Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

XX əsrin faciəsi Xocalı soyqırımı

XOCALI SOYQIRIMININ TANINMASI
MÜNDƏRİCAT
➢ Xocalı soyqırımı beynəlxalq hüquq müstəvisində
➢ Xocalı faciəsi beynəlxalq cinayət olaraq Ermənistan Respublikasının Azərbaycan xalqına qarşı apardığı
məqsədyönlü soyqırımı siyasətinin tərkib hissəsidir (məruzə)
➢ Xocalı şəhərində soyqırım - sülh və bəşəriyyət əleyhinə cinayət kimi (milli və beynəlxalq cinayət
qanunvericiliyinin təhlili)
➢ Beynəlxalq hüquq Xocalı qətliamının soyqırımı olduğunu birmənalı təsdiqləyir
➢ Xocalı faciəsi beynəlxalq hüquqda soyqırımı kimi tövsih olunur
➢ Xocalı faciəsi beynəlxalq hüquq prinsiplərinə görə dünyada soyqırımı kimi qəbul edilməlidir
➢ Dünya Xocalı həqiqətlərinin etiraf etməyə başlayır
➢ Xocalı soyqırımı - 20
➢ Prezident İlham Əliyevin hücum diplomatiyası nəticəsində dünya Xocalı həqiqətlərini qəbul edəcək
➢ Xocalı hadisəsinin soyqırım kimi tanınmasının hüquqi əsasları
➢ Dünya Xocalı faciəsini soyqırımı kimi tanımağa başlayır
➢ Xocalı soyqırımı: səbəblər, nəticələr və beynəlxalq aləmdə tanınma
➢ Xocalı soyqırımının səbəbləri, nəticələri və beynəlxalq aləmdə tanınması
➢ Xocalı soyqırımı: Səbəbləri, nəticələri və beynəlxalq aləmdə tanınması
➢ Xocalı soyqırımının tanınması Azərbaycanın xarici siyasətinin əsas istiqamətlərindəndir
➢ Xocalı soyqırımının beynəlxalq aləmdə tanıdılması
➢ Xocalı soyqırımının dünyada tanınması tarixi zərurətdir
➢ Xocalı soyqırımının beynəlxalq cinayət kimi tanınmasının hüquqi əsasları
➢ Beynəlxalq təşkilatlarda müzakirələr
➢ BMT-nin Millətlər Sarayında Xocalı faciəsi müzakirə olunub
➢ Xocalı faciəsi ATƏT sessiyasında
➢ AŞPA-da Xocalı soyqırımı ilə bağlı sənəd yayılıb
➢ AŞPA-da Xocalı soyqırımının 20 illiyi ilə bağlı yazılı bəyanat yayılmışdır
➢ "Bir neçə ölkədə Xocalı soyqırımının tanınması gözlənilir"
➢ Xocalı soyqırımını dünyada necə tanıdaq?
➢ ATƏT Parlament Assambleyasının vitse-prezidenti Xocalı soyqırımını törədənlərin cəzalandırılmasını
tələb edib
➢ Xocalı soyqırımını tanıyanlar
➢ İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı (İƏT) (15 may 2007-ci il)
➢ Xocalı həqiqətləri Suriya parlamentinin üzvlərinə çatdırılmışdır
➢ İKT ekspertlərinin iclasında Xocalı soyqırımı və digər qətliamlar müzakirə olunur
➢ Xocalı faciəsi soyqırımı aktıdır
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➢ "Xocalıya ədalət" İslam Konfransı Təşkilatı nazirləri beynəlxalq kampaniyanı dəstəklədi
➢ "Xocalının" genosid aktı kimi beynəlxalq tanınması başlandı
➢ Əlli bir ölkənin parlamentinin nümayəndələri Xocalı faciəsini insanlığa qarşı cinayət kimi
qiymətləndirmişlər
➢ İslam Konfransı Təşkilatının Xarici İşlər Nazirləri Şurası Xocalı faciəsini insanlığa qarşı törədilmiş
cinayət kimi tanımışdır
➢ Əbu-Dabi bəyannaməsi 51 dövlətin parlamentini Xocalı faciəsini insanlığa qarşı törədilmiş cinayət kimi
tanımağa çağırır
➢ İslam Konfransı Təşkilatı Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı birmənalı mövqe nümayiş etdirir
➢ Xocalı faciəsi beynəlxalq səviyyədə soyqırımı kimi tanınmışdır
➢ İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Xarici İşlər Nazirləri Şurası Xocalı faciəsini
tanımışdır

soyqırımı aktı kimi

➢ İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Ermənistanı təcavüzkar, Xocalı faciəsini isə soyqırımı kimi tanıyan ilk
beynəlxalq təşkilatdır
➢ Xocalı faciəsi növbəti dəfə beynəlxalq səviyyədə soyqırımı kimi tanınmışdır
➢ İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Xarici İşlər Nazirləri Şurası Xocalı faciəsini soyqırımı aktı kimi tanıdığını
bir daha bəyan etmişdir
➢ İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv Dövlətlərin Parlament İttifaqı Konfransının 9-cu sessiyasında iştirak
edən 53 dövlətin parlamentinin nümayəndələri Xocalı faciəsinin soyqırımı kimi tanınmasında həmrəy
olmuşlar
➢ İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı da Xocalı qətliamını insanlığa qarşı cinayət kimi tanıyır
➢ İƏT-ə üzv ölkələrin Parlamentlər İttifaqının konfransında Xocalı soyqırımına dair qətnamə qəbul edilib
➢ İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Xocalı soyqırımının 24-cü ildönümü ilə bağlı açıqlama yayıb
➢ “Xocalıya ədalət!” İslam dünyasında tam dəstəklənir
➢ İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Xocalı soyqırımının 29-cu ildönümü ilə əlaqədar bəyanat yayıb
➢ Türk Dövlətləri Təşkilatı (26 fevral 2015-ci il)
➢ Türk Şurası Xocalı soyqırımı ilə bağlı bəyanat verdi
➢ Amerika Birləşmiş Ştatları
➢ Xocalı faciəsini soyqırım kimi tanıyan ABŞ ştatları
➢ ABŞ Konqresində Xocalı soyqırımı ilə bağlı məsələnin qaldırılması
uğurudur

Azərbaycan diplomatiyasının

➢ Amerika-Türk Assosiasiyaları Assambleyasının Prezidenti Don Bartona məktub göndərmişdir
➢ ABŞ konqresmeni Xocalı soyqırımına dair bəyanat verib
➢ ABŞ-ın Massaçusets ştatı Xocalı qırğınını tanımışdır
➢ Son beş ildə Amerikada Xocalı soyqrımını rəsmən tanıyan şəhərlərin sayı artıb
➢ ABŞ Konqresində Xocalı soyqırımının qurbanları ilə bağlı bəyanatlar səsləndirilmişdir
➢ Texas ştatı Xocalı qırğınını tanıdı
➢ ABŞ-ın Nyu-Cersi Ştatı Xocalı qətliamını tanıyıb
➢ Corciya ştatı Xocalı qətnaməsi qəbul etdi
➢ ABŞ-ın Men ştatının Nümayəndələr Palatası Xocalı soyqırımı haqqında qətnamə qəbul etmişdir
➢ Dünya da artıq Xocalıya ədalət istəyir
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➢ Nyu-Meksiko ştatının Senatı Xocalı faciəsini tanımışdır
➢ Arkanzas ştatının Nümayəndələr Palatası Xocalı faciəsini soyqırımı kimi tanımış və Amerika-Azərbaycan
münasibətlərinin əhəmiyyətini vurğulamışdır
➢ Missisipi Ştatının Nümayəndələr Palatası Azərbaycan Respublikası ilə ABŞ arasında diplomatik
əlaqələrin qurulmasının 21-ci ildönümünə dair qətnamə qəbul etmişdir
➢ ABŞ-ın Oklahoma ştatının Senatı Xocalı soyqırımını tanımışdır
➢ Tennessi ştatı Xocalı soyqırımını tanıyıb
➢ ABŞ-ın Pensilvaniya ştatının Baş Assambleyası Xocalı qətliamını tanımışdır
➢ ABŞ-ın Vest Virciniya ştatı Xocalı faciəsi ilə bağlı qətnamə qəbul etmişdir
➢ Konnektikut ştatı Xocalı qətliamını rəsmən tanımışdır
➢ Birləşmiş Ştatlardakı Azərbaycan diasporu Xocalı soyqırımının tanıdılmasında aktiv fəaliyyət göstərir
➢ ABŞ-ın Arkanzas ştatının Senatında Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyi, suverenliyi və ərazi
bütövlüyünü dəstəkləyən qətnamə yekdilliklə qəbul edilmişdir
➢ Florida ştatının Nümayəndələr palatasının üzvü Xocalı soyqırımını tanıyan qətnamə layihəsi hazırladı
➢ ABŞ-ın İndiana ştatının Senatı Xocalı faciəsini soyqırımı kimi tanıyan qətnamə qəbul etmişdir
➢ ABŞ-ın Minnesota ştatı Xocalı soyqırımını tanıyıb
➢ Miluoki dairəsi fevralın 25-26-nı Xocalı qırğınının ildönümü elan edib
➢ ABŞ-ın İndiana ştatının qubernatoru Xocalı qətliamını pisləyən bəyannamə imzalayıb
➢ Texas parlamenti Xocalı faciəsi ilə bağlı yeni qətnamə qəbul etdi
➢ Hallandeyl-Biç şəhəri 26 fevral tarixini Xocalı soyqırımının ildönümünü günü elan edib
➢ ABŞ-ın Nyu Meksiko ştatının Senatı Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyən qətnamə qəbul
etmişdir
➢ ABŞ-ın müttəfiqi olan Azərbaycanın faciəsinin tanınması vacibdir
➢ Arizona ştatı Xocalı soyqırımını tanıdı
➢ ABŞ-ın Arizona ştatının Nümayəndələr Palatası Xocalı soyqırımını tanıyan bəyannamə qəbul edib
➢ ABŞ-ın Yuta ştatı da Xocalı soyqırımını tanıdı
➢ ABŞ-da Xocalı soyqırımını tanıyan ştatların sayı 18-ə çatdı
➢ ABŞ-ın Havay ştatı da Xocalı soyqırımını tanıdı
➢ Montana ABŞ-da Xocalı soyqırımını tanıyan 20-ci ştat oldu
➢ Aydaho Xocalı soyqırımını tanıyan 21-ci ABŞ ştatı oldu
➢ ABŞ-ın Nevada ştatının qubernatoru Xocalı faciəsinə dair bəyanat imzalayıb
➢ Aventura şəhərinin meri Xocalı faciəsi ilə bağlı bəyanat qəbul edib
➢ ABŞ-ın daha bir ştatında Xocalı soyqırımı ilə bağlı bəyanat qəbul edilib
➢ ABŞ-ın İllinoys ştatının Skoki şəhərinin meri Xocalı qətliamının 29-cu ildönümü ilə bağlı bəyannamə
imzalayıb
➢ ABŞ-ın Hallandeyl-Biç şəhəri 26 fevral tarixini Xocalı soyqırımının 29-cu ildönümü günü elan edib
➢ Boston şəhəri 26 fevral tarixini Xocalı qətliamının 29-cu ildönümü günü elan edib
➢ ABŞ-ın Hallandeyl Biç şəhər meri: “Ermənilər Xocalıda qətliam törədiblər”
➢ Meksika Senatı (30 noyabr 2011-ci il)
➢ Meksika Konqresində Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi anılmışdır
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➢ Meksika Senatında Xocalı soyqırımı müzakirə olunub
➢ Meksika, Pakistan…
➢ Pakistan İslam Respublikasının Senatı (28 mart 2012-ci il)
➢ Pakistan Senatı Azərbaycanın Xocalı şəhərində baş vermiş hadisələri soyqırımı kimi tanımışdır
➢ Daha bir ölkə Xocalı soyqırımını tanıdı
➢ Pakistan Senatı Xocalı şəhərində baş vermiş hadisələri soyqırımı kimi tanıyıb
➢ Pakistan parlamenti komitəsinin qəbul etdiyi qətnamədə Xocalı soyqırımı pislənilir
➢ Kolumbiya Senatı (28 fevral 2012-ci il)
➢ Kolumbiya Senatında Azərbaycan ərazilərinin işğalı ilə bağlı qərar qəbul edilmişdir
➢ Kolumbiya da Xocalı soyqırımını tanıdı
➢ Kolumbiya Xocalı hadisələrini soyqırımı kimi tanıdı
➢ Kolumbiya Senatının üzvü Xocalı soyqırımının 21-ci ildönümü ilə əlaqədar
həmrəyliyini ifadə etmişdir

Azərbaycan xalqı ilə

➢ Kolumbiya Konqresinin Nümayəndələr Komitəsi Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi
və Xocalı soyqırımına dair qərar qəbul etmişdir
➢ “Xocalıya Ədalət”-in Kolumbiya presedenti
➢ Kolumbiya Senatı Xocalı soyqırımının 25-ci ildönümü ilə bağlı qərarnamə qəbul edib
➢ Kolumbiya Senatı Xocalı soyqırımının 29-cu ildönümü ilə əlaqədar bəyanat qəbul edib
➢ Qvatemala Konqresi (6 oktyabr 2015-ci il)
➢ Qvatemala Konqresində Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzünü pisləyən qətnamə qəbul edilib

➢ Çexiya Respublikasının Parlamenti (7 fevral 2013-cü il)
➢ Çexiya parlamenti Ermənistanı insanlığa qarşı cinayət törətməkdə pisləyən qətnamə qəbul etmişdir

➢ Bosniya və Herseqovinanın Parlament Məclisinin Xalqlar Palatası (26 fevral 2013-cü il)
➢ Bosniya və Herseqovinanın Parlament Məclisinin Xalqlar Palatası Azərbaycan Respublikasının
suverenliyinin və ərazi bütövlüyünün tanınması və hörmət olunmasına dair qətnamə qəbul etmişdir
➢ Bosniya və Herseqovina Parlament Məclisinin Xalqlar Palatasında Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün,
suverenliyinin dəstəklənməsinə və hörmət olunmasına dair yekdilliklə qətnamə qəbul olunmuşdur
➢ Bosniya və Herseqovina da Ermənistanın təcavüzkar olduğunu təsdiq etdi Prezident İlham Əliyevin
yürütdüyü xarici siyasət strategiyası erməni məkrini ifşa etməkdə davam edir
➢ Peru Respublikasının Konqresi (10 iyun 2013-cü il)
➢ Peru parlamentində Xocalı soyqırımı ilə bağlı məsələ deputatlar tərəfindən müzakirəyə çıxarılıb və qərar
qəbul olunub
➢ Panama Milli Assambleyası (7 avqust 2013-cü il)
➢ Panama Milli Assambleyasında “Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycan ərazilərinin işğal
edilməsi”nə dair qətnamə qəbul edilmişdir
➢ Honduras Milli Konqresi (24 yanvar 2014-cü il)
➢ Honduras Milli Konqresi Azərbaycan ərazilərinin işğalı və Xocalı soyqırımını tanıyan qərar qəbul edib
➢ Sudan Respublikası Milli Assambleyası (1 sentyabr 2014-cü il)
➢ Sudan Respublikası Xocalı qətliamını soyqırımı kimi tanıyıb
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➢ Sloveniya Milli Şurası (20 yanvar 2016-cı il)
➢ Sloveniya Milli Şurası Xocalı soyqırımını tanıyıb
➢ Cibuti Respublikasının Milli Assambleyası (11 yanvar 2017-ci il)
➢ Cibuti parlamenti Xocalı soyqırımını tanıyıb
➢ Daha bir ölkə Xocalı soyqırımını tanıdı
➢ Şotlandiya Parlamenti (7 fevral 2017-ci il)
➢ Şotlandiya parlamenti Xocalı faciəsinə siyasi qiymət verib
➢ Paraqvay Respublikasının Deputatlar Palatası (25 oktyabr 2017-ci)
➢ Paraqvay Deputatlar Palatası Xocalı soyqırımını tanıyıb
➢ İordaniya Senatı (19 iyun 2013-cü il)
➢ Xocalı faciəsi qurbanlarının xatirəsi İordaniyada da anılıb
➢ İndoneziya Parlamentinin Nümayəndələr Palatası (22 fevral 2017-ci il)
➢ İndoneziya parlamentinin üzvləri Xocalı soyqırımı ilə bağlı bəyanat yayıblar
➢ İndoneziyanın 40-dan çox deputatı Xocalı ilə bağlı bəyanat imzaladı
➢ İndoneziya-Azərbaycan dostluq qrupu Xocalı soyqırımı ilə bağlı bəyanat verib
➢ İndoneziya Parlamenti Xocalı soyqırımının 29-cu ildönümü münasibətilə başsağlığı verib
➢ Əfqanıstan Milli Şurasının Yuxarı Palatası (5 oktyabr 2020-ci il)
➢ Əfqanıstan Milli Şurasının Yuxarı Palatası Azərbaycanın suverenliyi və ərazi bütövlüyünün
dəstəklənməsinə dair bəyanat qəbul edib
➢ Pakistanın Xeybər Puxtunxva Əyalət Assambleyası (21 fevral 2020-ci il)
➢ Pakistanın Xeybər Puxtunxva əyalətinin Assambleyası Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə hörməti təsdiq
edən qətnamə qəbul edib
➢ Soyqırımın tanınması işi davam edir
➢ Türkiyə Böyük Millət Məclisi
➢ Keçiörən bələdiyyəsi Xocalı soyqırımını rəsmən tanımışdır
➢ Xocalı soyqırımı: Türkiyə Böyük Millət Məclisində müzakirələr
➢ Ankara dünyanı Xocalı soyqırımını tanımağa çağırdı
➢ Türkiyədə Xocalı soyqırımının tanınması üçün kampaniya başladı
➢ Türkiyə bələdiyyələri Xocalı soyqırımını tanıyacaq
➢ Türkiyə parlamentinə Xocalı soyqırımının tanınması ilə bağlı qanun layihəsi təqdim olunacaqdır
➢ “Xocalı soyqırımının TBMM-də tanınacağına əminəm"
➢ Türkiyə qeyd-şərtsiz Xocalı soyqırımını tanımalıdır?
➢ Türkiyə Böyük Millət Məclisinin Xarici Əlaqələr Komissiyası Xocalı soyqırımı ilə
yaymışdır

bağlı bəyanat

➢ Türkiyə parlamenti Xocalı soyqırımını müzakirə etdi
➢ Türkiyə Böyük Millət Məclisinin plenar iclasında Xocalı soyqırımı müzakirə olunmuşdur
➢ "Zaman gələndə Türkiyə parlamenti Xocalı soyqırımı ilə bağlı qərar verəcək"
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➢ Ankaranın Kızılcahamam bələdiyyə məclisi Xocalı soyqırımının tanınması haqqında qərar qəbul etmişdir
➢ Xocalı faciəsinin soyqırımı kimi tanınması üçün İsveçrə parlamentinə müraciət göndəriləcəkdir
➢ Eduard Lintner ermənilərin Xocalıda törətdikləri cinayətlərlə əlaqədar
göndərmişdir

