Xocalı faciəsini xalqımız heç vaxt unutmayacaq
Azərbaycanın hər tərəfində, eləcədə dünyanın bir çox ölkələrində Xocalı
soyqırımı qurbanlarının xatirəsi hər il böyük ehtiramla yad edilir. Fevralın 22-də Elm
və Təhsil Mərkəzi “Təfəkkür” Universitetində də Xocalı soyqırımının 27-cı ildönümünə
həsr olunmuş anım mərasimi keçirildi. Əvvəlcə Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi
bir dəqiqəlik sükutla yad edildi. Tədbiri giriş sözü ilə açan universitetin rektoru, o
dəhşətli hadisələrin canlı şahidi olan professor Rahim Hüseynov amansızlığına,
qəddarlığına görə bəşər tarixində qanlı iz salmış Xocalı soyqırımından, onun baş vermə
səbəblərindən danışdı. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Erməni qəsbkarları
keçmiş Sovet ordusunun Xankəndindəki 366-cı motoatıcı alayı əsgərlərinin köməyi ilə
Azərbaycanın gözəl bir

şəhəri olan Xocalını yerlə yeksan etdilər, insanlar xüsusi

qəddarlıqla qətlə yetirildi. Uşaqlar, qızlar, gəlinlər, qocalar, xəstələr rəhm edilmədən
güllələndi. Bir çox insanların başları kəsildi, gözləri çıxarıldı, dərisi soyulan, diri-diri
yandırılan və digər qorxunc şəklə salınanlar da çox idi. Şəhərdən canını götürüb qaçan
insanların bir qismi qarlı dağlarda, dərələrdə soyuqdan donub öldülər, sağ qalanların
çoxu donvurmadan əlil oldu, xəstəliyə tutuldu...
Qaniçən cəlladlar Xocalı soyqırımı zamanı 613 nəfər azərbaycanlını, o cümlədən 106 qadını, 63 uşağı, 70 qocanı vəhşicəsinə qətlə
yetirdilər. 59 nəfər xüsusi qəddarlıqla öldürüldü. O dəhşətli faciədə 8 ailə tamamilə məhv edilmiş, 25 uşağın hər iki valideyni qətlə
yetirilmiş, 130 uşağın valideynlərindən biri öldürülmüşdür. 76 uşaq şikəst edilmişdir. 1275 nəfər əsir və girov götürülmüş, 150 nəfər qızgəlinin taleyi isə bu günədək məlum deyil... Soyqırımı zamanı 487 nəfər əlil olmuşdur.

O vaxt Respublika Səhiyyə Nazirinin müavini vəzifəsində işləyən, hadisələrin canlı şahidi kimi yaralılara göstərilən tibbi yardımlardan,
xalqın bu faciəyə münasibətindən, insanların yaralılara qan vermək üçün növbəyə dayandıqlarından, əslən Xocalıdan olan, bir vaxtlar
universitetimizdə təhsil alan qaçqın gənclərdən və onlara göstərilən qayğıdan maraqlı faktlar danışan rektor Xocalı faciəsini dünyada misli
görünməmiş qəddarlıq adlandırdı. Ordumuzun aprel döyüşlərindəki qələbəsinin əhəmiyyətini vurğuladı, Cocuq Mərcanlıya qayıdışı Xocalıya
qayıdışın baçlanğıcı adlandırdı. Möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyev cənablarının apardığı uğurlu xarici siyasət sayəsində Azərbaycanın
işğal olunmuş bütün şəhər və kəndləri ilə yanaşı Xocalının da tezliklə düşməndən azad olunacağını dedi.
Anım mərasimində çıxış edənlər Xocalı soyqırımının dünyaya çatdırılmasında Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti
xanım Mehriban Əliyevanın və Heydər Əliyev fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın xidmətlərini xüsusi qeyd etdilər.

