir.Nə öldü xəbəri, nə 
də qaldı xəbəri var, gördüm deyən də yoxdur.Gəlinimin 
nənəsi, əmiləri, atası, anamın əmisi nəvələri.Gəlinimin 
kiçik bacısı 1992-ci ildə atası öləndən sonra dünyaya 
gəlib.Onlar da faciə ilə ölüblər.Bir qohumumuz var, tək 
oğlu yaşayır, atamın bacısı nəvəsi, Mehdi.Anamın əmi-
si nəvələri ‐ Etibar, Habil, Mobil, üç qardaşın üçü də hə-
min gecənin qurbanı oldular.Anası illərlə o evdə gəlini 
ilə yaşadı, bir neçə il bundan əvvəl dünyasını dəyişdi.
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Muradova Reyhan Əkbər qızı:
(1972‐ci il, 19 yanvar təvəllüdlü. Tofiqin dayısı 

qızı). 
‐ Xocalı şəhərində dünyaya gəlmişəm.Xocalı da-

ğılarkən hadisələrin canlı şahidi olmuşam.1991-ci il 
iyunun 16-da Muradov Zahid Lətif oğlu ilə ailə həya-
tı qurmuşam.Toyumuzdan üç ay keçməmiş,1991-ci il 
sentyabrın 10-da yoldaşım posta çıxmışdı. Cavanlar, 
ahıllar demək olar ki, hamısı postlarda olurdu.“Boz 
dag” deyilən bir yer var. Ermənilərin ordan atdığı ala-
zan tipli raketlər postda Zahidin yanına düşmüşdü, o, 
çoxsaylı qəlpə yaraları almışdı, şah damarı kəsilmişdi, 
elə həmin anda da o, dünyasını dəyişmişdi.Xocalının 
ilk şəhidi mənim yoldaşım Muradov Zahid Lətif oğlu 
olub.O, 1965-ci ildə doğulmuşdu.25 yaşı vardı.Çox 
arzuları vardı, heç bir arzusu həyata keçmədi, mənfur 
hayların ucbatından əbədi olara gözlərini yumdu.Ölü-
mündən sonra bir övladı dünyaya gəldi.Adını övladına 
qoyduq.Muradov Zahid Zahid oğlu. Çox acınacaqlı bir 
həyatımız olub.O qanlı gecənin canlı şahidi olmuşam.
Ermənilərin hər gün atdığı silah səslərinə artıq öyrəş-
mişdik, hamı ora‐bura qaçır, canının hayına qalırdı.
Bizim oğlanlarımız cəsur idi.Onlar postlara gedirdiər, 
şəhəri, qız- gəlini qoruyurdular.Biz qadınlar, uşaqlar  
arxada olurduq, onlardan narahat qalırdıq.Atışma olan-
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da qaçıb gizlənirdik.Həmin gün isə gündüzdən axşama 
qədər sakitlik idi.

 1992-ci il fevralın 25-dan 26-ə keçən gecə saat 11-
12 radələrində güclü atışma başladı.Demək ermənilər 
gündüzdən hazırlaşırlarmış deyə sakitlik imiş.Evdən 
ayaqyalın, başıaçıq qaçdıq.8 aylıq hamilə idim.Yolda-
şımın babası Əzim əminin evinə getdik, zirzəmilərinə 
girdik.Bir az zirzəmidə qaldıq.Dedilər ki, burdan çıxın, 
təhlükəlidir.Ordan gəldik Məruzə xalagilə, indiki depu-
tatımız Elman müəllimgilin evinə.Məruzə xala da hə-
yacan keçirirdi.Bir az keçəndən sonra Elman müəllim 
gəldi, burda qalmaq olmaz, dedi.Qız‐gəlin çıxmalıdır.
Biz ordan çıxıb məktəbin həyətinə gəldik.Sonra Qarqar 
çayının içərisindən yarıya kimi suyun içi ilə hərəkət 
edə‐edə meşələrə üz tutduq.Mənim Xocalıdan çıxma-
ğımın səbəbkarı qaynatam Lətif, qaynım Mahir olub.
Onların sayəsində erməniyə əsir düşmədim.Qaynatam 
dünyasını dəyişib, Allah rəhmət eləsin. Qaynıma hə-
mişə duaçıyam buna görə.Bir gecə səhərədək meşədə 
qalıb səhər saat 11-12 radələrində Agdamın Şelli kən-
dinə çatdıq.Milli Qərəmanımız Tofiq Hüseynov bibim 
oğludur.Həm də mənim müəllimim olub.Çox gözəl in-
san idi, batalyonun komandiri idi.Kənddə hamı onu çox 
sevirdi, hamının ona hörməti vardı.Onun həyat yoldaşı 
Məxmər xanımın xətri də hamı üçün əziz idi.Çox gözəl 
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insan idi.
Necə yaxşı insanları itirdik bu ədalətsiz mühari-

bədə.Anam Minəşin, bibim oğlu Bakirin, əmim oğlu 
Mehmanın taleyi hələ də məlum deyil.

Əziziova Şəfiqə Əkbər qızı:
– (Tofiqin dayısı qızı).
Tofiqin qardaşı Akifin həyat yoldaşıyam, Xocalıda 

doğulmuşam, orda boya‐başa çatmışam.1988-ci ildən 
başlayan hadisələrin canlı şahidiyəm.Hamı kimi mən 
də faciədən əvvəl ermənilərin mütəmadi olaraq yaşadı-
ğımız əraziləri atəşə tutmaları səbəbindən güclü stress 
yaşayırdım, qaçıb zirzəmilərə girməkdən cana doymuş-
duq demək olar.Səhər qorxa‐qorxa məktəbə yollanırdıq.
Hansı gecə evdə rahat yata bilirdiksə, o gün bizim üçün 
tapıntı olurdu.Kəndimizin yaxınlığında “Kətik” meşəsi 
vardı.“Kətik” meşəsində işıq görünən kimi bilirdik ki, 
bu gecə alazan atacaqlar.Çox dəhşətli səsi vardı.Uşaq-
lar demək olar ki, yorğan-döşək üzü görmürdülər.Bö-
yük qızım daha çox qorxurdu.Daldalanmağa qaçanda 
ayaqqabısını geyindirib gedirdim, zirzəmidə baxırdım 
ki, ayaqqabı ayağında yoxdur.Heç kimin rahatlığı yox 
idi.Ümid etmirdik ki, gecədən səhərə sağ çıxa bilərik.
Evimizin arxası erməni kəndinə tərəf idi.Gecələr yatan-
da uşaqların yorğan-döşəklərini gətirib, qabaq tərəfdə 
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zal dediyimiz yerdə salırdım, elə bilirdim atdıqları ala-
zan gəlib ordan zala keçə bilməz.Arxa otağa daha tez 
düşər, uşaqlar ölərlər.Sonra alazanları fasiləsiz atmağa 
başladılar.Səhər, günorta, axşam, fərqi yox idi.Bir dəfə 
məktəbdə olduğumuz vaxt, saat 11 idi, atmağa başladı-
lar.Yaxınlıqda olan “Boz” dağı tərəfdən atırdılar.Necə 
atırdılarsa, məktəbdə uşaqlar vahiməyə düşdülər.Hamı 
ağlayır, qışqırır, kömək istəyirdilər.Valideynlər evlə-
rində, uşaqlar məktəbdə.Küçəyə çıxmaq olmurdu ki, 
valideynər gəlib uşaqlarını aparsınlar.Məktəbin bufeti 
zirzəmidə idi, uşaqları ora düşürdük.Atışma səngiyən-
dən sonra uşaqları bir-bir valideynlərinə təhvil verdik.
Çox çətin vəziyyət idi.Biz məktəbin həyətindən baxır-
dıq, bizdən yuxarıda Kərkicahan, Cəmilli kəndlərini 
ermənilər yandırmışdı, tüstüsü göyə qalxırdı, onları gö-
rürdük.Amma əlimizdən heç nə gəlmirdi.Heç kimi na-
rahat eləmirdi ki, bu kəndlər bir-bir yanır, sıradan çıxır.
Bilirdik ki, bu aqibət bizi də gözləyir.Nə vaxtsa bu da 
olacaq.Başqa çarəmiz yox idi.

Tofiq müəllim həm bibim oğludur, həm qaynım-
dır. Məktəbdə yeganə hərbi hazırlıq müəllimi idi.Çox 
həvəslə dərs keçirdi.Biz müəllimlər də boş vaxtımız 
olanda gedib onun dərslərinə baxırdıq.Demək olar ki, 
Xocalı insanlarında vətənpərvərlik hissini Tofiq müəl-
lim yaratmışdı.Uşaqlar onun dərsinə elə həvəslə hazır-
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laşırdılar ki.Hamısına hərbi paltar geyindiridi, gözəl 
dərs aparırdı.Avtomatın yığılmasını, sökülməsini uşaq-
lara incəliklərinə qədər öyrədirdi.Onun ayrıca kabineti 
vardı, o kabinetə girəndə adam özünü sinifdə yox, san-
ki mübarizə ruhlu filmlərdə hiss edirdi.O, uşaqla uşaq, 
böyüklə böyük idi.Yol gedəndə maşını saxlayırdı, qoca, 
yaşlı adam görəndə, onunla hal‐əhval tutur, nəyə ehti-
yacı olduğunu soruşurdu.Onun bu hərəkətləri bizə qə-
ribə gəlirdi.Insanların arasında o qədər böyük hörmət 
qazanmışdı ki.

Xocalı faciəsi törədilməmişdən əvvəl bir çox ha-
disələr olmuşdu20 yanvar hadisəsində Tofiq Bakıya ge-
dib şəhidlərin dəfnində iştirak eləmişdi.Vətənpərvərlik 
hissi onda o qədər güclü idi ki, o, şəhid olmağı özünə 
fəxarət bilirdi, şəhidlər xoşbəxt insanlardır, çünki vətən 
yolunda şəhid olublar, deyirdi.

 “Qara qaya” istiqamətində vertolyotun vurulduğu 
gün həmin yerə də getmişdi, meyidləri görmüşdü, onda 
da deyirdi:

‐Şəhid olmaq şərəflidir.
Günün çox hissəsini bizim həyətə gəlirdi, yəni ata-

sı evinə.Silah‐sursat gətirirdi.Kəndin bütün cavanları 
onun arxasınca gəlir, hamı silah istəyirdi.Tofiqə də o 
qədər silah vermirdilər ki, hamıya çatsın.Amma yenə 
də heç kəsin qəlbini qırmırdı.Bütün günü çalışırdı, ev 
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üzü görmürdü.Həyat yoldaşı deyirdi ki, Tofiqin bu 
günkü yeməyi sabaha qalır.Evə gəlib yeməyini yeyə 
bilmirdi.Bütün günü iş başında olurdu.Gah kəndə si-
lah gətirir, gah adamları postlarda yerləşdirirdi.Səhərə 
qədər özü də postlarda olurdu.Yoldaşı uşaqları ilə evdə 
qalırdı.Biz gecələri zirzəmilərdə keçirirdik.Meşəli ha-
disəsindən sonra əmin idik ki, bu hadisə Xocalını da 
gözləyir.Vəziyyət daha da pisləşirdi.Hər an hücum göz-
lənilirdi.Ona görə də Meşəli hadisələrindən sonra mən 
uşaqları götürüb Xocalıdan çıxdım.Tofiqin uşaqları da 
mənimlə idilər.Agcabədi rayonunun Hindarx kəndində 
qohum evinə sığınmışdıq.Axırıncı dəfə o, Xocalıya si-
lah aparanda gecə idi.Uşaqları yatmışdı, gəlib uşaqları-
nın yanında oturdu, uşaqlarına çox kədərlə baxdı, sanki 
candan əziz varlıqlarını bir daha görməyəcəyi dammış-
dı ürəyinə.Səhər tezdən dostları ilə birlikdə vertolyotla 
silah aparacaqdılar.Elə bil uşaqları ilə son vidası idi To-
fiqin.

 Həmin gecə baş verən Xocalı hadisəsindən biz xə-
bər tutmamışdıq.Akif müəllim Ağdamda, işdə idi, o, 
məlumatlıydı bu məsələdən.Səhər oyananda gördük ki, 
müvəqqəti məskunlaşdığımız evin sahibi həyət-bacanı 
təmizləyir, bizə heç nə demədi.Günorta gördük ki, bü-
tün Hindarx camaatı həyətə axışır.Valeh Abbasov, To-
fiqin yanında axırıncı olan adam da gəldi.Biz onda bil-
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dik ki, Xocalı hadisəsi baş verib.Çox dəhşətli vəziyyət 
idi.Təsəvvür edin ki, üç körpə uşaq bir gecənin içində 
həm atasız, həm də anasız qaldılar.Otuz il keçməsinə 
baxmayaraq, o dəhşətli gecəni unuda bilmirəm, bu ha-
disələri soyuqqanlı danışa bilmirəm.Bizim üçün elə bil 
dünən olub bu hadisə.Hadisə baş verən il Tofiqin oğlu 
Murad üçüncü sinifdə, qızı Yasəmən altıncı, ortancıl qızı 
isə dördüncü sinifdə oxuyurdular.Çox çətin oldu onlar 
üçün ata‐ana faciəsinə dözmək.Bu yaşımızda ata-ana 
itkisinə dözə bilmiriksə, uşaqların halını təsəvvür et-
mək çətin deyil.Həyat yoldaşım Akif bir gecənin için-
də bütün ailəsini itirdi.Xocalı faciəsi bir dəhşət, onun 
sonrasını yaşamaq başqa bir dəhşət idi.Elə bir vəziyyət 
yaranmışdı ki, kimin ölməsi, kiminsə qalması adı hal 
kimi qarşılanırdı.İnsan ölümü adi hala çevrilmişdi.Gö-
zümüzün qabağında kiminsə yıxılıb ölməsi adiləşmişdi, 
bir gecənin içində o qədər insanlar məhv olmuşdular.
Akifin anası bibimdir.Qayınlarım Tofiq, Bakir, bacıları-
mın həyat yoldaşları, bizim nəsildən 50-yə qədər, bəlkə 
də daha çox ölən, itkin düşən olmuşdu. O vaxt bu ha-
disələrin bütün ağırlığı mənim yoldaşımın çiynində idi.
Həmin hadisələrdən sonra o, ev üzü görmürdü.Ona heç 
cür təsəlli vermək olmurdu.Bütün günü çöllərdə əzizlə-
rini axtarırdı.Aylar keçdi, hamı yoruldu, dayandı, o isə 
dayanmadı.Bir gecənin içində bir belə insan itirən adam 
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dayanarmı? Çox böyük axtarışlardan, böyük zəhmət-
lərdən sonra böyük qardaşının meyitini gətirib Şəhidlər 
Xiyabanında dəfn elədik.Akif 4 ay yemək yemədi.O 
vaxt biilmirdi yaxınlarından hansı ölüb, hansı itkin dü-
şüb. Fikirləşirdi ki, bəlkə mənim atam, anam, qardaş-
larım, qardaşımın balaları, qardaşımın həyat yoldaşı, 
bacım əsirdirlər, bəlkə acdırlar.Dörd ay nə əziyyətlər 
çəkdi, yenə də yaxşı ki, Tofiqin meyitini gətirib Şəhid-
lər Xiyabanında dəfn edə bildik.O uşaqları saxlamaq 
çox çətin idi.Mən üç evin uşağını saxlamışam.Rəhmət-
lik Tofiqin üç uşağını, o biri qaynımın qızını, üç də öz 
uşağım.Bu uşaqlar eyni vaxtda həm ata, həm də ana 
itirdilər.Kürlük edirdlər, atalarını, analarını istəyirdilər.
Biruzə vermirdilər, amma onların üzünə baxmaq çox 
dəhşətli bir şey idi.Bizim üçün Xocalı faciəsi bitmədi.
Yoldaşım uşaqların üzünə baxdıqca nələr çəkirdi, mən 
bunu görürdüm.Beləliklə, ürəyi dözmədi, ağır infarkt 
keçirdi.Həmişə elə düşünürdüm ki, bu uşaqların atası, 
anası kənardan durub onlara baxır, hər şeyi görürlər.
Ona görə həmişə çalışırdım ki, hər şey yaxşı olsun.On-
ların uşaqları onların arzu elədiyi kimi böyüsünlər.Heç 
vaxt onları öz uşaqlarımdan seçməmişəm.Təhsil alma-
ları üçün, valideynlərinə layiq övladlar olmaları üçün 
çox çalışmışam, hamısı yaxşı oxuyub, Allaha şükür ki, 
hamısını oxutdurduq, ailə sahibi oldular.Anam rəhmətə 
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gedəndə yaşı çox idi, zaman keçdikdən sonra  mən o 
uşaqların ana itkisini, elə bil daha dərindən dərk elədim.