Bundestaqa müraciət

➢ Belçika parlamentində Xocalı soyqırımının müzakirəsi gözlənilir
➢ "Xocalıya ədalət" kampaniyası çərçivəsində Niderland parlamentinə faciənin iyirminci ildönümü ilə
əlaqədar müraciət və bu soyqırımın tanınmasına dair 1 milyon yerli vətəndaşın imzalar toplusu təqdim
edilmişdir
➢ Xocalı faciəsinin beynəlxalq aləm tərəfindən soyqırımı kimi tanınması üçün fəaliyyət davam edir
➢ Almaniya Federal parlamenti Xocalı qırğını və Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair yeni sənəd qəbul edib
➢ Beynəlxalq ictimaiyyət Xocalı soyqırımını tanımalıdır
➢ Belçika parlamentində Dağlıq Qarabağ dinləmələri keçirilib
➢ Lev Spivak: “Knessetdə Xocalı soyqırımını tanıda bilərik”
➢ “Dünya Xocalı soyqırımını tanıyana qədər yorulmadan işləyəcəyik”
➢ Macarıstan Xocalı soyqırımını tanıya bilər
➢ İtaliya parlamentində Xocalı haqqında təqdimat olub
➢ Avropa Azərbaycanlıları Konqresi «Xocalı soyqırımının tanınmasına dair imza aksiyası»na qoşulmağa
çağırmışdır
➢ Rumıniya parlamentinin deputatlar palatası
➢ İndoneziyada Xocalı soyqırımının tanınması üçün imza toplanılır
➢ İordaniya Senatı Xocalı soyqırımı ilə bağlı bəyanat qəbul edib
➢ İordaniya Senatı Xocalı soyqırımı ilə bağlı bəyanat qəbul etmişdir
➢ Ermənistan parlamentində Xocalı soyqırımı etiraf olundu
➢ Xocalı Soyqırımını Tanıtma və Araşdırma Mərkəzi sədrinin AzərTAc-a müsahibəsi Türkiyə mətbuatında
böyük maraq doğurmuşdur
➢ “Xocalı soyqırımı İndoneziya parlamenti tərəfindən rəsmən tanınır”
➢ Xocalı soyqırımını tanıyanların sayı artır
➢ Azərbaycan diasporu Xocalı soyqırımının İsveç parlamentində müzakirəyə çıxarması üçün danışıqlar
aparır
➢ Xocalı soyqırımının dünyada tanıdılması istiqamətində ardıcıl iş aparılır
➢ Xocalı soyqırımı Latviya Seymində müzakirə edilib
➢ Latviya Seymi Xocalı soyqırımı ilə əlaqədar bəyanat qəbul edib
➢ İsrail dövləti Xocalı soyqırımını tanıyır
➢ XX əsrin ən dəhşətli faciələrindən biri olan Xocalı soyqırımının dünyada tanıdılması istiqamətində ardıcıl
tədbirlər görülür
➢ Moldova konfransı Xocalı soyqırımının tanıdılmasında daha bir addım oldu
➢ Gürcüstan Parlamentində ilk dəfə Xocalı soyqırımı ilə bağlı məsələ qaldırılıb
➢ Avstraliya Azərbaycanlıları Cəmiyyəti Avstraliya XİN-ə Xocalı soyqırımının tanınması xahişi ilə
müraciət edib
➢ Avstraliyada Xocalı faciəsi Holokost soyqırımına bərabər tutulur
➢ Xocalı soyqırımı ilə bağlı Fransa prezidentinə müraciət olundu
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➢ Fransada Xocalı soyqırımının tanınması ilə bağlı petisiyaya qoşulanların sayı 8 minə çatıb
➢ Xocalı soyqırımının tanıdılması istiqamətində növbəti addım
➢ Xocalı faciəsinin soyqırım kimi tanıdılması çətin məsələ deyil
➢ 12 dövlət Xocalı faciəsini soyqırımı aktı kimi tanıyır
➢ Dünya Xocalını tanıyır
➢ Xocalı faciəsini dünyanın 16 ölkəsi və ABŞ-ın 24 ştatı tanıyıb
➢ Beynəlxalq ictimaiyyət Xocalı soyqırımını tanımalıdır
➢ Ukraynada Xocalı soyqırımının tanıdılması istiqamətində müraciət edilib
➢ Estoniya parlamentinin Azərbaycan ilə dostluq qrupu Xocalı soyqırımının 29-cu ildönümünə dair bəyanat
qəbul edib
➢ Soydaşlarımız İsveç qanunvericilərini Xocalı soyqırımını tanımağa çağırıb
➢ Azərbaycanın Rus İcması dünya ictimaiyyətindən Xocalı soyqırımının tanınmasını tələb edir
➢ Soydaşlarımız Kanadanın Baş nazirini Xocalı soyqırımını tanımağa çağırıb
➢ Azərbaycan icması britaniyalı deputatları Xocalı soyqırımını tanımağa çağırıb
➢ Azərbaycan diasporu Xocalı soyqırımı ilə bağlı Niderland parlamentinə müraciət edib
➢ Həmvətənlərimiz Finlandiya parlamentinə müraciət edib
➢ Xocalı soyqırımını tanıyan ölkələrin sayı artır
➢ Xocalı soyqırımının tanıması üçün Avstriyanın Federal Kanslerinə çağırış edilib
➢ “Xocalı soyqırımının tanınması Azərbaycanın xarici siyasətinin əsas istiqamətlərindəndir”
➢ Misirli tədqiqatçı: İslam ölkələrinin hər biri Xocalı qırğınını soyqırımı kimi tanımalıdır
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Xocalı soyqırımı beynəlxalq hüquq müstəvisində
Xocalı faciəsi beynəlxalq cinayət olaraq Ermənistan Respublikasının
Azərbaycan xalqına qarşı apardığı məqsədyönlü soyqırımı siyasətinin tərkib hissəsidir
(məruzə)
Vəfaddin İBAYEV,
Azərbaycan MEA İnsan Hüquqları İnstitutu
Ekspert Şurasının üzvü
Hörmətli cənab sədr!
Hörmətli Ekspert Şurasının üzvləri!
I. Xocalı hadisələri azərbaycanlılara qarşı soyqırımının tərkib hissəsi kimi
Azərbaycan xalqının tarixində soyqırımı kimi siyasi və hüquqi qiymətini almış hadisələr tarixi kökü
etibarilə bir zamanlar Osmanlı imperiyasının torpaqlarının bölüşdürülməsi - Şərq məsələsinin həyata keçirilməsi
üçün uydurulmuş, əslində mövcud olmayan "erməni məsələsi" ilə bağlıdır. Şərq məsələsinin həyata
keçirilməsindən bəhrələnmək istəyən erməni millətçiləri XVIII əsrin sonlarından başlayaraq Türkiyə, XIX
əsrdən isə Azərbaycanın torpaqları hesabına "Böyük Ermənistan" yaratmaq xülyasına düşmüş və bundan sonra
məqsədlərinə çatmaq üçün müxtəlif yerlərdə milli zəmində qırğınlar törətmişlər.
Rusiya və İran arasında bağlanmış Gülüstan və Türkmənçay müqavilələrindən sonra ermənilər kütləvi
şəkildə Azərbaycan torpaqlarında məskunlaşdırılmışlar. Azərbaycan torpaqlarında azərbaycanlılara qarşı 19051907-ci illərdə, 1918-ci ildə qırğınlar törədilməklə soyqırımı siyasəti həyata keçirilməyə başlanmışdır.
Ermənistan dövləti tərəfindən azərbaycanlılara qarşı aparılan etnik təmizləmə siyasəti SSRİ-nin yarandığı
ilk illərdən başlanmışdır. Belə ki, Azərbaycan SSR-in tərkibində Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin
yaradılması ilə Azərbaycanda ermənilərin milli azlıqda olması probleminin öz həllini tapmasına baxmayaraq,
həmin dövrdə Ermənistan SSR ərazisində yaşayan azərbaycanlılara muxtariyyət verilməməsi tarixi ədalətsizlik
kimi qiymətləndirilməli idi. Qarabağın dağlıq ərazisində yaşayan 80 minlik erməni əhalisinə muxtariyyət
verildiyi halda, həmin dövrdə Ermənistanın 580 minlik, həmçinin Gürcüstanda yaşayan 300 minlik azərbaycanlı
əhalisinə muxtariyyət verilmədi.
Bundan sonra ermənilərin Azərbaycana qarşı millətçi-separatçı siyasəti aşağıdakı istiqamətlərdə həyata
keçirilirdi:
- Dağlıq Qarabağı Azərbaycan SSR-dən qoparmaq;
- Azərbaycan SSR-in ərazilərinə yiyələnmək;
- Ermənistan SSR-dən azərbaycanlıların köçürülməsinə nail olmaq.
Hazırda Ermənistan adlanan əzəli Azərbaycan torpaqlarından etnik təmizləmə siyasətinin tərkib hissəsi kimi
azərbaycanlıların 1948-1953-cü il deportasiyası təşkil edilir.
1948-1952-ci illərdə xaricdən gələn ermənilərin yerləşdirilməsi bəhanəsi ilə 150 mindən çox azərbaycanlı
əhalisi öz vətənindən çıxarıldı. Azərbaycanlıların Ermənistandan köçürülməsi Ermənistan ərazisindəki
azərbaycanlıların qədim məskənləri olan dədə-baba torpaqlarının boşaldılması siyasətinin həyata keçirilməsi
üçün təşkil olunmuşdu. Bu haqsızlığa uzun müddət heç bir siyasi qiymət verilməyibdir. Yalnız Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin "1948-1953-cü illərdə azərbaycanlıların Ermənistan SSR
ərazisindəki tarixi etnik torpaqlarından kütləvi surətdə deportasiyası haqqında" 18 dekabr 1997-ci il tarixli
Fərmanı ilə həmin ədalətsizliyə hüquqi qiymət verildi.
Ermənistanda həyata keçirilən etnik təmizləmənin yeni kütləvi dalğası SSRİ-nin süqutunun son illərinə
təsadüf etdi. 1988-ci ilin qışından başlayaraq Ermənistanda azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə başlandı.
"Azərbaycanlılarsız Ermənistan" şüarı altında həyata keçirilən etnik təmizləmə nəticəsində Ermənistan hakim
dairələrinin himayəsi və razılığı əsasında hazırkı Ermənistan adlanan dövlətin ərazisindən 40897 azərbaycanlı
ailəsi, 185519 nəfər azərbaycanlı məcburi qaydada deportasiya olundu. Təkcə 3 gün ərzində - 1988-ci ilin
noyabr ayının 27-dən 29-dək Ermənistan SSR-in Quqark, Spitak və Stepanavan şəhərlərində 33 nəfər
azərbaycanlı öldürülmüşdü. Ümumiyyətlə, Azərbaycan Respublikası Prokurorluğunun məlumatına əsasən 19881989-cu illərdə Ermənistanda aparılan etnik təmizləmə dövründə 216 nəfər azərbaycanlı öldürülmüşdür.
Onlardan 49 nəfəri divan tutulmaqdan qorxub qaçarkən dağlarda donmuş, 41 nəfər qəddarlıqla döyülməkdən
ölmüş, 35 nəfər uzun işgəncələrdən sonra öldürülmüş, 115 nəfər diri-diri yandırılmış, 16 nəfər güllələnmiş, 10
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nəfər təhqirlərə dözməyib infarktdan ölmüş, 2 nəfər erməni həkimləri tərəfindən xəstəxanada öldürülmüş, 3
nəfər suda boğulmuş, bir nəfər asılmış, bir nəfər əzablardan qurtarmaq üçün özünü öldürmüş, bir nəfər elektriklə
öldürülmüş, iki nəfərin başı kəsilmiş, 29 nəfər qəsdən avtomobil altına salınmaqla öldürülmüş, 3 nəfər
xəstəxanada olarkən tibbi xidmət göstərilməməsi nəticəsində ölmüş, 8 nəfər oğurlanmış və xəbərsiz itkin
düşmüşdür. Həyatdan məhrum edilmiş azərbaycanlıların yeganə günahı onların azərbaycanlı olmaları idi.
"İnsan Hüquqlarının Ümumi Bəyannamə"nin 2-ci maddəsinə əsasən isə hər bir şəxs irqindən, dərisinin
rəngindən, cinsindən, dilindən, dinindən, siyasi və digər əqidəsindən, milli və sosial mənşəyindən, əmlak,
sosial mövqe və digər vəziyyətindən asılı olmayaraq bütün hüquq və azadlıqlara malik olmalıdır. Lakin
yuxarıda göstərilənlər insan hüquq və azadlıqlarının pozulmasının adi hal deyildi. Əsrin əvvəllərindən
başlayaraq planauyğun surətdə azərbaycanlılara qarşı həyata keçirilən "etnik təmizləmə", soyqırımı idi.
Ermənistan tərəfindən azərbaycanlılara qarşı soyqırımı təkcə Ermənistan ərazisində deyil, eyni zamanda
Azərbaycan ərazilərində də davam etdirildi. Bu da bir daha təsdiq edir ki, azərbaycanlılara qarşı soyqırımı
siyasəti Ermənistanın dövlət siyasətinin tərkib hissəsidir.
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi dövründə Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş ən
amansız cinayətlərdən biri də 1992-ci ilin fevral ayının 25-dən 26-na keçən gecə baş vermiş Xocalı genosidi idi.
Həmin gecə Ermənistan Respublikasının silahlı qüvvələri öz havadarları və bir qrup muzdur dəstələri ilə
birlikdə Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ regionunda yerləşən Xocalı şəhərinə hücum edərək heç
bir günahı olmayan mülki əhalinin şəhəri tərk edə bilməmiş hissəsini qəddarlıqla qətlə yetirmişlər. Şahidlər
təsdiq edirlər ki, həmin gecə onlarla qadın, 2 yaşından 15 yaşınadək uşaq və qoca güllələnmiş, bəzi meyidlərdə
bir neçə xəsarət yerləri aşkar edilmişdir ki, onlardan biri yaxın məsafədən baş nahiyəsinə yetirilmiş odlu silah
xəsarətləri olmuşdur. Bu da onu göstərir ki, yaralılar sonradan odlu silahla öldürülmüşdür. Bir neçə uşaq
meyidinin qulaqları kəsilmişdir. Yaşlı qadının sifətinin sol yanağının dərisi soyulmuş, qoca kişinin qafa sümüyü
çıxarılmışdır. İlk dəfə 28 fevral 1992-ci ildə hadisə yerinə vertolyotla gələnlər 500 metr radiusda ərazinin
meyitlərlə örtüldüyünü görmüşlər.
Xocalı sakini Canan Orucov çoxsaylı insan tələfatı, xüsusən qadın və uşaqların öldürülməsi barədə məlumat
vermişdir. Onun 16 yaşlı oğlunu güllələmiş, 23 yaşlı qızını əkiz uşaqları ilə birlikdə və ikinci 18 yaşlı hamilə
qızını girov götürmüşlər.
Səriyyə Talıbova adlı şəxs göstərmişdir ki, erməni döyüşçüsünün qəbri üstündə 4 nəfər mesxet türkünün və
3 azərbaycanlının başını kəsmişlər. Valideynlərinin yanında uşaqlara işgəncə vermiş və onları öldürmüşlər.
Milli hərbi geyimdə olan azərbaycanlı əsgərin gözlərini oymuşlar.
Xocalıda mülki əhalinin tələf edilməsinin planauyğun surətdə həyata keçirilməsini təsdiq edən faktlardan
biri də odur ki, əhalinin bir hissəsi zorakılıqdan qaçıb qurtarmaq istəyərkən qabaqcadan xüsusi olaraq
düzəldilmiş pusqularda qətlə yetirilmişdir. Xocalı İcra Hakimiyyəti başçısı Elman Məmmədovun məlumatına
görə Naxçıvanik kəndi ərazisində Xocalıdan qaçan əhali avtomat, pulemyot və başqa silahlardan gülləboran
edilmişdir. Xocalılara qarşı həmin hərəkətlər ermənilərin niyyətinin məhz soyqırımı cinayətini törətməyə
yönəlmiş olduğumu göstərir.
Xocalı sakini Sənubər Ələkbərova Naxçıvanik kəndində qadın, uşaq və qoca meyidlərindən yaranmış
təpəni heç vaxt unutmayacağını bildirib. Həmin kənddə ermənilərin qurduğu pusquya düşdükdən sonra onun əri,
iki qızı - Sevinc və Hicran öldürülmüş, özü isə yaralanmışdır. Orada 200 nəfər azərbaycanlı girov
götürülmüşdür. Cəmil Məmmədov da girov düşmüş azərbaycanlılardan olmuşdur. Onun dırnaqlarını çıxarmış,
təpiklə sifətinə xəsarət yetirmiş, nəvəsini isə ondan alıb götürmüş, anası və qızı xəbərsiz itkin düşmüşdür.
Uşaqların zorla bir qrupdan alınıb başqa bir qrupa verilməsi də soyqırımı cinayətinin obyektiv cəhətini təşkil
edən əlamətlərdəndir.
Soyqırımı hadisəsindən sonra cinayətin baş verdiyi yerdə olmuş fransız jurnalisti Can İv Yunet demişdir:
"Mən müharibələr haqqında, alman faşistlərinin qəddarlığı haqqında çox eşitmişəm. Ancaq ermənilər 5-6 yaşlı
uşaqları, mülki əhalini öldürməklə onları ötüb keçiblər".
"İzvestiya" qəzetinin müxbiri V.Belıx göstərmişdir ki, Xocalı hadisələri zamanı gözləri oyulmuş, qulaqları
kəsilmiş, qafa sümükləri çıxarılmış, başları kəsilmiş meyidlərin şahidi olmuşdur.
Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi tibbi xidmətinin rəisi Xanlar Hacıyev xidməti işi ilə əlaqədar çox ölüm və
əzablarla qarşılaşsa da, Xocalı hadisələri zamanı törədilmiş vəhşiliklərdən dəhşətə gəlmişdir. Donmuş qızın
üzünün bıçaqla kəsilməsi, döyüşçünün bağırsaqlarının çıxarılaraq qarışdırılması bu cür vəhşiliklərə misaldır.
Mayor Leonid Kroveç özü 200 meyid müşahidə etdiyini, onunla bir yerdə olan polis nəfərinin 4 yaşlı
uşağının meyitini tapıb, başının əzildiyini gördükdə, ağlını itirməsinin şahidi olmasını təsdiq etmişdir.
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Moskva "Memorial" hüquq-mühafizə mərkəzinin Xocalı şəhərinin işğalı zamanı insan hüquqlarının kütləvi
pozulması faktları barədə məlumatında göstərilir: "Qaçanlar ermənilərin pusqusuna düşmüş və gülləboran
edilmişlər... Dörd gün ərzində Ağdama 200 meyid gətirilmiş, onlarca meyiddə təhqirə məruzqalma əlamətləri
olmuşdur.
Dörd meyidin başının dərisinin soyulduğu və bir meyidin başının kəsildiyi qeydə alınmışdır. Ağdamda 181
meyid (130 kişi və 51 qadın, o cümlədən 13 uşaq) dövlət məhkəmə - tibbi ekspertizasından keçirilmişdir.
Ekspertlərin rəyi ilə müəyyən edilmişdir ki, 151 nəfərin ölümünə güllə yaraları, 20 nəfərin - qəlpə yaraları səbəb
olmuş, 10 nəfər küt alətlə vurulmaqla öldürülmüşdür. Ağdamda sanitar qatar jurnalında qeydiyyatdan
keçirilənlərin 598 nəfərində xəsarət və donma faktları müşahidə olunmuşdur. Orada diri adamın baş dərisinin
soyulması faktı qeydə alınmışdır.
Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü nəticəsində minlərlə insan həyatdan məhrum edilmiş, şikəst olmuş, 900
yaşayış məntəqəsi dağıdılıb talan edilmiş, mülki əhalinin ümumi sahəsi 9 milyon kv. m. olan mülkləri dağıdılıb
yandırılmışdır. Dağıdılmış və əmlakı aparılmış yaşayış evlərinin ümumi dəyəri on milyardlarla dollar
həcmindədir.
II. Xocalı soyqırımının beynəlxalq cinayət kimi səciyyəsi
Beynəlxalq cinayət — ayrı-ayrı dövlətlərin hüquq və qanuni mənafelərini, beynəlxalq səviyyədə tanınmış
insan hüquqlarını kobud və ya kütləvi şəkildə pozan, hüquqi tərkibi beynəlxalq hüquq normalarında müəyyən
olunmuş, beynəlxalq hüquqa zidd olan əməllərə deyilir. Beynəlxalq hüquq elmində "beynəlxalq cinayət" və
"beynəlxalq xarakterli cinayət" kateqoriyaları fərqləndirilir. Soyqırımı cinayəti beynəlxalq cinayət
kateqoriyasına aiddir. Həmin cinayətlərin əsas tərkibləri İkinci Dünya müharibəsindən sonra yaradılmış
beynəlxalq hərbi tribunalların (Nürnberq və Tokio) Nizamnaməsində ifadə olunmuşdur. Sonradan həmin
cinayət tərkibləri Yuqoslaviya və Ruanda beynəlxalq cinayət tribunallarının nizamnamələrində və Beynəlxalq
Cinayət Məhkəməsinin Statutunda təkmilləşdirilməklə bir daha təsdiqini tapmışdır. Nürnberq Tribunal
Nizamnaməsində beynəlxalq cinayətlər üç qrupa ayrılmışdır:
- sülh əleyhinə cinayətlər;
- müharibə cinayətləri;
- insanlıq əleyhinə cinayətlər.
İkinci dünya müharibəsindən sonra beynəlxalq birlik genosidi müstəqil beynəlxalq cinayət kimi
fərqləndirdi. Nürnberq Tribunalı Nizamnaməsi və hökmlərində soyqırımı termini işlədilməmişdir.
Nürnberq Tribunalı Nizamnaməsinin təsnifatına görə soyqırımı insanlıq əleyhinə cinayətlərə daha yaxındır.
Lakin soyqırımı insanlıq əleyhinə cinayətlərdən müəyyən əhali qrupuna qarşı repressiyanın miqyasına və dəqiq
ifadə olunan məqsədinə görə fərqlənir. Soyqırımı müəyyən mənada müharibə cinayətlərinə də oxşardır. Belə ki,
həmin cinayətin törədilməsi hərbi əməliyyatların aparılması vaxtı ilə üst-üstə düşə bilər. Lakin soyqırımı
müharibə cinayətlərindən də məqsədinə görə fərqlənir, həm də soyqırımı dinc dövrdə də törədilə bilər (məsələn,
Kombocada Pol Poto öz xalqına qarşı soyqırımı həyata keçirmişdi). Məhz həmin əlamətlərinə görə Yuqoslaviya
və Ruanda Tribunalları nizamnamələrində, Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi Statutunda soyqırımı cinayəti
müharibə cinayəti və insanlıq əleyhinə cinayətlərdən ayrılmışdır.
Soyqırımın hüquqi məzmunu hər hansı milli, etnik, irqi, yaxud dini qrupu tam və ya qismən məhv etmək
məqsədilə törədilən aşağıdakı hərəkətlər təşkil edir:
- bu cür qrup üzvlərinin öldürülməsi;
- belə qrup üzvlərinə ağır bədən xəsarəti, yaxud əqli pozğunluq yetirilməsi;
- hər hansı qrup üçün qəsdən onun tam, yaxud qismən fiziki məhvini nəzərdə tutan həyat şəraiti
yaradılması;
- bu cür qrupda doğumun qarşısını almağa yönəldilmiş tədbirlərin görülməsi;
- uşaqların zorla bir insan qrupundan alınıb başqasına verilməsi.
Soyqırımı cinayəti üçün xüsusi niyyətin olması zəruri ünsür sayılır. Bu, soyqırımı cinayətini obyektiv
cəhətinə görə oxşar beynəlxalq cinayətlərdən fərqləndirir. Soyqırımı cinayətini təşkil edən əməllərdən hər biri
öz xarakterinə görə şüurlu, bilərəkdən və iradə ilə diktə olunan əməllərdir. Həmin əməllər heç bir halda
təsadüfən və ehtiyatsızlıq nəticəsində törədilə bilməz. Eyni zamanda, həmin əməlləri törətmək niyyəti və onların
mümkün nəticələrinin ümumən dərk edilməsi əməlin soyqırımı kimi tövsifi üçün kifayət deyildir. Burada
cinayətkarın fikrinin xüsusi istiqamətini və ya əməlin neqativ nəticələri ilə bağlı olan konkret niyyətini ortaya
çıxarmaq tələb olunur.
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Qabaqcadan xüsusi düzəldilmiş pusqulardan qaçıb canını qurtarmaq istəyən azərbaycanlı mülki əhalinin
avtomat, pulemyot və başqa silahlardan gülləboran edilməsi məhz soyqırımı niyyətini sübut edir.
Həmin cinayətin azərbaycanlı milli qrupuna qarşı yönəlməsi də göz qabağındadır.
Soyqırımı cinayətini təhlil edərkən onun əsas üç ünsürünün mövcud olması aydınlaşır:
- tanınan milli, etnik, irqi və ya dini qrupun olması;
- bu cür qrupu tamamilə və ya qismən məhv etmək niyyətinin olması (mens rea);
- tanınan qrupla bağlı genosid hərəkətlərdən hər hansı birinin törədilməsi (astus reus).
Deməli, soyqırımı aktı hökmən milli, etnik, irqi və ya dini qrupa qarşı yönəlməlidir. Başqa qrupa, məsələn,
siyasi və ya sosial qrupa qarşı yönələn bu cür hərəkətlər genosid kimi qiymətləndirilə bilməz.
Soyqırımı anlayışı qadağan olunmuş əməlin ümumi nəticələrinə dair konkret niyyətin olmasını tələb edir.
Soyqırımı cinayətinin tövsifedici əlaməti kimi niyyət özündə bir neçə cəhəti birləşdirir:
- niyyət, təsadüfi, bu və ya digər konkret qrupa məxsus olan bir, yaxud bir neçə şəxsin deyil, qrupun məhv
edilməsindən ibarət olmalıdır. Fərdin şəxsiyyəti yox, məhz müəyyən qrupa mənsubluğu soyqırımı qurbanlarını
təyin etmək üçün həlledici meyardır; - niyyət, qrupun bir qrup kimi, özü-özlüyündə, başqasından fərqlənən bir
ayrıca qurum kimi məhv edilməsindən ibarət olmalıdır. Soyqırımı bütöv insan qrupunun mövcudluğu hüququnu
tanımaqdan imtinadır. Adamöldürmə (hemosid) isə ayrı-ayrı insan varlıqlarının yaşamaq hüququnu tanımaqdan
imtina kimi səciyyələnir. Deməli, astus reus (qadağan olunmuş əməl) bir adamla məhdudlaşa bilər, lakin mens
rea (niyyət) qrupun mövcudluğu əleyhinə yönəlməlidir;
- niyyət, qrupun "tamamilə və ya qismən" məhv edilməsindən ibarət olmalıdır;
- niyyət məhz, milli, etnik, irqi və ya dini qruplardan birinin məhv edilməsindən ibarət olmalıdır.
Soyqırımı cinayətinə görə məsuliyyətin ortaya çıxması üçün müəyyən qrupun məhv edilməsindən ibarət son
nəticənin əldə olunması tələb olunmur. Bunun üçün həmin cinayətin obyektiv cəhətini təşkil edən əməllərdən
hər hansı birinin müəyyən qrupun bir qrup kimi tamamilə və ya qismən məhv edilməsi niyyəti ilə törədilməsi
kifayətdir.
Genosidin obyektiv cəhətinə aid olan məhvetmə anlayışı qrupun fiziki və ya bioloji vasitələrlə fiziki məhv
olunmasını bildirir. Burada söhbət qrupun milli, din, dil, mədəni və ya digər özünəməxsusluğunun məhv
olunmasından getmir. Soyqırımı cinayətinin obyektiv cəhətinə "mədəni genosid" aid deyildir.
"Barcelona Traction Case" işi üzrə qərarında BMT-nin Beynəlxalq Məhkəməsi soyqırımı aktlarının qadağan
olunması və bağlı öhdəlikləri erga omnes öhdəliklər adlandırmışdır.
Beynəlxalq Məhkəmə Soyqırımı cinayətinin qarşısının alınması və cəzalandırılması haqqında
Konvensiyanın əsasında duran prinsipləri beynəlxalq adət hüququnun bir hissəsi, bütün dövlətlər üçün məcburi
xarakter daşıyan normalar kimi tanımışdır.
Soyqırımı cinayətinin olduğu kimi qiymətinin verilməsi və beynəlxalq hüquq normalarının tələb etdiyi kimi onu
törədənlərin layiqli cəzalarını alması zəruridir.
III. Xocalı soyqırımının beynəlxalq cinayət kimi hüquqi əsasları
Xocalı soyqırımının beynəlxalq cinayət kimi tövsifi üçün hüquqi əsaslar aşağıdakılar hesab olunmalıdır:
1) BMT Baş Məclisinin 9 dekabr 1948-ci il tarixli 260 (III) saylı qətnaməsi ilə qəbul edilmiş Soyqırımı
cinayətinin qarşısının alınması və cəzalandırılması haqqında Konvensiya (Konvensiya 1951-ci ildə qüvvəyə
minmişdir);
2) Nürnberq Hərbi Tribunalının Nizamnaməsi (Nizamnamədə birbaşa soyqırımı cinayəti göstərilməsə də, həmin
cinayəti təşkil edən əməllər insanlıq əleyhinə cinayətlər və müharibə cinayətləri kimi nəzərdə tutulmuşdur);
3) Yuqoslaviya Beynəlxalq Cinayət Tribunalı Nizamnaməsi (mad. 4);
4) Ruanda Beynəlxalq Cinayət Tribunalı Nizamnaməsi (mad.l);
5} Beynəlxalq Cinayət məhkəməsinin Statusu (mad. 6);
6) Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi (mad. 103);
7) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin "Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında" 26 mart 1998-ci il tarixli
Fərmanı.
IV. Xocalı soyqırımının beynəlxalq hüquqi nəticələri
Beynəlxalq hüquq soyqırımı cinayəti ilə əlaqədar aşağıdakıları müəyyənləşdirmişdir:
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1. Soyqırımı cinayəti törətmiş şəxslərin cinayət mühakiməsi və cəzalandırılması labüddür. Beynəlxalq
hüquq soyqırımı cinayətinin anlayışını müəyyən etməklə yanaşı, həmin cinayəti törətmiş şəxslərin məsuliyyətini
də müəyyənləşdirir. Belə ki, Soyqırımı cinayətinin qarşısının alınması və cəzalandırılması haqqında
Konvensiyanın 5-ci maddəsinə əsasən iştirakçı dövlətlər soyqırımı cinayətini törətməkdə təqsirli olan şəxslərin
cəzalandırılması üçün təsirli tədbirlər görməlidirlər. Konvensiyanın 6-cı maddəsinə əsasən həmin şəxslər
dövlətin ərazisində səlahiyyətli məhkəmələrdə mühakimə olunmayıbsa, beynəlxalq məhkəmə tərəfindən
mühakimə edilməlidirlər.
2. Soyqırımı cinayətinin təkcə icraçıları deyil, soyqırımı törətməyə sui-qəsd, soyqırımına birbaşa və açıq
təhrikçilik, soyqırıma cəhd və soyqırımında iştirak etmək də cinayət məsuliyyəti doğurur.
3. Soyqırımı cinayəti törətmiş şəxslərə universal yurisdiksiya prinsipi tətbiq olunmalıdır.
Ənənəvi olaraq milli məhkəmə orqanlarının yurisdiksiyası dövlətin ərazisində cinayət törətmiş şəxslərlə
məhdudlaşır. Hazırda beynəlxalq hüquq beynəlxalq cinayətlərin dövlətin ərazisindən kənarda törədilməsindən,
cinayəti törədənin və ya zərər çəkmişin həmin dövlətin vətəndaşı olmamasından, eyni zamanda həmin
cinayətlərin ölkənin dövlət maraqlarına ziyan vurub-vurmamasından asılı olmayaraq milli məhkəmə orqanlarına
həmin cinayətlərlə bağlı yurisdiksiyanı həyata keçirməyə imkan verir. Hətta beynəlxalq hüquq milli məhkəmə
orqanları üzərində bu cür öhdəlik qoyur, yəni universal yurisdiksiya tələb edir.
Yurisdiksiyanın universallığı aut yudisare, aut dedere (ya cəzalandır, ya da ver) prinsipindən irəli gəlir.
Bu prinsipə müvafiq olaraq dövlət müharibə cinayətini törətməkdə şübhəli bilinən və ya bu cinayətin
törədilməsi barədə əmr vermiş şəxsi axtarmalı və vətəndaşlıq mənsubiyyətindən asılı olmayaraq məhkəmə
məsuliyyətinə almalıdır.
4. Soyqırımı cinayətini törətməkdə əmrin icrası istinad şəxsi cinayət məsuliyyətindən azad etmir.
Dövlətin aktları onun vəzifəli şəxslərinin fəaliyyəti olduğundan, təqsirə görə yalnız dövlətə sanksiya tətbiq
edilməsi ilə kifayətlənmək olmaz. Belə hallarda cinayətkar əməlin təşkilatçıları, rəhbərləri, icraçıları - konkret
fiziki şəxslər də cəzalandırılmalıdır.
Soyqırımı cinayəti törədilməsinə görə dövlətin cinayətkar əmrlər verən, bu əmrləri icra edən vəzifəli
şəxsləri də məsuliyyət daşıyır.
Cinayətkar əmr verən şəxsin məsuliyyəti şübhə doğurmur. Çünki vəzifəli şəxsin əməli iki tələbi —
tabeliyində olan şəxsin hüquqa uyğun davranışını təmin etmək və hüquqa müvafiq fəaliyyət göstərmək tələbini
pozur.
Nürnberq Hərbi Tribunalı Nizamnaməsinin 8-ci maddəsi ilə müəyyən edilmişdir ki, müqəssirin hökumət
sərəncamı və ya rəisin əmrinə görə fəaliyyəti onu məsuliyyətdən azad etmir, lakin tribunal ədalət
mühakiməsinin maraqları tələb etdiyi hallarda bunu, cəzanı yüngülləşdirmək üçün əsas hesab edə bilər.
Yuqoslaviya Beynəlxalq Tribunalının Nizamnaməsində də tabelikdə olan şəxslərin öz cinayətkar
hərəkətlərini hökumətin və ya yüksək vəzifəli şəxsin əmri əsasında törətməsi onların məsuliyyətini aradan
qaldıran hal kimi nəzərdə tutulmamışdır.
Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin Statusuna əsasən Məhkəmənin yurisdiksiyası altına düşən cinayətlərin,
hökumətin, mülki və ya hərbçi rəisin əmri ilə törədilməsi, aşağıdakı hallar istisna olmaqla, şəxsi cinayət
məsuliyyətindən azad etmir:
- müvafiq hökumətin və ya rəisin göstərişini yerinə yetirmək bu şəxsin qanuni vəzifəsidirsə;
- bu şəxs əmrin qeyri-qanuniliyini bilməmişdirsə;
- əmr açıq-aşkar qeyri-qanuni olmamışdırsa.
Statusa əsasən, soyqırımı cinayətinin və insanlıq əleyhinə cinayətlərin törədilməsi haqqında əmrlər açıq-aşkar
qeyri-qanunidir.
5. Soyqırımı cinayətinin törədilməsinin qarşısının alınması üçün tədbir görməməyə görə rəhbər şəxs
məsuliyyət daşıyır.
Komandirin məsuliyyət prinsipi onun tabeliyində olan şəxs tərəfindən beynəlxalq humanitar hüququn
pozulmasının qarşısını almaq və ya aradan qaldırmaq üçün tədbir görmədiyi hallara şamil edilir.
Cinayət hüququnda tədbir görməməyə görə cinayət məsuliyyətinin sərhədləri dəqiqləşdirilmiş və məsuliyyət
konkret hallardan asılı olaraq meydana çıxır. Beynəlxalq humanitar hüquq pozuntusunun qarşısının alınması
üçün komandirin açıq surətdə tədbir görməməsi Cenevrə Konvensiyalarında ciddi pozuntu kimi
müəyyənləşdirilmiş və cinayətlərin qarşısının alınması sisteminin bir hissəsini təşkil edir. Tabeliyində olan
şəxslərin ciddi pozuntu törətməsi rəisin də həmin cinayətlərə görə məsuliyyətini yaradır.
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Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zamanı təkcə bir-başa beynəlxalq cinayət törətmiş
şəxslər deyil, həm də həmin cinayətlərin qarşısını almaq üçün tədbir görməmiş mülki hakimiyyət və hərbi rəis
heyəti də cinayət məsuliyyəti daşıyır.
6. Soyqırımı cinayətlərinə cinayət məsuliyyətinə cəlbetmə müddətləri tətbiq edilmir.
BMT Baş Məclisinin 26 noyabr 1968-ci il tarixli 2931(XXIII) saylı qətnaməsi ilə qəbul edilmiş "Müddətin
müharibə cinayətləri və insanlıq əleyhinə cinayətlərə tətbiq edilməməsi haqqında" Konvensiyasının 1-ci
maddəsinə əsasən müharibə cinayətləri törədildiyi vaxtdan asılı olmayaraq, onlara cinayət məsuliyyətinə
cəlbetmə müddəti tətbiq edilmir.
Azərbaycan Respublikası CM-nin 75.5 maddəsinə əsasən Məcəllənin Xüsusi hissəsinin müvafiq
maddələrində nəzərdə tutulmuş sülh və insanlıq əleyhinə cinayətlər və müharibə cinayətləri törətmiş şəxslərə
cinayət məsuliyyətinə cəlbetmə müddəti barədə müddəalar tətbiq olunmur. Həmin cinayətləri törətmiş şəxslər
cinayətin törədilməsindən nə qədər vaxt keçməsindən asılı olmayaraq cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmalı və
məhkum edilməlidirlər. Bu müddəa ona əsaslanır ki, həmin cinayətlər nəticəsində Beynəlxalq Birliyə və
bəşəriyyətə vurulmuş ziyan öz ağırlığına görə istisna təşkil edir və əgər həmin cinayəti törətmiş şəxs ədalətli
məhkəmə qərarına əsasən cəzalandırılmasa, ödənilə bilməz.
Beynəlxalq cinayətlərə məsuliyyətə cəlbetmə müddətinin tətbiq olunmaması ona dəlalət edir ki, ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zamanı törədilmiş beynəlxalq cinayətlərdən nə qədər vaxt ötsə də,
həmin cinayətləri törətmiş şəxslər cinayət məsuliyyətinə alınmalıdırlar.
7. Soyqırımı cinayətinə görə qanunun retroaktiv tətbiqinə yol verilir.
Dövlətdaxili qanunvericilikdə nəzərdə tutulmamasından asılı olmayaraq beynəlxalq aləm tərəfindən qəbul
edilmiş hüquq prinsiplərinə əsasən cinayət sayılan hər hansı əmələ görə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmənin
zəruriliyi Nürnberq Hərbi Tribunalının Nizamnaməsində və həmin Tribunalın qərarlarında ifadəsini tapmış və
beynəlxalq hüququn prinsipləri kimi tanınmış müddəalarda nəzərdə tutulmuşdur.
Vətəndaş və siyasi hüquqlar haqqında Beynəlxalq Paktın 15-ci maddəsinin 2-ci hissəsində göstərilir ki, bu
maddədə heç nə hər hansı bir şəxsin törədilərkən beynəlxalq aləm tərəfindən qəbul olunmuş hüquq prinsiplərinə əsasən cinayət olan hər hansı bir əməlinə, yaxud xətasına görə məhkəməyə verilməsinə və cəzalandırılmasına
mane olmur.
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zamanı törədilmiş bir sıra cinayətlər onların baş
verdiyi dövrdə Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsində beynəlxalq cinayət kimi ifadəsini tapmamışdı.
Lakin bu, heç də həmin cinayəti törədən şəxslərin cinayət məsuliyyətini istisna etmir. Çünki yuxarıda qeyd
olunan beynəlxalq cinayətlərə görə məsuliyyətin zəruriliyi barədə müddəa artıq Beynəlxalq Birlik tərəfindən
qəbul edilmiş və beynəlxalq hüququn adət norması kimi fəaliyyət göstərir. Ona görə də azərbaycanlılara
münasibətdə törədilmiş vəhşiliklər beynəlxalq aləm tərəfindən qəbul olunmuş hüquq prinsiplərinə müvafiq
olaraq beynəlxalq cinayət kimi tanınmış və həmin cinayət əməllərinə görə heç nə həmin cinayəti törətmiş
şəxsləri cinayət məsuliyyətindən azad edə bilməz.
8. Soyqırımı cinayətini törətmiş şəxslər cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmək üçün tələb edən dövlətə
verilməlidir.
Beynəlxalq hüquq və cinayət hüququnda cinayətkarların verilməsi dedikdə, cinayət törətmiş və ya onu
törətməkdə şübhəli hesab edilən şəxsin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi və ya ona münasibətdə ittiham
hökmünün icra olunması üçün bir dövlət tərəfindən başqa dövlətə verilməsi başa düşülür. Müharibə cinayəti
törətmiş şəxslərin verilməsi ilə əlaqədar beynəlxalq səviyyədə bağlanmış müqavilələrdə nəzərdə tutulan
məsələlər milli qanunvericilikdə də öz əksini tapmışdır. "Müddətin müharibə cinayətləri və insanlıq əleyhinə
cinayətlərə tətbiq edilməməsi haqqında" Konvensiyanın 2-ci maddəsinə müvafiq olaraq iştirakçı 3 dövlətlər
müharibə cinayəti törətmiş şəxslərin beynəlxalq hüquqa müvafiq olaraq təhvil verilməsi üçün şərait I
yaradılmasına yönəldilmiş qanunvericilik və digər xarakterli bütün lazımi daxili tədbirləri görməyi öhdələrinə
götürürlər. BMT Baş Məclisinin qəbul etdiyi Müharibə cinayətləri, insanlıq əleyhinə cinayətlər törətməkdə
müqəssir olan şəxslərin aşkara çıxarılması, həbs edilməsi, təhvil verilməsi və cəzalandırılmasına dair beynəlxalq
əməkdaşlığın prinsiplərində də müharibə cinayətləri törətmiş şəxslərin verilməsi barədə müddəalar öz əksini
tapmışdır.
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zamanı beynəlxalq cinayət törətmiş şəxslərin tələb
olunması və mühakimə edilməsi üçün hüquqi baza mövcuddur. Həmin hüquqi əsaslara söykənərək soyqırım
cinayəti, müharibə cinayətləri və insanlıq əleyhinə cinayət törətmiş şəxslərin axtarılıb tapılması, tələb olunması
və mühakimə edilməsi istiqamətində fəaliyyət canlanmalıdır.
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Xocalı şəhərində soyqırım - sülh və bəşəriyyət əleyhinə cinayət kimi
(milli və beynəlxalq cinayət qanunvericiliyinin təhlili)
I HİSSƏ
Xocalı beynəlxalq soyqırım cinayəti kimi
Soyqırım (yunan dilindən tərcümədə yevoç, - soy, nəsil, caedo - öldürürəm mənasını verir) - hər hansı
bir milli, etnik, irqi və ya dini qrupun tam və müəyyən hissəsinin məhv edilməsi məqsədilə törədilən
hərəkətlərdə ifadə olunan və aşağıdakı yollarla həyata keçirilən beynəlxalq cinayətdir:
bu qrupların üzvlərinin öldürülməsi;
onların sağlamlığına ağır zərər yetirilməsi;
uşaqların doğulmasına zorakı əngəllər yaradılması;
bir qrupa mənsub olan uşaqları zorla başqa qrupa keçirilməsi;
zorla köçürmə;
qrupun məhv edilməsinə yönələn həyat şəraitinin yaradılması.
Təəssüflər olsun ki, qədim dövrlərdən başlayaraq çağdaş günlərədək bəşəriyyət tarixində bir çox
soyqırım aktlarına rast gəlmək olar. Belə halların baş verməsi əsasən dünyanın yenidən bölgüsü və yeni kolonial
imperiyaların yaranması ilə əlaqədar baş vermiş iki dünya müharibəsi dövründə təcavüzkar müharibələr və
istilalar, qəsbedici yürüşlər, ölkədaxili dini və etnik zəminli toqquşmaların baş verməsi ilə xarakterikdir
Soyqırım cinayəti ilk dəfə 1948-ci ildə ("Genisid cinayəti haqqında xəbərdarlıq və onun
cəzalandırılması haqqında Konvensiya") beynəlxalq hüquqi status almışdır. Soyqırıma yalnız beynəlxalq cinayət
kimi baxılmır. Belə ki, Azərbaycan Respublikasında soyqırım cinayəti sülh və bəşəriyyət əleyhinə olan
cinayətlərə aid edilir və onun törədilməsinə görə xüsusi cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutulur. (CM maddə 103).
Soyqırımın əsas ictimai təhlükəliliyi ondan ibarətdir ki, bu cinayətin törədilməsi nəticəsində ayrıca
mədəniyyəti, adətləri, ənənələri və s. yaşam tərzi milli, etnik, irqi və ya dini insanlar qrup tamamilə və ya
qismən öz mövcudluğunu itirə bilər. Bu isə insanlar birliyinin müxtəlifliyinin itirilməsinə və beynəlxalq
nizamasalma qanunauyğunlarının əsaslarının sarsılmasına gətirib çıxara bilər. BMT-nin Baş Məclisinin 10
dekabr 1948-ci il qəbul etdiyi "Ümumdünya insan hüquqları" Bəyannaməsində qeyd olunur ki, hər bir insanın
yaşamaq, azadlıq və şəxsi toxunulmazlıq hüququ vardır, heç kəs insan ləyaqətini alçaldan alçaldıcı və qeyriinsani cəza və işgəncələrə məruz qala bilməz, hər bir insan onun harada olmasından asılı olmayaraq hüquq
subyekti hesab olunur və bütün insanlar qanun qarşısında bərabərdirlər və qanunlarla eyni dərəcədə müdafiə
olunurlar.
Soyqırım - beynəlxalq hüququn qəbul edilmiş ümumi prinsip və normalarının, habelə insan hüquq və
azadlıqlarının kobud surətdə pozulmasıdır.
Soyqırımın obyektiv cəhəti aşağıdakı hərəkətlərin birinin edilməsində ifadə oluna bilər:
milli, etnik, irqi və ya dini insan qrupu üzvlərinin tam və ya qismən qətli;
milli, etnik, irqi və ya dini insan qrupu üzvlərinin sağlamlığına ağır xəsarət yetirilməsi;
yuxarıda sadalanmış qrup üzvləri arasında doğumun məcburi kəsilməsi;
yuxarıda sadalanan qruplarda dünyaya gəlmiş uşaqların digər milli, etnik, irqi və ya dini qruplara
verilməsi;
milli, etnik, irqi və ya dini qrupun üzvlərinin fiziki mövcudluğunun məhvinə yönəlmiş yaşayış şəraiti
yaradılması.
Soyqırımı təşkil edən hərəkətlər kimi yuxarıda göstərilmiş qrupların üzvlərinin qəsdən öldürülməsi,
onların sağlamlıqlarına ağır zərər vurulması, qrup üzvü olan valideynlərin həmin qrup daxilində valideyn
hüquqlarından məhrum edilməsi, habelə həmin qruplarda təbii doğumun məcburi dayandırılması və ya belə
qrupların fiziki məhvinə gətirib çıxaracaq şəraitin yaradılması çıxış edir.
Bu zaman milli insan qrupları anlayışı altında yaşadığı ərazidən asılı olmayaraq eyni millətə bağlı olan
müəyyən insan topluları başa düşülür. Millət dedikdə isə ümumi dilə, psixikaya və mədəniyyətə, yaşayış
ərazisinə və digər adət-ənənələrə malik olan, tarixən təşəkkül tapmış insan qrupları nəzərdə tutulur.
Etnik qrup üzvlərinin hər hansı bir xalqa mənsub olduğu insanlar qrupudur.
İrqi qrup dedikdə müəyyən ikinci dərəcəli xarici əlamətlərlə (dərinin rəngi, saçlar, gözlər, başın forması,
boy və s.) və tarixi xüsusiyyətlərinə görə oxşar insanlardan ibarət təbii qruplar başa düşülür.
Dini qrup - yaşadıqları cəmiyyətdən fərqli olan dinə qulluq edən insanların müəyyən birliyidir.
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Doğumun məcburi kəsilməsinə insanların yetkinlik yaşında qeyri-qanuni kastrasiya və ya sterilizasiya
olunması və qadınların iradəsi əleyhinə olaraq hamiləliyin süni olaraq dayandırılması, həmçinin də bu qrup
üzvləri arasında doğumun dayandırılmasına aid digər məcburi tədbirlər aid edilir.
Müəyyən milli, etnik, irqi və dini qrupa mənsub olan uşaqların məcburi olaraq digər milli, etnik, irqi və
ya dini qruplara verilməsi dedikdə valideynlərin iradəsi əleyhinə olaraq, uşaqların zorla götürülməsi və onların
valideyn olmayan digər şəxslərə verilməsi (əvəzli və ya əvəzsiz ) başa düşülür.
Qanunda göstərilmiş insanların məcburi köçürülməsi dedikdə bu qrupların üzvlərinin onların məhvinə
səbəb ola biləcək fərqli iqlim və təbii şəraiti olan yerlərə köçürülməsi anlaşılır.
Belə qrup üzvlərinin fiziki məhvinə yönəldilmiş yaşayış şəraitinin yaradılması dedikdə isə bu və ya
digər şərt daxilində insanların məhvini labüd edən tədbirlər və ya tədbirlər kompleksinin (qrupun yaşadığı ətraf
mühitin radioaktiv, kimyəvi və bioloji zəhərlər və maddələrlə zəhərlənməsi, qrupun mövcudluğunun şərti olan
məşğuliyyətin qadağan edilməsi və s.) məqsədli həyata keçirilməsi başa düşülür.
Soyqırım cinayəti qanunda göstərilmiş nəticələrin yarandığı andan bitmiş hesab edilir. Edilən hərəkətlər
və nəticələr arasında səbəbli əlaqə olmadıqda əməl soyqırım tərkibi yaratmır.
Bu cinayətin subyekti həm dövlət vəzifəsi tutan şəxslər, həm də 16 yaşına çatmış fəaliyyət qabiliyyətli
istənilən şəxs ola bilər.
Subyektiv cəhətdən soyqırım birbaşa qəsdlə xarakterizə olunur. Çünki təqsirləndirilənin məqsədi
qanunda göstərilmiş üsullarla müəyyən milli, etnik, irqi və dini qrupun tam və ya qismən məhv edilməsi olur.
XX əsrin əsas soyqırım faktlarından biri kimi Xocalı soyqırımını göstərmək olar. 15 il əvvəl ermənilərin
silahlı təcavüzü zamanı Xocalı şəhərinin bütün mülkü əhalisi faktiki olaraq vəhşicəsinə qətlə yetirildi. Xocalıda
azərbaycanlıların bəşəriyyət tarixində kütləvi insan qırğınları sırasına yazılan bu qətli "Xocalı faciəsi" adını aldı.
Xocalı faciəsi - Azərbaycan şəhəri olan Xocalının əhalisinin erməni silahlı birləşmələri tərəfindən
kütləvi qətli, Qarabağ münaqişəsinin ən qanlı faciəsi kimi tarixə düşdü. 1992-ci ilin fevral ayının 25-dən 26-na
keçən gecə erməni silahlı birləşmələri keçmiş SSRİ-nin Stepanakertdə (Xankəndində) yerləşdirilmiş 366-cı
motoatıcı alayının ağır texnikasının və şəxsi heyətinin dəstəyi altında Xocalı şəhərini işğal etdilər. Bunun
nəticəsində qadınlar, qocalar və uşaqlar da daxil olmaqla yüzlərlə dinc sakin həlak oldu.
Erməni silahlı birləşmələrinin Xocalıya hücumu şəhərin əlverişli strateji mövqeyi ilə əlaqədar idi.
1991-ci ilin statistik göstəricilərinə görə 6300 nəfər əhalisi olan şəhər Xankəndindən 10 km Cənub-Şərqdə,
Qarabağ dağlarının yüksəkliyində yerləşir. Xocalıdan Ağdam-Şuşa, Əskəran-Xankəndi yolları keçir və
Qarabağdakı yeganə hava limanı bu şəhərdə yerləşir.
Sonuncu illərdə baş vermiş hadisələrlə əlaqədar olaraq şəhərdə Fərqanədən (Özbəkistan) məcburi
qaçmış 54 mesxeti-türk ailəsi, Dağlıq Qarabağın və Ermənistandan qovulmuş azərbaycanlı ailələr
məskunlaşmışdı. Bu səbəbdən şəhərdə Azərbaycanın iri sənaye müəssisələrinin filiallarının, yaşayış evlərinin və
digər məişət obyektlərinin tikintisi genişlənmişdi.
1991-ci ilin yazından Xocalı faktik olaraq erməni silahlı birləşmələri tərəfindən blokadaya alınmışdı və
Dağlıq Qarabağdan Azərbaycan daxili qoşunlarının çıxarılması ilə bu blokada tamamlandı. 1992-ci ilin
yanvarından Xocalıya elektrik verilməsi dayandırıldı. Əhalinin bir qismi blokadada olan şəhəri tərk etdi. Lakin
şəhərin icra başçısı Elman Məmmədovun təkidli xahişlərinə baxmayaraq, əhalinin şəhərdən tam evakuasiyası
təşkil olunmadı.
Şəhərlə yalnız vertolyot vasitəsilə əlaqə saxlamaq olurdu: Ağdamdan qısa uçuş və sərt spiralvari eniş.
Yanvarda amerikan jurnalisti Tomas Qols bu sıxıcı səyahəti etdi, soyuq və müdafiəsiz bir şəhərlə qarşılaşdı.
T. Qols yazırdı: "Xocalıda telefonlar da daxil olmaqla heç nə işləmirdi: nə elektrik, nə istilik, nə də su var idi.
Xarici aləmlə yeganə əlaqə vertolyotlar idi ki, onların da hər səfəri böyük risklə bağlı idi." 13 fevral 1992-ci ildə
Xocalıya reys edən sonuncu vertolyot 300-dən az sakin çıxardı.
Rusiyanın bu faciə mühitinin xüsusi təhlilini aparan "Memorial" hüquq müdafiə mərkəzi təsdiq edir ki,
"şəhərə hücum zamanı şəhərdə bir-neçə yüz müdafiəçi də daxil olmaqla 2-4 min əhali olub. Şəhəri könüllülər,
Azərbaycan Respublikası DİN-nin XTPD /Xüsusi Təyinatlı Polis Dəstəsi/ və Azərbaycan Milli Ordusunun
əsgərləri müdafiə edirdi. Hər iki tərəfdən alınmış məlumata görə, şəhərdə 3 ədəd zirehli texnika və "Alazan"
kompleksi olub. Hücumun iştirakçılarının və DQMV-nin (Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti) rəsmi şəxslərinin
təsdiq etdiklərinə görə, şəhərdə həmçinin "Qrad" tipli 2 reaktiv kompleks olub."
"Memorial"ın məruzəsində deyilir: "DQMV-nin rəsmi şəxslərinin verdiyi məlumata görə mülki əhalinin
Xocalıdan çıxması üçün şəhərin şərqindən başlayaraq çay vadisi boyu Şimali-şərqə gedən və Əskəranı sağda
qoyaraq Ağdama tərəf dönən "sərbəst dəhliz" verilmişdi. Dəhlizin eni 100-200 m, bəzi yerlərdə isə 300 m idi.
Erməni silahlı birləşmələrinin üzvləri bu dəhlizdə olan mülki əhaliyə və silahlı birləşmələrin silahsız olan
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üzvlərinə atəş açmayacaqlarına söz vermişdilər. DQMV-nin rəsmi şəxslərinin sözlərinə görə, Xocalı əhalisi bu
dəhliz barədə hücum başlamazdan əvvəl zirehli transpartyorlarda quraşdırılmış səsyüksəldicilər vasitəsilə
məlumatlandırılmışdı. Lakin bu məlumatı verən şəxslər istisna etmirlər ki, əhali atəş səslərindən və
səsyüksəldicilərin zəifliyi səbəbindən "sərbəst dəhliz" barədəki bu məlumatları eşitməyə də bilərdilər.
"Memorial"ın müşahidəçiləri tərəfindən Bakıda və Ağdamda Xocalıdan qaçmış 60 nəfərdən sorğu
alınmışdır. Bu insanlardan yalnız bir nəfər təsdiq edir ki, o "sərbəst dəhlizin" mövcudluğu barədə bilirdi (o bu
məlumatı Xocalı qarnizonunda bir nəfər hərbçidən alıb). "Memorial"ın müşahidəçilərinin deputat R.Ayrikyanın
iştirakı ilə Xankəndində əsir alınmış Xocalı sakinlərindən aldığı məlumatlarda da məlum oldu ki, onların heç
biri bu dəhliz barədə heç bir şey bilməyib.
Xocalıya hücum 1992-ci ilin fevral ayının 25-dən-26-na keçən gecə baş verdi. Bu gün, yəqin ki, dörd il
əvvəl Sumqayıt şəhərində baş vermiş erməni basqınına qarşı adekvat tədbir qismində seçilmişdi. Ermənilərə