O hadisələr zamanı mənim atam da meşədə huşsuz 
halda yıxılıb qalmışdı, onu Akif tapıb gətirmişdi.Gələn-
dən sonra on ay yaşadı və rəhmətə getdi.Atam həm də 
Akifin dayısıdır.Mən o vaxt uşaqların yanında, Akifin 
yanında ağlamırdım.Fikirləşirdim ki, atam heç olmazsa 
on ay yaşadı, qulluq olundu, dəfn olundu.Dəfn olunmaq 
qismətində olmayan yaxınlarım o qədər oldu ki...Ata-
mın məzarı Ağdamda qaldı təəssüf ki.

 Bütün günü fikirləşirdim ki, bu uşaqlar neynəsin-
lər? 8-9-10 yaşından ata itirdilər, ana itirdilər.Atanı və 
ananı bir gündə itirmək isə bu uşaqların həyatına çox 
böyük zərbə vurdu.

 Xocalının özündə olanda çox böyük hadisələrin şa-
hidi olmuşuq.Əmimin nəvəsinin cəmisi üç ay idi toyu 
olmuşdu, polis şöbəsində sürücü işləyirdi, onu xalası 
ilə birlikdə Əsgəranın içində güllələdilər.Biz heç vaxt 
ermənilər kimi qəddar olmamışıq.Biz Xocalıda olan-
da qardaşımın qaynını ermənilər tutmuşdular.On altı 
yaşında oğlan idi.Əmim oğlu Mehman vardı, bu günə 
qədər ondan səs‐soraq yoxdur.Sonra biz öyrəndik ki 
erməni onun dilini kəsib.It kimi qapısında saxlayıb.Bir 
dəfə onu dəyişmək söhbəti oldu, sonra o sohbət də yı-
ğışıldı.O, bir də bacım Ceyranın həyat yoldaşı Vasif.O 
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vaxt xocalıların heç birində silah yox idi.O uşağı xilas 
eləmək üçün gedib uşaq tapançası ilə bir erməni tutub 
gətirmişdilər.Atamın evində saxlayırdılar ki, uşaqla 
onu dəyişsinlər.Biz heç vaxt onlar kimi qəddar ola bil-
mirik.Bizim qanımızda rəhm var.Bizdə insanlara qarşı 
mərhəmət hissi var.Həmin erməni orta yaşlı adam idi, 
elə baxırdılar ki, elə bil qonaq gəlib.Qonaq otağında 
otuzdururdular, gündə üç dəfə yeməyini, çayını verir-
dilər, anamla qardaşm arvadı corabına qədər yuyur, 
dəsmalına qədər ütüləyirdilər.Kəndin dəliqanlıları gəlib 
ona nəsə demək istəyəndə atam icazə vermirdi, amma 
həmin uşağı əsirlikdən qaytarandan sonra məlum oldu 
ki, onu toka verirmişlər, Işğəncələr verirmişlər, başını 
kötüyün üstünə qoyub ağackəsən maşınla kəsəcəkləri 
ilə qorxudurmuşlar.

 Biz ermənilərdən elə hərəkətlər görmüşük ki, onla-
ra insan demək olmaz.

Abbasov Vahid Zeynal oğlu:
– (1969-təvəllüdlü).
‐ 1988-ci ildə ermənilərin Qarabağa hücumları baş-

layan zamanlarda Rusiyada ikiillik hərbi xidmətdə ol-
muşam.

1989-cu ildə ermənilər Daşbulaq kəndindən anamı, 
qardaşımı zorla çıxarmışdılar, bu səbəbdən anam və 
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qardaşım gəlib Xocalıda məskunlaşmışdılar.Mən 1990-
ci ildə əsgərlikdən birbaşa Xocalıya gəlmişdim.Vəziy-
yət dözülməz idi, Milli Qəhrəmanımız Tofiq Hüsey-
novun rəhbərliyi ilə Xocalı Özünümüdafiə Batalyonu 
yaradılmışdı.O batalyonun tərkibinə qoşulub xocalıları 
ermənilərdən qorumaq üçün Tofiq Hüseynovla birlik-
də bütün döyüşlərdə iştirak etmişik.Tofiq Hüseynov 
eyni zamanda Meşəli döyüşlərində də iştirak etmiş-
di.1992-cil il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Xocalı 
faciəsi baş verdi.Xocalı faciəsində Milli Qəhrəmanımız 
Tofiq Hüseynovla daim bir yerdə olmuşam.Həmin gecə 
Xocalını Xankəndi aeroportu və Əsgəran tərəfdən mü-
hasirəyə alıb hücum eləmişdilər.Uşaqlar hamısı post-
da idi. Çox təəssüf ki, silah‐sursatımız olmadığı üçün 
o gecə ermənilərin hücumunun qarşısını ala bilmədik.
Çox idilər, həm də o gecəki hücumda ağır texnika ilə 
silahlanmış 366-cı motoatıcı rus alayı da iştirak edirdi.
Döyüşə-döyüşə geri çəkilmək məcburiyyətində qaldıq.
Kəndə qayıdanda dünya gözlərimizdə qaralmışdı sanki.
Evlərimizdə hec kim bizi qarşılamırdı, anamız, atamız, 
qardaşımız bacımız ‐ heç birisi yox idi.Ermənilər ev-
ləri yandıra-yandıra kəndə daxil olurdular.Polis şöbə-
sinə gəldik, kimsə yox idi orada da.Oradakılardan bizə 
qoşulan bir dəstə adamla meşəyə tərəf getdik”. Fabrik-
deyilən yerdə ermənilər bizi mühasirəyə saldılar.Döyüş 
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zamanı yaralandım, Tofiq Hüseynov yaralandığımı gö-
rüb  mənə dedi:

– Yola çıx, gəlirəm.
Ondan ayrılıb yola çıxdım.O andan etibarən də on-

dan ayrı düşdüm.Çox keçmədən onun bacanağı Nazim 
gəlib məni götürdü, meşəyə apardı, orda qolumu sarıdı.
Birlikdə Dahraz kəndinə gəldik.Ora ermənilər yaşayan 
kənd idi.Bizi yenidən mühasirəyə aldılar, uşaqları əsir 
götürdülər.İki gün yol gedəndən sonra gəlib Ağdama 
çatdıq. Xəstəxanada bizə yardım elədilər.

Sonradan öyrəndim ki, Mlli Qəhrəman Tofiq Hü-
seynov çox adamları meşəyə keçirib, yenidən qayıdıb 
döyüşə.Tofiq Hüseynovun tez‐tez bizə dediyi sözləri 
vardı, “Heç vaxt əsir düşməyin, çox işgəncələr verəcək-
lər.Əsir düşməkdənsə, özünüz özünüzü öldürün”.

O, əsl qəhrəman idi və sözündən dönmədi, son ana 
qədər döyüşdü və əsir düşməmək üçün özünü qumbara 
ilə partlatdı.

 Abbasov Valeh Zeynal oğlu.
  ‐1957- ci il noyabrın 28-də Qarabağda anadan ol-

muşam.Rəhmətlik Tofiqlə tanışlığım biz qohum olan-
dan sonra başladı, bacanaq olduq.1988-ci ildən 1992-ci 
ilin axırına kimi onunla bir yerdə işlədik.Tofiq müəllim 
çox mərd, ürəyiaçıq, mehriban insan idi.Sanki Allah 
onu tək yaratmışdı. 1988-ci ildə Qarabağ hadisələri baş-
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layanda, o, hərbi hazırlıq müəllimi işləyirdi.Cəbrayılda 
9 kənd işğal olunan vaxt bizə dedi ki, “gedin ora”.Bakı-
dan da gələnlər vardı.Onları da götürdük, UAZ maşın-
la getdik həmin məkana.Orada bütün evlər salamat idi, 
ermənilər çıxıb getmişdilər.Onları o ərazidən OMON-
lar çıxarmışdı, rəhmətlik Məhəmməd Əsədovun dəstəsi 
fədakarlıq göstərmişdi bu hadisələr zamanı.

1988-ci ildə ermənilər Ermənistandan azərbaycan-
lıları məcburən çıxaranda Azərbaycan Mərkəzi Ko-
mitənin birinci katibi Ə.Vəzirov idi.Vəzirov köçkünləri 
Bakıda yerləşmək üçün istiqamətləndirdi, akademik 
Ziya Bünyadovsa dedi ki, bu adamları Qarabağa gön-
dər, orda məskunlaşsınlar.Onun dediyini etmədilər.
Hələ Xocalıya on ailə gəlmişdi.Gecə ilə gəlib onları 
çıxardılar.Ə.Vəzirov ermənipərəst, puspərəst adam idi.
Xocalıda vəziyyət getdikcə çətinləşirdi.Belə bir vaxtda 
Tofiq Özünümüdafiə Batalyonu yaratdı, igid oğlanların 
hamısını başına yığdı.Meşəli hadisəsində Ağdamdan 
Xocalı aeroportuna vertolyot boş gəldi, Ağdamda olan 
döyüşçülərdən gətirməmişdi.Gəldilər, rəhmətlik Əlif 
Hacıyevin, bir də Tofiqin dəstəsini götürüb getdilər 
Meşəliyə.Təəssüf ki, artıq gec idi, ermənilər Meşəlini 
yandırmış, kənd əhalisinin əksəriyyətini də öldürmüş-
dülər.Özünümüdafiə Batalyonunun döyüşçüləri oradan 
yalnız üç‐dörd yaralını çıxarıb özləri ilə gətirmişdilər.
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Yaralının birini Tofiq kolların içindən tapıb kürəyində 
gətirmişdi.Tofiq cəsur, mərd, igid, qorxmaz oğlan idi.

Xocalıda uşaqlardan tutmuş ağsaqqallara qədər ha-
mısı Milli Qəhrəmandır.Onlar o faciəni gördülər, yaşa-
dılar, zülüm çəkdilər.Meşədə qaldılar, ermənilər onlara 
zülüm verdilər, müsibətlər yaşatdılar.Ermənilər xocalı-
ları meşədə öldürdülər.

 Öncələr, elə 1988-ci ilin payız aylarında da ermə-
nilər yeyib-içib Xocalıya hücum etmişdilər.Mərd oğul-
lar yığıldılar, erməniləri döydülər, ermənilər yaralılarını 
maşının arxasına qoyub qaçdılar.

Düzü rəhmətlik Tofiq tək idi, o nə edə bilərdi? O 
tərəfə qaçırdı, bu tərəfə qaçırdı.Hücum olanda hər tərəfə 
telefonla xəbər verirdi, heç kim köməyə gəlmirdi.Ora-
da fəaliyyət göstərən Tofiq müəllim, icra hakimi Elman 
müəllim, Əlif Hacıyev və dəstəsi, bir də Özünümüdafiə 
Batalyonu idi.Ermənilər topla, tankla gəlirdilər, bizim-
kilər də ov tüfəngi ilə, qoşalülə ilə çıxırdılar erməninin 
qabağına.Onunla müharibə olmazdı ki.Bu, ədalətsiz 
müharibə idi.

 Axırıncı gecə, fevralın 25-dən 26-na keçən gecə 
patronları UAZ- markalı maşının içinə doldurub beş-
mərtəbənin qabağına gəldik ki, Xocalılar ermənilər 
gələndə patron götürüb özlərini qoruya bilsinlər.Onlar o 
patronlarla ermənilərlə səhərə qədər atışmışdılar.Səhər 
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hava işıqlananda rusun 366-cı motoatıcı alayı qaçma-
ğa başladı. BTR-lər, tanklar qaçdılar ki, görməsinlər.
Ruslar özləri də etiraf edirlər ki, “biz Xocalını alıb er-
mənilərə verdik”. Ermənilər qorxusundan Xocalıya 
girə bilmirdilər.Rus alayı ermənilərə kömək etməsəydi, 
onlar Xocalını ala bilməzdilər.Tofiqin bir dostu vardı.
Xankəndində hərbi hissədə işləyirdi.Rus idi, validey-
nləri də Bakıda yaşayırdı.O, gəlib‐gedirdi, xəbər gəti-
rirdi.Demişdi ki, Xocalıya plan hazırlanır.Necə hücum 
edəcəklər, hardan hücum edəcəklər, bunları götür‐qoy 
edirlər.Xocalı da dörd bir tərəfdən mühasirədə idi.De-
yirdilər plan hazırlanır, amma risk eləmirlər.Eləcə rus-
ları, 366-ci alayı qabağa verdilər, tanklarla evləri dağıt-
dıar.O səslər, o çığırtılar hələ də qulağımızdan getmir.
Allah ermənilərə lənət eləsin.