hərbi köməyi Sovet Ordusunun 366-cı motoatıcı alayı göstərirdi. Onlar Xocalını 3 istiqamətdən mühasirəyə
aldıqdan sonra erməni əsgərləri şəhərə daxil oldular və şəhəri müdafiə qüvvələrinin müqavimətini qırdılar.
Əhalinin bir hissəsi hücum başlanandan sonra Ağdam istiqamətində hərəkət edərək Xocalını tərk
etməyə başladı. Qaçaq düşmüş bəzi qrupların tərkibində şəhər qarnizonunun silahlanmış insanları da var idi.
«Memorial» hüquq müdafiə təşkilatının hesabatında qeyd olunduğu kimi insanlar iki istiqamətdə hərəkət
edirdilər: 1) Əsgəranı solda qoyaraq çayın yatağına tərəf şəhərin şərq hissəsindən şimal-şərq istiqamətində
(erməni rəsmilərinin dediyinə görə məhz bu yol «azad dəhliz» qismində təşkil edilmişdi); 2) Əsgəranı sağda
qoyaraq şəhərin şimal hissəsindən şimal-şərq istiqamətində (ehtimallara görə bu hissədən məcburi köçkünlərin
az bir hissəsi canını qurtarmağa nail olub).
«Memorial» hüquq müdafiə təşkilatının məlumatına görə, «hücum zamanı şəhərin atəşə tutulması
nəticəsində məlum olmayan sayda dinc əhali Xocalı ərazisində həlak olmuşdu. Erməni tərəfi praktik şəkildə bu
yolla həlak olan insanların sayı haqqında informasiya təqdim etməkdən imtina etmişdi».
«Memorial»ın verdiyi informasiyaya görə, «əhalinin çox hissəsi şəhərdən çayın yatağına tərəf üz
tutmuşdu (I istiqamət). Qaçaq düşmüş bəzi qrupların tərkibində şəhər qarnizonunun silahlanmış insanları da var
idi. Azərbaycanın Ağdam rayonuna bitişik ərazidə - «Azad dəhlizdə» hərəkət edən bu qaçqınlar güllələnməyə
məruz qalmışdılar, nəticədə çoxlu insan tələfatı olmuşdu. Sağ qalanlar isə müxtəlif istiqamətlərə səpələnmişdi.
Qaçanlar erməni silahlı birləşmələri ilə qarşılaşıb güllə atəşinə tutulurdu. Qaçanların əsasən qadınlardan və
uşaqlardan ibarət olan (dəqiq sayı müəyyən etmək mümkün olmayıb) bir hissəsi dağlıq ərazilərdə dərbədər
düşmə nəticəsində donmuşdu, Ağdama çatanların dediyinə görə pərən-pərən düşmüş insanların bir hissəsi
Pircamal və Naxıçevanik yaşayış məntəqələri ərazisində əsir düşmüşdü, bir hissəsi isə bütün bunlara
baxmayaraq, Ağdama daxil ola bilmişdi. Dəyişdirilmiş Xocalı əsirlərinin söylədiklərinə görə, əsir düşmüşlərin
bir hissəsi güllələnib».
Əsgəranı özündən sağ tərəfdə qoyan II istiqamətdə hərəkət edən qaçqınlar da güllələnməyə məruz
qalmışdılar.
Bu hadisələr İran İslam Respublikasının xarici işlər naziri Əli Əkbər Vilayətinin vasitəçilik missiyası ilə
regiona səfəri zamanı baş verirdi. Xarici qonaq fevral ayının 25-də Bakıda Azərbaycan hökumətinin rəhbərləri
ilə görüş keçirmişdi. Fevralın 27-də isə o, Qarabağa, oradan da Ermənistana uçmalı idi. Bununla əlaqədar
tərəflər arasında fevral ayının 27-dən mart ayının, 1-nə kimi 3 günlük atəşkəs elan edilmişdi. Bu dəfə də erməni
tərəfi sözünə əməl etməmişdi. Belə ki, həmin ilin fevral ayının 12-də Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq
Şurası tərəfindən göndərilmiş missiyanın münaqişə zonasındakı vəziyyətlə tanış olmaq və onun həlli yollarını
araşdırmaq məqsədilə Qarabağa səfəri zamanı da ermənilər əldə olunan danışığa saymazyana yanaşmışdı.
Missiya Qarabağdan sonra Yerevan və Bakıya da səfər etməliydi. Məhz həmin gün fevral ayının 12-də erməni
ekstremistləri tərəfindən Şuşa rayonunun Malıbəyli və Quşçular yaşayış məntəqələrinin işğalı nəticəsində
qəsəbələr tamamilə qarət edilmiş və yandırılmışdı. Təkcə Malıbəyli qəsəbəsində 50-yə yaxın insan qətlə
yetirilmiş, yaralanmış və əsir götürülmüşdü.
O zaman Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Xocalılılara kömək üçün şəhərə daxil ola bilmədilər, hətta həlak
olanların cəsədlərini də götürmək mümkün olmamışdı. Eyni zamanda ermənilər vertolyotlarla, ağ xələtlər
geyinmiş xüsusi qruplarla meşə massivlərində insanların axtarışını aparırdılar. Meşədən çıxan insan qrupları
güllələnir və ya əsir götürülüb işgəncələrə məruz qalırdı.
Fevralın 28-də yerli jurnalistlərin bir qrupu iki vertolyot vasitəsilə azərbaycanlıların həlak olduğu
əraziyə gedib çıxa bildilər. Qarşıya çıxan mənzərə hamını dəhşətə gətirdi - sahə insan cəsədləri ilə örtülmüşdü.
İkinci vertolyotun mühafizə funksiyasını yerinə yetirməsinə baxmayaraq, erməni döyüşçülərinin arasıkəsilməz
atəşi ücbatından jurnalistlər yalnız dörd cəsədi özləri ilə götürə bildilər. Faciə yerinə Azərbaycanlı jurnalist
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Çingiz Mustafayevlə birlikdə ilk olaraq gələn Rusiyalı telereportyor Yuriy Romanov dinc əhalinin soyqırıma
məruz qaldığı yerə ilk gəlmə anını bu cür təsvir edirdi: «Mən vertolyotun dairəvi pəncərəsindən çölə baxırdım
və reallıqda görünməyən dəhşətli mənzərənin təsirindən dala qısıldım. Dağətəyi yerdə kölgə olan hissələrdə hələ
qar qalan sarı otun üzərində cansız insanlar sərilmişdi. Gözlə görünə bilən üfüqə kimi olan iri bir sahə qadın,
qoca, körpə uşaqdan tutmuş yeniyetməyə kimi bütün yaşlarda olan qız və oğlan uşaqlarının cəsədləri ilə
doludur. Cəsəd kütləsindən insanın diqqətini iki fiqur - nənə və kiçikyaşlı qız uşağının meyitləri ayıra bilir. Başı
açıq ağarmış saçlı nənə əynində başlıqlı göy rəng gödəkçəsi olan cılız bir qızla üzüstə yerə uzanıb. Onların
ayaqları nəyə görəsə tikanlı məftillə bağlanıb, hələ üstəlik nənənin əlləri də bağlı vəziyyətdədir. Hər ikisi baş
nahiyəsindən güllələnib. Təxminən dörd yaşlı qız uşağı sonuncu hərəkəti kimi əlini qoca nənəsinə uzadıb. Son
dərəcə sarsıdıcı vəziyyətə düşdüyümdən əlimdəki kameranı dərhal yandırmaq da yadıma düşmür»
Artıq martın 1-də yerli və xarici jurnalistlər dəstəsi faciə yerinə uçanda onların nəzəri qarşısında dəhşətli
bir qanlı qırğının mənzərəsi canlandı. Vəhşiliklərə məruz qalmış cəsədlər donmuş torpağın üzərində hər yerə
səpələnmişdi. London «Tayms»ının müxbiri Anatol Liven yazırdı ki, «onlardan bəzilərinin, hətta azyaşlı bir qız
uşağının baş nahiyələrində dəhşətli yaralar var idi. Həmin uşağın yalnız üzü salamat qalmışdı».
«İzvestiya» qəzetinin müxbiri V.Belıx öz reportajında məlumat verirdi: «Vaxtaşırı Ağdama canlı
əsirlərlə dəyişdirilmiş cəsədlər gətirirlər. Hətta dəhşətli yuxuda belə şeyləri görmək mümkün deyil: deşilib
çıxarılmış gözlər, kəsilmiş qulaqlar, kəsilmiş başlar, soyulmuş baş dəriləri və s. Uzun müddət iplə zirehli
avtomobilə bağlanıb yerlə sürüldüyündən bir neçə cəsədin yalnız hissələri gəlib çıxmışdı. Təhqir və işgəncələrə
sərhəd qoyulmamışdı». O Rusiya HHQ-nə məxsus vertolyotun pilotu - Leonid Kravetsin (mayor) şahidliyinə də
əsas gətirirdi: «fevralın 26-da mən Stepanakertdən yaralıları çıxardıb Əsgəran darvazalarından geri qayıdırdım.
Nəzərlərimə yerdəki parlaq ləkələr toxundu. Bir az aşağı endim və bu moment mənim bortmexanikim qışqırdı:
«Baxın! Orada qadın və uşaqlar var». Bəli artıq mən də başlarının üzərində əlində silah olanlar gəzişən 200-ə
yaxın qətlə yetirilmiş insan cəsədinin yerə səpələndiyini gördüm. Sonra biz cəsədləri də götürmək üçün
uçurduq. Bizimlə birlikdə yerli milis kapitanı da gedirdi. O cəsədlərin içində başı paralanmış vəziyyətdə olan
özünün 4 yaşlı oğlunun meyitini gördü və ağlını itirdi. Bizə atəş açmamışdan əvvəl cəsədini götürə bildiyimiz
başqa bir uşağın isə başı kəsilmişdi. Hər yer şikəst edilmiş qadın, uşaq və qoca meyiti ilə doluydu».
Hüquq müdafiə mərkəzi "Memorial" təsdiq edirdi ki, «hücum zamanı Xocalı şəhərində Dağlıq
Qarabağın erməni silahlı birləşmələrinin Xocalının dinc əhalisinə qarşı törətdiyi hərəkətlər Cenevrə
konvensiyası, eləcə də İnsan hüquqlarının ümumi bəyannaməsinin müddəaları ilə (BMT Baş Assambleyası
tərəfindən 10.12.1948-ci ildə qəbul olunub) kobud şəkildə ziddiyyət təşkil edir:
Maddə 2. Hər bir insan heç bir fərq qoyulmadan və dil, din, milli mənşəyi və ya digər
mənsubiyyətindən asılı olmayaraq bu Bəyannamə ilə elan edilmiş bütün hüquq və azadlıqlara malik olmalıdır.
Maddə 3. Hər bir insan yaşamaq, azadlıq və şəxsi toxunulmazlıq hüququna malikdir.
Maddə 5. İnsanın qəddar, qeyri-insani və ya ləyaqəti alçaldan rəftara məruz qalması qadağandır.
Maddə 9. Qanunsuz həbslər, tutulmalar və ya sürgünlər qadağandır.
Maddə 17. Hər bir insanın mülkiyyət hüququ var və bu hüquq qanunsuz olaraq məhdudlaşdırıla bilməz.
Silahlı birləşmələrin hərəkətləri fövqəladə vəziyyətlərdə və silahlı münaqişə şəraitində qadınların və
uşaqların müdafiəsi haqqında Bəyannaməni (BMT Baş Assambleyası tərəfindən 14.12.1972-ci ildə qəbul
olunub) kobud şəkildə pozur».
«Memorial» məlumat verir ki, «dörd gün ərzində Ağdama 200-ə yaxın insan cəsədi gətirildi. Bir neçə
on cəsədin üzərində təhqir əlamətləri var idi. Ağdam şəhərinin sanitar həkimləri tərəfindən dörd başı soyulmuş
və bir başı kəsilmiş meyit qeydə alındı. Ağdamda 181 cəsədin (130 kişi cinsi, 51 qadın cinsi, eyni zamanda 13
uşaq) dövlət məhkəmə-tibbi ekspertizası həyata keçirildi; ekspertlərin rəylərindən belə məlum oldu ki, 151
insanın ölümünün səbəbi güllə yaraları, 20 insanın qəlpə yaraları, 10 insanın həyatdan köçməsinə səbəb isə küt
alətlə yetirilən zərbə olmuşdu. Bundan əvvəl Xocalıdan gətirilmiş bir sıra cəsədlərin məhkəmə-tibbi ekspertizası
Bakıda keçirildi».
Güllə yarası alan şəxsləri çıxmaq şərtilə, onlarla insan meşələrdə soyuqdan və donmadan həlak
olmuşdu. Tərkibində Orta Asiyadan qaçqın düşmüş bir neçə on nəfər məhsəti-türkü olan Xocalının 1000
nəfərdən çox sakini əsir götürülmüşdü.
Azərbaycan hakimiyyətinin rəsmi məlumatlarına görə, bu faciə nəticəsində 485 insan (donma
nəticəsində həlak olmuşlar da daxil olmaqla) həlak olmuşdu (T.De Vaal «Qara bağ»). Onlardan 63-ü uşaq, 106sı qadın, 70-i qoca idi. 8 ailə tamamilə məhv edilmiş, 25 uşaq hər iki valideynini, 130 uşaq valideynlərindən
birini itirmiş, 76-sı uşaq olmaqla 487 insan yaralanmış, 1275 insan əsir, 150 insan isə itkin düşmüşdü.
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«Qara bağ» kitabının müəllifi Tom de Vaalın fikrincə, hətta nəzərə alsaq ki, burada təkcə atışma
nəticəsində qətlə yetirilənlər deyil, həm də donmadan həlak olanlar qeyd edilir - bu iki rəqəm Qarabağ
müharibəsinin tarixi boyu olan itkilər barədə məlumatlan kölgədə qoyur. Azərbaycanlıların cavab atəşi kifayət
qədər deyildi və heç bir halda köməksiz dinc sakinlərin, eyni zamanda uşaqların açıq formada və amansız
şəkildə qətlə yetirilməsinə haqq qazandırılma qismində təqdim edilə bilməz.
«Memorial»ın verdiyi informasiyaya görə, «Dağlıq Qarabağın rəsmi nümayəndələri və erməni silahlı
dəstələrinin üzvləri dinc sakinlərin «azad.dəhlizdəki» ölümünü qaçqınların arasında cavab atəşi olaraq erməni
döyüşçülərinə qarşı atəş açan, eləcə də Azərbaycan qüvvələrinin əraziyə daxil olması üçün şərait yaratmaq
istəyən silahlı insanların da olması ilə izah edirdilər. Erməni silahlı dəstələrinin üzvlərinin sözlərinə görə
Azərbaycan silahlı birləşmələri tərəfindən Ağdam istiqamətindən «azad dəhlizi» silahlı basqınla yarıb keçməyə
səy göstərilmişdi. Erməni zastavaları hücumu dəf edərkən onların arxa hissəsinə Xocalıdan qaçan qaçqınlar
gəlib çatdılar. Qaçqınların arasında olan silahlı şəxslər erməni zastavalarına qarşı atəş açmağa başladı. Döyüş
zamanı mövqelərdən biri məhv edildi (2 nəfər qətlə yetirildi, 10 nəfər yaralandı). Lakin digər tərəfdən
azərbaycanlıların xəbəri olmayan başqa mövqedən Xocalıdan gələn insanlara yaxın məsafədən atəş açıldı.
Xocalıdan olan qaçqınların ifadələrinə görə, (mətbuatda da dərc olunmuş fikirlərə görə) qaçqınların içində
gedən silahlı şəxslər atışma zamanı erməni silahlı birləşmələrinə atəş açırdı, amma hər dəfə atışmanı erməni
tərəfi başlayırdı».
Hüquq müdafiə təşkilatı «Memorial»ın fikrincə, Xocalı şəhərinin ələ keçirilməsi üzrə keçirilən hərbi
əməliyyat zamanı bu şəhərin dinc əhalisinə qarşı kütləvi zorakılıq hərəkətləri geniş yer almışdı. «Azad dəhliz»in
olması haqqında informasiya Xocalı şəhərinin əhalisinin əsas hissəsinə çatdırılmamışdı. «Azad dəhliz» və ona
bitişik ərazisində olan dinc əhalinin kütləvi şəkildə qırılmasına heç bir əsasla haqq qazandırmaq olmaz. 366-cı
alayın hərbi qulluqçularının hərbi əməliyyatlarda iştirakına toxunaraq «Memorial» MDB-nin hərbi
qulluqçularının münaqişə regionundakı hərbi əməliyyatlarda iştirakı və hərbi əmlakın münaqişə tərəflərinə
ötürülməsi faktı əsasında xüsusi istintaqın aparılmasını tələb etdi. Beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatı "Human
Rights Watch" Xocalıda baş verən faciəni «münaqişə dövrü ərzində ən dəhşətli qırğın» adlandırdı. Bu təşkilatın
fikrincə, erməni birləşmələri mülki vətəndaşların qətlinə görə birbaşa məsuliyyət daşıyırlar.
«Memorial»ın verdiyi məlumata görə «hər iki tərəfdən alınan məlumatlara əsasən 28 mart 1992-ci ildə
Xocalının həm şəhərin özündə, həm də Ağdama gedən yolda əsir düşmüş 700-dən çox sakini Azərbaycan
tərəfinə qaytarılıb. Onların əsas hissəsini qadınlar və uşaqlar təşkil edirdi. Bununla bərabər Xocalı sakinlərinin
kişilər kimi qadınlar və uşaqların da «dəyiş-düyüş materialı» qismində saxlanılması haqqında ifadələri var».
«Memorial»ın dediyinə görə, «Dağlıq Qarabağ MV-nin Ali Soveti Xocalının alınması zamanı törədilən
vəhşiliklərə görə təəssüfləndiklərini bildirdi. Buna baxmayaraq Xocalının alınması ilə əlaqədar cinayət işinin
araşdırılmasına heç bir səy göstərilmədi. «Memorial»ın nəzarətçiləri ilə söhbətlərdə rəsmi vəzifəli şəxslər
Xocalının alınması zamanı vəhşiliklərə yol verildiyini inkar etmirdilər. Belə ki, erməni hərbi birləşmələrinin
üzvləri arasında qohumları azərbaycanlılar tərəfindən qətlə yetirilən və kriminal keçmişi olan şəxslər var idi».
Ermənistanın indiki müdafiə naziri Serj Sarkisyandan sitat gətirən Tom de Vaal deyirdi: «Xocalıya
qədər azərbaycanlılar elə bilirdi ki, bizimlə zarafat etmək olar. Onlar elə fikirləşirdilər ki, biz mülki vətəndaşlara
qarşı silah qaldırmaq imkanına malik deyilik. Biz bunun əksini sübut etdik. Nəticədə baş verən baş verdi. Onu
da qeyd etmək istərdim ki, hərbçilər arasında Bakı və Sumqayıtdan qaçan cavan uşaqlar da var idi».
De Vaalın fikrincə, «Sarkisyanın hadisəyə verdiyi qiymət Qarabağ müharibəsi dövründə baş vermiş ən
dəhşətli hadisəyə başqa bucaq altında baxmağa vadar edir. İstisna etmək olmaz ki, bu kütləvi qırğınlar əvvəldən
düşünülmüş, qorxutmaq məqsədi güdən aktlar olub».
Biz belə hesab edirik ki, belə arayışlar nəinki həlak olmuş günahsız insanların ruhunu, həm də bütün
Azərbaycan xalqını ələ salmaqdır və bu, dünya ictimaiyyətinin reaksiyasını doğurmalıdır. Hərbi qurumun
başçısı tərəfindən söylənilmiş bu fikir bir daha nəinki oxşar hadisənin, həm də bu cür şəxslərin belə çıxışının
qarşısını almaq məqsədilə Xocalı qırğınına münasibətdə xüsusi beynəlxalq tribunalın yaradılmasının vacibliyini
və gecikdirildiyini təsdiq edir. Hələ üstəlik bu «şəxslərin» beynəlxalq cinayət məsuliyyətinə və Azərbaycan
Respublikasının cinayət qanunvericiliyi əsasında məsuliyyətə cəlb edilməsi üçün hər cür hüquqi əsas
mövcuddur. Belə ki, Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 103-cü maddəsində (Soyqırım) deyilir:
«Hər hansı milli, etnik, irqi və ya dini qrupu, bir qrup kimi bütövlükdə və ya qismən məhv etmək məqsədilə
qrup üzvlərini öldürmə, qrup üzvlərinin sağlamlığına ağır zərər vurma və ya onların əqli qabiliyyətinə ciddi
zərər vurma, qrupun bütövlükdə və ya qismən fiziki məhvinə yönəlmiş yaşayış şəraiti yaratma, qrup daxilində
doğumların qarşısını almağa yönəlmiş tədbirlər həyata keçirmə, bir qrup doğumların qarşısını almağa yönəlmiş
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tədbirlər həyata keçirmə, bir qrupa mənsub olan uşaqları zorla başqa qrupa keçirmə - on ildən on beş ilədək
azadlıqdan məhrumetmə və ya ömürlük azadlıqdan məhrumetmə ilə cəzalandırılır».
Bundan əlavə soyqırımın qarşısının alınması və ona görə cəza haqqında 9 dekabr 1948-ci il
Konvensiyasının I maddəsində soyqırım sülh və ya müharibə şəraitində baş verməsindən asılı olmayaraq
razılaşan tərəflərin onun pozulmasının qarşısının alınması, pozulduğu hallarda isə qarşılıqlı cəza tədbirləri
nəzərdə tutan beynəlxalq hüququn normalarına qəsd edən cinayət hesab olunur.
Bu dəhşətli barbar əməliyyatı nəticəsində onlarla qadın, uşaq və qoca güllələndi. Erməni terror
təşkilatları və silahlı birləşmələri bütövlükdə ailələri məhv edir, açıq edamlar (canlı şəkildə insanların dərisini
soyur, qulaqlarını kəsir, başlarının dərisini soyurdular) keçirirdilər. Bu, necə deyərlər, adi faşizm idi: hamilə
qadınların qarın nahiyəsini yırtaraq uşaq dolünü oradan çıxarıb yerinə kəsilmiş kişi başlarını qoyur və təzədən
artıq keçinmiş qadının qarnını tikirdilər. ASALA adlı erməni terror təşkilatının aktiv «döyüşçülərindən» biri, adı
dünya üzrə törədilmiş bir çox terror aktları bağlı olan Vazqen Sislyan Xocalıda uşaqların qətlə yetirilməsində
iştirakını inkar etmirdi. Xarakterik olaraq gələcəkdə Ermənistan Respublikasının prezidenti R. Köçəryanın
təşəbbüsü ilə V. Sislyan Qarabağ müharibəsinin qəhrəmanı adına layiq görülür. Xocalı faciəsinin iştirakçısı Dud
Xeyriyan adlı erməni müəllifinin kitabından: «... martın 2-si erməni qrupu «Qaflan» (cəsədlərin yandırılması ilə
məşğul olurdu) 100-dən çox türk meyiti toplamışdı və onları Xocalıdan qərbdə təxminən bir kilometrlik
yaxınlıqda yandırdı.... Sonuncu maşında mən alnından və əllərindən güllə dəymiş 10 yaşlı qız uşağını gördüm.
Əlləri və sifəti göyərmiş bu uşaq aclıq və soyuğa baxmayaraq hələ də sağ idi. O sakitcə nəfəs alırdı. Mən uşağın
ölümlə mübarizə aparan gözlərini yadımdan çıxarda bilmirəm..... Bir az keçəndən sonra Tiqranyan adlı əsgər
tərpənməz qızı götürdü və cəsədlərin üzərinə tulladı... Sonra isə bütün cəsədlər yandırıldı. Mənə elə gəldi ki,
yanan cəsədlər arasından qışqırıq səsləri gəlirdi... Bundan sonra mən artıq yola davam edə bilmirdim....».
Xocalıda baş verən qanlı faciə haqqında dünyaya görkəmli Azərbaycan kinodokumentalisti Çingiz
Mustafayevin çəkdiyi film məlumat verdi. Kamera qulaqları kəsilmiş uşaqları, başları soyulmuş kişiləri lentə ala
bilmişdi. Erməni saqqallıları qoca qadının sifətinin sağının dərisini kəsib çıxartmışdılar. Bütün cəsədlərin
üzərində zorakılıq əlamətləri var idi. Erməni terrorçuları tərəfindən Azərbaycan şəhəri Xocalının yer üzündən
silinməsi ABŞ-da «ilin ən dəhşətli faciəsi» kimi tanınmışdı. Rusiyalı 366-cı motoatıcı alay Rusiyaya çağırılaraq
ləğv edildi, buna baxmayaraq onun zabitlərindən bir nəfər də olsun törətdiyi vəhşiliklərə görə cinayət
məsuliyyətinə cəlb olunmadı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Xocalı faciəsinin 10
illiyi ilə əlaqədar Azərbaycan xalqına müraciətində deyilir: «... bu qəddar və amansız soyqırım aktı insanlıq
tarixinə ən dəhşətli terror aktlarından biri kimi daxil oldu... Bu gün Azərbaycan xalqı və hakimiyyəti qarşısında
dünya dövlətlərinə, parlamentlərinə və ictimaiyyətinə Xocalı soyqırımı və ermənilərin Dağlıq Qarabağda
törətdikləri vəhşiliklər haqqında bütün həqiqəti çatdırmaq vəzifəsi durur. Bu bizim Xocalı soyqırımının
qurbanları qarşısında vətəndaşlıq və insanlıq borcumuzdur. Digər tərəfdən, bu faciənin beynəlxalq səviyyədə
siyasi-hüquqi qiymət alması, onun ideoloqlarının, təşkilatçılarının və icraçılarının cəzalandırılması ümumilikdə
insanlığa qarşı yönəlmiş belə qəddar aktların bir daha təkrar olunmamasının vacib şərtidir».
Fevral-mart 1992-ci il. Xarici kütləvi informasiya vasitələri Xocalı şəhərində erməni terrorçuları və
quldur birləşmələri tərəfindən törədilən soyqırım faktını təsdiq etdilər:
«Vashington Post» qəzeti: "Dağlıq Qarabağ qurbanları Azərbaycan şəhərində torpağa tapşırıldılar.
Qaçqınlar deyirlər ki, ermənilərin hücumu nəticəsində yüzlərlə insan qətldə yetirildi. Həlak olan 7 nəfərin cəsədi
bugün göstərildi, onlardan üçü qadın, ikisi isə uşaq idi. 120 qaçqın Ağdam hospitalında yerləşdirilib, onlardan
bir çoxunun bədənində deşilmiş yara izləri var».
«Times» qəzeti: "Erməni əsgərləri yüzlərlə qaçqın ailəsini qırdılar. Sağ qalanlar məlumat verirlər ki,
erməni əsgərləri çoxu uşaq və qadın olan 450-dən çox azərbaycanlını qətlə yetirdilər. Yüzlərlə, bəlkə də mindən
çox insan İtkin düşüb. «Onlar güllələyirdilər, güllələyirdilər, güllələyirdilər», - bu sözləri Xocalıdan qaçan digər
qadın və uşaqlarla birgə Ağdama gələn Raziyə Aslanova söyləyirdi. O deyirdi ki, onun əri Kənan və oğlu qətlə
yetirilib, qızı isə itkin düşüb."
«Times» qəzeti: "Qırğının üstü açıldı, Anatoliy Levin: «Həlak olmuş 60-dan çox insanın, o cümlədən
qadın və uşaqların cəsədi Dağlıq Qarabağın təpəliklərindəki yamaclarda aşkar olundu. Bu, azərbaycanlıların
erməni hərbçiləri tərəfindən qırğına məruz qalması faktını təsdiqlədi. Yüzlərlə qaçqın bu günə kimi
axtarışdadı».
«Times» qəzeti: "Çoxları şikəst edilmişdi, bir qız uşağının isə yalnız başı qalmışdı."
«İzvestiya» qəzeti: "Videokamera qulaqları kəsilmiş uşaqları göstərdi. Bir qoca qadının isə sifətinin bir
hissəsi kəsilib götürülmüşdü. Kişilərin başının dərisi soyulmuşdu."
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«Sunday Times» qəzeti: "Tomas Qolts erməni əsgərləri tərəfindən törədilmiş qırğın barədə məlumat
verən ilk reportyor idi. «Xocalı boş mağazaları və ağacsız çirkli küçələri olan Azərbaycanın az münbit şəhəri
idi. Buna baxmayaraq o ən yaxşı vaxtlarda torpağı becərən və ev quşları saxlayan azı min azərbaycanlının
yuvasıydı. Keçən həftə bu şəhər yer üzündən silindi".
«Financial Times» qəzeti: Ermənilər Ağdam tərəfə istiqamətlənən qaçqınlar kolonnasını güllələdilər.
Azərbaycanlılar 1200-ə yaxın cəsəd saydılar. Livandan olan kinooperator onun ölkəsinin varlı daşnaq
ictimaiyyəti tərəfindən Qarabağa insan və silah göndərildiyini təsdiqlədi.
«İzvestiya» qəzeti: "Mayor Leonid Kravets: Mən öz gözlərimlə təpəlikdə yüzə yaxın cəsəd gördüm. Bir
oğlan uşağının başı yox idi. Hər yerdə xüsusi amansızlıqla qətlə yetirilən qadın, uşaq, qoca meyidləri var idi."