Milli Qəhrəman Tofiq Hüseynovun Xocalıda əmə-
yi çox oldu.Qardaşı Bakir, atası, anası, həyat yoldaşı... 
Hamısını ermənilər məhv elədilər. Onların nəsli gedib. 
O nəsildən, o qardaşlardan bir Akif Hüseynov qalıb. 
Xocalıda o adam yoxdur ki, yaralısı, şəhidi olmaya.
Ona görə deyirəm, xocalıların uşaqdan‐böyüyə qədər 
hamısı Milli Qəhrəmandır.Xocalıya qəhrəman şəhər adı 
veilməlidir.Bu faktdır ki, Daglıq Qaabağda hər yer bo-
şaldılmışdı, təkcə Xocalı qalmışdı.Zori Balayan deyirdi 
ki, Laçın qıfıldır, Xocalı da açarıdır.Xocalı ilə Laçını 
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götürsələr, Daglıq Qarabağı alacaqdılar.Elə də etdilər...
Bir dəfə Tofiq Hüseynovla birgə Xankəndində təş-

kilat komitəsinin iclasından çıxanda getdik Ağdama.
Bakıdan, nazirlikdən gələnlər var idi, onları aparmış-
dıq.Əsgəranın içindən keçəndə gördük ki, ermənilərin 
maşınının biri yolun bu başında, biri o başında dayanıb.
Dedlər ki, adam tutacaqlar.Nazirlikdən gələnlər qorx-
dular.Tofiq dedi ki, qorxmayın, sizi sağ-salamat apa-
racağıq.Onları aparıb Ağdama, qonaq evinə qoyduq.
Qayıdıb gələndə gördük ki, yolda “Kamaz” dayanıb.
Papağı gözümün üstünə çəkdim ki, məni tanımasın-
lar.Rəhmətlik Tofiq də hərbi formada idi.Güzgüdən 
gördüm ki, erməni qabaqkı maşına əl edir ki, bunları 
buraxın.Elə bilmişdilər biz ruslarıq.Qabağa keçəndə 
gördüm ki, Xocalıdan bir “Jiquli” markalı maşın gəlir. 
Işarə verdim ki, saxla.Saxladı, İbiş müəllim idi.Dedik 
ki, Əsgəranda adam tutacaqlar, qayıt geri.Maşında qa-
dın, uşaq vardı.Ordan da qayıtdı geri.İbiş müəllimi də 
ermənilər meşədə öldürmüşdülər.

 Tofiq müəllimin Xocalı camaatına çox köməyi də-
yirdi.Allah ona rəhmət eləsin.Tofiq Hüseynova ermə-
nilər ləqəb qoymuşdular: “Mixaylo”, həm də başına 
pul qoymuşdular.Onlar bilirdilər ki, Tofiq Dağlıq Qa-
rabağın hər tərəfini tanıyır.Onlar bilirdlər ki, “Mixaylo” 
gələ bilər, onlar hər şeyi çox gözəl bilirdilər.Fevralın 
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26-sı gecə Tofiq mənim qardaşımla bir yerdə olub.Atı-
şa-atışa meşəyə gəlirlər, qardaşım yaralanır, görəndə ki, 
qardaşım döyüşə davam edir, qışdırır ki, “sən yaralısan, 
get meşəyə, arvad-uşağa qoşul get”.

 Qardaşımdan ayrılandan sonra Tofiq mühasirəyə 
düşüb.Ermənilər deyib ki, “Tofiq, səni tanıyırıq, gəl 
səni dəyişək”.Tofiq bilirdi ki, onların əlinə düşsə, Nəsi-
mi kimi dərisini soyacaqlar.Qranatı çəkir, özünü partla-
dır.Sinəsi darmadağın dağılmışdı.Onun formasını, sila-
hını, hərbi biletini, pasportunu götürmüşdülər.Əynində 
bir idman forması vardı.Əsgəranın bir Kətik kəndi var.
Xocalıdan baxanda görünür.Ora qədər atışa-atışa gəlib 
çıxa bilmişdi.Xəbər gəldi ki, gedib meyiti gətirmək la-
zımdır.Mən bibim uşaqları ilə onun nəşini gətirməyə 
getdik.Hərbi formada idim.Akif də orda idi.Hindarxda 
Novruz adlı qohumum var, o, paltarını, plaşını mənə 
verdi, geyinib mülki geyimlə getdim, cibimə bir ədəd 
qranat qoymuşdum.Polis işçisi tapşırmışdı bunu bizə, 
demişdi hərəniz bir qranat qoyun cibinizə.Yanımdakı-
lara dedim ki, heç kəsə bildirməyin cibinizdə nə oldu-
ğunu.

  Allahverdi Bağırov bizi Əsgərana, ermənilərlə da-
nışıqlar aparmağa apardı. UAZ-la yola düşdük.Əvvəlcə 
bizi çayın kənarına aparıb yarım saat orda saxladılar, 
üç dənə qara çörək gətirdilər.Erməni cörəyi digər ermə-
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niyə verdi. Onlar üç nəfər idilər, üçü də avtomatlı, bizsə 
dörd nəfər silahsız. Söhbət edirdik, mən erməni dilini 
bilirəm.Dedim:

‐ Mənim burda maşınım qalıb.
‐ Harda?‐ soruşdu.
‐ Burda, Xocalıda.Maşınımı gətirin verin mənə, nə 

qədər istəsəniz pul verəcəm.
‐ Onu saqqallılar apardılar, o maşını bizə verməz-

lər.Yerevandan gələn alçaqlar apardı, ‐ deyib, əlindəki 
çörəyi mənə uzatdı.

‐ Çörək Allah çörəyidir, ‐ dedim.
 ‐ Siz ağ çörək yeyirsiniz, ‐ dedi.
 ‐ Çörək çörəkdir, nə dəxli var? Onun qarası da, ağı 

da eynidir, ‐ dedim.
  O, elə düşünürdü ki, biz dalaşacağıq.Dedim:
 - Dalaşmaq üçün yox, danışıq aparmaq üçün gəl-

mişik.
Bu vaxt “URAL” maşını gəldi, biz də, ermənilər də 

mindik.Birlikdə Kətik kəndinə getdik, kəndə çatanda 
iki erməni də gəlib getdiyimiz maşına mindi, bir qoca 
erməni, bir də erməni dığası.Dığa gəlib yanımda otur-
du, “Mən səni tanıyıram”‐ dedi.

‐Sən məni hardan tanıya bilərsən?
Cavablaya bilməsə də bilirdim haradan tanıdığını, 

günümüz Əsgəranda, Xankəndində keçirdi, ordan tanı-
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mışdı yəqin.
Nəhayət çatdıq deyəsən.Maşını qarın içində saxla-

dılar, bir dərin dərə göstərdilər.Qar dizə çıxırdı.Dedilər 
gedin meyiti ordan götürün, gəlin. Dedim:

‐ Gəlin bir yerdə gedək, biz meyiti götürəcəyik, 
meşəyə birlikdə girək, razılaşmadı. 

Mən ora girə bilmərəm.Yolu göstərək, gedib üstünə 
çıxacaqsınız”, ‐ dedi. Bu vaxt qoca erməni nə düşün-
düsə, belə bir təklif verdi:

‐ Mənə on paçka “Astra” siqareti gətirin, mən o me-
yiti xizəklə Əsgərana gətirəcəm, çayın kənarına.Gəlib 
ordan götürərsiniz.

‐ On dənə yox, sənə 20 dənə “Astra” gətirəcəm.
Amma dediyini elə” ‐ dedim.

  Gecə düşürdü, qayıtdıq Əsgəranın postuna.Allah-
verdi Bağırova zəng elədilər, o gəlib bizi apardı.Uşaq-
lar da bizi Ağdamda, Qarağacı qəbiristanlığında göz-
ləyirdilər.Məsələni anlatdıq.Səhər saat 10‐00‐da artıq 
deyilən yerdə idik, qoca erməni meyiti xizəyin üstündə 
atla çəkib gətirmişdi.Siqaretləri verib, qəhrəman şəhidi-
mizin nəşini götürüb gəldik.Sonradan başa düşdüm ki, 
orda meyit çox idi, ona görə bizi aparmadılar ki, görə-
rik.Erməni orda mənə dedi ki, o qəhrəman kimi döyüş-
dü, qəhrəman kimi də şəhid oldu.Meyiti gətirəndə bax-
dım ki, elə bil yuxudadır Tofiq.Qarın altında bir neçə 
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gün qalmışdı, qar olduğu kimi saxlamışdı onun nəşini.
Sağ olsun Ağcabədi rayon Hindarx qəsəbəsinin sakin-
ləri.Orada kolxoz sədrləri vardı, çox köməklik elədilər.
Avtobus, yanacaq verdilər, meyiti götürüb gecə ilə Ba-
kıya ‐ Şəhidlər Xiyabanına gəldik, qəhrəmanımızı dəfn 
etdik.

 Onunla bağlı, Xocalı ilə bağlı xatirələr o qədər çox-
dur ki.

  Bir dəfə Ağdamdan gələn qatarın qarşısını Xocalı-
da saxladıq.‐Hara gedirsən? ‐ soruşanda:

‐ Xankəndinə, ‐ dedi.
‐ Nə aparırsan?
 ‐Benzin, un, qarpız.
Tofiq dedi ki, ‐biz burda benzin tapmırıq, siz ermə-

nilərə 60 ton benzin aparırsınız?
 O benzini maşınlara doldurduq, unu cörək sexinə 

yığdıq.Özünə də dedik ki, qayıtsın Ağdama.
 Yazıq maşinist:
 ‐Siz necə deyirsiniz, mən o cür edim, ‐ dedi.
Rəhmətlik Tofiq cavab verdi ki:
 ‐Gedirsən düz Ağdama, hardan gəlmisən, ora.
 Sabahısı o qatarın yenidən gəldiyini gördük, bu 

dəfə milislərlə.Bu dəfə də qarşısını kəsdik.Zülfü Hacı-
yev vardı, təşkilat komitəsinin sədri idi.Polyeniçkonu 
qovmuşdular, yerinə onu gətirib qoymuşdular.O da heç 
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bir ay çəkmədi, komitəni Xankəndindən çıxarıb Ağda-
ma gətirdi.Qarabağın taleyini həll elədi.Polyonickonun 
vaxtında harda bir səs olurdusa, kömək eləyirdi.Zülfü 
Hacıyev isə qatarın qarşısını kəsmişdik deyə rus hərb-
çilərini tökmüşdü üstümüzə.Avtomatı qaldırmışdılar ki, 
bizi vursunlar.Orda böyük mübahisələr oldu.Iki-üç gün 
ondan sonra vertolyotla Gəncədən Xocalıya dəmir yolu 
prokuroru gəlmişdi. Balaca vertolyotlar var, dord‐beş 
nəfərlik, onunla.

Bizim icra hakiminin dediyinə görə bizdən izahat 
almağa gəlmişdilər, vaqonları niyə dağıtmışıq deyə.
Onlara anlatdıq ki, biz acından ölürük, yeməyə çörək 
tapmırıq, siz erməniyə benzin, çörək verirsiniz.

Bu əziyyətlər unudulan deyil.             

Hüseynova Samirə Bakir qızı.
 ‐Mən 1979-cu ildə Xocalı şəhərində doğulmuşam.

Atam Hüseynov Bakir Mirsiyab oğlu, anam Hüsey-
nova Nəzakət Surxay qızıdır.12 yaşıma qədər Xocalı 
şəhərində yaşamışam.Ömrümün ən gözəl, ən qayğısız 
uşaqlıq illərini Xocalıda yaşamışam.O illərdə, atamla 
bağlı çox gözəl xatirələrim olub.1988-ci ildən başlaya-
raq ermənilərin Azərbaycana hərbi təcavüzləri nəticə-
sində xocalılar da mütəmadi olaraq təzyiqlərə məruz 
qalırdılar.Xocalı dörd bir tərəfdən ermənilərin yaşadığı 
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kəndlər və qəsəbələrlə əhatə olunmuşdu.Bizim Ağdama 
yolumuz Əsgəran şəhərindən keçirdi.Biz Əsgərandan 
keçərkən ermənilər bizi daş-qalaq edirdilər.Maşınları-
mızı daşa tuturdular, əllərinə gələni maşınlara atırdılar.
Son vaxtlar maşınlara güllə də atırdılar.Anam əslən 
Ağdam şəhərindən idi.Yadımdadır ki, biz atamın ma-
şını ilə Ağdama, babamgilə qonaq gedəndə ermənilər 
bizi daşa tutdular.Atam bizə dedi ki, “başınızı əyin”. 
Biz başımızı əydik, atam isə maşını idarə etdiyinə görə 
başını əyə bilməzdi.Daşlar maşının şüşələrini sındırdı, 
atamın başına dəyib yaraladı.Atam o vəziyyətdə belə 
maşını möhkəm sürərək ordan çıxmağa nail oldu.Biz 
onda çox qorxmuşduq və o gündən sonra Əsgərandan 
təkbaşına gedib‐gəlmirdik.Kalonun müşaiyəti ilə ge-
dirdik,Öndə rus əsgərləri, ortada avtobus, maşınlar və 
yenə arxada rus əsgərləri.Ağdama saatla gedib gəlirdik.
Çətin olsa da, şərtlər altında yaşamağımıza davam edir-
dik.Sonra ermənilər toplardan, raketlərdən, qradlardan 
atəş açmağa başladılar.Yadımdadır ilk dəfə gecə qrad 
səslərinə oyanmağımız.Qış ayları idi, yatmışdıq, birdən 
səsə oyandıq.Çox dəhşətli səs idi, hələ də o səs qulaq-
larımdan getməyib.Atam pəncərəyə yaxınlaşdı, baxdı 
ki, Kətik dağından atırlar.Bilmirdik nə idi, ilk dəfə idi 
bu halla qarşılaşırdıq.Kətik dağından işıq gəlirdi, qra-
dı ora qoymuşdular, ordan Xocalını atəşə tuturdular.O 
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gecə atdıqları evlərə düşməmişdi, qonşu ilə bizim evin 
arasına düşmüşdü, Xocalının digər yerlərinə düşmüşdü, 
Ikinci dəfə atılan qrad isə atamın dayısı qızının gəlin 
olduğu həyətinə düşmüşdü.O qızın da cəmisi iki ay idi 
toyu olmuşdu, yoldaşı həyətdə imiş, qrad düşüb yolda-
şını öldürmüşdü.Qradın qəlpəsi boğazını kəsmişdi.Yol-
daşının qollarında can vermişdi Əzizova Reyhan Əkək-
bər qızının həyat yoldaşı.