«Financial Times» qəzeti: "General Polyakov bildirdi ki, 366-cı alayın erməni milliyyətindən olan 103
qulluqçusu Dağlıq Qarabağda qaldı."
«La Mond» qəzeti: "Ağdamda olan əcnəbi jurnalistlər qətlə yetirilən qadın və uşaqların içində başının
dərisi soyulmuş 3 nəfər gördülər. Bu, Azərbaycan təbliğatı deyil, reallıqdır.»
«Valer actual» jurnalı: "Bu muxtar regionda erməni hərbi birləşmələri Yaxın Şərqdən olanlarla birlikdə
ən müasir hərbi texnikaya, eyni zamanda vertolyotlara malikdirlər. ASALA Suriya və Livanda yerləşən hərbi
düşərgələr və silah anbarları ilə təchiz edilib. Ermənilər 100-dən çox müsəlman yaşayış məntəqəsində qırğın
törədərək Qarabağ Azərbaycanlılarını məhv etdilər."
«Krua l'Eveneman» jurnalı: "Ermənilər Xocalıya hücuma keçdilər. Bütün dünya eybəcərləşdirilmiş
insan cəsədlərini gördü. Azərbaycanlılar mindən çox insanın qətlə yetirildiyini söyləyir."
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının İnsan Hüquqları İnstitutunun Ekspert Şurasının elmi
tədqiqatları əsasən (V. İbayev və E. Qədirovanın məruzələri - red.) yuxarıda göstərilən faciəvi hadisələr
beynəlxalq hüquqda aşağıdakı kimi şərh olunur:
1. Xocalı soyqırımı insanlığa qarşı soyqırım kimi. «Soyqırım» sözünün hüquqi mənası 9 dekabr 1948-ci
ildə BMT Baş Assambleyası tərəfindən 260 A saylı qətnamə ilə qəbul edilən «Soyqırımın qarşısının alınması və
ona görə cəza» haqqında Konvensiyada müəyyən edilir. Konvensiyaya əsasən soyqırım dedikdə hər hansı etnik,
milli, irqi və ya dini qrupun qrup halında tam və ya qismən məhv edilməsi məqsədilə bu cür qrup üzvlərinin
qətlə yetirilməsi, onlara ağır bədən xəsarətlərinin yetirilməsi və ya bu cür qrup üzvlərinin psixi sarsıdılması,
düşünülmüş şəkildə belə qrupların tam və ya qismən fiziki məhvinə yönəlmiş həyat şəraiti yaratmaq, qrup
tərkibində uşaq doğumunun qarşısının alınması məqsədilə tədbirlər görmək, uşaqların məcburi şəkildə bir qrup
tərkibindən o birinə zorla keçirmək kimi hərəkətlər başa düşülür.
Soyqırım cinayəti üçün xüsusi məqsədin olması vacib element sayılır. Bu obyektiv cəhət soyqırım
cinayətini digər analoji beynəlxalq cinayətlərdən fərqləndirir. Soyqırım cinayətini təşkil edən hər bir əməl
düşünülmüş şəkildə və qəsdən törədilir. Bu əməllər heç bir halda təsadüfən və ya ehtiyatsızlıqdan törədilə
bilməz. Eyni zamanda bu cür hərəkətləri etmək qətiyyəti və onun mümkün nəticələrinin dərk olunması onların
soyqırım kimi tövsif edilməsi üçün kifayət etmir. Burada əsasən hərəkətin neqativ nəticələri ilə birbaşa əlaqədə
olan cinayətkar məqsədi və ya konkret motivi müəyyənləşdirmək tələb olunur. Avtomatlardan, pulemyotlardan
və digər növ silahlardan güllələnmə qaçıb canını qurtarmaq istəyən azərbaycanlı əhalisinə qarşı yuxarıda
göstərilən konkret hallarda edildiyi kimi soyqırım cinayətinin mövcudluğunu təsdiq edir.
Göz qabağındadır ki, bu cinayət məhz Azərbaycan Milli qrupuna qarşı istiqamətlənib. Soyqırım
cinayətinin təhlili zamanı onun 3 tərkib ünsürü üzə çıxır: 1) məlum milli, etnik, irqi və ya dini qrupun
mövcudluğu; 2) bu cür qrupun tam və ya qismən məhv edilməsi niyyətinin olması(mens res); 3) məlum qrupa
qarşı soyqırım kimi tövsif olunan əməllərdən birinin törədilməsi (actus reus).
Nəticə etibarilə, soyqırım aktı mütləq şəkildə milli, etnik, irqi və ya dini qrupa qarşı yönəlməlidir. Yəni,
digər qrupa qarşı (məsələn siyasi və ya sosial) yönəldilmiş hərəkətlər soyqırım kimi tövsif edilə bilməz.
«Soyqırım» anlayışı qadağan olunmuş əməllər üzrə konkret qəsdin olmasını tələb edir. Cinayətin tövsifedici
əlaməti kimi qəsd öz tərkibində bir neçə fərqləndirici əlaməti birləşdirir:
- məqsəd bu və ya digər konkret qrupa aid olan təsadüfi, tək və ya bir neçə şəxsin məhv edilməsindən
deyil, tam qrupun məhv edilməsindən ibarət olmalıdır. Soyqırım cinayətinin qurbanlarının müəyyən edilməsinin
həlledici əlaməti onların fərdiliyi deyil, onların qrupa aidiyyatı olmalıdır;
- məqsəd qrupun qrup halında məhv edilməsindən ibarət olmalıdır. Soyqırım tam şəkildə insan
qrupunun mövcud olması hüququnun tanınmasının inkar edilməsi kimi başa düşülür. Təkcə bir şəxsin qətlə
yetirilməsi isə (homosid) ayrıca şəxsin yaşamaq hüququnun tanınmasından imtina kimi xarakterizə olunur.
Actus reusa (qadağan olunmuş davranış) müvafiq olaraq soyqırım aktı bir şəxslə də məhdudlaşa bilər, lakin
mens res (məqsəd) qrupun mövcud olmasına qarşı yönəlməlidir;
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- məqsəd qrupun məhz tam və ya qismən məhvinə yönəlməlidir;
- məqsəd məhz milli, etnik, irqi və ya dini qruplardan birinin məhvinə istiqamətlənməlidir.
Soyqırım cinayətinə görə məsuliyyətin tövsifi tam bir qrupun məhv edilməsi kimi son məqsədə nail
olunmasını tələb etmir. Bunun üçün etnik qrupun qrup halında tam və ya qismən məhv edilməsi məqsədilə
cinayətin obyektiv tərəfini səciyyələndirən hərəkətlərdən birinin törədilməsi kifayətdir. Soyqırımın obyektiv
tərəfini səciyyələndirən məhvetmə anlayışı fiziki və bioloji təsir vasitəsilə həyatdan məhrum etmə deməkdir.
BMT-nin Beynəlxalq Məhkəməsi "Barselona Traction" işi üzrə qərarında soyqırım aktlarına qadağa qoyulması
öhdəliklərini erga omnes öhdəlikləri adlandırmışdı. Beynəlxalq məhkəmə «Soyqırımın qarşısının alınması və
ona görə cəza» haqqında Konvensiyanın əsasını təşkil edən prinsipləri bütün dövlətlər üçün məcburi norma kimi
tanıdı.
2. Xocalı hadisələrinin soyqırım cinayəti kimi beynəlxalq hüquq tərəfindən tanınmasının hüquqi
əsasları: aşağıda sadalanan sənədlər Xocalı hadisələrini beynəlxalq hüquq əsasında soyqırım kimi tövsif etməyə
imkan verir: 1) 9 dekabr 1948-ci ildə BMT Baş Assambleyası tərəfindən 260 A saylı qətnamə ilə qəbul edilən
«Soyqırımın qarşısının alınması və ona görə cəza» haqqında Konvensiya; 2) Nörnberq Hərbi Tribunalının
Nizamnaməsi (baxmayaraq ki, nizamnamədə soyqırım cinayətinə birbaşa istinad yoxdur, soyqırımı təşkil edən
əməllər isə insanlıq əleyhinə və müharibə cinayətləri qismində tövsif olunur); 3) Yuqoslaviya üzrə Beynəlxalq
Cinayət Tribunalının Nizamnaməsi (maddə 4); 4) Ruanda üzrə Beynəlxalq Cinayət Tribunalının Nizamnaməsi
(maddə 1); 5) Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin Statutu (maddə 6); 6) Azərbaycan Respublikasının Cinayət
Məcəlləsi (maddə 103); 7) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin «Azərbaycanlıların soyqırım haqqında» 26
mart 1998-ci il tarixli fərmanı.
3. Xocalı hadisələrinin «soyqırım» normasının təsiri altına düşən cinayət kimi beynəlxalq hüquq
tərəfindən tanınmasının hüquqi nəticələri: Beynəlxalq hüquq soyqırım cinayəti ilə əlaqədar olaraq müəyyən
etdi: 1) soyqırım cinayəti törətmiş şəxslərin cinayət təqibi və cəzalandırılması labüddür; 2) cinayətin tərkibi
təkcə soyqırım aktının törədilməsi hesab olunmur, həm də soyqırım törədilməsi ilə əlaqədar sövdələşmə,
soyqırımın törədilməsinə birbaşa və açıq təhrikçilik, soyqırımın törədilməsinə cəhd və soyqırımda iştirakçılıq da
sayılır; 3) soyqırım cinayətini törətmiş şəxslərə universal yurisdiksiyanın prinsipləri şamil olunmalıdır; 4)
soyqırım cinayətinin törədilməsinə dair əmrə istinad etmə məsuliyyətdən azad etmir; 5) hakimiyyət
nümayəndələri soyqırım cinayətlərinin qarşısının alınmasına yönəlmiş hərəkətlərin edilməməsinə görə
məsuliyyət daşıyır; 6) soyqırım cinayətlərinə cinayət məsuliyyətindən müddətin keçməsilə əlaqədar azadetmə
tətbiq olunmur; 7) soyqırım cinayətinə cinayət qanununun retroaktiv qüvvəsi şamil olunur; 8) soyqırım
cinayətini törətmiş şəxslər tələb edən dövlətə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi üçün verilməlidir.
Beləliklə, Xocalı şəhərinin əhalisinə - ermənilər tərəfindən etnik azərbaycanlılara qarşı törədilmiş
əməllər beynəlxalq hüquqi sənədlərə uyğun olaraq soyqırım kimi tövsif edilir və beynəlxalq hüququn prinsipləri
ilə əlaqədar olaraq insanlığa qarşı cinayət hesab olunur.
Nəhayət, ermənilərin və Xocalı faciəsinin törədilməsində onlarla əlbir olanların əməlləri insan
hüquqlarının, beynəlxalq hüquqi aktların - Cenevrə konvensiyasının, İnsan hüquqları ümumi bəyannaməsinin,
Mülki və siyasi hüquqlar haqqında paktın, İqtisadi, sosial və mədəni hüquqlar haqqında paktın, Uşaq hüquqları
deklarasiyasının, Fövqəladə vəziyyətlərdə və müharibə şəraitində qadın və uşaq hüquqlarının müdafiəsi
haqqında deklarasiyanın və digər beynəlxalq aktların kobud şəkildə və arsızcasına pozulması hesab olunur.
Azərbaycan Parlamenti hər ilin 26 fevral tarixini «Xocalı soyqırımı günü» elan etdi. Azərbaycan xalqı
hər il 26 fevral tarixində saat 17:00-da Xocalının qurbanlarının ruhunu bir dəqiqəlik sükutla yad edir.
Qaçqın düşmüş və Azərbaycanın 48 rayonunda məskunlaşan Xocalı sakinləri Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin ədalətli həllini, Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünün qurtaracağı anı və Azərbaycanın
ərazi bütövlüyünün bərpa olunmasını gözləyir. Onlar dünya xalqlarına, dövlətlərə və beynəlxalq təşkilatlara
haqqın və ədalətin müdafiəsi, Xocalıda törədilən etnik təmizləmənin, terror faktlarının mühakimə edilməsi
çağırışı ilə müraciət edirlər.
Xocalı faciəsinin təqsirkarları, onun təşkilatçıları və icraçıları ləyaqətli cəza almalıdırlar. Cəzasız qalan
cinayət yoxdur və olmayacaq. XX əsrdə soyqırımın və etnik təmizləmənin tarixini əks etdirən bir çox qanlı
səhifələr mövcud olub. Onların sırasında Xocalı ən dəhşətli səhifələrdəndir. Bu və ya digər formada bu cinayətə
aidiyyatı olanlar hələlik yalnız öz vicdanları qarşısında məsuliyyət daşıyırlar, lakin gün gələcək onlar tarix
məhkəməsi qarşısında cavab verəcəklər.
Kamil Səlimov
"Azadlıqdan Məhrumetmə Yerlərinin Müşahidəsi" İctimai Birliyinin sədri,
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“Xocalı soyqırımı: milyon imza – bir tələb” kitabından, 2003.-S.97-112.
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Beynəlxalq hüquq Xocalı qətliamının soyqırımı olduğunu
birmənalı təsdiqləyir
1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə xüsusi qəddarlıqla törədilmiş Xocalı faciəsi iki yüz ilə
yaxın müddətdə erməni şovinist-millətçiləri tərəfindən azərbaycanlılara qarşı müntəzəm olaraq həyata
keçirilən etnik təmizləmə və soyqırımı siyasətinin davamı, ən qanlı səhifəsidir. Xocalı qətliamı
Ermənistanın Dağlıq Qarabağı işğal etmək məqsədilə apardığı işğalçılıq müharibəsinin gedişində dinc
azərbaycanlı əhaliyə qarşı törədilmiş soyqırımı cinayətlərinin miqyasca ən dəhşətlisidir. Tarixi abidələri
ilə fərqlənən, Azərbaycan tarixinin öyrənilməsində mühüm əhəmiyyət kəsb edən qədim mədəniyyətə,
strateji önəmə malik Xocalı rayonu erməni separatizminin, şovinizminin qurbanı olmuşdur.
Erməni təcavüzkarlarının Azərbaycan xalqına qarşı törətdikləri növbəti genosid - Xocalı soyqırımı 613
nəfərin, o cümlədən 106 qadının, 63 azyaşlı uşağın, 70 qocanın həyatına son qoydu. 487 nəfər şikəst oldu, 1275
dinc sakin əsir götürüldü, 150 nəfər itkin düşdü. Bu soyqırımı aktı nəticəsində bəzi ailələr bütünlüklə məhv
edildi, mülki əhali görünməmiş qəddarlıqla qətlə yetirildi, əsir götürülənlərə amansız işgəncələr verildi. Bu
əməllərin qabaqcadan düşünülmüş qaydada, milli əlamətinə görə insanların tamamilə və ya qismən məhv
edilməsi niyyətilə törədilməsi beynəlxalq və dövlətdaxili hüquqa əsasən məhz soyqırımı olduğunu sübut edir.
Erməni qəsbkarlarının törətdikləri bu vəhşilik və vandalizm aktı tərəqqipərvər bəşəriyyətin genosid kimi
tanıdığı Xolokost, Xatın və Sonqmi faciələri ilə eyni səviyyədə qiymətləndirilməlidir.
O vaxt BMT-yə yeni üzv qəbul olunmuş Azərbaycanın həmin dövrdə bu mötəbər təşkilatın
prinsiplərinə əsaslanmaqla Xocalıda baş verən faciənin soyqırımı kimi tanınması istiqamətində zəruri tədbirlər
həyata keçirməməsi olduqca təəssüfləndirici faktdır. Halbuki beynəlxalq hüquqa görə, genosid sülh və
bəşəriyyət əleyhinə yönələn əməl olaraq ən ağır beynəlxalq cinayətlərdən biri sayılır. BMT Baş Məclisinin
1946-cı il 11 dekabr tarixli 96 (I) saylı qətnaməsində də qeyd olunur ki, genosid insan qruplarının yaşamaq
hüququnu tanımamaqla insan mənliyini təhqir edir, bəşəriyyəti insanlar tərəfindən yaradılan maddi və mənəvi
dayaqlardan məhrum edir. Belə bədnam əməllər BMT-nin məqsəd və vəzifələrinə tam ziddir. BMT Baş
Məclisinin 1948-ci il tarixli 260 (III) saylı qətnaməsi ilə qəbul edilmiş "Genosid cinayətinin qarşısının alınması
və cəzalandırılması haqqında" Konvensiyanın 2-ci bəndində göstərilən şərtlər də Xocalı faciəsinin məhz
soyqırımı adlandırılmasına tamamilə imkan yaradırdı. Konvensiyaya qoşulan dövlətlər sülh, yaxud müharibə
dövründə törədilməsindən asılı olmayaraq, genosidin beynəlxalq hüquq normalarını pozan cinayət olduğunu
təsdiq edərək, onun qarşısının alınması və səbəbkarlarının cəzalandırılması üçün tədbirlər görməyi öhdələrinə
götürmüşlər. Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü zamanı həmin konvensiyada təsbit olunmuş genosid
cinayətini təşkil edən bütün əməllər tətbiq olunmuşdur. Həmin beynəlxalq sənəddə göstərilir ki, hər hansı milli,
etnik, yaxud dini qrupun tam və ya qismən məhv edilməsilə törədilən bir sıra hərəkətlər genosid (soyqırımı)
cinayətinin mahiyyətini təşkil edir. Bu hərəkətlər - həmin qrupun üzvlərinin öldürülməsi, ağır bədən xəsarətinin,
onların fiziki məhvinə səbəb olan həyat şəraitinin yaradılması, uşaqların zorla bir insan qrupundan alınıb
başqalarına verilməsi törədilmiş cinayətin soyqırımı kimi tövsif edilməsinə əsas verir.
Bu hüquqi meyarlardan yanaşdıqda, ermənilərin Xocalıda törətdikləri dəhşətli cinayətlərin genosid
olduğuna heç bir şübhə qalmır. Həmin gün mənfur erməni silahlı birləşmələri Xocalı əhalisini məhz milli-etnik,
dini səbəblərlə son nəfərinədək qətlə yetirmək, məhv etmək məqsədini qarşıya qoymuşdular.
Xocalı soyqırımı və işğalçı Ermənistanın torpaqlarımızda törətdiyi digər faciələr nəticəsində İnsan
hüquqları haqqında Ümumi Bəyannamədə, İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqlarının müdafiəsi haqqında
Avropa Konvensiyasında və digər beynəlxalq aktlarda təsbit olunmuş hüquq və azadlıqlar, o cümlədən
insanların yaşamaq hüququ kobud şəkildə, kütləvi surətdə pozulmuş, onların şərəf və ləyaqəti tapdanmışdır.
1992-1993-cü ilin yarısına qədər hakimiyyətdə olmuş səriştəsiz və yarıtmaz qüvvələr bu və digər
hüquq normalarına əsaslanmaqla Xocalı faciəsinin real mahiyyətinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması üçün heç
bir iş görmədilər. Halbuki artıq Dağlıq Qarabağ münaqişəsi beynəlxalq ictimaiyyətin diqqət mərkəzinə
gətirildiyi, beynəlxalq müstəvidə danışıqların başlandığı dövr idi. Ermənilər Azərbaycanın guya təcavüzkar
olduğunu sübuta yetirmək üçün təbliğat maşınını tam gücü ilə işə salaraq "Sumqayıt olayları"nı dünyaya bəyan
etdilər. Hətta 1993-cü il fevralın 23-də imzalanmış "Azərbaycana qarşı edilmiş vəhşiliklərin açıqlanması
haqqında" fərman da kağız üzərində qalmışdı.
Xocalı soyqırımının beynəlxalq müstəvidə tanıdılması və erməni faşizminin ifşası ilə bağlı ilk praktik
təşəbbüs ulu öndər Heydər Əliyevin xalqın təkidli tələbilə hakimiyyətə qayıdışından sonrakı dövrə təsadüf edir.
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Ümummilli lider ilk gündən Ermənistanın Azərbaycana qarşı həyata keçirdiyi soyqırımı və terror siyasətinin
mahiyyətini, habelə ərazilərimizin işğalından sonra Dağlıq Qarabağın terrorizm mənbəyinə çevrilməsi, orada
narkotik maddələrin yetişdirilməsini, mədəni abidələrin məhv edilməsi faktlarının və digər faktların dünya
ictimaiyyətinə çatdırılmasını xarici siyasətdə mühüm vəzifələrdən biri kimi müəyyənləşdirdi. Bu məqsədlə
atılan mühüm addımlardan biri erməni təcavüzü nəticəsində üzləşdiyimiz milli faciələrimizə siyasi-hüquqi
qiymətin verilməsi oldu.
Ulu öndərin təşəbbüsü ilə 1994-cü il fevralın 24-də Milli Məclis "Xocalı Soyqırımı Günü haqqında"
qərar qəbul etmiş, BMT-yə, dünya dövlətlərinə bu qətliamın mahiyyətini açıqlayaraq beynəlxalq ictimaiyyəti
erməni terrorizminə qarşı təsirli tədbirlər görməyə çağırmışdır. Son 18 ildə Xocalı həqiqətlərinin dünyaya
tanıdılması, Ermənistanın havadarlarının dəstəyi ilə həyata keçirdiyi insanlıq əleyhinə cinayətin beynəlxalq
miqyasda ifşası istiqamətində xeyli iş görülmüş, xarici dillərdə kitablar, sənədlər dərc olunmuş, Xocalı genosidi
müxtəlif təşkilatlarda gündəmə gətirilmiş, bununla bağlı bir çox internet saytı yaradılmışdır.
Ümummilli lider hər zaman Xocalı faciəsinə xüsusi həssaslıqla yanaşmışdır. Ulu öndər Heydər Əliyev
hər il faciənin ildönümündə keçirilən tədbirlərdə iştirak etmiş, Xocalı soyqırımını kədər hissi ilə xatırlamışdır.
Xocalı faciəsinin Azərbaycan xalqının qan yaddaşı olduğunu dəfələrlə bəyan etmiş ulu öndər hadisələrə
beynəlxalq aləmdə əsl siyasi qiymət verilməsinin zəruriliyini vurğulamış, bu məsələnin dünya ictimaiyyətinə
çatdırılması üçün çox səy göstərmişdir. Faciəni xalqımızın böyük dərdi, kədəri, qəmi adlandırmış Heydər
Əliyev eyni zamanda Azərbaycanın əsrlər boyu keçdiyi mübarizə, milli azadlıq yolunu şanlı, uğurlu yol kimi
dəyərləndirmişdir.
Ulu öndər Heydər Əliyevin "Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə sükut dəqiqəsi elan edilməsi
haqqında" 25 fevral 1997-ci il tarixli Sərəncamı ilə hər il fevral ayının 26-da saat 17.00-da Azərbaycan
Respublikasının ərazisində Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə ehtiram əlaməti olaraq sükut dəqiqəsi elan
edilir. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 26 fevral 2002-ci il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Xocalı
soyqırımının 10-cu ildönümü ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Bəyanatı"nda isə bəyan
edilir ki, Azərbaycan dövləti mövcud imkanların hamısından yararlanaraq ərazi bütövlüyünün bərpasını təmin
edəcək, Xocalı faciəsinin əsl beynəlxalq hüquqi-siyasi qiymət almasına, onun ideoloqlarının, təşkilatçılarının və
icraçılarının layiqincə cəzalandırılmasına nail olacaqdır.
Xüsusi vurğulamaq lazımdır ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Azərbaycan həqiqətlərinin dünya
ictimaiyyətinə çatdırılmasını səfirliklərimiz və diaspor təşkilatlarımız qarşısında vacib məsələ kimi
müəyyənləşdirmişdir.
Təəssüf ki, insan hüquqlarının kütləvi və kobud şəkildə pozulması ilə nəticələnmiş Xocalı soyqırımına
hələ də beynəlxalq miqyasda hüquqi qiymət verilməmiş, ermənilərin terrorçu, işğalçı əməllərinə qarşı qəti
tədbirlər görülməmişdir. Lakin ölkə rəhbərliyinin bu məsələ ilə bağlı gördüyü işlər bizə əminliklə deməyə əsas
verir ki, gec-tez nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanın haqlı mövqeyini dəstəkləyəcək, işğalçı Ermənistan
dövlətinə qarşı sanksiyalar tətbiq edəcəklər.
Tatyana QOLDMAN,
Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin hakimi
“Azərbaycan”.-2010.-23 fevral.-N 42.-S.6.
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Xocalı faciəsi beynəlxalq hüquqda soyqırımı kimi tövsih olunur
Ermənilərin törətdikləri vəhşiliklər birbaşa olaraq beynəlxalq hüquqa ziddir
Son 20 ilin ən dəhşətli hərbi cinayətlərindən biri 1992-ci ilin fevral ayının 25-dən 26-na keçən gecə
Ermənistanın və Dağlıq Qarabağ bölgəsinin erməni silahlı dəstələri və Xankəndində yerləşən keçmiş SSRİ-nin
366-cı motoatıcı alayının mayor Seyran Ohanyanın başçılığı altında Xocalıya hücumu zamanı qeydə alınıb. Bu,
dinc əhaliyə qarşı soyqırımı aktı idi.
Xocalıda baş verən hadisələri bütün dünya ictimaiyyəti ermənilərin azərbaycanlılara qarşı törətdiyi
soyqırımı kimi tanımalıdır. Çünki soyqırımının beynəlxalq hüquqda tövsihi Xocalıda faciəsində əks olunur.
Soyqırımı hər hansı bir milli, etnik, irqi və ya dini qrupun tam və qismən məhv edilməsi məqsədilə hərəkətlərdə
ifadə olunan və aşağıdakı yollarla həyata keçirilən beynəlxalq cinayətdir:
• Bu qrupların üzvlərinin öldürülməsi;
• Onların sağlamlığına ağır zərər yetirilməsi;
• Uşaqların doğulmasına zorakı əngəllər yaradılması;
• Bir qrupa mənsub olan uşaqların zorla başqa qrupa keçirilməsi;
• Zorla köçürmə;
• Qrupun məhv edilməsinə yönələn şəraitin yaradılması.
Soyqırımı cinayəti ilk dəfə olaraq 1948-ci il 9 dekabr BMT Baş Assambleyasının 260 A (III) saylı
qətnaməsi ilə beynəlxalq hüquqi status alıb. Bununla yanaşı, Xocalı hadisələrinə soyqırımı kimi qiymət verməyə
istinad ediləcək bir çox beynəlxalq hüquq norması və müqavilə mövcuddur. Bunlardan:
- Nürnberq Hərbi Tribunalının Nizamnaməsi (burada soyqırımı təşkil edən hərəkətlər bəşəriyyətə qarşı
cinayətlər və hərbi cinayətlər kimi tövsih olunur).
- Beynəlxalq Cinayət Tribunalının Yuqoslaviya üzrə Nizamnaməsinin 4-cü maddəsi.
- Beynəlxalq Cinayət Tribunalının Ruanda üzrə Nizamnaməsinin 1-ci maddəsi.
- Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin statusunun 6-cı maddəsi.
- Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 103-cü maddəsi.
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin "Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında" 26 mart 1998-ci il
tarixli fərmanı.
Bütün bunları nəzərə alaraq "Soyqırımı" hüquqi norması cinayət kimi beynəlxalq hüquqa əsasən
aşağıdakı hüquqi nəticələri doğurur:
a) Soyqırımı cinayəti törətmiş şəxslərin cinayət təqibi və cəzalandırılması qaçılmazdır.
b) Cinayət tərkibi təkcə soyqırımı aktının törədilməsi deyil, həm də soyqırımı törədilməsi məqsədi ilə
sui-qəsd, soyqırımı törədilməsinə birbaşa və açıq şəkildə təhrikçilik, soyqırımı törədilməsinə qəsd və
soyqırımında iştirakdır.
c) Soyqırımı törətmiş şəxslərə universal yurisdiksiyanın prinsipləri tətbiq edilməlidir.
d) Soyqırımı cinayəti törədilərkən əmrin icrasına istinad etmək məsuliyyətdən azad etmir.
e) Rəhbərlər soyqırımı cinayətinin qarşısının alınması üzrə hərəkətləri həyata keçirmədiklərinə görə
məsuliyyət daşıyırlar.
f) Soyqırımı cinayətlərinə cinayət məsuliyyətinin tətbiqinə cəlbetmə müddəti tətbiq edilmir.
g) Soyqırımı cinayətinə münasibətdə qanunun retroatik tətbiqinə yol verilir.
h) Soyqırımı cinayəti törətmiş şəxslər cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmələri üçün tələb edən ölkəyə
verilməlidir.
Tarixin bu səhifəsində beynəlxalq hüququn ümum tanınmış normaları ilə qorunan insan hüquq və
azadlıqları kobudcasına pozulub. Ermənilərin Xocalıda azərbaycanlılara qarşı törətdikləri vəhşiliklər birbaşa
olaraq beynəlxalq hüquqa ziddir. Birincisi, Xocalıda baş verən hadisələrdə azərbaycanlıların təbii hüquqları xüsusilə yaşamaq, azadlıq, şəxsi toxunulmazlıq, mülkiyyət hüquqları kəskin şəkildə pozulub və tapdanılıb.
İkincisi, ermənilərin Azərbaycan xalqına qarşı törətdiyi bu soyqırımında İnsan hüquq və azadlıqlarını özündə
əks etdirən Cenevrə konvensiyası, BMT-nin Baş Məclisinin 10 dekabr 1948 -ci ildə elan olunan İnsan
hüquqlarının Ümumi Bəyannaməsinin, "insan hüquqlarının ümumi və əsas azadlıqlarının müdafiəsi haqqında"
Avropa Konvensiyasının, BMT-nin Mülki və Siyasi hüquqlar haqqında Paktın maddələri ermənilər tərəfindən
ciddi şəkildə pozulub.
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Üçüncüsü, 1948-ci il 10 dekabrda elan olunan BMT Baş Məclisinin İnsan hüquqlarının Ümumi
Bəyannaməsinin aşağıdakı maddələri pozulub:
a) maddə 2: Hər bir şəxs dilindən, dinindən, milliyyətindən və digər səbəbdən, fərq qoyulmadan bu
Bəyannamədə təsbit olunmuş bütün hüquq və azadlıqlara malik olmalıdır.
b) maddə 3: Hər kəsin yaşamaq, azadlıq və şəxsi toxunulmazlıq hüququ var.
c) maddə 5: İnsan ləyaqətini alçaldan, insaniyyətlikdən kənar və qəddar hərəkətlər qadağandır.
d) maddə 9: Özbaşına həbslər, saxlanılmalar və ya qovulmalar qadağandır.
e) maddə 17: Hər bir insanın əmlaka malik olma hüququ vardır və insanın əmlakdan özbaşına məhrum
edilməsi qadağandır.
Xocalıda baş verən soyqırımı aktında "İnsan hüquqlarının ümumi və əsas azadlıqlarının müdafiəsi
haqqında" Avropa Konvensiyasının da maddələri pozulub:
a) maddə 2: Hər bir insanın həyat hüququ qanunla mühafizə olunur. Cəzalandırılması qanunla nəzərdə
tutulmuş cinayətin törədilməsinə görə məhkəmə tərəfindən çıxarılan ölüm hökmünün icrasından başqa, heç kəs
qəsdən həyatdan məhrum edilə bilməz.
b) maddə 3: Heç kəs işgəncələrə, qeyri-insani rəftara və ya ləyaqətini alçaldan cəzaya məruz
qalmamalıdır.
c) maddə 4: Heç kəs köləlikdə və ya məcburi vəziyyətdə saxlanılmamalıdır.
d) maddə 5: Hər bir insan azadlıq və şəxsi toxunulmazlıq hüququna malikdir.
e) maddə 8: Hər bir insan onun şəxsi və ailə həyatına hörmət edilməsi, mənzil toxunulmazlığı və
yazışma sirri hüququna malikdir.
Rusiyanın "Memorial" hüquq müdafiə mərkəzi təsdiq edir ki, Xocalıya hücum zamanı erməni silahlı
dəstələrinin dinc əhaliyə qarşı hərəkətləri Cenevrə konvensiyasına, həmçinin Ümumdünya İnsan Haqları
Bəyannaməsinin (BMT-nin Baş Assambleyası 10.12.1948-ci ildə qəbul etmişdir) aşağıdakı maddələrinə kobud
qaydada ziddir.
Silahlı dəstələrin hərəkətləri Fövqəladə vəziyyətlərdə və hərbi münaqişələr zamanı qadınların və
uşaqların müdafiəsi Bəyannaməsinin kobud surətdə pozulması deməkdir (BMT Baş Assambleyası 14.12.1948ci ildə qəbul etmişdir).
Soyqırımı cinayəti üçün xüsusi niyyətin olması zəruri element sayılır. Bu obyektiv cizgi soyqırımı
cinayətini digər analoji beynəlxalq cinayətlərdən fərqləndirir. Soyqırımı cinayətini təşkil edən əməllərdən hər
biri şüurlu və əvvəlcədən düşünülmüş olur. Bu əməllər heç bir halda təsadüf və ya ehtiyatsızlıq nəticəsində
törədilə bilməz. Eyni zamanda, belə bir hərəkətin törədilmə niyyətinin vaxtı və onların mümkün nəticələrinin
ümumi dərki onların soyqırımı kimi tövsih olunması üçün kifayət deyil. Burada hərəkətin mənfi nəticələri ilə
bağlı cinayətkar qərəzin və ya konkret niyyətin xüsusi istiqamətini üzə çıxarmaq tələb olunur. Xilas olmağa can
atan Azərbaycan mülki əhalisinin əvvəlcədən xüsusi olaraq hazırlanmış pusqu yerlərindən avtomatlardan,
pulemyotlardan və digər silah növlərindən atəşə tutulması soyqırımı niyyətini sübut edir. Bu cinayətin məhz
azərbaycanlı milli qrupuna qarşı yönəlmiş olduğu göz önündədir.
Soyqırımı cinayətinin təhlili zamanı onun 3 əsas hissəsi üzə çıxarılır:
- məlum, milli, etnik, irqi və ya dini qrupun varlığı;
- belə bir qrupun tamamilə və ya qismən məhv edilməsi niyyətinin olması (mens rea);
- məlum qrupa münasibətdə soyqırımı kimi təfsir olunan hərəkətlərdən hansısa birinin törədilməsi
(actus reus).
Deməli, soyqırımı aktı mütləq milli, etnik, irqi və ya dini qrupa qarşı yönəlmiş olmalıdır. Digər qrupa
qarşı, məsələn, siyasi və sosial qrupa qarşı yönəlmiş belə hərəkətlər soyqırımı kimi tövsih oluna bilməz.
Soyqırımı anlayışı qadağan olunmuş hərəkətin ümumi nəticələri üzrə konkret niyyətin olmasını tələb
edir. Soyqırımı cinayətinin tövsih olunmuş əlaməti olaraq niyyət özündə bir neçə fərqli tərkib hissələrini
birləşdirir:
- niyyət bu və ya digər konkret qrupa mənsub şəxslərin təsadüfi olaraq bir nəfərinin və ya bir neçə
nəfərinin məhv edilməsindən ibarət olmamalı, bütövlükdə qrupun məhv edilməsindən ibarət olmalıdır.
Soyqırımı qurbanlarının müəyyən edilməsinin həlledici əlaməti onların fərdiliyi deyil, məhz onların qrupa
mənsubluğudur;
- niyyət qrupun məhv edilməsindən ibarət olmalıdır. Soyqırımı bütöv bir insan qrupunun mövcudluğu
hüququnu tanımaqdan imtina etməkdir. Ayrıca bir insanın qətlə yetirilməsi (soyqırımı) ayrıca bir fərdin
yaşamaq hüququnu tanımaqdan imtina kimi xarakterizə olunur. Müvafiq olaraq, actus reus (qadağan edilmiş
hərəkət) bir adamla məhdudlaşa bilər, lakin mens rea (niyyət) qrupun mövcudluğuna qarşı yönəlmiş olmalıdır;
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- niyyət qrupun məhz tamamilə və ya qismən məhvindən ibarət olmalıdır;
- niyyət məhz milli, etnik, irqi və ya dini qruplardan birinin məhv edilməsindən ibarət olmalıdır.
Soyqırımı cinayətinə görə məsuliyyətin tövsih olunması üçün bütöv qrupun məhv edilməsi kimi son
nəticəyə nail olunma tələb edilmir. Bunun üçün etnik qrupun tamamilə və ya qismən məhv edilməsi niyyəti ilə
cinayətin obyektiv tərəfini təşkil edən hərəkətlərdən birini törətmək yetərlidir. Soyqırımının obyektiv tərəfi olan
"məhv etmək" anlayışı fiziki və ya bioloji təsir yolu ilə həyatdan məhrum etmək mənasına gəlir.
BMT-nin beynəlxalq məhkəməsi "Barselona Traction" işi üzrə qərarında soyqırımı aktının qadağan
edilməsi üzrə öhdəliyi "erga omnes" öhdəlikləri adlandırıb. Beynəlxalq məhkəmə "Soyqırımı cinayətlərinin
qarşısının alınması və ona görə cəzalar" Konvensiyasının əsasında duran prinsipləri bütün dövlətlər üçün
məcburi xarakterli normalar kimi tanıyıb.
SƏNAN
“Kaspi”.-2010.-24 fevral.-№34.-S.6., 25 fevral.-N.35.-S.6.
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Xocalı faciəsi beynəlxalq hüquq prinsiplərinə görə dünyada soyqırımı kimi
qəbul edilməlidir
Dünyada hegemonluğu ələ keçirmək istəyən qüdrətli dövlətlərin iddiaları bitib tükənmək bilmir. Elə buna
görə də keçən əsrdə baş verən iki dünya müharibəsi bəşəriyyətə çox böyük itkilər hesabına başa gəldi. Nəticədə
beynəlxalq miqyasda sülhü və təhlükəsizliyi qoruyub saxlamaq, beynəlxalq mübahisələrin və münaqişələrin
dinc vasitələrlə və ədalətlə nizama salınmasını təmin etmək, insan hüquq və azadlıqlarını qoruya bilən və dünya
dövlətlərinin iradəsini ifadə edən beynəlxalq bir təşkilatın yaradılmasına böyük zərurət var idi. Bu məqsədlə
1945-ci ilin iyunun 26-da San-Fransiskoda Birləşmiş Millətlər Konfransının yekun iclasında yeni bir təşkilatın Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Nizamnaməsi təsdiq olundu və bu, 1945-ci il oktyabrın 24-dən qüvvəyə mindi.
BMT-nin Baş Məclisi 11 dekabr 1946-cı il tarixli 96 saylı qətnaməsində soyqırımının beynəlxalq hüquq
normalarını pozduğunu, xeyirxah bəşəriyyətin ruhuna və məqsədlərinə zidd olduğunu, sivil dünyanın onu pis bir
əməl kimi səciyyələndirdiyini nəzərə alaraq soyqırımı əməllərinin cinayət kimi qiymətləndirilməsini zəruri
hesab etdi. Buna görə də bəşəriyyət tarixində ilk dəfə olaraq 1948-ci ilin 9 dekabrında "Genosid cinayətinin
qarşısının alınması və onun cəzalandırılması haqqında" BMT Konvensiyası qəbul edildi. Bu konvensiya 1951-ci
il yanvarın 12-dən qüvvəyə mindi.
Beynəlxalq hüquqda "genosid" termini, yunan dilində olan "genos" - nəsil, kök, soy mənasını verən sözlə,
latın dilində "öldürürəm" mənasını verən "caedo" sözlərinin birləşməsi nəticəsində yaranan "genosid" termini Azərbaycan dilində "soyqırımı" mənasını verməklə, ilk dəfə olaraq 1944-cü ildə yəhudi mənşəli polşalı
hüquqşünas Rafael Lemkin tərəfindən Avropa yəhudilərinin faşistlər tərəfindən milli mənsubiyyətinə görə
kütləvi şəkildə, dövlət səviyyəsində, planlı surətdə məhv edilməsi siyasətini ifadə edən bir termin kimi
işlədilmişdir. Tarixən aparılan siyasətin sonrakı mərhələlərində ilk dəfə olaraq beynəlxalq hüquqda insan
qruplarının milli, etnik, irqi, dini mənsubiyyətinə görə kütləvi şəkildə məhv edilməsinə yönələn cinayət əməlləri
"soyqırımı" adlandırılmağa başlandı. Nəticədə 9 dekabr 1948-ci ildə "Genosid cinayətinin qarşısının alınması və
onun cəzalandırılması haqqında" BMT Konvensiyası qəbul edildi. Həmin konvensiyanın 2-ci maddəsinin
tələbinə görə milli, etnik, irqi, yaxud dini qrupun üzvlərinin öldürülməsi, onlara ağır bədən xəsarətlərinin
yetirilməsi, hər hansı qrup üçün qəsdən onu tam, yaxud qismən fiziki məhvini nəzərdə tutan həyat şəraitinin
yaradılması, bu qrupdan olan doğumun qarşısını almağa yönəldilmiş tədbirlərin görülməsi, uşaqların zorla bir
insan qrupundan alınıb başqasına verilməsi kimi hərəkətlər "soyqırımı" hesab edilir. Konvensiyanın 3-cü
maddəsinin tələbinə görə soyqırımı, belə əməlləri törətməyə yönəlmiş gizli sövdələşmə, soyqırımı cinayətlərini
törətməyə birbaşa və açıq təhrik, soyqırımı törətməyə yönəlmiş qəsd və soyqırımında iştirak etmək kimi
əməllərin hər hansı birini törətmiş şəxslər, soyqırımı cinayətini törətmiş hesab olunur və cəzalandırılırlar.
Azərbaycan Respublikası dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra BMT-nin üzvlüyünə qəbul edildi.
Bundan sonra ölkəmiz 31 may 1996-cı il tarixli qanunla BMT-nin "Genosid cinayətinin qarşısının alınması və
onun cəzalandırılması haqqında" 9 dekabr 1948-ci il tarixli konvensiyasına qoşuldu. Ulu öndər Heydər Əliyevin
26 mart 1998-ci il tarixli fərmanı ilə ölkəmizdə hər il 31 mart tarixi "Azərbaycanlıların soyqırımı günü" kimi
qeyd edilir. Müstəqillik illərində qəbul edilən Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin "Sülh və
insanlıq əleyhinə olan cinayətlər"ə görə məsuliyyət nəzərdə tutan VII bölməsinin "Sülh və insanlıq əleyhinə
olan cinayətlər" adlanan VI fəslinin 103-cü maddəsində "Soyqırımı"na, 104-cü maddəsi "Soyqırımının
törədilməsinə təhrik etmə"yə görə cinayət məsuliyyəti müəyyən edilmişdir. Bu tərkiblər Azərbaycan
Respublikasının yeni Cinayət Məcəlləsinə ilk dəfə daxil edilsə də, əslində, azərbaycanlılara qarşı soyqırımı
cinayətlərinin tarixi yüz ildən artıq bir dövrü əhatə edir. Ulu öndər Heydər Əliyevin imzaladığı
"Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında" 26 mart 1998-ci il tarixli fərmanda 1905-1907, 1918-1920, 1948-1953,
1988-1994-cü illərdə azərbaycanlılara qarşı sistemli şəkildə soyqırımı cinayətlərinin törədildiyi xüsusi
vurğulanmışdır. Tarixən "Şərq məsələsi"nin tərkib hissəsi kimi formalaşdırılan "Erməni məsələsi" 1988-ci ilin
fevral ayından başlayaraq Azərbaycan Respublikasının tərkibində fəaliyyət göstərən keçmiş Dağlıq Qarabağ
Muxtar Vilayətinin ərazisində yaşayan və fəaliyyət göstərən bir qrup erməni separatçılarının səyi ilə yenidən
qızışdırıldı, Ermənistandan və Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ ərazisindən əhali milli, etnik və dini
mənsubiyyətinə görə qovulmağa, öldürülməyə və ən qəddar cinayətlərə məruz qalmağa başladı. Etiraf edək ki,
1992-ci il fevralın 26-da törədilən "Xocalı soyqırımı" bütün bu cinayətlər içərisində xüsusilə ağır ictimai
təhlükəliliyi və dəhşətləri ilə erməni faşizminin iç üzünü açmaq baxımından daha səciyyəvi mahiyyət daşıyır.
Keçmiş SSR İttifaqının Zaqafqaziyada yerləşən 4-cü ordusunun 23-cü diviziyasının 366-cı motoatıcı alayının
(alay komandiri Zarviqorov) tərkibində milliyyətcə erməni olan çoxsaylı zabit və çavuş xidmət edirdi. Alayın
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ikinci motoatıcı taqımının komandiri, mayor Seyran Ohanyan (hazırda Ermənistanın müdafiə naziridir), üçüncü
motoatıcı taqımının komandiri mayor Y.Nabokixinin həyat yoldaşı milliyyətcə erməni idi. Birinci taqımın
qərargah komandiri, milliyətcə erməni olan V.Citciyan, topçu taqımının komandiri isə kapitan Q.Liqodexiya idi.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ən qızğın dövründə 366-cı alayın tabe olduğu Zaqafqaziya hərbi dairəsinin
komandir müavini, general-leytenant Q.Ohanovun da milliyyətcə erməni olması mövqelərin real vəziyyəti
haqqında müəyyən təsəvvürlər əldə etməyə imkan verir. Beləliklə, o dövrün müasir sovet döyüş silahları ilə
yaxşı silahlanmış 366-cı alayın "Dağlıq Qarabağ separatçı qüvvələri"nin qərargah rəisi Arkadi Tomasyanın,
müdafiə naziri Serj Sarkisyanın (indiki Ermənistan prezidenti), həmin vaxt Xankəndi şəhər daxili işlər şöbəsinin
rəisi işləmiş Armo Abramyanın, Əsgəran rayon daxili işlər şöbəsinin rəisi işləmiş Mavrik Qukasyanın, onun
müavini Şaqen Barseqyanın, Dağlıq Qarabağın erməni xalq cəbhəsinin sədri olmuş Vitali Balasanyanın,
Xankəndidə yerləşən həbsxananın rəisi Serjik Koçaryanın, hərbi qulluqçular Slavik Artunyanın, Andrey
İşxanyanın, Sergey Beqlaryanın, Movses Akopyanın, Qriqori Kisebekyanın, Vacik Mirzoyanın, Vacaqan
Ayriyanın, Aleksandr Ayrapetyanın, Karo Petrosyanın, Vitali Balasanyanın, Seyran Tumasyanın, Valerik
Qriqonyanın və digərlərinin bilavasitə iştirak etdikləri hərbi qüvvələr, Ermənistanın keçmiş rəhbəri Robert
Köçəryanın və digər erməni liderlərini səfərbər olaraq Xocalı şəhərində azərbaycanlılara və məhsəti türklərinə
qarşı soyqırımı cinayətini həyata keçirdilər. Belə ki, 1992-ci il fevral ayının 25-dən 26-na keçən gecə erməni
hərbi birləşmələri 366-cı alayın şəxsi heyəti ilə birlikdə Xocalı şəhərinin dinc əhalisinə qarşı silahlı hücuma
keçdi. Yeddi min nəfər əhalisi olan bu şəhər yerlə yeksan edildi. Şəhərin əhalisi isə yalnız azərbaycanlı, türk və
müsəlman olduqlarına görə kütləvi surətdə qətlə yetirildilər. Müharibə qanunları tamamilə pozularaq dinc
əhaliyə, qocalara, qadınlara, uşaqlara qarşı ən amansız qətl üsullarından istifadə edildi. Nəticədə 613 nəfər, o
cümədən onlardan 106 nəfər qadın, 63 nəfər uşaq və 70 nəfər qoca xüsusi qəddarlıqla öldürüldü, 8 ailənin
həyatına tamamilə son qoyuldu, 25 uşaq hər iki valideynini, 130 uşaq valideynlərdən birini itirdi, 487 nəfər ağır
yaralandı, 1275 nəfər girov götürüldü, o cümlədən onlardan 150 nəfərinin taleyi haqqında indiyə qədər heç bir
məlumat yoxdur. Qırğın zamanı girovlar əzizlərinin gözü qarşısında güllələndi, hamilə qadınların qarınları
yarılaraq bətnində olan uşaqlar süngüyə keçirildi, başlarının dərisi soyuldu, müxtəlif əzaları kəsildi, körpələrin
və yaşlıların gözləri çıxarıldı, diri-diri torpağa basdırıldı, əhalinin bir qismi ac-susuz və yaralı vəziyyətlərdə
soyuqda saxlanıldı və onlara insanlığa yaraşmayan işgəncələr verildi. Azərbaycanlı döyüşçülər erməni qəbirləri
üzərində qurban kəsildi, alçaldıldı və təhqir edildi.
Xocalıda ermənilərin törətdikləri qətliam hərəkətlərində sülh və insanlıq əleyhinə olan, müharibə
cinayətlərinin tərkibləri - Azərbaycan Respublikası CM-in 103 (soyqırımı), 104 (soyqırımın törədilməsinə təhrik
etmə), 105 (əhalini məhv etmə), 107 (əhalini deportasiya etmə və məcburi köçürmə), 112 (beynəlxalq hüquq
normalarına zidd azadlıqdan məhrum etmə), 113 (işgəncə), 115 (müharibə qanunlarını və ədaləti pozma), 116
(silahlı münaqişə zamanı beynəlxalq humanitar hüququ pozma), 117 (silahlı münaqişə zamanı cinayətkar əmr
vermə), 118 (hərbi soyğunçuluq) cinayətlərinə yol verildi. Son iyirmi ildə aparılan istintaq Xocalı şəhərində
azərbaycanlılara qarşı törədilən soyqırımı cinayətinin - bəşəriyyətə qarşı ən ağır cinayət əməlinin törədildiyi,
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputat-istintaq komissiyasının, Azərbaycan Respublikası Baş
Prokurorluğunun xüsusi istintaq qrupunun topladığı materiallarla - ifadə və üzləşmələrlə, sənədlərlə,
videoçəkilişlərlə, məhkəmə ekspertizasının rəyləri ilə mübahisəsiz, tam sübuta yetirilmişdir. Cinayətin
təşkilatçıları, icraçıları və köməkçiləri tam müəyyən edilsə də, onlar indiyə qədər cəzasız qalmışlar. Azərbaycan
Respublikasının qoşulduğu BMT-nin "Genosid cinayətinin qarşısının alınması və onun cəzalandırılması
haqqında" 9 dekabr 1948-ci il konvensiyasının 6-cı maddəsi, Azərbaycan Respublikasının Cinayət və CinayətProsessual məcəllələri Xocalıda soyqırımı kimi ağır cinayətləri törətməkdə ittiham olunan şəxslərin cinayət
işlərinə Azərbaycan Respublikasının səlahiyyətli məhkəmələrində, yaxud yurisdiksiyası onun yurisdiksiyasını
tanımış Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsində baxılmasını və təqsirli şəxslərin layiqincə cəzalandırılması üçün
bütün qanuni tədbirlərin görülməsini tələb edir.
BMT Nizamnaməsinin 92-ci maddəsinə əsasən Beynəlxalq Məhkəmə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının əsas
məhkəmə orqanı hesab olunur. Baş Məclis və ya Təhlükəsizlik Şurası Beynəlxalq Məhkəmədən istənilən hüquqi
məsələ üzrə məsləhət xarakterli rəy verməyi xahiş edə bilər. Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin Nizamnaməsinin
1-ci maddəsinə görə BMT-nin əsas məhkəmə orqanı kimi yaradılan Beynəlxalq Məhkəmə öz nizamnaməsinin
müddəalarına müvafiq olaraq təşkil olunur və fəaliyyət göstərir. O öz funksiyasını həyata keçirmək üçün
prosedur qaydalar müəyyən etmək səlahiyyətlərinə malikdir (mad. 30). Məhkəmənin yurisdiksiyasına
dövlətlərin ona təqdim etdiyi bütün işlərə, o cümlədən BMT Nizamnaməsində və konvensiyalarda xüsusi olaraq
göstərilmiş bütün məsələlər üzrə işlərə baxa bilərlər. Bütün bunlara baxmayaraq Beynəlxalq Məhkəmənin
Nizamnaməsinin 34-cü maddəsinin tələbinə görə "yalnız dövlətlərin bu məhkəmənin baxdığı işlərdə tərəf ola
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bilməsi prinsipi" birmənalı şəkildə təsdiq edir ki, bu məhkəmə ayrı-ayrı fiziki şəxslərin törətdikləri cinayət
işlərinə baxmaq statusuna malik deyildir. Bu o demək deyil ki, soyqırımı və digər ağır cinayətləri törədənlərin
əməlləri cəzasız qalmalıdır. Bəşər tarixinin ən qəddar müharibələrindən olan II dünya müharibəsindən sonra
bəşəriyyət əleyhinə törədilmiş ən ağır cinayətlərə görə Nürnberq Beynəlxalq Tribunalı 8 avqust 1945-ci ildə
SSRİ, ABŞ, Böyük Britaniya və Fransa hökumətləri arasında Avropa ölkələrində əsas hərbi cinayətkarların
tribunala verilməsi və cəzalandırılması haqqında bağlanmış dövlətlərarası saziş əsasında, Tokio tribunalı isə 19
yanvar 1946-cı ildə müttəfiq dövlətlərin baş komandanlarının birgə iclasında təsis edilmişdir. Bundan fərqli
olaraq Yuqoslaviya və Ruanda tribunalları BMT Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən təsis edilmişdir. Beynəlxalq
Cinayət Məhkəməsi İtaliyanın paytaxtı Roma şəhərində BMT-nin Diplomatik konfransında 17 iyul 1998-ci ildə
təsis edilmişdir. Bu məhkəmə beynəlxalq birliyi narahat edən ən ciddi cinayətlərə görə məsuliyyət daşıyan
şəxslərə münasibətdə yurisdiksiyasını həyata keçirməyə səlahiyyətli olan daimi bir orqan kimi yaradılmışdır.
Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin Roma statusunun 5, 6-cı maddələrinə əsasən bu məhkəmə genosid
cinayətlərini icraata qəbul etmək və mahiyyəti üzrə baxmaq səlahiyyətinə malikdir. Bütün bunlarla yanaşı,
Roma statusunun "Ratione temporis yurisdiksiyası"na (11-ci maddə) görə məhkəmə yalnız status qüvvəyə
mindiyi tarixdən sonra, yəni, 17 iyun 1998-ci ildən sonra törədilmiş cinayətlərə münasibətdə müvafiq
yurisdiksiyaya malikdir.
Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin Roma statusunun 5-ci maddəsinin tələbinə əsasən, bu məhkəmənin
yurisdiksiyası yalnız Roma statusunun iştirakçısı olan dövlətlərə şamil edilə bilər. Haaqa tribunalında isə
məsələyə o vaxt baxıla bilər ki, həmin cinayətlər Roma statusunu ratifikasiya etmiş dövlətin ərazisində və Roma
statusunu ratifikasiya etmiş dövlətin vətəndaşı tərəfindən törədilmiş olsun. Bundan başqa, soyqırımı
cinayətlərinin beynəlxalq sülhə və təhlükəsizliyə təhlükə yaradan vəziyyətdə törədildiyi və BMT Təhlükəsizlik
Şurasının BMT Nizamnaməsinin VII bölməsinə müvafiq olaraq Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinə müraciət
etdiyi hallarda da baxıla bilər. Bu hüquqi əsaslar və hüquqi şərtlər hazırda mövcud olmadığına görə də Xocalı
soyqırımını törədənlərin cinayət işinə Haaqa tribunalında baxılması mümkünsüzdür. Çünki Azərbaycan
Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin Roma statusunu imzalamamışdır və ölkəmiz bu beynəlxalq təşkilatın
subyekti deyildir. Ermənistan isə 1 oktyabr 1999-cu ildə Roma statusunu imzalasa da, lakin onu indiyə qədər
ratifikasiya etməmişdir. Buna görə də Xocalı soyqırımını törədənlərin əməlləri Haaqa tribunalının
yurisdikasiyasının təsiri altına düşsə belə, Azərbaycan bu statusu imzalamadığından xalqımıza qarşı törədilən
soyqırımı cinayətinə baxılması barədə Azərbaycanın müraciəti icraata qəbul edilməyəcəkdir. Digər tərəfdən,
Azərbaycan beynəlxalq cinayət məhkəməsinin üzvü və Roma statusunu ratifikasiya etsə belə, yenə də bu barədə