Ermənilər artıq səhər, günorta, axşam, fərq qoyma-
dan atırdılar.Xocalını daha şiddətli atəşə tuturdular.Biz 
məktəbə gedirdik, məktəbdə olduğumuz vaxtlar atəş 
açmağa başlayırdılar.Müəllimlərimiz bizi məktəbin 
zirzəmisinə salırdılar, gözləyirdik. Güllə, mərmi yağış 
kimi yağırdı.Biz bu həyat tərzinə alışmışdıq, artıq qorx-
murduq.Gecələr qonşunun zirzəmisinə yığışırdıq, ya da 
gecəni orda yatırdıq.Atəş bitəndən sonra çıxırdıq, yeni-
dən öz həyatımıza davam edirdik.Xocalıda həyat belə-
cə davam edirdi.Ermənilər quduzlaşmışdılar.Həmin il 
Xocalı Özünümüdafiə Batalyonu yaratdılar bizimkilər.
Əmim Tofiq Hüseynov Xocalı müdafiə batalyonunun 
tabor komandiri idi. O batolyonda olan kişilər gecə‐
gündüz postlarda Xocalıya keşik çəkirdilər.Xocalıya 
olan hücumların əliyalın da olsa qarşısını almağa çalı-
şırdılar.Atam da onların içində idi. Demək olar ki, ata-
mın üzünü çox az-az görürdük.Gündüz işdə, gecə post-
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da olurdu.Xocalı kişilərinin vəzifəsi saatlarla, günlərlə 
postda keşik çəkmək idi.Ruslar, 366-ci motoatıcı alayın 
əsgərləri təbii ki, bizə qarşı idilər.Erməni ilə aramızda 
ədavət getsə də, hələ ermənilərin bir o qədər güclü hü-
cum etmədiyi zamanlarda da rus ordusunun əsgərləri 
gəlib evləri gəzir, silahları yığırdılar.Buna baxmayaraq 
biz yenə də rus əsgərlərinə humanst yanaşırdıq.Onla-
ra yazığımız gəlirdi.Evlərdə olan ərzaqları yığıb onlara 
verirdik ki, ac qalmasınlar, əsgərdilər, valideynlərindən 
uzaqda yaşayırlar.Onlar ermənilərin tərəfini tutsalar da, 
biz onlara ərzaq yardimi edirdik, çörək verirdik, bos-
tandan yığdığımız tərəvəzlərdən verirdik...hər cür qay-
ğı göstərirdik demək olar.

 1992-ci ilin 25 fevraldandan 26-na keçən gecə er-
mənilər dörd bir tərəfdən Xocalıya hücuma keçdilər. Bu 
hücum əvvəkilərə bənzəmirdi.Əmim qəhrəman insan, 
qorxmaz, cəsur sərkərdə idi.Mən ona cəsur sərkərdə de-
yirəm, çünki o, doğrudan da heç kimdən və heç nədən 
qorxmurdu.Ermənilər Meşəli kəndinə hücum eləyəndə 
Meşəli əməliyyatında iştirak eləmişdi.Ordakı insanla-
rın həyatını xilas eləmişdi.Sonra “Boz dağ əməliyyatı”-
na rəhbərlik eləmişdi.Tez‐tez kəşfiyyata gedirdi.Həm 
kəşfiyyatçı idi, həm də komandir.Ermənilər onun adını 
“Mixaylo” qoymuşdular.O, həqiqətən də Mixayo kimi 
bir insan iidi.Müdafiə Nazirliyindən Xocalıya silah al-
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mağa da o çalışırdı, o cəhd edirdi.Yadımdadır, biz Ağ-
damda, babamgildə idik.Əmim Müdafiə Nazirliyindən 
silahlar gətirməyə çalışırdı.Ona nail olmamışdı, bir-iki 
avtomat ala bilmişdi.Bir də orda xahiş eləmişdi ki, ca-
maat çox pis vəziyyətdədir.Ərzaq yardımı kömək etsin-
lər.Bir az ərzaq da ala bilmişdi.Silahları da, ərzağı da 
babamgilin böyük evlərinə yığmışdı.Bizə də tapşırmış-
dı ki, üstünü örtün, heç kim görməsin.Sonra onu vertol-
yotla Xocalıya aparmışdı və camaata paylamışdı.Xoca-
lıda insanlar əliyalın idilər demək olar.Beş adama bir 
avtomat düşürdü.Atamın beşatılan tüfəngi vardı.Müha-
ribəyə görə yox, gözümü açandan o tüfəngi evimizdə 
görmüşdüm.Atam mahir ovçu idi.Döyüşkən adam idi.
Bir dəfə də erməni vertolyotunu beşatılanla vurmuş-
du.Hamı məəttəl qalmışdı ki, sən vertolyotu necə vura 
bildin? Yəni o qədər itigözlü insan idi.Görünür babam-
dan keçmişdi bu qabiliyyət ona.Babamın 70 yaşı vardı, 
gözəl atıcı idi.Babam da döyüşkən insan idi.Ermənlər 
25 fevraldan 26-na kecən gecə rusların köməyi ilə dörd 
bir tərəfdən Xocalıya hücuma keçmişdilər.Xocalıdan 
gec çıxan insanlar vardı ki, onları ruslar yaxalamışdı.
Ruslar ermənilərə kömək edirdilər.Nə qədər insanlar 
Xocalıda qətlə yetirildilər.Əmimin, Tofiq Hüseyno-
vun həyat yoldaşı Məxmər Hüseynova, Məxmər bibi-
min bacısı Məhbubə və onun iki azyaşlı övladı, bir də 
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qonşumuzda Rəsmiyyə adında 20 yaşlı qız, onlar gecə 
zirzəmidə qalmışdılar.Elə bilmişdilər ki, yenə həminki 
atışmadır, zirzəmiyə girəcəyik, sabah atışma kəsən kimi 
çıxacağıq.Onların xəbəri olmamışdı ki, ermənilər Xo-
calıya girib və artıq hamı Xocalıdan çıxıb.Yəqin səhərə 
yaxın çıxanda baxıblar ki, heç kəs yoxdu və ermənilər 
Xocalının içərisindədir.Onları babamgilin darvazaları-
nın ağzındaca güllələmişdilər.Biz elə bilirdik onlar da 
itkin düşüb, amma illər sonra əmimin həyat yoldaşının 
şəklinin internetdə xarici jurnalist tərəfindən paylaşıldı-
ğını gördük.O zaman o şəkli həmin xarici jurnalist ge-
dib çəkmişdi, biz orada yaxınlarımızın, doğmalarımızın 
meyitlərinin fotolarını gördük və övladları əmin oldular 
ki, anaları itkin deyil. amma o günə qədər itkin sayı-
lırdılar.Həmin gecə atam, anam, nənəm, babam, əmim, 
əmimin həyat yoldaşı və digər 48 nəfər atamın yaxın 
qohumları qətlə yetirildilər, itkin düşdülər.Biz ailə üzv-
lərimizdən təkcə əmim Tofiq Hüseynovun nəşini ala bil-
dik.O da bir neçə gündən, bir aya yaxın vaxtdan sonra,  
19 martda mümkün oldu.Əmim 19 martda dəfn olunub, 
məzarı Şəhidlər Xiyabanındadır.Qalan ailə üzvlərimiz-
dən xəbər yoxdur.Bir də, dedyim kimi, əmimin həyat 
yoldaının meyitini gördüyümüz şəkli.Onları da yəqin 
ki, ermənilər normal şəraitdə dəfn etməyiblər.Həmin 
gecə həm uşaqlığımı, həm xoşbəxt, qayğısız həyatımı 
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itirdim.Yaxınlarımla bərabər doğma ocağımı, ev‐eşiyi-
mi, doğma Xocalımı itirdim.Ən ağır dərddir, həm doğ-
malarını itirəsən, həm də yurd‐yuvanı.Məcburi köçkün-
lük həyatı mənim üçün çox dəhşətli olub.Ilk illər bizim 
üçün çox dəhşətli idi, öyrəşə bilmirdik o həyata, alışa 
bilmirdik.Ağır travmalar yaşadıq, stresler keçirdik.Bu 
çətinliklərə baxmayaraq təhsilimizə davam etdirdik.Ali 
təhsil aldıq.Əmimin uşaqları Akif əmimin himayəsin-
də böyüdülər.Təhsil almağımda əmimin köməyi olub.
Allah cansağlığı versin ona.İşlədik, ailə həyatı qurduq, 
övladlarımız oldu, amma o itkilərimiz geri qayıtmadı.
Evsiz-eşiksiz, vətəndə qərib kimi yaşadıq.

  Azərbaycanın hər bir qarışı mənim üçün vətəndir, 
amma bir var doğulduğun yer ola, böyüyüb boya‐başa 
çatdığın el-oba ola, bir də var ki, başqa yerə məcburi 
gəlmək.Bir var harasa könüllü köçüb ailənlə gedəsən, 
işinlə əlaqədar və ya könüllü, bir də var məcburi... həm 
yaxınların da qətlə yetirilə, səni də evindən qovalar, 
didərgin salalar yurdundan, yuvandan.Bu, çox ağır bir 
dərddir.Bizim həyatımız məhv oldu, mənim anamın hə-
yatı məhv oldu, həyat yoldaşı şəhid oldu, qardaşımın 
gözünə qəlpə dəydi, bir gözü görmür.Bu dərdi, bu fa-
ciəni yaşayan insanların həyatları məhv olur.Məsələn, 
mənim 12 yaşım olana qədər gözəl həyatım olub.Qay-
ğısız, atalı, evli-eşikli günlərim olub.Sonradan gəldik 
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Bakıya, bir otaqlı şəraitsiz sanatoriya otağında yaşamaq 
mənim üçün ən acı, ən ağır illər oldu. Allah o günləri 
bizə bir daha göstərməsin.Keçən il 27 sentyabra qədər 
belə davam edirdi.Artıq o illər geridə qaldı.Mən fəxr-
lə, qürurla deyirəm ki, artıq məcburi köçkün deyiləm.
Qarabağımız geri alınıb, şəhidlərimizin qisası alnıb.
Atamın, əmimin, nənəmin, babamın simasında bütün 
şəhidlərin qisası alınıb.Var olsun ordumuz, var olsun 
dövlətimiz.Mən bu gün xoşbəxtəm ki, Xocalımız, Qa-
rabağımız alındı, mənfur düşmənlərdən təmizləndi.Mə-
nim üçün ən böyük xoşbəxtlikdir bu.Bu xoşbəxtlk bizə 
nəsib oldu.Qələbəni gördük, zəfəri yaşadıq.Bundan bö-
yük xoşbəxtlik ola bilməz mənim həyatımda.

Hər gecə yorğanı başıma çəkib ağlayırdım ki, görən 
olmasın.Evdə görəndə təsəlli edirdilər, hətta danlayır-
dılar ki, bəsdir, ağlama, ölənlə ölmək olmur, bir daha 
qayıtmayacaq.Bunları düşündükcə daha çox dəli olur-
dum.Mən atama çox bağlı biriydim.Xocalıda olanda 
qardaşımla bölmüşdük, mən atamı çox istəyirdim, qar-
daşım Samir isə anamı.Atamın yoxluğu məni çox sar-
sıtdı.Atam mənim üçün ideal bir insan idi.Yoxluğuna 
baxmayaraq, o, bu gün də mənim idealımdır.Uşaq ağ-
lımda necə qalıbsa, mən də ona layiq övlad olmağa ça-
lışmışam.Onun ən böyük arzusu mənim təhsil almağım 
idi, məni həkim görmək idi.Deyirdi ki, mən evsiz‐eşik-
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siz qalaram, amma son qəpiyimi övladlarımın təhsilinə 
xərcləyərəm.Elə də oldu, qardaşımla mən ali təhsil al-
dıq.Düzdür, mən həkim ola bilmədim.Ancaq Bakı Döv-
lət Universitetinin kimya fakultəsinə qəbul oldum.Qar-
daşım neft energetika fakultəsini bitirib. Energetikdir. 
Biz atamıza layiq övlad olmağa çalışmışıq.Mənim atam 
Xocalının ən yaraşıqlı, boy-buxunlu kişilərindən biri 
olub.Hətta o qədər yaraşıqlı, gözəl olub ki, onu hind ak-
tyorlarına bənzədirdilər.Mən xəyalımda atamı dünya-
nın ən yaraşıqlı, ən güclü, ən gözəl insanı kimi xatırla-
yıram.Yəni bütün uşaqlar üçün ataları güclü olur, atalar 
dünyanın bütün gücünü çəkə bilər, hər ağırlığı qaldıra 
bilər.Bütün uşaqlar belə fikirləşir.Təbii ki, mən də elə 
fikirləşirdim.Atam bizim üçün çox gözəl ata olub.Mən 
atamın o qayğısı üçün çox darıxıram.Bizə göstərdiyi 
sevgi, nəvaziş üçün darixiram.Hər gün yadıma düşür.
Hər yadıma düşəndə özümü unuduram, ağlayıram ki, 
ürəyim boşalsın.

 Ermənilər Xocalıya böyük zərbə vurdular.Əsrin 
ən qanlı faciəsini, soyqırıminı törətdlər. Onlar qarşıla-
rına məqsəd qoymuşdular ki, Xocalını məhv eləsinlər.
Uşaqdan‐böyuyə qətliam, soyqırım törətsinlər.Onların 
bu fikri olmasaydı, Xocalıya hücum edərkən adamları 
öldürməzdilər, evləri yandırmazdılar, girməzdilər Xo-
calıya, götürdükləri əsirləri işğəncə ilə öldürməzdilər.
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Uşaqdan‐böyüyə qədər günahsız insanları, yaşlıları, 
qadınları, körpələri amanszıcasına qətlə yetirməzdilər.
Ermənilər bizim ən qatı, ən böyük düşmənimizdir.Bi-
zim düşmənimiz ruslar və ermənilərdir.Bunlar tarixi 
faktlardır.200 ildir ki, rusların bizim başımıza açmadığı 
oyun qalmayıb.Ruslar torpaqlarımızı əlimizən alıb istə-
dikləri qədər pay veriblər qonşu dövlətlərə.Başımızın 
üzərindən müqavilələr bağlayıb Azərbaycanı iki yerə 
bölüblər.Onlar bizə düşmən olmasaydılar, ermənilər-
lə birləşib Xocalı faciəsini törətməzdilər.Mən birinci 
onu qeyd edirəm ki, mən də onların düşməniyəm.Mən 
rus dilini bilirəm, amma heç vaxt ruslarla rus dilində 
danışmıram.Çünki nifrət edirəm.Düzdür, sadə insanla-
rın günahı yoxdur.Hadisəni törədən sovet ordusu idi.
Amma onları demək olar ki, bu gün də bizə qarşı  sül-
hməramlı adı ilə Qarabağa yerləşdiriblər, ürəkləri istə-
diklərini edirlər.Bu gün də Xocalıdan onlar çıxmayıb.
Niyə çıxmırsınız? Xocalıda erməni yaşamayıb.Sən niyə 
ermənini orda saxlayırsan? Xocalıda mənim ata‐babam 
yaşayıb, xocalıların ata‐babaları yaşayıb, Xocalıda bir 
dənə də erməni yaşamayıb.Xocalının kəndlərində er-
məni yaşayıb, o da 3 ya 5 nəfər.Amma neçə min əhalisi 
olan Xocalı şəhərində bir dənə erməni yaşamayıb.Niyə 
erməni yaşamalıdır orda? Niyə mən Bakı şəhərində 
qalmalıyam? Düzdür, Bakı mənim doğma şəhərimdir, 
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Azərbaycanın paytaxtıdır, amma mən məcburən, məc-
buri köçkün kimi qalıram burda.Bu gün mənim torpa-
ğım işğaldan azad olunub.Amma mən gedə bilmirəm, 
çünki orda ruslar və ermənilər var.Xocalını boşatsın-
lar, hamımız, bütün xocalılar Xocalıya getməyə ha-
zırıq.Orda mənim şəhidlərimin ruhu var, orda mənim 
şəhidlərimin qanı tökülüb.Mənim haqqım yoxdur Xo-
calıya qayıtmamağa.Mən öz ata‐baba yurduma qayıt-
maq istəyirəm, mənim haqqımdır orda yaşamaq.Mən 
şəhidlərimin ruhu qarşısında cavab verməliyəm.Xocalı 
mənim qan yaddaşımdır, mənim tariximdir, mənim ana 
yurdumdur, vətənimdir.Xocalısız bir günüm olmasın.
Mənim ata‐baba yurdum bu gün ruslarla ermənilərin 
ayağı altındadır.Gözləyirik ki, nə vaxt boşaltsalar, mən 
gedim...gedib oranı dağılmış görəcəm, amma oranı ye-
nidən qurub‐yaratmaq, dirçəltmək fikrindəyəm.Bu, mə-
nim ən böyük arzumdur. Insallah...

İlk dəfə Xocalıya girəndə diz çöküb torpağından 
öpəcəyəm.Allah mənə ömür versin ki, arzumu ger-
çəkləşdirim, ata yurdumda qurban kəsim ki, mən dön-
müşəm, ay mənim gözəl atam, əziz atam.Ata, sənin ru-
hun şad olsun ki, mən Xocalımıza, evimizə qayıtmışam. 
Hec olmasa qisasınız alınıb.Bunları istəyirəm mən, in-
sallah, Allah bunları bizə nəsib edər. Zəfəri, qələbəni 
bizə qismət edən Allah Xocalıya getməyi də nəsib edər. 
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İnşallah...
  O dəhşətli faciə zamanı atamın bacısı da itkin dü-

şüb. Hüseynova Qətibə Mirsiyad qızı.O, yaşca atamgil-
dən böyük idi, ailənin ilk uşagı olub.Mən onu o qədər 
çox istəyirdim ki.Bir bibimiz vardı, o da bizi çox istə-
yirdi.Yadıma düşəndə çox pis oluram. Heyf... Kas ki, 
heç olmazsa o gələrdi.Həmişə deyirəm ki, kaş ki, onlar-
dan biri gələydi.Atam da gəlməsəydi, babam gələydi, 
nənəm gələydi.Heç olmasa təsəlli tapardıq.

 Xocalıya qayıtsaq şəhidlərimizin ruhu sakitləşər, 
rahatlıq tapar.

YADİGAR
  - Töfiq Hüseynovun başçılığı ilə 13 nəfər Meşə-

li kəndinə döyüşməyə getmişdik.Mən aeroportun polis 
işçisi idim.Meşəli kəndini ermənilər yandırmışdılar.Bu 
barədə gecə Əlif Hacıyevə məlumat verdik.Dedi:‐ ola 
bilər tələ qurarlar, bizi aldadıb Xocalıya hücum edərlər.

Əlif Hacıyev səhər Ağdama müraciət etdi ki, “bizə 
kömək edin.Meşəli kəndini ermənilər yandırırlar”.

 Ağdamdan bizə boş vertolyot göndərdilər.Tofiq 
Hüseynov gəldi, 13 nəfər yığışdıq, səhər tezdən Meşə-
li kəndinə yola düşdük.Tofiq Hüseynov bizə: ‐Siz arxa 
tərəfdən gəlin, biz qabaq tərəfdən, onları mühasirəyə 
alaq, ‐ dedi.Biz döyüşə-döyüşə getdik.Meşəli əhalisin-
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dən ölən də, yanan da, yaralılar da vardı.İçərisində uşaq-
lar, azyaşlılar çox idi.Səhərisi gün Bakıdan OMON‐ 
çular gəldilər.Biz Meşəlini onlara təhvil verdik, geri 
qayıtdıq.Orda Əlif Hacıyevin döyüş yoldaşı Natiq Hü-
seynov başından yaralandı.Meşəlidən gətirdiyimiz ya-
ralıları Ağdama apardılar.Tofiq Hüseynov çox cəsarətli 
komandir idi.Xeyirxah adam idi, böyüklə böyük, uşaq-
la uşaq idi.Yaxşı müəllim idi.Mənim müəllimim olub 
deyə, daha yaxından tanıyıram onu.Torpaqdan ötrü 
canını verən oğul idi, elə canını qurban verdi də.Boz 
dağda çox döyüşlərdə olmuşam.Axırıncı dəfə Xocalıya 
hücum olanda Tofiq Hüseynov öz dəstəsi ilə, biz də öz 
dəstəmizlə döyüşdük.Xalam uşaqları şəhid oldu, əmim 
oğlunun ailəsindən təkcə Mehdi sağ gəlib çıxdı.Böyük 
qardaşım əsir düşmüşdü.Üç erməni ilə dəyişdim onu.
Xalam oğlanları üç qardaş idilər, üçü də şəhid oldu.  

 Firdovsi əmioğlumun oğlu da, yoldaşı da öldürül-
dü, özü hələ də itkindir.

 Xalamın qızı itkindir, haqqında heç bir məlumat 
yoxdur. Gözüm daim onları axtarır.
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Vahid:
 ‐ (hadisə şahidi).
 Xocalı hadisəsindən bir az əvvəl xocalıların ha-

mısını tərksilah elədilər.Tofiq Hüseynov da dəstəsi ilə 
gedib Xankəndində yaşayan eemənilərin hamısının si-
lahlarını əlindən almışdı.Nazirlikdən tapşırıq gəldi ki, 
qaytarın silahları, verin özlərinə.Rəhmətlik Tofiq çox 
çalışdı ki, silahlar ermənilərə qaytarılmasın, alınma-
dı.Silahları vertolyota yığıb göndərdik Bakıya. Ordan 
yenidən göndərdlər ermənilərə.Tofiq Hüseynov silah, 
patron, avtomat gətirirdi, onları un kisələrinin içinə yı-
ğırdı.Un adı ilə rusların vertolyotunda Xocalıya gətirib 
çıxarırdı.Bunları etmək sıradan biri olan vətəndaşın işi 
deyildi.O, qəhrəman idi.

Rəhman Əliş oğlu İsmayılov:
‐ (faciə şahidlərindən biri).
 ‐Tofiq müəllim mənim qohumumdur. Xocalı bala-

ca yerdir, orda hamı bir-birini tanıyırdı.Orda yad adam 
yoxdur, hamı bir-birinə qohum idi demək olar.O, mə-
nim müəllimim olub, mənə hərbi hazırlıqdan dərs de-
yirdi.Həmişə hərbi formada olurdu, heç vaxt mülki 
geyim geyinmirdi.Silahların sökülüb yığılması, qum-
baranın atılması, müharibə vaxtı hansı hərəkətlər et-
mək, səngərdə qumbaranı necə atmaq, əleyhiqazı necə 
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geyinmək lazımdır, sadalamaqla qurtarmaz, bütün bun-
ları o öyrədirdi bizə.Sonra tale elə gətirdi ki, əsgərlyə 
getdim.1987-ci ildə hərbi xidmətdən qayıtdıqda artıq 
Qarabağ hadisələri özünü göstərməyə başlamışdı.O za-
man atışma, ölüm halları olmasa da bizimkiləri kütləvi 
şəkildə Xankəndindən, Əsgərandakı iş yerlərindən qo-
vurdular.Sonra başladılar maşınlara, avtobuslara daş at-
mağa.Xankəndinin “Qarabağ” futbol komandası vardı, 
mən o komandanın tərkibində futbol oynayırdım.İndiki 
kimi yadımdadır,Mkrtıç adında məşqçi vardı.Dedi ki, 
Rəhman, daha sən məşqə gəlmə. Dedim, niyə? Dedi, 
“gəlmə də, bir müddət gəlmə, özüm sənə deyəcəm”. 
Dedim:‐ gəlmə, gəlmə də, nə deyə bilərəm?..

 Beş gün, on gün, iyirmi gün, elə oldu ki, çıxdım 
getdim Rusiyaya.Orda İnstituta qəbul olundum, “Loko-
motiv” komandasında oynayırdım.Şuşa ilə Xankəndini 
birləşdirən Halay körpüsü vardı, Ağdamdan, Xocalıdan 
gələn maşınlar ordan keçib Xankəndinin aşağı hissəsin-
dən Şuşaya qalxırdılar.Gecə televizora baxanda gördüm 
ki, ermənlər Halay körpüsünü partladıblar.Bir gecənin 
içində pal-paltarımı yığdım, instituta, futbol komanda-
sına xəbər eləmədən bilet aldım.Həmin gecə təyyarə ilə 
Bakıya gəldim.Bakıdan da Xocalıya getdim.

Gəldim ki, xocalılar əllərində ov tüfəngi müharibə 
ilə üz-üzə qalıblar.Sonra Tofiq müəllimin təşəbbüsü ilə 
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Özünümüdafiə Batalyonu yarandı.Tofiq müəllim ko-
mandir oldu.Xocalının say-seçmə oğlanları onun ətra-
fına toplandı.Bizim qərargahımız klubda yerləşirdi.12 
çarpayıdan ibarət yataqxana təsiri bağışlayan qərarga-
hımızda gecələyirdik, bir neçəmiz də klubda qalırdıq.
Nazim və mən Tofiq müəllimlə birlikdə üç dəfə Bakı-
ya silah almağa getmişdik.Tarixini dəqiq xatırlaya bil-
mirəm, 1991-ci ilin əvvəlləri oladı.İndiki MTN–n Mə-
dəniyyət sarayına gəldik, Azadlıq prospektində yerləşən 
bu məkanın yaxınlığında Milli Şura fəaliyyət göstərirdi, 
dövrün tanınmış siyasətçilərindən sayılan Etibar Məm-
mədovu, Rəhim Qazıyevi orda gördüm.Onlar da Tofiq 
müəllimlə görüşdülər, bizə iyirmiyə yaxın avtomat si-
lah verdilər, biz yenidən döyüş bölgəsinə qayıtmağa 
can atırdıq.Nə qədər tələssək də, silahları Ağdamdan 
Xocalıya keçirə bilmədik.Ruslar az qala bizi güllələ-
mişdilər.Ağcabədinin Hindarx kəndində Tofiq müəlli-
min qohumu vardı.Silahları onların evinə apardıq, dörd 
gün orda qaldıq.Silahları Xocalıya necə aparmağın yol-
larını fikirləşirdik.Ağdam rəhbərliyi ilə danışdıq, bizə 
30 kisə un verdilər.Avtomatların maqazinlərini çıxar-
dıq, kisələrə yerləşdirdik.Sonra orda olan qadınlar un 
kisələrinin ağzını tikdilər ki, ruslar şübhələnməsinlər.
Biz avtomatları bu yolla Xocalıya keçirdik.Yenidən 
qayıtdıq silah aparmağa.Tofiq müəllim hara gedirdisə, 
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mənimlə birgə gedirdi.
 Bir dəfə onunla Həsənabad kəndinə getdik, orda 

həm ermənilər yaşayırdı, həm də azərbaycanlılar.Kən-
dXankəndi ilə Xocalının arasında, aeroportun yaxın-
lığında idi.Nə məqsədlə getdiyimizi bilmirdim.Demə 
ruslar Gəncədən ermənilərə un və texnika gətirirlər-
miş.”URAL” maşınının arxasında, dörd təkərin üstün-
də yerləşdirilmiş böyük texnika idi, güclü işıq verirdi.
Bir də “URAL” maşınında 80 kisə un vardı.Kəndin 
yuxarısında pusqu qurub onların qarşısını kəsdik.Tofiq 
müəllim üzünü onlara tutub:

 ‐ Hamınızı güllələyəcəyəm, ya bu unun hamısını 
bura boşaldırsınız, ya da mənim meyitimin üstündən 
keçib gedə bilərsiniz, ‐ dedi.

Sonra mənə əmr etdi: ‐ Qrantamyotu götür, get pro-
jektorun altında dayan, əmrimi gözlə.

Qrantamyotu çiynimə alıb 15-20 metr aralıda da-
yandım, Tofiq müəllim onların komandiri ilə əsəbi hal-
da danışdı:

‐ Göstəriş verəcəm, uşaqlar texnikanı vuracaqlar, 
sizi güllələyəcəklər.