toplanmış materiallar icraata qəbul edilə bilməz, ona görə ki, Xocalı soyqırımı 25-26 fevral 1992-ci ildə baş
vermişdir. Həmin vaxt isə Azərbaycan bu məhkəmənin üzvü olmamışdır. Lakin bütün bunlar ümidsizlik yarada
bilməz və beynəlxalq hüquqda məsələnin başqa həlli yolları da vardır. Bu da onunla əlaqədardır ki,
konvensiyanın 6-cı maddəsinin tələbinə uyğun olaraq Xocalı soyqırımı barədə cinayət işi universal yurisdiksiya
prinsipinə müvafiq olaraq Azərbaycan Respublikasının səlahiyyətli məhkəmələri tərəfindən icraata qəbul edilə
bilər və həmin cinayəti törədənlər öz layiqli cəzalarını ala bilərlər. Beynəlxalq hüquq nəinki milli məhkəmələrə
belə bir imkanı verir, hətta onların üzərinə belə bir öhdəlik qoyur. "Polyuxoviçin Avstraliya İttifaqına qarşı" işi
üzrə Avstriya məhkəməsinin, Adolf Ayxmanın işi üzrə Yerusəlim məhkəməsinin (1961-ci il), Rafik Sariçə qarşı
Danimarka milli məhkəməsinin (1994), Duşko Tadiçə qarşı Almaniya Ali Məhkəməsinin (1994), Darko
Kneceviçə qarşı Niderland Ali Məhkəməsinin (1997) və onlarca digər faktlar üzrə milli məhkəmələrin hökmləri
buna misal ola bilər. Dünya təcrübəsi tam təsdiq edir ki, Xocalı qətliamını törədənlərin cinayət işinə
Azərbaycanın Xocalı ərazisi üzrə ağır cinayətlər məhkəməsində baxıla bilər. Çünki Xocalı soyqırımı
Azərbaycan ərazisində, keçmiş Azərbaycan vətəndaşları olan ermənilər tərəfindən, Azərbaycan vətəndaşı olan
azərbaycanlılara və məhsəti türklərinə qarşı törədilmişdir. Bu, milli və beynəlxalq hüququn tələblərinə tamamilə
müvafiqdir. Çünki universal yurisdiksiya prinsipinə görə genosid və başqa beynəlxalq cinayət törətmiş şəxsləri
mühakimə etmək Azərbaycanın, onun istintaq və məhkəmə orqanlarının borcudur. Burada nəzərə almaq
lazımdır ki, belə cinayətləri törətmiş şəxslərin Ermənistanın, Rusiyanın və ya hər hansı başqa bir ölkənin
ərazisində olmasından asılı olmayaraq, onların tutulub Azərbaycana ekstradisiya edilməsi beynəlxalq hüququn
tələblərindən irəli gəlir. Belə ki, soyqırımı konvensiyasının 7-ci maddəsinin tələbinə görə təqsirlilərin verilməsi
məsələsində soyqırımı və yaxud konvensiyanın 3-cü maddəsində sadalanan digər əməllər siyasi cinayət
sayılmır. Bu da onu göstərir ki, təqsirləndirilən şəxslərin hər hansı bir siyasi motivlə əlaqələndirilməsi və
Azərbaycana verilməkdən imtina edilməsi mümkünsüzdür.
Məsələnin başqa bir hüquqi həlli yolu da vardır. Azərbaycanın səlahiyyətli orqanlarının vəsatətləri əsasında
Xocalı soyqırımı üzrə, yaxud ümumiyyətlə, Ermənistanın və ya onun separatçı qüvvələrinin, hərbçilərinin
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azərbaycanlılara qarşı həyata keçirdikləri sülh və insanlıq əleyhinə olan cinayətlərə görə xüsusi səlahiyyətli
Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin yaradılması da mümkündür. Bunun üçün Azərbaycanın səlahiyyətli
orqanlarının BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası qarşısında məsələ qaldırması zəruridir. Hesab edirəm ki, münaqişə
ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasının dörd qətnamə qəbul etməsi və bu qətnamələrin heç birinin indiyə qədər
icra edilməməsi, münaqişə zamanı törədilmiş ağır cinayətlərlə bağlı "ad hoc" xüsusi beynəlxalq tribunalın
yaradılması haqqında Azərbaycan Respublikasının qaldırdığı vəsatət BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən
təmin edilməlidir. Mövcud nizanmanə və prosedurlar daxilində və beynəlxalq hüququn tələbləri əsasında Xocalı
soyqırımı üzrə xüsusi Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi yaradılarsa, həmin məhkəmədə məsələyə mahiyyəti üzrə
baxılıb təqsirli şəxslərin layiqincə cəzalandırılmaları təmin edilə bilər.
Ümumiyyətlə, son illər dünyanın müxtəlif ərazilərində müxtəlif insan qrupularına qarşı milli, etnik, irqi, dini
mənsubiyyətlərinə görə törədilmiş soyqırımı cinayətlərinin heç bir əsaslı dəlil, sübut, qanuni məhkəmə rəyi
olmadan, qanunverici orqan hesab edilən ayrı-ayrı parlamentlər tərəfindən tanınması haqqında qanunların qəbul
edilməsi ənənəsi geniş vüsət almışdır. Bu, hər şeydən əvvəl, hüquqi dövlətdə "hakimiyyət bölgüsü" prinsipinin
həmin qanunverici orqanlar tərəfindən kobud şəkildə pozulması, məhkəmənin funksiyasına aid olan soyqırımı
faktının tanınması səlahiyyətlərinin parlamentlər və prezidentlər tərəfindən mənimsənilməsi kimi
qiymətləndirilməlidir. Beynəlxalq və milli hüquq birmənalı şəkildə təsdiq edir ki, hüquqi nəticələr doğuran
faktların - xüsusilə, ağır cinayət faktlarının tanınması məhkəmə araşdırmalarının, sübutlara obyektiv qiymət
verilməsinin nəticəsi kimi qəbul edilə bilər. Başqa sözlə, bu səlahiyyət məhkəmə orqanlarının - məhkəmə
hakimiyyətinin səlahiyyətlərinə aiddir.
Türkiyədə, guya 1915-ci ildə ermənilərə qarşı soyqırımı törədilməsi haqqında müxtəlif ölkələrin Hollandiyanın, İtaliyanın, Rusiyanın, Argentinanın, Uruqvayın, Çilinin, Almaniyanın, Yunanıstanın,
Venesuellanın, Yunan Kiprinin, Litvanın, Livanın, Polşanın, Kanadanın, Belçikanın, Vatikanın, İsveçrənin,
Slovakiyanın parlamentləri tərəfindən müvafiq qanunlar qəbul edilmişdir. ABŞ-ın 30 ştatında da bu məsələ
ermənilərin təsiri ilə onların xeyrinə həll edilmişdir. Fransa isə nəinki qondarma "erməni soyqırımı"nın
tanınması haqqında 2001-ci ildə qərar qəbul etmiş, habelə Fransa prezidenti Nikola Sarkozinin qanunvericilik
təşəbbüsü əsasında 22 dekabr 2011-ci ildə Milli Assambleya "Erməni soyqırımını inkar edənlərin cinayət
məsuliyyətinə cəlb edilməsinə dair" qanun da qəbul etmişdir. Bu qanun beynəlxalq hüququn hamılıqla qəbul
edilmiş prinsip və normalarına tamamilə ziddir.
Fransanın "Erməni soyqırımı"nı inkar edənlərə 1 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilmə və ya 45 min avro
məbləğində cərimə cəzasının tətbiqini nəzərdə tutan qanun layihəsinin Fransa parlamentinin aşağı palatasında Milli Assambleyada, sonradan isə Senatda qəbul edilməsi ciddi təəssüf doğurur. Belə ki, bu qanun bir çox
beynəlxalq hüquq normalarında təsbit edilmiş fundamental insan hüquq və azadlıqlarını Fransa kimi demokratik
və hüquqi dəyərləri ilə tanınan bir ölkədə məhdudlaşdırır, insanların söz, fikir, əqidə, mətbuat, düşüncə azadlığı
hüquqlarını kobud şəkildə pozur, analoji hadisə və proseslər barədə insanların sərbəst söz demək, mövqe
bildirmək, fikir yürütmək, araşdırma aparmaq azadlıqlarını məhdudlaşdırır. Bu, BMT-nin Baş Assambleyasının
9 dekabr 1998-ci il tarixli "Hamı tərəfindən tanınan insan hüquqlarını və əsas azadlıqlarını dəstəkləmək və
müdafiə etməklə bağlı cəmiyyətdəki fərdlərin, qrupların və orqanların hüquq və məsuliyyəti haqqında
Bəyannaməsi"nə ziddir. Fransanın Cinayət Məcəlləsi insan hüquq və azadlıqlarının qanunsuz
məhdudlaşdırılmasını və onun qanunsuz pozulmasına görə cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutur.
BMT-nin 16 dekabr 1966-cı il tarixli "Mülki və siyasi hüquqlar haqqında Beynəlxalq Pakt"ı 23 mart 1976-cı
il tarixdən qüvvəyə minmişdir. Bu pakta görə hər bir insan düşüncə, vicdan və din azadlığı hüququna (mad. 18),
öz fikrini sərbəst ifadə etmək hüququna (mad. 19) sahibdir. İnsan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi və
mühafizəsi ilə bağlı bir çox hüquq normaları öz mənbəyini böyük fransız hüquqşünası Ş.Monteskyönün, fransız
mütəfəkkiri J.Russonun dəyərli fikirlərindən, dünyanın ilk yazılı burjua konstitusiyası olan ABŞ-ın 1787-ci il
konstitusiyasından, Fransanın 1791 və 1793-cü illərdə qəbul etdiyi konstitusiyalardan götürür. Hələ Fransada
1789-cu ildə qəbul edilmiş "Vətəndaş və insan hüquqları Bəyannaməsi"nin 10-cu və 11-ci maddələrində
birmənalı şəkildə göstərilir ki, heç kim öz fikirlərinə görə təqib oluna bilməz. Fikir və düşüncə azadlığının
ifadəsi insanın mühüm hüquqlarından hesab olunur. Bütün bunlara baxmayaraq Fransa beynəlxalq hüquq
normalarını və beynəlxalq birlik qarşısında üzərinə götürdüyü öhdəlikləri kobud şəkildə pozaraq, öz
yurisdiksiyası sərhədlərində "erməni soyqırımı"nı inkar edən şəxslərin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi
haqqında hüquqa zidd olan norma qəbul etmişdir.
Beynəlxalq birliyin üzvü olan, insan hüquq və azadlıqlarının məhdudlaşdırılmasını qadağan edən bir çox
beynəlxalq konvensiyaları ratifikasiya etməklə Fransa bu sahədə öz üzərinə müvafiq öhdəliklər götürmüşdür.
Qloballaşan dünyada formalaşan müasir beynəlxalq hüquq və beynəlxalq adətlər insan hüquq və azadlıqlarının
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müdafiəsi və mühafizəsi məsələsinin universal səciyyə daşıdığını vurğulamaqla, bu məsələnin yalnız milli
dövlətlərin daxili işi olmadığını birmənalı şəkildə və dəfələrlə bəyan edir. Bir çox hüquqi dövlətlərdə olduğu
kimi, Fransada da beynəlxalq hüququn üstünlüyü prinsipi tanınır və qəbul edilir. Bu baxımdan Fransanın
qondarma "erməni soyqırımı" haqqında qəbul etdiyi qanun beynəlxalq birliyin insan hüquq və azadlıqları
sahəsində əsas saydığı bütün saziş və konvensiyalara tamamilə zidd olduğu heç bir mübahisə doğurmur.
Demokratik dünyada BMT-nin "İnsan hüquqları haqqında Ümumi Bəyannamə"sinin tələbinə görə insan hüquq
və azadlıqlarının bu və ya digər dərəcədə məhdudlaşdırılmasına yönəlmiş hər hansı bir fəaliyyət yolverilməz
hesab edilir. BMT-nin "İnsan hüquqları haqqında Ümumi Bəyannamə"si, Avropa Şurasının "İnsan hüquqlarının
və əsas azadlıqlarının müdafiəsi haqqında" 4 noyabr 1950-ci il tarixli konvensiyası, BMT-nin "Mülki və Siyasi
Hüquqlar Haqqında Pakt"ı, Avropa Şurasının, ATƏT-in, Avropa İttifaqının və digər beynəlxalq və regional
qurumların qəbul etdiyi çoxsaylı konvensiyalar birmənalı şəkildə hər bir şəxsin əqidə və söz azadlığını, öz
fikrini sərbəst ifadə etmək müstəqilliyini tanıyır. İnsanların düşüncə, vicdan, söz və fikir azadlığı demokratik və
hüquqi dövlətlərdə əsas dəyərlərdən hesab olunur. Bu yanaşma Fransada da eynidir. Buna görə də Fransada
insan hüquqlarının hər hansı şəkildə qanunsuz məhdudlaşdırılması qəti qadağan edilir. Hətta bir çox hüquqi
dövlətlərdə olduğu kimi, Fransada da insan hüquqlarının, o cümlədən fikir və söz azadlığının qanunsuz
məhdudlaşdırılması cinayət əməli hesab edilir. Təsadüfi deyil ki, Fransanın Cinayət Məcəlləsi insan hüquq və
azadlıqlarının müxtəlif formalarda pozulmasına, qadağan edilməsinə və ya məhdudlaşdırılmasına görə
məsuliyyət nəzərdə tutulmuşdur.
BMT-nin "Mülki və siyasi hüquqlar haqqında beynəlxalq Paktı"nın 20-ci maddəsinin 2-ci bəndi, ayrıseçkiliyə, düşmənçiliyə və ya zorakılığa təhriki özündə əks etdirən milli, irqi və ya dini nifrətə qulluq edən
çıxışların hər cür formasını qanunla qadağan edir. Bu baxımdan yanaşdıqda, "erməni soyqırımı"nı inkar
edənlərin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi haqqında qanunun təşəbbüsçüsü olan Fransa prezidenti Nikola
Sarkozi Fransa Konstitusiyasına və beynəlxalq hüquq normalarına tamamilə zidd olan belə bir layihəni
parlamentə təqdim etməklə erməni və türk millətləri arasında milli münaqişəni və düşmənçiliyi qızışdıran
hərəkətlərə yol vermişdir. Hətta o, son bəyanatlarında təqdim etdiyi layihənin parlamentin yuxarı palatasında
təsdiq edilmədiyi halda belə, onu yenidən parlamentə təqdim edəcəyini və qanunun qəbul edilməsinə nail
olacağını bəyan etmişdir. Belə subyektiv mülahizələrə əsaslanan yersiz çılğınlıq və qərəzlilik Fransa kimi bir
ölkənin prezidentinə yaraşmır. Nəhayət, hesab edirəm ki, insan hüquq və azadlıqlarının mühafizəsi və müdafiəsi
ilə məşğul olan müvafiq beynəlxalq qurumlar Nikola Sarkozinin hərəkətlərinə öz mövqelərini bildirməlidirlər.
Şərh edilən qanunla bağlı digər ciddi mübahisə yaradan məsələlər də vardır. Hər şeydən əvvəl, ümumi
cinayət hüquq nəzəriyyəsində cinayət qanununun zamana və məkana görə tətbiq olunma prinsipini də qətiyyən
unutmaq olmaz. Bu prinsip demək olar ki, dünyanın bütün müstəqil dövlətlərinin cinayət haqqında qanunlarında
nəzərə alınmışdır. Bəşəriyyət tarixində ilk dəfə olaraq 9 dekabr 1948-ci ildə "Genosid cinayətinin qarşısının
alınması və onun cəzalandırılması haqqında" BMT Konvensiyası qəbul edilmiş və bu konvensiya 12 yanvar
1951-ci ildən qüvvəyə minmişdir. Belə bir halda Fransa parlamentinin qəbul etdiyi "Erməni soyqırımını inkar
edənlərin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsinə dair" qanunu cinayət hüququnun şərh edilən bütün prinsiplərinə
ziddir. Belə ki, hələ genosid əməllərinin kriminallaşdırılması aparılmadığı bir dövrdə - 1915-ci ildə, başqa bir
ölkənin - Türkiyənin ərazisində guya törədilməsi ehtimal edilən əməlin soyqırımı kimi tanınması və bunu inkar
edənlərin cinayət məsuliyyəti daşıması barədə həmin tarixdən az qala yüz il keçdikdən sonra qanun qəbul
edilməsi tamamilə məntiqsiz və yolverilməzdir. Hansı əməlin cinayət olmasını hər bir ölkə öz sərhədləri
daxilində özü müstəqil müəyyən etdiyi halda, Fransa prezidenti Nikola Sarkozinin şəxsi maraqları üzündən, heç
bir məhkəmənin və ya tribunalın fakt olaraq tanımadığı halda "erməni soyqırımı"nın cinayət kimi tanınması və
bunu inkar edənlərin məsuliyyət daşıması barədə təklifi yalnız cəfəngiyat kimi dəyərləndirilə bilər. Əməlin
cinayət sayılması və həmin əmələ görə cəza verilə bilməsi bu əməlin törədildiyi zaman qüvvədə olan cinayət
qanunu ilə müəyyən edilə bilər. Törədildiyi zaman cinayət sayılmayan əmələ görə heç kəs cinayət məsuliyyətinə
cəlb oluna və cəzalandırıla bilməz. Beynəlxalq hüququn prinsiplərinə görə Türkiyə ərazisində törədilən hər
hansı bir əməlin cinayət olub-olmamasını müəyyən etmək müstəqil dövlət olan Türkiyənin və onun məhkəmə
orqanlarının müstəsna səlahiyyətinə aiddir. Bu halda Fransanın yüz il əvvəl - 1915-ci ildə digər bir ölkənin Türkiyənin ərazisində edilib-edilməməsi fakt olaraq heç bir məhkəmə və ya tribunal tərəfindən tanınmadığı
halda, Fransa tərəfindən cinayət hesab edilməsi və insanların düşüncəsinə, fikrinə subyektiv olaraq yeridilməsi
tamamilə qanunsuz və əsassız hesab olunmalıdır. Ümumiyyətlə, "hakimiyyət bölgüsü" prinsipinə əməl etməyən
Fransa parlamentinin məhkəmə və ya tribunalın qərarı olmadan belə bir ağır cinayəti - soyqırımını "tanıması"
faktı özü qanunsuzdur. Belə təşəbbüslər səlahiyyət həddinin aşılması kimi qiymətləndirilməlidir. Beynəlxalq və
milli hüquqda qanunverici orqanın - parlamentin heç bir hüquqi əsas, dəlil, yoxlanılmamış və
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qiymətləndirilməmiş sübutlar olmadan cinayət faktını məhkəmənin və ya tribunalın qərarı olmadan tanıması və
bu barədə qanun qəbul edilməsi qanunsuzdur və məhkəmə hakimiyyətinin səlahiyyətlərinin mənimsənilməsidir.
"Genosid cinayətinin qarşısının alınması və onun cəzalandırılması haqqında" konvensiya 9 dekabr 1948-ci il
tarixdə qəbul edilməsinə və 12 yanvar 1951-ci ildən qüvvəyə mindiyi halda, bu konvensiyanın hüquqi
nəticələrini 1915-ci ildə törədilməsi ehtimal edilən hadisələrə şamil edilə bilməz. Çünki ağırlaşdırıcı hallarda
qanunun geriyə qüvvəsi yoxdur.
Hüquqi dövlət prinsiplərinə görə Fransanın konstitusiyası ümumi formal bərabərlik prinsipinə əsaslanır və
azadlıq hüquqi icazə və hüquqi qadağa üsulları ilə həyata keçirilir. Hüquqi icazə üsulu vasitəsilə həyata keçirilən
hüquqi tənzimetmədə icazə verilən azadlığın məzmunu və həddi qanunla dəqiq müəyyən edilir. Hüquqi qadağa
üsulunda isə insan hərəkətlərinin və münasibətlərinin ictimai təhlükəli anları qadağan edilir. Deməli, qanunda
qadağan edilməyən hər bir şey müsbət hesab edilərək müdafiə olunur. Hüquqi qadağa üsulundan doğan ümumi
hüquq prinsipi müasir dövlətlərdə ictimai həyatın çox dəbdə olan nizamlayıcı normasına çevrilir. Bu mənada
erməni soyqırımını tanımayan şəxslərin baxışlarına görə cinayət məsuliyyəti daşıması barədə Fransa
parlamentinin qəbul etdiyi qərar insanları obyektiv fikir və düşüncəsinə görə cinayət məsuliyyəti daşıyacağı
hədəsi ilə qorxudur. Bu isə hüquqi dövlət prinsiplərinə tamamilə ziddir və heç bir hüquqi nəticə doğura bilməz.
Belə halda Fransanın konstitusiya məhkəməsinin borcu və vəzifəsi həmin qanunun təxirə salınmadan qanunsuz
olduğunu elan etməkdən ibarətdir. Bizim vəzifəmiz isə Xocalı soyqırımını törədənlərin cinayət işlərini
tamamlayıb təqsirli şəxslərin məhkəmə məsuliyyətinə verilməsini təmin etməkdir.
Bəhram ZAHİDOV,
AMEA-nın Fəlsəfə, Sosiologiya və
Hüquq İnstitutunun direktor müavini,
hüquq elmləri doktoru, professor
“Azərbaycan”.-2012.-26 fevral.-N 46.-S.8.
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Dünya Xocalı həqiqətlərinin etiraf etməyə başlayır
İnsanlığa və bəşəriyyətə qarşı ən qanlı cinayətlərdən olan Xocalı soyqırımının 20-ci ildönümüdür.
1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə xüsusi qəddarlıqla törədilmiş Xocalı soyqırımı erməni şovinist
millətçilərinin azərbaycanlılara qarşı iki əsrdən artıq müddətdə həyata keçirdiyi etnik təmizləmə və
soyqırım siyasətinin davamı, ən qanlı səhifələrindən biridir. Xocalı soyqırımı Ermənistanın Dağlıq
Qarabağı işğal etmək məqsədi ilə apardığı işğalçılıq müharibəsinin gedişində dinc azərbaycanlı əhaliyə
qarşı törədilmiş qətliamların miqyasca ən dəhşətlisidir.
Ermənistan silahlı birləşmələri, Dağlıq Qarabağdakı erməni yaraqlıları, habelə uzun illər beynəlxalq
ictimaiyyətə “sülhsevər” ordu kimi təqdim edilmiş keçmiş sovet ordusunun 366-cı motoatıcı alayı Xocalı
şəhərini sakinləri ilə birlikdə gülləbaran edərək, insanlığa silinməz ləkə olan soyqırım aktını törətmişlər. Cəmi
bir neçə saat ərzində 613 nəfər dinc azərbaycanlı, o cümlədən 63 uşaq, 106 qadın, 70 qoca milli mənşəyinə görə
qəddarcasına, dözülməz işgəncələr verilməklə öldürülmüş, 487 nəfərə ağır xəsarət yetirilmiş, 1275 sakin —
köməksiz qocalar, uşaqlar, qadınlar girov götürülərək zülm, təhqir və həqarətə məruz qoyulmuşlar. Erməni
qəsbkarları azərbaycanlıları qətlə yetirmək üçün hətta faşistlərin belə istifadə etmədikləri ən qəddar, tükürpədici
üsullardan istifadə etmişlər.
Xocalıda mülki əhalinin planlı şəkildə qətlə yetirilməsini sübut edən çoxsaylı faktlardan biri də məhz budur
ki, həmin gün əhalinin zorakılıqdan qaçıb qurtarmaq istəyən hissələri ərazidən çıxış yollarında əvvəlcədən
xüsusi hazırlanmış pusqularda güllələnmişlər. Xocalıdan çıxan əhalinin Naxçıvanik kəndi ərazisində pulemyot,
avtomat və digər atıcı silahlardan gülləbaran edilməsi faktı bunu bir daha təsdiqləyir. Bütün bunlar ermənilərin
20 il öncə Xocalı şəhərində törətdikləri qeyri-insani hərəkətlərinin kökündə məhz genosid (soyqırım) niyyətinin
dayandığını aşkar surətdə üzə çıxarır. Genosid cinayəti üçün xüsusi niyyətin olması zəruri şərt sayılır və bu
dəhşətli akt hökmən milli, etnik, irqi, dini qruplara qarşı yönəlməlidir. Erməni silahlı birləşmələrinin çirkin
niyyəti Xocalı şəhərindəki azərbaycanlıları məhz milli-dini zəmində son nəfərədək qətlə yetirmək olmuşdur.
Ermənilər beynəlxalq humanitar hüquqda yolverilməz sayılan soyqırım cinayətinə məqsədli şəkildə, bilərəkdən
əl atmış, misli görünməmiş qətliam törətmişlər.
Beynəlxalq hüquq normaları Xocalı faciəsinin soyqırım cinayəti kimi tövsifi üçün kifayət qədər ciddi əsaslar
verir. Ümumiyyətlə, ilk dəfə olaraq Nürnberq Hərbi Tribunalının Nizamnaməsində beynəlxalq cinayətlərin
nədən ibarət olduğu göstərilmişdir. Orada soyqırım cinayəti insanlıq əleyhinə olan cinayətlər kateqoriyasına aid
edilmişdir. BMT-nin “Soyqırım cinayətinin qarşısının alınması və cəzalandırılması haqqında” 1948-ci il 9
dekabr tarixli Konvensiyasında isə soyqırım cinayətinin mahiyyəti tam olaraq əksini tapmışdır. Beynəlxalq
hüquqa görə soyqırım sülh və bəşəriyyət əleyhinə yönələn əməl olmaqla, müharibə cinayəti sayılır. Soyqırım
hər hansı milli, irqi, etnik və dini əlamətlərinə görə fərqlənən xüsusi bir qrupun tamamilə və ya qismən məhv
edilməsinə yönəlmiş aşağıdakı hərəkətlərə deyilir: birincisi, həmin qrupun üzvlərinin öldürülməsi; ikincisi,
onların şikəst edilməsi, bədən xəsarəti, yaxud əqli pozğunluq yetirilməsi; üçüncüsü, hər hansı qrupun qəsdən
onun tam, yaxud qismən fiziki məhvini nəzərdə tutan həyat şəraitinin yaradılması; dördüncüsü, həmin qrupda
doğumun qarşısını almağa yönəlmiş tədbirlərin həyata keçirilməsi; beşincisi, azyaşlı uşaqların bir insan
qrupundan alınıb başqasına verilməsi. Bu hallardan hər hansı birinin mövcudluğu hadisənin soyqırım kimi
qiymətləndirilməsi üçün kifayət edir. Bu meyarlar baxımından Xocalı faciəsi soyqırım cinayəti kimi
qiymətləndirilməlidir.
Soyqırım — beynəlxalq hüququn qəbul edilmiş ümumi pirinsip və normalarının, habelə insan hüquq və
azadlıqlarının kobud surətdə pozulmasıdır. Soyqırımın əsas ictimai təhlükəliliyi ondan ibarətdir ki, bu cinayətin
törədilməsi nəticəsində ayrıca mədəniyyəti, adətləri, ənənələri, bir sözlə, yaşam tərzi olan milli, etnik, irqi və ya
dini qrup tamamilə və ya qismən öz mövcudluğunu itirə bilər. Bu isə beynəlxalq nizamlama
qanunauyğunluqlarının əsaslarının sarsılmasına gətirib çıxara bilər. BMT Baş Məclisinin 10 dekabr 1948-ci ildə
qəbul etdiyi “Ümumdünya insan hüquqları” Bəyannaməsində qeyd olunur ki, “…Hər bir insanın yaşamaq,
azadlıq və şəxsi toxunulmazlıq hüququ vardır, heç kəs insan ləyaqətini alçaldan alçaldıcı və qeyri-insani cəza və
işgəncələrə məruz qala bilməz. Hər bir insan onun harada olmasından asılı olmayaraq hüquq subyekti hesab
olunur və bütün insanlar qanun qarşısında bərabərdir və qanunlarla eyni dərəcədə müdafiə olunurlar”.
Xocalı soyqırımı ilə bağlı aparılmış istintaqla müəyyən edilmişdir ki, bu əməldə Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının Baş Məclisinin “Soyqırım cinayətinin qarşısının alınması və cəzalandırılması haqqında” 1948-ci il
9 dekabr tarixli konvensiyasında və Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 103-cü maddəsində nəzərdə
35