 Elə oldu ki, onların komandiri Tofiq müəllimlə ra-
zılaşdı, unu apardıq çörək sexinə, zirehli maşını da mən 
sürdüm, klubun qabağına gətirdim.Tofiq müəllim özü 
də bizə kömək edirdi.Unu çiynimizdə çörək sexinə da-
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şıdıq.Əsgərlərə:
 ‐Siz gedə bilərsiniz‐ dedi.
Əsgərlər Xankəndinə gedirdilər.Dvijeoku isə gəti-

rib qoyduq klubun həyətinə, Gecə işıq sönsə bundan 
istifadə edərik, deyə.Sevinirdim ki, bu texnikanı əldə 
etmişik.Gecə onun içində qaldım.Xocalı hədsiz soyuq 
yer idi.Dekabr ayı, 1991-ci il, ayın 15, ya 16-sı idi.Gecə 
yatanda gördüm soyuqdan yata bilmirəm, böyrüm hara-
sa dəyir.Durdum, işığı var idi, yandırdım.İçəridə əsgər 
paltarı vardı, paltarı qaldırdım ki, 8 avtomat var.Çıxdım 
qaça‐qaça gedib Tofiq müəllimi çağırdım.

‐Komandir, avtomat var.
- Nə avtomat?
- BDM.
Getdik, onlari bir-bir çıxarıb verdim Tofiq müəl-

limə, o da aparıb qoydu otağına.
Çox keçmədi ki, vertolyotlar kəndin səmasında uç-

mağa başladılar.Tofiq müəllim dedi:
 ‐ Rəhman, ruslardır, verdiklərini axtarırlar, bunu 

təcili gizlət. 
 Silahı harda gizlədə bilərdim? Yer tapa bilmədim.

Bizdə Qənbərov Hüseyn adlı döyüşcü var idi, onun 
ikimərtəbəli evinin qarşısı örtülü idi.Onun eyvanının 
altında silahları gizlətdik.Vertoyotlar bir müddət fır-
lanıb getdilər.Yadıma gəlir, o vaxt Az,TV‐nin müxbiri 
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Qulu Məhərrəmli də gəlmişdi Xocalıya, 4-5 gün idi ki, 
Xocalıdan geri qayıda bilmirdilər.Üç nəfər idilər, on-
lar da orda idilər.4-cü ordunun komandanı var idi, adını 
unutmuşam, general-polkovnik idi, onlar Tofiq müəl-
limi kəndin ayağına, görüşə çağırdılar.Tofiq müəllimlə 
bir yerdə “UAZ” maşınıyla getdik.Tofiq müəllim rus 
dilini yaxşı bilirdi. General ona: 

‐ Texnikamızı oğurlamısınız, qaytarın.Sizə yarım 
saat vaxt verirəm, verməsəniz kəndi yerlə‐yeksan edə-
cəyəm, ‐ dedi.

 Onlar PDM ilə gəlmişdilər, lüləsini kəndə tərəf tuş-
lamışdılar, inandırıcı görünürdü.Tofiq müəllim nə qə-
dər danışdısa, faydası olmadı.Iyirmi nəfər əli avtomat-
lı əsgərlər əlləri tətikdə dayanmışdılar.Tofiq müəllim 
mənə dedi ki:

 ‐Get silahı gətir ver.
 Mən silahları verməməkdə qərarlıydım.Üstümə 

qışqırdı ki:
 ‐Sən başa düşdün?
 ‐Hə, başa düşürəm, o nə deyir.
 ‐İndi bir AKM-ə görə o boyda kəndi güllənin qaba-

ğına verək? Sən fikirləşirsən nə dediyini?
  Birdən mənə çatdı ki, axı deyirdilər ki, kəndi vu-

rarıq.Tofiq müəllim onları arxayın etdi ki, “20 dəqiqəyə 
silahları gətirəcək”.
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Piyada gəldim Hüseyngilin evinə.İndiki kimi ya-
dımdadır, onun lüləsinin böyründə 7.62-lik minomyot 
vardı, onu sökdüm çıxardım, iki lüləsi vardı, biri iri, 
biri balaca idi. Sökdüm, saxladım Hüseyngildə. AKM‐i 
sürə-sürə gətirdim kəndin ayağına, rusların olduğu yerə.
General yaxınlaşıb mənə bir şillə vurub qışqırdı ki:

‐ Bunun böyründəki güllə hardadır?
‐ Mən belə görmüşəm, ‐ dedim.
‐ Svolıç, sənin sözündən belə çıxır ki, rus ordusu 

nasaz texnika idarə eləyir?
Bu zaman Tofiq müəllim qarşıya gəldi:
‐ Siz mənim döyüşçümü təhqir edirsiniz.Məni məc-

bur etməyin ki, sizə qarşı başqa cür hərəkət edim ‐ dedi.  
General:

‐ Sən unutma ki, sənin ətrafında nə qədər hərbçi 
var, sən əlini avtomata atmağa “uspet” edə bilməzsən”, 
‐ deyə hədələdi.

Onlarla söz güləşdirməyin mənası yox idi, texnika-
nı götürüb apardılar.Biz çıxıb kəndə gəldik.

Onunla bağlı xatirələrim çoxdur.
Tofiq müəllim həmişə bizə deyirdi ki, ‐ girov düşən 

əsgər mənim üstümə qayıtmasın. Çalışın girov düşmə-
yin. Girov düşsən, kişi kimi özünü öldür, son patronu 
özünə qarşı işlət, adını tarixə yazdır.

Onun bu sözləri indiyə kimi qulağımda səslənir.
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  Dediklərinə özü də əməl etdi qəhrəman Tofiq Hü-
seynov.O özü də Xocalını ən sonda tərk edənlərdən ol-
muşdu.

 O dəhşətli gecə isə xalqımızın qan yaddaşına qara 
hərflərlə yazıldı.

  Dayım oğlu Raminin yas mərasimjnə yığışmışdıq 
o gecə.Elman müəllim, mən, bir də Xocalı kəndinin 
bir neçə sakini onların evində oturmuşduq.Gecəyarısı 
küçədən asfaltın üstündə gedən tank sepinin səsi eşidil-
di. Elman müəllim dedi:

‐ Deyəsən texnika ya gedir, ya gəlir.
Biz heç vaxt belə texnika səsi eşitməmişdik.Yəni 

avtomat atırdılar, amma tankla gəlməmişdilər.Bizdə üç 
kənd idi.Məlumat gəldi ki, kəndin hər üçünü hər tərəf-
dən mühasiyə alıblar.Hələ bilmirdik kimdir mühasirəyə 
alan, ermənilərdir ya ruslar, məlumatımız yox idi öncə-
dən heç nədən.Təxminən saat 10-11 radələrində kən-
di atəşə tutmağa başladılar. Mən qaça-qaça öz postu-
ma gəldim, anladım ki, əvvəlki atışmaya bənzəmir, bu, 
dəhşətli bir haldır.Silahların, heyvanların, insanların 
səsi bir-birinə qarışmışdı.Səsdən qulaq tutulurdu.Post-
da yoldaşlarım var idi, qaçıb evlərindən xəbər tutmağa 
tələsdilər.Mən fevralın 13-də ailə üzvlərimi Ağdama 
yola salmışdım, təkcə özüm qalmışdım.Amma çoxlu 
ailələr vardı kənddə‐ uşaqlı‐böyüklü, qocalı‐cavanlı.
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Ətrafa baxdım, evlər yanırdı.Səngərdə oturmuş-
dum, birdən göyə baxdım ki, göy qıpqırmızıdır.Ayağa 
qalxdım, Qaradərəsi deyilən kəndə tərəf baxdım, o da 
Xocalının kəndi idi.Həmin kənd idi yanan, çox say-
da evlər yanırdı, dəhşətli alov dilimləri göyə qalxırdı.
Qışqırdım ki,

 ‐Qaladərəsi yanır!!! Hamı səngərdən qalxdı.Silah 
səsləri səngimək bilmirdi, ermənilər dayanmadan atır-
dılar.Postu tərk etməli olduq, geri çəkilirdik.Bilirdik ki, 
artıq Tofiq müəllim mühasirədədir.Onu tək qoymamaq 
üçün gəldim yanına.Gördüm ki, onun qarşısında vedrə 
var və bizim şəxsi işlər olan qovluqları yandırır.Yəni 
birdən biz ələ keçsək, bilməsinlər ki, Milli ordunun dö-
yüşçüləriyik.Həyacanla:

  ‐Tofiq müəllim, ermənilər gəlirlər, gedək,‐ dedim.
  ‐Rəhman, sən get, mən gəlirəm.
 ‐Səni saxlayıb necə gedim? Ermənilər gəlir, ara-

mızdakı məsafə heç 50 metr deyil.
 ‐Sizin şəxsi işlərinizi yandırıram, bunları belə qo-

yub gedə bilmərəm, ‐ dedi.
Düzü o vaxt 25 yaşım vardı, belə məsələləri düşün-

məzdim.Üstümə qışqırdı ki:
 ‐Sənə deyirəm get, başa düşmədin? Get, gəlirəm.
Evə gəldim, qranat vardı, bilirdim hara qoymu-

şam.Işıq da yox idi.Qarabağda elə qaranlıq olur ki, qatı 
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zülmətdən bir metr məsafədən belə göz-gözü görmür.
Təxminən bilirdim qranat hardadır.Götürdüm, gəldim 
kəndin ayağına.Camaat ora yığışmışdı, məsləhətləşdik, 
çayı keçdik.Meşəyə qalxanda bir az oturub kəndə bax-
dıq, hamımız ağlaşırdıq, artıq kənd yanırdı.Sonra adam-
ları bölüşdürdük, beş-altı nəfər, hardasa iki yüz nəfər 
adam götürürdük, 50 metr gedirdik, otururduq, kibriti 
yandırırdıq, arxadan gəlirdilər, nəfəs alırdıq, sonra biz 
qabaqdakılar gedirdik, beləcə gəldik Əsgəranın tuşuna 
çatdıq, artıq hava işıqlanırdı.Ermənilər də hardansa mə-
lumat almışdılar ki, biz çıxmışıq.Əsgəranın içindən Kə-
tik kəndinə gedən yol var, ermənilər orda pusqu qurub 
bizi gözləyirmişlər.O qədər yorulmuşdum ki, başımın 
papağını da çıxarıb tulladım, elə bil mənə ağır bir yük 
idi.Elə bu məqamda gördüm ki, qarşıdan 9-10 nəfər qa-
rapaltarlı gəlir.Mən ağladım, səslədim ki, bizə köməyə 
gəlsinlər.Onlar yaxınlaşdılar,Bizə çatmağa 100‐150 
metr qalmış başladılar bizi gülləbaran eləməyə.Demə 
ermənilər imiş, bizi gözləyirmişlər.Yaxınlıqda ferma 
vardı, fermanın həyətinə girdik, plan pozuldu, kim 
necə, hara gəldi qaçmağa başladı.Bayaqdan kütləvi 
gəlirdik, qarşıda 7-8 nəfər silahlı, adamlar arxamızca, 
artıq hamımız bir-birimizə qarışıb qaçmağa başladıq.
Kim hara qaçdı, bilinmirdi.Yerdə meyitlər vardı, kimə 
yaxınlaşırdımsa, görürdüm ki, ya qan aparır, ya ölüb.
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Bircə nəfər belə demirdi ki, “bizi burdan aparın”, deyir-
dilər ki, “bizə güllə dəyib, siz qaçın, canınızı qurtarın”

.Sonradan Ağdam camaatı köməyə gəldi, onların 
köməkliyi ilə ordan çıxanımız çıxdı, çıxmayanımız gi-
rov düşdü, on gündən sonra gələn oldu.Çox zülüm ver-
dilər günahsız insanlara.

  Naftalanda olanda bir qadın mənə danışdı ki, on-
lar Xocalıya gəlmə idilər, Xocalıdan deyildilər əslən.O 
dəhşətli gecədə girdik zirzəmiyə, səhərə yaxın çıxdıq 
ki, heç kim yoxdur, Tofiq müəllim əlində avtomat tək 
gedir.Deyiblər: ‐Tofiq müəllim, bizi də apar.Razılıq 
verməyib, “mənimlə getsəniz sizi öldürəcəklər, siz özü-
nüz gedin, bəlkə sizə yazıqları gələ, buraxalar”‐ deyib.
Çünki onu ermənilər tanıyırdılar, başına pul qoymuş-
dular.O vaxt erməni Allahverdi Bağırova demişdi ki, 
Tofiq Hüseynovu mühasirəyə saldıq, atışdıq, patronu 
qurtardı.Dedik təslim ol, səni verib girovlarımızı ala-
cağıq.Tofiq müəllim avtomatı yerə atıb, deyib:‐yaxşı, 
mən təslim oluram, gəlin.

Bir neçə erməni ona yaxınlaşanda, qranatı çəkib 
özünü də, onları da öldürmüşdü. Hadisəni mənə danı-
şanda onun sözləri yadıma düşdü, “Girov düşən əsgər 
mənim əsgərim deyil”

  O, doğrudan da əsl komandir idi.Bir də sonradan fi-
kirləşirəm ki, o otağa axırıncı dəfə mən girdim.Onu çox 
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istəyirdim, o qədər mehriban adam idi ki... Mən onun 
şagirdi olmuşdun, yaşımızda fərq olsa da, yeməyimiz 
də, içməyimiz də bir idi, zarafatımız da vardı. O müd-
dətdə o, öz ailəsini, öz balalarını fikirləşməyib, özünü 
fikirləşməyib əsgərlərin şəxsi işlərini yandırmaqla məş-
ğul idi Əsir düşən əsgərlərə ermənilər çox işgəncələr 
verirdilər deyə edirdi bunu.

 Çox şükür, 44 günlük müharibədə ordumuz xalqı-
mızın namus-qeyrətini özümüzə qaytardı, Indi bizimlə 
hesablaşırlar, 1990- 91‐ci ildə nə ordu var idi, nə hesab-
laşan.

Mən özüm əsgərlikdə olanda tikinti briqadasında 
olmuşdum.Amma biz məktəbdə olanda Tofiq müəllim 
bizi aparırdı Xankəndinə tir atmağa.Biz hədəfi vurma-
yana qədər bizdən əl çəkmirdi.Çox uzaqgörən insan idi.
Deyirdi bu gülləni sizin üçün gətirmişəm, atın, sizə la-
zım olacaq.Mən avtomatı çox sərbəst atırdım, avtomatı 
söküb yığmaqda üç il ardıcıl birinci yerə çıxıb fəqlənmə 
diplomu almışdım.Mənə silaha marağı Tofiq müəllim 
aşılamışdı.O, hər birimizdə hərbiyə məhəbbət yarat-
mışdı.Biz onun dərsinə maraq göstərirdik.Allah rəhmət 
eləsin, onun haqqında nə qədər danışsaq belə, az olar.
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Qafarov Vasif Ənvər oğlu:
– (1965‐ci il, 8 dekabr təvəllüdlü).
– Xocalı şəhərində anadan olmuşam. Xocalı Özü-

nümüdafiə Batalyonunun döyüşçüsü, Xocalı faciəsinin 
şahidiyəm.Xocalı faciəsi baş verən zaman 26 yaşım 
vardı və bir ay idi ki, ailə qurmuşdum.Xocalıda sonun-
cu toy mənim toyum oldu... Xocalı Özünümüdafiə Ba-
talyonunun komandiri, Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı, 
Xocalımıızn fəxri Tofiq Hüseynov haqqında xatirələ-
rim var.1988- ci il fevral ayında Qarabağ erməniləri 
etiraz aksiyasına qalxdılar.Qarabağı Ermənistana bir-
ləşdirmək istəyən ermənilər Xankəndində mitinqlərə 
cəmlənmişdilər.Aradan bir müddət keçəndən sonra To-
fiq Hüseynovun başçılığı ilə Xocalıda postlar qurduq. 
Xocalı elə bir yerdə yerləşirdi ki, hər tərəfdən üzük qaşı 
kimi mühasirədə idik. Şuşa-Ağdam- Xankəndi yolu, 
Ağdam istiqamətindən ortada Əsgəran rayonu və Əsgə-
ran istiqamətindən “Kətik” meşələri, ermənilər yaşayan 
kəndlər və o biri tərəfdən Noraguh deyilən, ermənilər 
yaşayan kənd, Boz dağı...Hər tərəfdən ermənilər yaşa-
yan kəndlərlə mühasirədə idik. Rəhmətlik Tofiq Hüsey-
nov dedi ki, bu həna o hənadan deyil.Ermənilər həmişə 
ayağa qalxanda Azərbaycan xalqı faciələrlə üzləşir.Biz 
öz kəndimizi, öz torpağımızı qorumalıtyıq.Hadisələr 
başlayandan mən o insanın dincəldiyini görmədim.
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Dincəlmək bilmirdi.Həmişə postlarda olurdu.Hərbi for-
manı ilk dəfə Xocalıda Tofiq Hüseynov geyinmişdi.O 
vaxt bizə qəribə gəlirdi bunlar.Bu boyda dövlət vardı, 
amma nə fayda? O zaman Azərbaycan hələ SSRİ-nin 
tərkibindən çıxmamışdı.Düşünürdük ki, yəqin bunların 
qarşısı alınacaq.Ancaq ermənilər neçə illərdi hazırlaşır-
mışlar, onların da arxasında qonşu rus dövləti dururdu.
Hadisələr getdikcə çətinləşirdi. Tarixi yadımdan çıxıb, 
bir gün xəbər gəldi ki, Meşəli kəndinə ermənilər hü-
cum edib.Meşəli kəndi dağların arasında idi, onun da 
ətrafı erməni kəndləri idi.Tofiq Hüseynov təhlükələr-
dən qorxmayaraq on-on beş hərbçisi ilə birlikdə ver-
tolyotla Meşəli kəndinə getdi.O, bütün təhlükələri gözə 
alaraq ora getmişdi və ermənilərə layiqli cavab verniş-
dilər.Xocalı Özünümüdafiə Batalyonu yaranan zaman 
yanacaqdoldurma məntəqəsində işləyirdim.Xocalı İcra 
Hakimiyyətinin binası yeni tikilmişdi.Tofiq Hüsey-
nov bizi İcra Hakimiyyətinin binasının qarşısına yığdı.
Çıxış edib bildirdi ki, bir qarış da torpağımızı mənfur 
düşmənə verməyəcəyik. Amma bizə kömək lazımdır.
Kömək də olmasa Xocalı Özünümüdafiə Batalyonu 
olaraq özümüz son damla qanımıza qədər burda döyüş-
məliyik.İş elə gətirdi ki, faciə günü Xocalı körpə uşaq-
la, qadınla, qoca ilə dolu idi.Onları təhlükəli zonadan 
çıxarmaq lazım idi, çünki şərəfsiz ermənilər qarşısına 
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çıxan körpəyə, uşağa, qadına aman vermirdilər.Tofiq 
Hüseynov faciə gecəsi Noraguh istiqamətində idi.Bəlkə 
də evə qayıdıb uşaqlarına da baxa blməmişdi.O, ora-
da döyüşürdü.1991-ci il dekabrın 31-i idi.Həmin gün 
yeni ili qarşılayırdılar. Amma biz xocalılara yeni il yox 
idi, postlarda idik.Bakıdan 21 nəfər könüllü gəlmişdi.
Rəhmətlik Aqil Quliyevin dəstə üzvləri.Onlar Xankən-
di-Ağdam yolunun üstündə postda idilər, onlardan 200 
metr aralıda rəhmətlik Əlif Hacıyevin aeroport postu 
idi.Hamımız başqa-başqa postlarda idik.Saat 11 olardı.
Xəbər gəldi ki, hamı yuxarıya, Aqilin postuna toplan-
sın.Biz postlardan çıxıb qaçdıq ora.Tofiq Hüseynov da 
orda idi. 6 BTR, 2 ədəd Zil-131 dolu rus hərbçiləri 366-
cı alaya bayram sovqatı aparırdı.Texniklalar da silahla 
dolu idi, təxminən beş gün ondan əvvəl də bir maşın 
un və bir maşın yanacağı ruslar Əgərandan Xocalıya 
keçirəndə ermənilərə vermişdilər.Guya ki, ermənilər 
hücum edib almışdılar.Tofiq Hüseynov rusların ko-
mandirinə dedi ki, gedin bizim beş gün bundan əvvəl 
götürdüyünüz unu gətirin, biz də texnikanı burda bu-
raxaq.Xocalıda qıtlıq idi, ərzaq tükənirdi.Rus mayoru 
getdi, bir saatdan sonra gəldi ki, vermirlər.Onda Tofiq 
müəllim, Elman müəllim, Aqil tələb etdilər ki, necə 
yəni, sənin orda ordun var, sən onlara hər şey apara bi-
lirsən, bir maşın unu alıb gətirə bilmirsən? Onda biz 
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də bunları vermirik. Ruslar tərksilah olundu, BTR-lər 
də qaldı, maşınlar getdi. Səhər saat 6-da Bakıdan xə-
bər gəldi ki, onları qaytarıb verməsəniz, hər şeyi məhv 
edəcəklər.Ruslara məxsus iki hərbi vertölyot Xocalının 
üstündə fırlanırdı.Saat 2-3 -ə kimi vaxt qoydular.Elman 
müəllim, Tofiq müəllim çarəsiz qalmışdılar, axırda söh-
bət belə oldu ki, qaytarılsın.Xocalının hər tərəfi körpə 
uşaqlar, qadınlar idi.Alınanlar qaytarıldı.O hadisədən 
iki ay sonra Xocalı faciəsi baş verdi.

Faciədən bir neçə gün əvvəl idi.Xocalı Həsənabad 
istiqamətindən Qarqar çayın üstündə alma bağı deyilən 
bir yer vardı, orada, dağın üstündə ermənilərin postu 
var idi.Hər gün gecə saatlarında 366-cı rus alayının zi-
rehli taxnikalarından 2-3 dənəsini gətirib o istiqamət-
dən Xocalını atəş altında saxlayırdılar.Tofiq Hüseyno-
vun başçılığı ilə dəstəsindən beş-on nəfər, bir də Milli 
Qəhrəman Aqil Quliyevin dəstəsindən gecə ilə həmin 
posta hücum etdilər ki, dağılsın, bir də gəlməsinlər ora. 
Fevralın ortaları idi. Hələ texnika gəlməmişdi, bizim-
kilər çayı keçdilər.Alma bağı istiqamətindən irəliləyir-
dilər.Güclü döyüş başlandı.Biz dəmiryolu istiqamətin-
də hündürlükdən erməni postunu nəzarətdə saxlayırdıq.
Bir saat döyüş getdi.Yenə həminki kimi qəflətən texni-
kalar gəldi.Əvvəl iki dənə gəlirdi, indi dörd-beş texnika 
gəlmişdi.Şiddətli döyüş getdi.Aqil Quliyevin dəstəsin-
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dən Natiq adlı oğlan şəhid oldu. Aqil Quliyev də aya-
ğından agır yaralandı.Uşaqlar onu götürüb gəldilər.Er-
mənilər yenə texnikaların köməyi ilə orada mövqelərini 
möhkəmləndirdilər.Bizim silahımız yox idi ki, texnika-
nın qarşısına çıxaq.Dostum Əlyar Usubov Xocalı poli-
sində işləyirdi. Aqil Quliyevi Əlyargilə gətirdik.Orada 
tibb bacısı Səadət Zeynalova gəlib yaralının ayağını 
sarıdı.Aqil Quliyevin ayağına cərrahi əməliyyat lazım 
idi.Təəssüf ki, bu, mümkün olmadı, baxımsızlıqdan o, 
dünyasını dəyişdi.Qəbiristanlıq elə yerdə idi ki, onu 
dəfn etməyə ermənilər imkan vermədilər.Gecə çox çə-
tinliklə onu Xocalı qəbiristanlığında dəfn edə bildik.

 Əlyar Usubovdan isə bu günə qədər heç bir xəbər 
yoxdur.Əlyargil üç qardaş idilər, üçünü də girov götür-
dülər.

 Xocalı faciəsi belə dəhşətləri ilə və əfsanəvi Tofiq 
Hüseynov, Əlif Hacıyev kimi qəhrəmanları ilə köçdü 
yaddaşıma.
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Xocalı ağrısı
(poema)

Xocalı adında qədim bir yurdun,
Taleyi qaraldı, ocağı söndü.
Qurbanı olduğum, ey ulu Tanrı,
Sənin bu millətdən üzünmü döndü?!

Doğma ocağından didərgin ellər,
Çöllərə, düzlərə səpələnibdi.
Neçə min ürəyin, neçə min qəlbin,
Arzusu, ümidi qəlpələnibdi.

Beşikdə, bələkdə neçə körpəni,
Kafirlər süngüdən keçirib, Allah.
Qocaya, ahıla, qıza, gəlinə,
Azğınlar qurğuşun içirib, Allah.

Taleyi əzəldən bəlalı yurdun,
Dağları, düzləri savaş içində.
Müdhiş ağrılarla qovrulur ürək,
Duyğular çırpınır qan, yaş içində.

Ey böyük Yaradan, səs ver səsimə,
De, nədir günahı müsəlmanların.
Nə vaxt cavabını soruşacaqsan,
Günahsız-günahsız axan qanların?!
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***

Yeri, göyü bürüyübdü,
Müharibə alovları.
Təndir kimi qalanıbdı,
Bir millətin ağrıları.

Azğın düşmən Xocalıda,
Gör necə qırğın salıbdı.
Neçə-neçə insan ömrü 
Bulud kimi qaralıbdı.

Güllələnib qoca, cavan,
Neçə ocaq başsız qalıb.
Yiyəsiz cəsədlər üstə,
Qarğa, quzğun qanad salıb.

Qara tüstütək ucalır,
Dağın, daşın ah-naləsi.
Can verir torpaq üstündə,
Neçə igidin nərəsi.

Həyət-baca qəbir kimi,
Evlər tabuta bənzəyir.
Bu zülmə şahid ağaclar,
Kədərlə başını əyir.
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Beşikdəki körpələrin,
Sinəsində güllə yeri.
Fəryad edən insan səsi,
Cırmaqlayır göyü, yeri.

Bələkdəki o körpənin
Çıxarılmış gözünə bax.
Başı kəsilmiş ananın,
Xaç çəkilmiş üzünə bax.

Pərən-pərən düşüb ellər,
Sadalayım mən hansını?
Odu sönmüş ocaqların
Kim alacaq qisasını?

Yaddaşlarda göyəm-göyəm,
Göynəyir Xocalının yeri.
Dərd şaxtası dondurubdu,
Körpə-körpə ümidləri.

***

Hanı bu dünyanın haqq deyənləri,
Ədalət sevənlər niyə danışmır.
Niyə işğalçının əməllərinə,
Dünyanın nifrəti, hiddəti daşmır?
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Haqqın əlləriylə açılmır niyə,
Gözlərdən asılmış riya pərdəsi.
Dünyanın qulağı kar olub, nədir? –
Niyə çatmır ona bu yurdun səsi?

Özgə torpağına göz dikənlərin,
Yalan fəryadını cahan dinləyir.
Dünyanın “haqsızlıq od-alovunda”,
Xocalı qovrulur, yurdum inləyir.

***

Hər didərgin taleyinə,
Ağrı, əzab ələnibdi.
Ömür-gündən keçən yollar,
Göz yaşına bələnibdi.

Nə zamandı havalanmır,
Ər havası ulu “Cəngi”.
Damarda qan pas atıbdı,
İtib ərənlik ahəngi.

Boyumuz da boy verəmmir,
Çox ucadır dərd hasarı.
Qanı axan ümidləri,
Təsəlliylə gəl ha sarı…
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Tökdülər qəmli gözlərə,
Külə dönmüş həvəsləri.
Neçə ömrə nöqtə qoyur,
Açılan güllə səsləri.

Bu nə zülüm, bu nə dəhşət,
Ağrı dağlar, daşlar sanı.
Allah, dilsiz körpəyə bax,
Əmir ölmüş anasını.

Zalım fələk, bu nə dərddir,
Yoxdur nəhayəti, sonu.
Əsir möhnət küləkləri,
Yayır ölüm qoxusunu.

Haray, dərd bilənlər, haray,
Dərd gəlir dərdən üstünə.
Ağrı-acı duman kimi,
Çöküb vətənin üstünə.

Göz kor ola, görməyə kaş,
Ömrün acı qismətini.
Düşmən atıb ayaqlara,
Qız-gəlinin ismətini.
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***

Dərdə, qəmə güzgü tutan,
Anaların göz yaşıdı.
Yetim-yetim baxan dağlar,
İgidliyə başdaşıdı.

Boğulubdu haqqın səsi,
İtkindi igid nərəsi.
Çən, dumandı bəxt dərəsi,
Bu torpağın yazı qışdı.

Sevinc əkən kədər biçir,
Arzular göz yaşı içir.
Xocalı savaşdan keçir,
Bu dünyanın qəlbi daşdı.

Ömrə-günə həsrət yağır,
Ümid baxır fağır-fağır.
Ağrılardan keçən cığır,
Alınların qırışıdı.

Şəhid-şəhid oğulların,
Məzar kəsibdi yolların.
Əzab açıbdı qolların,
Dərd bu yurdun yaddaşıdı.
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***

Bu zalım, haqsız dünyada,
Ağlar Xocalı balası.
Doğma ocağa dönməkdir,
Onun haqdan təmənnası.

Uzaqlarda gəzmə nahaq,
Bu dərdin ünvanı bəlli.
Axan qanı kəsən deyil,
Neçə-neçə boş təsəlli.

Çadır-çadır şəhərciklər,
Dərdin, qəmin sarayıdır.
Yağmalanmış yurd yerləri,
Ömrümüzə göz dağıdır.

Müharibə alovları,
Qarsayıbdı dağı, daşı.
Korun-korun ocaqlarda,
Tüstülənir yurd yaddaşı.

Ömür yolu sillə kimi,
Çırpılır mərdin üzünə.
Göz yaşları bir qapıdı,
Açılır dərdin üzünə.
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Ömürdən çıxıb getməyə,
Nə yol qalıb, nə bir cığır.
Bütün bu yolların sonu
Gedib təsəlliyə çıxır.

Bəxti qara gələn ellər,
Bu gedən köçü əyləyin.
Səbri, dözümü tapdayıb,
Damarda gücü əyləyin.

El gücü – sel gücü olur,
Macalın dar olan vaxtı.
Yurd haqqını qaytarmağa,
Qılınca sarılan vaxtdı.

Nəfəsi candan siyirin,
Damarı qandan çiyirin.
Qılıncı qından siyirin,
Yürüyün düşmən üstünə.

Yurd sevgisi qəlbdən asın,
Dərdi, qəmi daşa basın.
“Cəngi” havası çalınsın,
Yürüyün düşmən üstünə.
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Yollar sapandınız olsun,
Qazan xan adınız olsun.
Şəhidlik andınız olsun,
Yürüyün düşmən üstünə.

***

Döyüşlər gedirdi, ağır döyüşlər,
Yurdun hər daşına qan çilənirdi.
Düşən mərmilərin qəlpələrindən,
Ömürlər şüşə tək çiliklənirdi.

Vətən çırpınırdı ağrı içində,
Qıvrıla-qıvrıla qalmışdı yollar.
Qeyrət qılıncını çəkib gəlirdi,
Əliftək, Tofiqtək igid oğullar.

Ellərin bağrını kədər sökürdü,
Sellənib axırdı gözlərin yaşı.
Dərdli ürəklərdən asılmış idi,
Ağrının, əzabın qaralan daşı.

Mərmi ələnirdi yağışlar kimi,
Torpağı boğurdu barıt tüstüsü.
Boğula-boğula qalmışdı sanki,
Ellərin ağzında “Xocalı” sözü.
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Didərgin düşmüşdü ellər, obalar,
Bələyi qanlıydı körpələrin də.
Bir qara ağrıydı ocaq daşları,
Bayquş ulayırdı yurd yerlərində.

Ağrı söyləyirdi sanki bulaqlar,
Vətən başdan-başa dərd ölkəsiydi.
Xocalı kəlməsi Odlar yurdunun,
Ağrılı harayı, yanıq səsiydi.

Düşmən kəsdirmişdi bəndi, bərəni,
Təslim olunmuşdu hünər qalası.
Kədər qoxuyurdu, qəm qoxuyurdu,
Doğma Xocalının abı-havası.

Qana bələnmişdi şirin arzular,
Ümid asılmışdı dar ağacından.
Ağrılı xəbərlər gəlirdi, Allah,
Ömürlər donmuşdu ehtiyacından.

Mərmilər yağırdı gözün qırpmadan,
Barıt qoxuyurdu vətən torpağı.
Qəh-qəhə çəkirdi dağlar başında,
Yurdu qarı-qarış tapdayan yağı.
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Fəqət bulud-bulud qalxırdı göyə,
Didərgin ellərin ahı, naləsi.
Bu müdhiş ağrıdan çiliklənirdi,
Vətənin harayı, vətənin səsi.

Mərmilər yağırdı, odlu mərmilər,
Torpaq alovlarla sürmələnirdi.
Ərənlər oylağı Xocalı üstə,
Göydən bulud-bulud dərd ələnirdi.

Millətin taleyi düşmüşdü çənə,
Ömrü uzanırdı qaranlıqların.
Qisməti elə bil qara gəlmişdi,
Vətənin ömründən keçən yolların.

Mərmi yağışında, güllə selində,
Fəqət kor olmuşdu yurdun ocağı.
Millətin taleyi, qisməti üstə,
Sanki qurulmuşdu qəm alaçığı.

Daha üz tutası yön qalmamışdı,
Dördnala çapırdı kədər atını.
Oğullar yazırdı ürək qanıyla,
Millətin tarixə hesabatını.
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Dərviş nəğməsiydi alın yazısı, -
Burda hər qayanın, burda hər daşın.
Ağrısı neçə min qəlbdən keçirdi,
Vətənin ömründən keçən savaşın.

***

Qurbanı olduğum Vətən,
Gümanların necoldu bəs?!
Yaxşıların günü bəlli,
Yamanların necoldu bəs?!

Başım üstə əlhəd daşı,
Kölgəsi ömrümə daşıb.
Dənizinsə gözüm yaşı,
Ümmanların necoldu bəs?!

İllər keçdi axın-axın,
Səndən uzaq, sənə yaxın.
Kül olub tökülür ahın,
Amanların necoldu bəs?!

***

Hönkürə-hönkürə axırdı sular,
Yolların üzündən kədər damırdı.
Səbrin yuxusundan keçirdi millət,
Ümidin üz-gözü mamır-mamırdı.
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Çıxmışdı köynəkdən müdhiş əzablar,
Dörd yana açmışdı möhnət qolların.
Nəfəsi tıncıxır, səbri daşırdı,
Mərmilər altında yanan dağların.

Tutub sinəsini yıxılan igid,
Gözünə yıxılır bu dağ, bu dərə.
Amansız güllələr verməyir aman,
Ömür son məqamda bir nəfəs dərə.

***

Ağrı köynəyini geymişdi torpaq, 
Ağlaya-ağlaya axırdı sular.
Barıt tüstüsündə, mərmi olanda,
Göz yaşı içirdi körpə arzular.

Qərib-qərib baxan yalçın qayalar, 
Ağrının, əzabın yaddaşı idi.
Yanmış Xocalıda kimsəsiz evlər, 
Ölmüş ümidlərə başdaşı idi.

Yağı tapdağında inildəyirdi,
Sinəsi dağlanmış doğma yurd yeri. 
Ən xoş təsəlli də, ən şirin söz də, 
Ovuda bilmirdi xatirələri.
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Yiyəsiz, kimsəsiz qəbirlər kimi, 
Qarala-qarala qalmışdı evlər. 
Düşmən at oynadan yurd yerlərində, 
Matəm rəngindəydi bütün fəsillər.

Millətin ruhunu parçalayırdı, 
Düşmənin vurduğu torpaq yarası. 
Sinəyə sancılmış xəncər kimiydi, 
Vətənin ağrısı, yurdun ağrısı.

Torpağın yaralı sinəsi üstə,
Hər gün ələnirdi güllə yağışı.
Ağrı bulağı tək, dərd bulağı tək
Sellənib axırdı gözlərin yaşı.

Dodaqda donmuşdu ana laylası, 
Beşiklər olmuşdu ölüm sayğacı. 
Yurdun harayına yetən yox idi, 
Qında pas atmışdı qeyrət qılıncı.

Mərmi alovunda yanan torpağın, 
Hər daşı, qayası “qisas” deyirdi. 
Xəyanət kəsmişdi bəndi, bərəni, 
Hünər körpə kimi iməkləyirdi.
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Yollar qucağını açmışdı dərdə, 
Uzanıb gedirdi möhnət karvanı. 
Zülmün tozanağı qalxmışdı ərşə, 
Heyrət dondururdu damarda qanı.

Didərgin ellərin taleyi, ömrü,
Yerdə sürünürdü qara ilan tək. 
Yağdıqca üstünə müdhiş ağrılar, 
Susuz səhra kimi yanırdı ürək.

Qana bələnmişdi arzu yolları, 
Ümidlər düşmüşdü dərd kəməndinə. 
Xəcalət çəkirdi ulu məzarlar, 
Həqarət olurdu imana, dinə.

Xocalı harayı, Xocalı dərdi,
Mərmi alovunda misralanırdı.
Qaralmış ocaqlar, dağılmış evlər,
Sükut beşiyində sıralanırdı.

III

Qeyrəti kükrədi dağ çayı kimi,
Ruhunda ocaq tək alışdı “Cəngi”.
Üçrəngli bayrağın əzəmətiylə,
Atıldı döyüşə dağlar pələngi. 
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Xocalı balası, dağların oğlu,
Düşmənin önündə durdu dağ kimi.
Qeyrət dalğalandı onun qanında,
Yenilməz, müqəddəs bir bayraq kimi.

Məhəbbət qoxulu arzularını, 
Vətənin boynuna taxdı Tofiqim.
Düşmənin başına ölüm ələyib,
Hünərin əlini sıxdı Tofiqim.

Daim uca tutdu Vətən andını,
Yurd üçün canından keçdi Tofiqim.
Qeyrət bayrağını göyə qaldırıb,
Şəhadət camini içdi Tofiqim.

Bir gün Xocalıda şəhid andını,
Ömrün zirvəsindən asdı Tofiqim.
Yurdun qəhrəmanlıq salnaməsinə,
Xocalı adını yazdı Tofiqim. 
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SON SÖZ ƏVƏZİ
 
Qırx dörd günlük Vətən müharibəsi qonşusunun 

torpağına göz dikən, xalqımızın humanistliyindən, qo-
naqpərvərliyindən, etimadından, etibarından sui-isti-
fadə edən ermənilərin iç üzünü, əsl simasını dünyaya 
göstərdi. Hər kəs gördü ki, ermənilər yalan iddialarla 
bəşəriyyətə fəlakət və bəla gətirən faşist ideologiyasını 
utanıb çəkinmədən həyata keçirirlər. Tarix boyu ermə-
nilər azərbaycanlılara və türklərə qarşı amansız olmuş, 
insanlığa sığmayan terror aktları, dəhşətli soyqırımları 
törətmişlər. Bu millətin mayası sanki qəddarlıqdan tu-
tulmuşdur. Ağsaqqala, ağbirçəyə, azyaşlı uşaqlara belə 
rəhm etməyən ermənilərin törətdikləri vandal aktları al-
man faşizmini də kölgədə qoymuşdur.

2020-ci ilin 8 noyabr tarixi – Şuşanın işğaldan azad 
edildiyi gün bütün Azərbaycan xalqı üçün Zəfər günü 
kimi günü yadda qaldı. Bu gün hər birimiz qürur, böyük 
sevinc hissləri yaşayırıq. Biz Qarabağ uğrunda aparılan 
döyüşləri zəfər ilə başa çatdırdıq. Torpaqlarımızı ordu-
muzun gücü və əsgərlərimizin qəhrəmanlığı sayəsində 
qarış-qarış əldə etdik. Azərbaycanın Vətən müharibəsi 
nəticəsində öz ərazi bütövlüyünü bərpa etməsi böyük 
qələbədir və Azərbaycan xalqı tarixi qələbəsini də öz 
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müdrik rəhbərinin başçılığı ilə qazandi.
Biz gəlirik, Xocalı! İllərin nisgilini, ürəklərin həs-

rətini daşlara çırpıb, gəlirik! Müzəffər Ali Baş Koman-
danın “İrəli” əmri milyonların qəlbində əks-səda verdi, 
bütün türk dünyasında sevinc dolu bir inam yaratdı. Indi 
başı dumanlı Şuşa dağlarından qara buludlar çəkilib. İs-
galdan azad olan doğma Laçının, Kəlbəcərin, Ağdamın, 
Qubadlının, Cəbrayılın, Zəngilanın, Şuşanın daha eyni 
açılıb, dağın-daşın üzü gülür.

Canını, qanını torpağa fəda edən şəhidlərimizin 
çin olmus arzularının qanadında gəlirik, Qarabağ! Bu 
ilahi duyğunun mayası Vətən sevgisidir. Vətəni sev-
məyən insan olmaz... Bu gün səngərdə duran əsgərlə-
rimizin her biri vətən səngəridir. Bu gün şəhid anası 
göz yaşlarını silib, – “Oğulları vətən üçün böyütmüşük, 
təki Vətən var olsun”, – deyir. Bu gün bağça uşaqları 
da körpə barmaqlarını büküb yumruqlarını qaldırıb, – 
“Qarabağ bizimdir!”, – söyləyirlər. Bu gün Ali Baş Ko-
mandanın dəmir yumruğu xalqımızın qəlbini coşduran 
qeyrət bayrağıdır. 

İndi hər qarışından qələbə ətri gəlir, Qarabağ! Şan-
lı vətən əsgərinin şücaəti, uğurlu döyüşləri qəlbimizdə 
çoxdan qaysaq bağlamış yaralara məlhəm oldu.

Ali Baş Komandanın qətiyyəti ilə şanlı ordumuz 
doğma yurdu işğaldan azad etdi. İndi üçrəngli müqqə-
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dəs bayrağımız Şuşada, Laçında, Ağdamda, Kəlbəcər-
də, Qubadlıda, Cəbrayılda, Zəngilanda zəfər sevinci 
ilə alğalanır. Bu müqqədəs savaşda şəhidlik zirvəsinə 
ucalan oğulların nakam ömrü bizi ağrıtsa da, verdiyi-
miz itkilərə təəssüflənsək də, sarsılmırıq. Çünki vətən 
yolunda şəhid olanlar əbədi olaraq sıralarımızdadır. Şə-
hidlər ölmür.

İndi bütün şəhidlərimizin ruhu şad olub.
Biz gəlirik, Xocalı! Daha düşməndən intiqamımı-

zı almışiq. Böyük Qələbə sevincimiz sənin yaralarına 
məlhəm olacaq! Biz gəlirik, Qarabağ! Sənin hər qarışı-
na çəkilən zəfər köynəyi geymiş yolla gəlirik. Gözlərin 
aydın, Qarabağ!
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