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

XX əsrin faciəsi Xocalı soyqırımı

tutulmuş soyqırım cinayətinin tərkibi vardır. Cinayət işi öyrənilərkən müəyyən edilmişdir ki, Xocalı soyqırımını
həyata keçirən Ermənistanın hərbi birləşmələri, Dağlıq Qarabağdakı silahlı separatçı birləşmələr və Xankəndidə
yerləşən keçmiş SSRİ-nin 366-cı alayının hərbçiləri tərəfindən dünya dövlətlərinin qəbul etdiyi beynəlxalq
hüquq normalarına riayət edilməmişdir. Konkret olaraq 1949-cu il 12 avqust tarixli “Döyüşən silahlı qüvvələrdə
yaralıların və xəstələrin vəziyyətinin yaxşılaşdırılması haqqında”, “Hərbi əsirlərlə rəftar haqqında” və
“Müharibə zamanı mülki əhalinin qorunması haqqında” Cenevrə konvensiyalarında nəzərdə tutulan tələblər
kobud şəkildə pozulmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 103-cü maddəsində soyqırım cinayəti “Hər hansı milli, etnik,
irqi və ya dini qrupu, bir qrup kimi bütövlükdə və ya qismən məhv etmək məqsədilə qrup üzvlərini öldürmə,
qrup üzvlərinin sağlamlığına ağır zərər vurma və ya onların əqli qabiliyyətinə ciddi zərər vurma, qrupun
bütövlükdə və ya qismən fiziki məhvinə yönəlmiş yaşayış şəraiti yaratma, qrup daxilində doğumların qarşısını
almağa yönəlmiş tədbirləri həyata keçirmə, bir qrupa mənsub olan uşaqları zorla başqa qrupa keçirmə” kimi
qəbul olunur.
70 il tərkibində yaşamalı olduğumuz imperiya bədnam qonşularımızın 1905-1906 və 1918-1920-ci illərdə
azərbaycanlılara qarşı törətdikləri dəhşətli qətliamları, soyqırımları unutdurma siyasəti yeritdi. 1948-1953-cü
illərdə 200 minədək azərbaycanlının Ermənistandan müxtəlif bəhanələrlə deportasiya edilməsi, fiziki-mənəvi
məhrumiyyətlərə məruz qalması, yurd-yuvasını itirməsi kimi acı həyat reallıqları da yaddaşımıza əbədi həkk
olunmadı. Bütün bunlar azmış kimi, imperiya rəhbərliyinin dəstəyi ilə tarixi Azərbaycan torpaqlarının bir hissəsi
Ermənistana verildi. Saxta “beynəlmiləlçilik” ideologiyasının diktə etdiyi unutqanlıq mərəzi 80-ci illərin
ortalarında Ermənistanın Azərbaycana qarşı ərazi iddialarının yenidən baş qaldırmasına gətirib çıxardı.
Xalqımız tarixi unutqanlığın dəşhətli nəticələrini taleyində yaşamalı olub. Zaman-zaman məkrli qonşularımız
olan ermənilərin türklərə və azərbaycanlılara qarşı ərazi iddiaları, terror və soyqırım siyasətini unutmağımız
bizlərə baha başa gəlib. Məhz bu tarixi unutqanlıq üzündən də XX əsrin əvvəllərində baş vermiş hadisəni əsrin
sonunda yenidən yaşamalı olduq. Etiraf etməliyik ki, 20-ci ildönümü ilə bağlı anım tədbirləri keçirdiyimiz
Xocalı soyqırımı müəyyən mənada tarixi unutqanlığımız nəticəsində baş verdi. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na
keçən gecə Xocalıda törədilmiş amansız qətliam isə nəinki türk dünyasına, bütövlükdə bəşəriyyətin mütərəqqi
dəyərlərinə, insanlığa və beynəlxalq hüquq normalarına qarşı yönəlmiş dəhşətli genosid aktı idi. Lakin nə yaxşı
ki erməni vandallarının insanlığa və bəşəriyyətə qarşı yönəlmiş bu dəhşətli cinayətindən sonra yaddaşımızı bir
daha silkələdik və unutqanlığa “yox” deyə bildik.
Bir çox tarixi faciələrimiz kimi, Xocalı soyqırımının dünyada tanıdılması istiqamətində sistemli və ardıcıl iş
məhz ulu öndər Heydər Əliyevin 1993-cü ildə xalqın təkidli istəyi ilə hakimiyyətə qayıdışından sonra mümkün
oldu. Məhz ulu öndərin təşəbbüsü ilə Xocalı soyqırımına ilk dəfə olaraq düzgün siyasi-hüquqi qiymət verildi.
Milli Məclis 1994-cü il fevralın 24-də “Xocalı soyqırımı günü haqqında” qərar qəbul etdi. Sənəddə hadisənin
başvermə səbəbləri, günahkarlar təfsilatı ilə açıqlandı. Xocalı həqiqətlərinin dünyaya tanıdılması, Ermənistanın
sovet hərbi dairələrinin dəstəyi ilə həyata keçirdiyi insanlıq əleyhinə cinayətin beynəlxalq miqyasda ifşası
istiqamətində xeyli iş görüldü, xarici dillərdə kitablar, sənədlər dərc olundu. Xocalı genosidi müxtəlif
təşkilatlarda gündəmə gətirildi, bununla bağlı bir çox internet saytları yaradıldı. Ulu öndərin “Xocalı soyqırımı
qurbanlarının xatirəsinə sükut dəqiqəsi elan edilməsi haqqında” 25 fevral 1997-ci il tarixli sərəncamı ilə hər il
fevral ayının 26-sı saat 17:00-da Azərbaycan Respublikasının ərazisində Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi
ehtiramla yad edilir.
Bu siyasəti davam etdirən Prezident İlham Əliyev ilk gündən “Biz müdafiədə deyil, hücumda olmalıyıq” –
deyərək bədnam erməni lobbisinə qarşı effektiv əks-hücumun təşkilini mühüm vəzifələrdən biri kimi
müəyyənləşdirmişdir. Dövlət başçısı Xocalı soyqırımının 20-ci ildönümü ilə əlaqədar Azərbaycan xalqına
müraciətində bildirmişdir: “Xocalı soyqırımını törətməkdə düşmənin məqsədi Azərbaycan xalqını sarsıtmaq,
suverenlik və ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizədən çəkindirmək və torpaqlarımızı zorla ələ keçirmək olsa da,
bu ağır faciə xalqımızı daha da mətinləşdirmiş, qəhrəman oğul və qızlarımızı müqəddəs Vətən və milli
dövlətçiliyimiz naminə qətiyyətli və mütəşəkkil mübarizəyə səfərbər etmişdir. Bu ümummilli hüzn günündə bir
daha Xocalı faciəsinin günahsız qurbanlarının əziz xatirəsini ehtiramla yad edir, bütün şəhidlərimizə Allahdan
rəhmət diləyirəm. Sizi əmin etmək istəyirəm ki, Xocalı soyqırımını həyata keçirənlər gec-tez ədalət məhkəməsi
qarşısında cavab verərək layiqli cəzalarını alacaq, şəhidlərimizin qanı yerdə qalmayacaqdır”.
Bu gün Xocalı soyqırımı ilə bağlı dövlətin gördüyü işlər göz qabağındadır. Lakin tarixi həqiqətlərimizin
dünyaya çatdırılmasında məsuliyyəti tam olaraq dövlətin üzərinə qoymaq, şübhəsiz, düzgün olmazdı. Bu gün
siyasi mövqeyindən, ictimai mənşəyindən, sosial mənsubiyyətindən, cinsindən asılı olmayaraq hər bir
azərbaycanlı özünü bu ruhda kökləməli, xüsusən də Xocalı soyqırımını dünyaya tanıtmaq üçün əlindən gələni
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əsirgəməməlidir. Bunu, ilk növbədə, hər bir azərbaycanlının vicdan səsi, vətəndaşlıq məsuliyyəti tələb edir. Belə
bir taleyüklü məsələdə gözləmə mövqeyi tutmaq, şübhəsiz, əleyhimizə işləyən bir məsələdir.
Xocalı həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması zərurəti həm də onunla şərtlənir ki, bədnam
qonşularımız son illərə qədər bizi bu sahədə üstələmişlər. Təəssüflə vurğulamaq lazımdır ki, uydurduqları
yalanlara sanki özləri də inanmış kimi görünən ermənilər bu gün də kompakt yaşadıqları bütün dövlətlərdə
“soyqırıma məruz qalmış millət” olduqlarını iddia edir, saxta təbliğatlarının real nəticələr verməsi üçün dəridənqabıqdan çıxırlar. Halbuki ötən əsrin əvvəllərində havadarlarının himayəsinə sığınaraq onlardan hər cür dəstək
alan ermənilər özləri qonşu xalqların tarixi əraziləri hesabına dövlət qurmaq üçün azərbaycanlılara və türklərə
qarşı misli görünməmiş soyqırım və terror aktları törətmişlər. Hazırda dünyanın bir çox ölkələrinin arxivlərində
qorunub saxlanan tarixi sənədlərdə ermənilərin hələ o zamandan qonşu xalqlara qarşı aşkar ərazi iddiaları ilə
çıxış etmələri, onları kütləvi qırğınlara məruz qoymaları tam təsdiqini tapmışdır. Həmin tarixi sənədlər 1915-ci
ilin aprelində Şərqi Anadoluda 1 milyon 500 min erməninin guya türklər tərəfindən qətlə yetirilməsi iddiasının
cəfəngiyyat olduğuna şübhə yeri qoymur. Lakin həyasızlıqla əsassız təbliğat aparan erməni ideoloqları
qondarma “soyqırım iddialarını” son 60 il ərzində 20-dən artıq dövlətə qəbul etdirə bilmişlər.
Fransanın bir müddət əvvəl erməni soyqırımını tanımayanların 1 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsi
və ya 45 min avro məbləğində cəzalandırılması ilə bağlı qondarma, insan hüquq və azadlıqlarına zidd qanun
qəbul etməsi erməni fitnəkarlığının stimullaşdırılmasına yönəlmiş daha bir absurd addımdır. Faktiki olaraq
Avropanın aparıcı dövlətlərindən biri öz ərazisində insan hüquq və azadlıqlarını kobud şəkildə pozan bir qanun
qəbul etməklə, demokratik ideallara, beynəlxalq hüquq normalarına aşkar hörmətsizlik göstərmişdir.
Fransanın baş verməyən, absurd hadisə ilə bağlı qəti hökm verdiyi halda, Xocalı faciəsinə göz yumması
rəsmi Parisin ikili standartlara yol verdiyini tamamilə təsdiqləyir. Halbuki 1915-ci ildən fərqli olaraq bu
hadisələr müasir dünyanın gözü qarşısında baş vermiş, foto və audio vasitələrlə sənədləşdirilmiş, bütün ölkələrə
yayılmışdır. Xocalıda soyqırım aktının baş verdiyini istintaq materialları da tam təsdiqləmişdir. İstintaqla
müəyyən edilmişdir ki, 25 fevral 1992-ci il tarixdə saat 22 radələrində Ermənistandan Azərbaycan Respublikası
ərazisinə qanunsuz keçirilmiş silahlı qüvvələr, habelə Dağlıq Qarabağın millətçi ermənilərindən təşkil olunmuş
hərbi birləşmələr keçmiş SSRİ Müdafiə Nazirliyinin 366-cı motoatıcı alayının komandir heyəti və hərbi
texnikası ilə birgə Xocalı şəhərinə hücuma keçmişdir. Hücumda 366-cı alayın komandiri Zaviqarov Yuri
Yureviç və mayor Ohanyan Seyran Muşeqoviçin komandanlığı altında alayın 2-ci batalyonu, Nabokix Yevgeni
Aleksandroviçin komandanlığı altında 3-cü batalyonu, həmçinin 1-ci batalyonun qərargah rəisi Çitçiyan Valeriy
İsaakoviç, habelə alayda xidmət edən 50-dən çox erməni və digər millətlərdən olan zabit və praporşiklər iştirak
etmişlər. Eyni zamanda hücum zamanı 90-dan çox tank, piyadaların döyüş maşınları, toplar, D-30 qaubitsası və
digər müasir hərbi texnikadan istifadə olunmuşdur.
366-cı alayın hərbi qulluqçuları və digər şəxslərin Xocalı soyqırımında iştirakı tam sübuta yetirilmiş, onların
Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin soyqırıma görə məsuliyyəti nəzərdə tutan 103-cü maddəsi,
habelə CM-in 107-ci (əhalini deportasiya etmə və ya köçürtmə), 113-cü (işgəncə), 115.4-cü (müharibə
qanunlarını və adətlərini pozma), 116.0.17-ci (zorlama, cinsi köləlik, məcburi fahişəlik, məcburi sterilizasiya,
məcburi hamiləlik, habelə cinsi zorakılıqla əlaqədar başqa hərəkətlər etmə) maddələri ilə nəzərdə tutulan
cinayəti etməkdə təqsirləndirilən şəxs kimi cəlb olunmaları barədə qərarlar çıxarılmışdır. Həmin şəxslər
barəsində məhkəmələr tərəfindən həbs qətiimkan tədbiri seçilmiş və beynəlxalq axtarışların həyata keçirilməsi
üçün müvafiq sənədlər İnterpolun Azərbaycan Respublikası Milli Bürosuna göndərilmişdir.
Xocalıda baş verənlərin soyqırım olduğunu həmin dövrdə bir sıra ölkələrin aparıcı kütləvi informasiya
vasitələrinin nümayəndələri də təsdiqləmişlər. Bu baxımdan faciə baş verən gün Xankəndidə ezamiyyətdə
olmuş Fransanın “Libardion” qəzetinin əməkdaşı Jul Gen Vaynerin qeydləri xüsusi maraq doğurur. Xocalı
soyqırımını qorxulu yuxuya bənzədən Vayner jurnalistika ilə məşğul olduğu 25 il ərzində müharibələrin getdiyi
çoxlu müxtəlif ölkələrdə olduğunu, lakin Xocalı şəhərindəki kimi dəhşətli və tükürpədici mənzərələrlə
rastlaşmadığını yazmışdır. Jurnalist “Libardion” qəzetində çap etdirdiyi “Erməni terrorizminin canlı şahidi
oldum” sərlövhəli yazıda Xocalıda baş verənlərin qabaqcadan cızılan ssenari olduğunu açıq bəyan etmişdir.
Onun fikrincə, bunda məqsəd bütövlükdə bəşəriyyətin gözünü qorxutmaq olmuş, erməni terrorizmi dünyanı
məhz bu yolla “ram etməyə” çalışmışdır. Fransalı müxbir Xocalı qətliamında iştirak edən erməni terror
dəstələrinin necə amansızlıq etdiklərinin canlı şahidi olduğunu yazmışdır. Mənfur sovet ordusunun 366-cı
motoatıcı alayının ermənilərlə birgə Xocalı üzərinə hücumundan bir gün əvvəl Xankəndidə bu alayın
qərargahında olan Vayner orada rus polkovniki Zaviqarovun əməliyyata ciddi hazırlaşdığının şahidi olduğunu
göstərmişdir. “Hələ Xocalı işğal edilməmişdən bir gün əvvəl 49 azərbaycanlı əsir alınaraq kütləvi şəkildə
güllələndi. Batalyon və hərbi hissələrin komandirləri dinc əhalinin məhvinə qərar vermişdilər. Hücumdan bir
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neçə saat əvvəl 366-cı alayın qərargahında 58 azərbaycanlı qətlə yetirildi. Onların çoxu qadın və uşaqlar idi.
Cəsədlərin gömüldüyü quyuların yanından keçmək mümkün deyildi. Çünki oradan dəhşətli dərəcədə meyit iyi
gəlir, itlərin, çaqqalların səsləri eşidilirdi” — deyə müşahidələrini obyektiv şəkildə qeydə almış fransalı jurnalist
Xocalıya hücum ərəfəsində Ermənistanın hakimiyyət orqanları rəhbərlərinin 366-cı motoatıcı alayın
qərargahında olduğunu da vurğulamışdır.
“Böyük Ermənistan” ideyasının əsas ideoloqlarından biri olan Zori Balayanın Xocalı soyqırımında birbaşa
iştirakını təsdiqləyən faktlar mövcuddur. Zori Balayan 1996-cı ildə dərc olunmuş “Ruhumuzun canlanması” adlı
kitabında (260-262-ci səh.) Xocalıda baş verən soyqırım barədə qeyd edir: “Biz Xaçaturla ələ keçirdiyimiz evə
girərkən əsgərlərimiz 13 yaşlı bir türk uşağını pəncərəyə mismarlamışdılar. Türk uşağı çox səs-küy salmasın
deyə, Xaçatur uşağın anasının kəsilmiş döşünü onun ağzına soxdu. Daha sonra bu uşağın başından, sinəsindən
və qarnından dərisini soydum. Saata baxdım türk uşağı 7 dəqiqə sonra qan itirərək dünyasını dəyişdi. Ruhum
xalqımın bir faizinin belə qisasını aldığı üçün sevincindən qürurlanırdı. Xaçatur daha sonra ölmüş türk uşağının
cəsədini hissə-hissə doğradı və bu şeyi daha 3 türk uşağına etdik “Mən bir erməni vətənsevər kimi öz vəzifəmi
yerinə yetirdim”.
Bu faktlar, canlı şahid ifadələri, foto və videomateriallardan istifadə edən Azərbaycan bütün dünyada Xocalı
soyqırımı ilə bağlı geniş təbliğat aparmaq imkanlarını genişləndirir. Əlbəttə, bu istiqamətdə indiyədək görülmüş
işlər daha da genişləndirilməli, kütləvi informasiya vasitələri, qeyri-hökumət təşkilatları bu işə ciddi dəstək
verməlidirlər. Bunun üçün virtual məkanın — internetin hüdudsuz imkanlarından geniş istifadə olunmalı, eyni
zamanda səfirliklər, diaspor təşkilatları birgə işləməli, faciə ilə bağlı həqiqətlərin yerləşdikləri ölkələrin
ictimaiyyətinə çatdırılması üçün fəallıq göstərməlidirlər. Türk və Azərbaycan diasporlarının, kütləvi
informasiya vasitələrinin bu istiqamətdə birgə fəaliyyətini də yeni dövrün siyasi reallıqları tələb edir. Qardaş
Türkiyənin dünya miqyasında tanınan, ingilis dilində nəşr olunan nüfuzlu mətbuat orqanları var. Həmin
qəzetlərdə, həmçinin geniş auditoriyaya malik telekanallarda Xocalı soyqırımı ilə bağlı müntəzəm məlumatların
yerləşdirilməsi son dərəcə zəruridir. Bundan başqa, xaricdəki türk və Azərbaycan diasporları Xocalı soyqırımı
ilə bağlı əyani vəsaitlərdən istifadə edərək geniş təbliğat aparmaq imkanlarına malikdirlər.
Bu baxımdan dövlət başçısının tapşırıq və tövsiyələri əsasında son illər Xocalı faciəsinin dünya ölkələrində
tanıdılması, erməni qəsbkarlarının ifşası istiqamətində sistemli iş aparılır. Hər il Prezident Administrasiyası
tərəfindən xüsusi tədbirlər proqramı təsdiqlənir və icra edilir. Bu baxımdan Heydər Əliyev Fondunun
xidmətlərini xüsusi qeyd etmək lazım gəlir. Fond bəşəriyyətin ən böyük faciələrindən olan Xocalı soyqırımı
haqda faktların dünyaya çatdırılması istiqamətində sistemli və ardıcıl fəaliyyət göstərir. Dağlıq Qarabağ
münaqişəsində xalqımızın üzləşdiyi faciələri əks etdirən filmlərin, fotosənədlərin, kitabların və digər kütləvi
nəşrlərin yayılması bu baxımdan mühüm əhəmiyyətə malikdir. Fondun dəstəyi ilə 2006-cı ildə Azərbaycan,
fransız, alman, ərəb, ingilis və rus dillərində hazırlanmış “Qarabağ həqiqətləri” bukletlər toplusu və onların CD,
DVD variantlarının bir sıra ölkələrdə yayılması işğala məruz qalmış ölkəmizin üzləşdiyi fəlakətləri əks etdirən
ən böyük təbliğat işlərindən biri olmuşdur.
Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə nəşr edilən “Qarabağın tarixi haqqında məlumat”, “Qarabağ
münaqişəsinin başlanması”, “Xocalı soyqırımı”, “Azərbaycana qarşı erməni təcavüzünün nəticələri”, “Erməni
terror təşkilatlarının Azərbaycana qarşı fəaliyyəti” kitabçalarının elektron variantları Xocalı soyqırımının 20-ci
ildönümündə təşkilatın təşəbbüsü ilə xarici ölkələrin diplomatik korpuslarına, beynəlxalq təşkilatlara, kütləvi
informasiya vasitələrinə, tanınmış ictimai-siyasi xadimlərə göndərilmişdır. Zəngin faktlar və fotosənədlərə
istinadla aparılan bu təbliğat kampaniyası yüz minlərlə avropalıya Qarabağ həqiqətləri, Xocalı soyqırımı,
Ermənistanın ölkəmizə qarşı həyata keçirdiyi təcavüzkar işğalçılıq siyasəti haqqında əsl həqiqətləri çatdırmışdır.
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının gənclər forumu ilə “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq kampaniyasına start
verilməsi də fondun Moskva filialının fəaliyyəti ilə bağlıdır. Tunisdə İSESCO-nun Baş Assambleyasının 10-cu
sessiyasında imzalanmış protokol “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq məlumat təşviqat kampaniyasına dəstək
verilməsi və dünya miqyasında təhsil, elm və mədəniyyət sahələrində birgə tədbirlərin həyata keçirilməsini
nəzərdə tutur. Aksiyanın əsas məqsədi beynəlxalq birliyi Xocalı faciəsi haqda ədalətli məlumatlandırmaqdır.
2010-cu il dekabrın 15-də Dialoq və Əməkdaşlıq Uğrunda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Gənclər Forumu və
“Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ bölgəsinin Azərbaycanlı İcması” İctimai Birliyi Leyla xanım
Əliyevanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilən “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq təşviqat kampaniyasının online
fəaliyyətlərinin təqdimatına həsr olunmuş tanıtma tədbiri keçiriblər. 10 dekabr İnsan Hüquqları Günü həftəsinə
həsr olunmuş tədbir çərçivəsində “Xocalıya ədalət!” kampaniyasının yeni internet saytı ictimaiyyətə təqdim
edilib, kampaniyanın “Facebook”, “Twitter” və “Youtube” kimi sosial şəbəkələrdəki fəaliyyəti barədə məlumat
verilmişdir.
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Həyata keçirilən bu və digər tədbirlər tədricən müsbət nəticələrini göstərir. Xocalı soyqırımının son aylarda
Pakistan və Meksika parlamentləri tərəfindən soyqırım kimi tanınması, habelə bu qətliamla bağlı bir sıra
dövlətlərin parlamentlərində dinləmələrin keçirilməsi deyilənlərin təsdiqidir. Bu günlərdə Türkiyə Böyük Millət
Məclisinin Xarici Əlaqələr Komissiyası Xocalı soyqırımı ilə bağlı bəyanat yaymışdır. Bəyanatda deyilir:
“Xocalıda baş verənlər insanlığa qarşı cinayətdir. Türk milləti Azərbaycan türklərinə qarşı törədilmiş bu
qətliamın acılarını ürəyində hiss edir və bu qətliamı qınayır. Bu qətliamın qurbanlarının çəkdikləri acıların bütün
dünya xalqları tərəfindən hiss edilməsi lazımdır. Türkiyə ən təməl insan haqları və vicdan dəyərləri yox sayan
belə bir hüquqazidd hərəkətlərin öyrənilməsi və günahkarların ədalət qarşısında cavab verməsi istiqamətində
Azərbaycanın haqlı mübarizəsini dəstəkləməyə davam edəcəkdir”.
Fikrimizcə, Xocalı soyqırımının İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan dövlətlərdə, eləcə də türkdilli
dövlətlərdə tanıdılması istiqamətində aparılan işlər daha da gücləndirilməlidir. Çünki Xocalı soyqırımı, ilk
növbədə, türk dünyasının faciəsidir. Bu səbəbdən də təkcə Azərbaycan deyil, həm də qardaş Türkiyə, habelə
türkdilli ölkələr bu sahədə fəal iş aparmalıdırlar. Xüsusən də hər iki ölkənin qanunverici orqanlarının bu sahədə
fəal iş aparmasının vaxtı çatmışdır.
Etiraf etməliyik ki, indiyə qədər türkdilli dövlətlərdə Xocalıda baş verənlərin soyqırım kimi tanınmaması
bizim bu sahədə yetərincə səmərəli iş aparmadığımızın nəticəsidir. Təəssüf ki, İrəvanda qondarma “erməni
soyqırımı” abidəsinin önünə əklil qoyan bəzi türkdilli dövlətlərin rəhbərlərinə Xocalı faciəsini soyqırım kimi
tanıtdıra bilməmişik. Ona görə də məsələni belə qoymalıyıq ki, ermənilərin saxta iddiaları təkcə Azərbaycan və
Türkiyənin deyil, bütövlükdə türkdilli dövlətlərin maraqlarına qarşı yönəlib!
Şübhəsiz, Azərbaycan haqlı təbliğatında bədnam ermənilərin istifadə etdikləri iyrənc vasitələri qəbul etmir.
İrəvandan fərqli olaraq rəsmi Bakı yalnız sübuta yetirə biləcəyi məsələ ətrafında hökm verir və təbliğatını aparır.
Bu mənada, söhbət Xocalı soyqırımının tanınmamasına görə cinayət məsuliyyəti yaradan hansısa qanunun
qəbulundan da getmir. Bununla bağlı cəmiyyətdə müəyyən təkliflər səslənsə də, Azərbaycan Fransa kimi
mürtəce qanun qəbul etmək niyyətindən uzaqdır. Söhbət, əslində konkret fakt və sübutlarla təsdiqlənmiş, sübuta
xüsusi ehtiyacı olmayan soyqırım faktının tanınmasından gedir. Şahid ifadələri, istintaq materialları və
beynəlxalq hüquq normaları Xocalıda baş verənlərin soyqırım olduğuna şübhə yeri qoymur. Unutmayaq ki, ötən
əsrin əvvəllərindən fərqli olaraq Xocalı faciəsi müasir dünyanın gözü qarşısında baş vermişdir. Dünyanın ən
müxtəlif nüfuzlu kütləvi informasiya vasitələri hələ 1992-ci ildə faciə ilə bağlı geniş reportajlar vermiş,
məlumatlar yaymışdılar. Ən müxtəlif ölkələrdən gələn jurnalistlər Xocalı dəhşətlərini öz gözləri ilə görmüş,
sənədləşdirmiş, eyni zamanda sarsıldıqlarını gizlətməmişdilər.
Bir məqamı da xüsusi vurğulamaq istərdik ki, dünyanın tərəqqipərvər dövlətlərinin bu məsələdə susması,
ikili standartlarla yanaşması mənfi presedentlərin formalaşmasına gətirib çıxarar. Nədənsə unudulur ki, 20 il
əvvəl Xocalıda yaşananlar bu gün başqa millətlərin başına gətirilə bilər. Faktiki olaraq Qarabağ müharibəsi də
başa çatmamışdır. Ona görə də soyqırım törətmiş Ermənistana qarşı yeni beynəlxalq cinayət məhkəməsinin
yaradılması təklifləri də biganəliklə qarşılanmamalıdır.
Bəli, təəssüf ki, insan hüquqlarının kütləvi və kobud şəkildə pozulması ilə nəticələnmiş Xocalı soyqırımına
hələ də beynəlxalq miqyasda hüquqi qiymət verilməmiş, terrorçu, işğalçı əməllərə qarşı qəti tədbirlər
görülməmişdir. Halbuki ümumbəşəri dəyərlərə, beynəlxalq hüquqi normalara əsasən düşünmək və qərar qəbul
etməyin zamanı çoxdan çatmışdır. Nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanın haqlı mövqeyini dəstəkləməli,
işğalçı Ermənistana qarşı sərt sanksiyalar tətbiq olunmalıdır. Amma son illərdə bir çox dünya dövlətləri Xocalı
həqiqətlərini qəbul etməyə başlamışlar. Bu onu göstərir ki, Xocalı soyqırımının dünyada tanıdılması bir neçə
ilin işi deyildir. Bu istiqamətdə hələ uzun illər ərzində fəal iş aparmaq lazımdır. İnanırıq ki, dövlət başçısı İlham
Əliyevin hücum diplomatiyası nəticəsində biz öz həqiqətlərimizi dünyaya qəbul etdirə biləcəyik.
Hər bir azərbaycanlı bu sahədə üzərinə düşən vəzifəni də unutmamalıdır.
Rafael CƏBRAYILOV,
Milli Məclisin deputatı
“Respublika”.-2012.-25 fevral.-N 45.-S.6.
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Xocalı soyqırımı - 20
İlham Əliyev: “Xocalı soyqırımı haqqında həqiqətlər dünya ictimaiyyətinə, xarici ölkələrin
parlamentlərinə çatdırılmalı, Azərbaycan xalqının və ümumən insanlığın əleyhinə yönəldilmiş bu son dərəcə
ağır hərbi cinayət beynəlxalq miqyasda öz hüquqi-siyasi qiymətini almalıdır”
Bildiyimiz kimi, Prezident İlham Əliyev Xocalı soyqırımının 20-ci ildönümünün qeyd olunması haqqında
Sərəncam imzalayıb. Ölkəmiz və bəşəriyyət üçün əhəmiyyət kəsb edən həmin Sərəncamda vurğulanır ki,
azərbaycanlılara qarşı erməni şovinist dairələrinin XIX-XX əsrlərdə mərhələ-mərhələ həyata keçirdiyi etnik
təmizləmə siyasətinin tərkib hissəsi olan Xocalı soyqırımı haqqında həqiqətlər dünya ictimaiyyətinə, xarici
ölkələrin parlamentlərinə çatdırılmalı, Azərbaycan xalqının və ümumən insanlığın əleyhinə yönəldilmiş bu son
dərəcə ağır hərbi cinayət beynəlxalq miqyasda öz hüquqi-siyasi qiymətini almalıdır.
Qeyd edək ki, Xocalı soyqırımının tanınması istiqamətində istər diaspora, istərsə də, Azərbaycanda və
xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən ayrı-ayrı təşkilatlar tərəfindən davamlı işlər aparılmış və bu mühüm işlərin
nəticəsi olaraq, bir çox dövlətlərdə Xocalı faciəsinə rəsmi münasibətlər bildirilmişdir.
Xocalı soyqırımı Belçika parlamentində
Azərbaycan-Belçika parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupu Xocalı soyqırımı məsələsinin Belçika
parlamentində müzakirə olunması ilə bağlı müəyyən iş aparıb. Azərbaycan-Belçika parlamentlərarası əlaqələr
üzrə işçi qrupunun səyi nəticəsində, artıq bu il sözügedən məsələ Belçika parlamentində müzakirə olunacaq.
Bundan əlavə, işçi qrupunun planına Azərbaycan haqqında məlumatların Belçika televiziyasında yayılması, iki
ölkənin universitetləri arasında tələbə mübadiləsinin aparılması və digər məsələlər də daxildir.
Meksika Senatı Xocalı soyqırımını tanıyır
Meksika Senatı isə artıq Xocalı soyqırımını rəsmən tanıdığını bəyan edib. Senatın qərarının əhəmiyyəti
ondan ibarətdir ki, ilk dəfə olaraq Xocalı soyqırımı xarici ölkənin parlamenti tərəfindən tanınıb. Bundan əlavə,
bu qərar ən böyük və aparıcı Mərkəzi Amerika dövlətlərindən birinin parlamenti tərəfindən qəbul olunub.
Türkiyə Böyük Millət Məclisində qanun layihəsi
Türkiyə Böyük Millət Məclisində də Xocalı qətliamının ildönümü ərəfəsində XX əsrin ən ağır
cinayətlərindən biri olan bu soyqırımının tanınması üçün parlamentə qanun layihəsi təqdim olunacaqdır.
Bundan başqa, Ankarada Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə abidə ucaldılması və Türkiyə
paytaxtının mərkəzi küçələrindən birinin “Xocalı” adlandırılması təklifləri müzakirə olunacaqdır.
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərin Parlament İttifaqının Xocalı soyqırımı ilə bağlı əhəmiyyətli
qərarı İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərin Parlament İttifaqının (İƏT Pİ) İndoneziyanın Palembanq
şəhərində keçirilən 7-ci sessiyası öz işini başa çatdırıb. Belə ki, sessiyada “Azərbaycan Respublikasına qarşı
Ermənistan Respublikasının təcavüzü” adlı ənənəvi olaraq qəbul edilən qətnaməyə İKGF-nin təşəbbüsü ilə
xüsusi bir bənd əlavə edilib.
Xocalı faciəsinə həsr edilən paraqrafda qeyd edilir ki, konfrans üzv ölkələrin parlamentlərini 2012-ci
ildən etibarən (faciənin 20 illiyi) 26 fevral 1992-ci ildə Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən dinc azərbaycanlı
əhaliyə qarşı həyata keçirilən və soyqırım xarakteri daşıyan kütləvi qırğını müvafiq şəkildə tanımağa çağırır və
Xocalı qırğınını törədənləri məsuliyyətə cəlb etməyi tələb edir.
Xüsusilə, qeyd etmək yerinə düşərdi ki, bütün bu önəmli qərarlar Heydər Əliyev Fondunun vitseprezidenti Leyla Əliyeva tərəfindən irəli sürülən “Xocalıya ədalət” kampaniyasının fəaliyyətinin nəticəsi olub.
İƏT Pİ-nin faciəyə verdiyi qiymət İKGF və bu qurum arasında əməkdaşlıq haqqında müvafiq qətnamələrin
tələblərindən irəli gəlir. Belə ki, İKGF-nin irəli sürdüyü əlavələrdən sonra konfrans yekun hesabatda qurumun
katibliyinə üzv ölkələrin parlamentlərinin “Xocalıya ədalət” kampaniyasına milli və beynəlxalq səviyyədə
dəstək göstərilməsinə çağıran qətnamənin həyata keçməsini diqqət mərkəzində saxlamağı tapşıran müvafiq
qərar qəbul edib.
RÖVŞƏN RƏSULOV
“Səs”.-2012.-4 fevral.-№21.-S.7.
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Prezident İlham Əliyevin hücum diplomatiyası nəticəsində dünya
Xocalı həqiqətlərini qəbul edəcək
Əsl liderlik kütlələri öz ətrafında birləşdirmək bacarığında ifadə olunur. Bu missiya cəmiyyətin
bütövlüyünün və sabitliyinin qorunmasına, vətəndaş sülhü və həmrəyliyinin möhkəmləndirilməsinə
istiqamətlənir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin şəxsiyyət və lider kimi böyüklüyü də onun
ideyalarının birləşdirici mahiyyətindən, ilk növbədə hər bir vətəndaşın maraqlarına hesablanmasından
irəli gəlir. Dövlət başçısının milli birlik və həmrəylik konsepsiyası dərin məzmun yükü ilə cəmiyyətin
mənəvi bütövlüyündə və monolitliyində aparıcı amilə çevrilməklə yanaşı, həm də ona xalqı öz ətrafında
birləşdirmək, milli ideallar ətrafında səfərbər etmək imkanı vermişdir. Cənab İlham Əliyev
səlahiyyətlərinin icrasına başladığı ilk gündən cəmiyyətin bütün siyasi qüvvələrinin, sosial qruplarının,
dini-etnik konfessiyalarının birliyini təmin etmək istiqamətində ardıcıl siyasət yürütmüşdür.
Statusundan asılı olmayaraq, insanın hansı ideyanın daşıyıcısı, hansı əməlin sahibi olduğunu
müəyyənləşdirmək üçün ən etibarlı istinad yeri onun gördüyü işlərdir. Dövlətə rəhbərlik fəaliyyətinin ötən 9 ili
cənab İlham Əliyevin Azərbaycan xalqına, dövlətinə qazandırdığı daha böyük uğurlarla əlamətdar olmuşdur.
Reallığı düzgün qiymətləndirmək bacarığı, praqmatikliyi, insanlara təmənnasız münasibəti, xalqına, millətinə,
Vətəninə sevgisi, nəcibliyi, ziyalılığı, qətiyyətliliyi, məqsədə doğru inamla irəliləməsi cənab İlham Əliyevə
xalqın rəğbət hissini daha da artıran ən mühüm mənəvi keyfiyyətlərdir. İntellektlə istedadın, ənənə ilə
novatorluğun, keçmişlə gələcəyin üzvi vəhdətinə, yaradıcı sintezinə nail olmaq qabiliyyəti, Azərbaycanın
dünəni, bugünü və sabahına sonsuz, sarsılmaz sədaqət - bunlar cənab İlham Əliyev şəxsiyyətini hər kəsə
sevdirən cəhətlərdir. Bu səbəbdən də, cənab İlham Əliyevin pozitiv siyasi obrazının mahiyyətini ictimai rəyin
adekvat münasibətində axtarmaq lazımdır. Azərbaycan cəmiyyətində qəti olaraq belə rəy formalaşmışdır ki,
Prezident İlham Əliyev ulu öndər Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi prioritetlərin varisliyini uğurla təmin
etmiş alternativsiz liderdir.
Son 9 ildə həyata keçirdiyi çevik və məqsədyönlü siyasətlə özünü təcrübəli dövlət xadimi, bacarıqlı rəhbər
kimi təsdiqləməsi, real ideya və proqramlarla insanların inam və etimadını qazanması cənab İlham Əliyevin
yüksək liderlik keyfiyyətlərinə malik olduğunu bir daha təsdiqləmişdir. Dövlət başçısı siyasi lider olaraq
insanları öz ideya və baxışları ətrafında toplamaq, onların iradələrinə, qərarlarına təsir göstərmək iqtidarında
olduğunu sübuta yetirmişdir. Məhz bu keyfiyyətləri sayəsində də idarəçilikdə yüksək uğurlara imza atmış,
cəmiyyətin əsas və həlledici hissəsini arxasınca apara bilmişdir.
Prezident İlham Əliyevin Xocalı soyqırımının 20-ci ildönümü ilə əlaqədar paytaxtda keçirilən ümumxalq
yürüşünün önündə getməsi bir daha ölkə başçısının xalqla birliyini, milli ideallar ətrafında insanları səfərbər
edərək ali məqsədlər uğrunda irəli aparmaq bacarığını nümayiş etdirdi. 85 mindən çox insanın iştirakı ilə
keçirilən ümumxalq yürüşü Xocalı faciəsi qurbanlarının xatirəsini ehtiramla yad etmək, erməni faşistləri
tərəfindən insanlığa qarşı törədilmiş bu vəhşi cinayəti yenidən dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırmaq
məqsədi daşıyırdı. Prezident İlham Əliyev Xocalı soyqırımının 20-ci ildönümü ilə əlaqədar Azərbaycan xalqına
müraciətində bildirmişdir: "Xocalı soyqırımını törətməkdə düşmənin məqsədi Azərbaycan xalqını sarsıtmaq,
suverenlik və ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizədən çəkindirmək və torpaqlarımızı zorla ələ keçirmək olsa da,
bu ağır faciə xalqımızı daha da mətinləşdirmiş, qəhrəman oğul və qızlarımızı müqəddəs Vətən və milli
dövlətçiliymiz naminə qətiyyətli və mütəşəkkil mübarizəyə səfərbər etmişdir. Bu ümummilli hüzn günündə bir
daha Xocalı faciəsinin günahsız qurbanlarının əziz xatirəsini ehtiramla yad edir, bütün şəhidlərimizə Allahdan
rəhmət diləyirəm. Sizi əmin etmək istəyirəm ki, Xocalı soyqırımını həyata keçirənlər gec-tez ədalət məhkəməsi
qarşısında cavab verərək layiqli cəzalarını alacaq, şəhidlərimizin qanı yerdə qalmayacaqdır".
Bu yürüş həm də Azərbaycan xalqının sıx birliyini, onun öz şəhidlərinin xatirəsinə ehtiramını, işğal altındakı
torpaqların azad olunması və ölkənin ərazi bütövlüyünün bərpası üçün əlindən gələni etmək əzmini təsdiqlədi.
Minlərlə yürüş iştirakçısının əllərində "Dünya Xocalı soyqırımını tanımalıdır!", "Xocalıya ədalət!", "Xocalını
unutmayın!", "Xocalı soyqrımı - 20 il!", "Rədd olsun erməni faşizmi!" yazılmış plakatlar tutmuşdular. Fevralın
25-dən 26-na keçən gecə erməni faşistləri tərəfindən insanlığa qarşı törədilmiş bu vəhşi cinayəti yenidən dünya
ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırmaq məqsədi daşıyan bu izdihamlı yürüş bir daha sübut etdi ki, xalqımız tarixinə
yazılmış bu faciəni unutmayacaqdır.
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Xocalı soyqrımının 20-ci ildönümü ilə əlaqədar İstanbulun Taksim meydanında da izdihamlı yürüş-mitinq
keçirilmişdir. Yürüş-mitinqdə 175 mindən çox insan 20 il bundan əvvəl erməni faşistləri tərəfindən törədilmiş
Xocalı soyqırımı ilə bağlı Azərbaycanın haqq işinə dəstək vermək üçün İstanbulun mərkəzindəki meydana
toplaşmışdır. Xocalı soyqrımının 20-ci ildönümü ərəfəsində Fransa Senatında da faciə ilə bağlı müzakirələr
aparılmışdır. Dünyanın bir sıra ölkələrində - Türkiyə, ABŞ, Böyük Britaniya, Kanada, İsveç, Belarus, Rumıniya,
Almaniya və digər dövlətlərdə keçirilən tədbirlərdə Xocalı faciəsi ilə bağlı əsl həqiqətlər diqqətə çatdırılmışdır.
Bu il dünyanın bir sıra ölkələrində keçirilən tədbirlərdə Xocalı faciəsi ilə bağlı nümayiş etdirilən fotolar,
videoçarxlar erməni şovinistlərinin 20 il öncə törətdikləri vəhşilikləri bir daha yada salmışdır. Artıq yalan və
saxtakarlıq üzərində qurulmuş erməni təbliğat maşınının iç üzü ifşa olunur və dünya ictimaiyyəti Xocalı
həqiqətlərini qəbul etməyə başlayır.
Prezident İlham Əliyevin tapşırıq və tövsiyələri əsasında son illər Xocalı faciəsinin dünya ölkələrində
tanıdılması, erməni qəsbkarlarının ifşası istiqamətində sistemli iş aparılır. Hər il Prezident Administrasiyası
tərəfindən xüsusi tədbirlər proqramı təsdiqlənir və icra edilir. Bu baxımdan Heydər Əliyev Fondunun
xidmətlərini xüsusi qeyd etmək lazım gəlir. Fond bəşəriyyətin ən böyük faciələrindən olan Xocalı soyqırımı
haqda faktların dünyaya çatdırılması istiqamətində sistemli və ardıcıl fəaliyyət göstərir. Dağlıq Qarabağ
münaqişəsində xalqımızın üzləşdiyi faciələri əks etdirən filmlərin, fotosənədlərin, kitabların və digər kütləvi
nəşrlərin yayılması bu baxımdan mühüm əhəmiyyətə malikdir. Fondun dəstəyi ilə 2006-cı ildə Azərbaycan,
fransız, alman, ərəb, ingilis və rus dillərində hazırlanmış "Qarabağ həqiqətləri" bukletlər toplusu və onların CD,
DVD variantlarının bir sıra ölkələrdə yayılması işğala məruz qalmış ölkəmizin üzləşdiyi fəlakətləri əks etdirən
ən böyük təbliğat işlərindən biri olmuşdur.
Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə nəşr edilən "Qarabağın tarixi haqqında məlumat", "Qarabağ
münaqişəsinin başlanması", "Xocalı soyqırımı", "Azərbaycana qarşı erməni təcavüzünün nəticələri", "Erməni
terror təşkilatlarının Azərbaycana qarşı fəaliyyəti" kitabçalarının elektron variantları Xocalı soyqırımının 20-ci
ildönümündə təşkilatın təşəbbüsü ilə xarici ölkələrin diplomatik korpuslarına, beynəlxalq təşkilatlara, kütləvi
informasiya vasitələrinə, tanınmış ictimai-siyasi xadimlərə göndərilmişdır. Zəngin faktlar və fotosənədlərə
istinadla aparılan bu təbliğat kampaniyası yüz minlərlə avropalıya Qarabağ həqiqətləri, Xocalı soyqırımı,
Ermənistanın ölkəmizə qarşı həyata keçirdiyi təcavüzkar işğalçılıq siyasəti haqqında əsl həqiqətləri çatdırmışdır.
Xocalı soyqırımının dünyada tanıdılması bir neçə ilin işi deyil. Bu istiqamətdə hələ uzun illər ərzində fəal iş
aparmaq lazımdır. İnanırıq ki, dövlət başçısı İlham Əliyevin hücum diplomatiyası nəticəsində biz öz
həqiqətlərimizi dünyaya qəbul etdirə biləcəyik.
Rafiq MƏMMƏDHƏSƏNOV,
Milli Məclisin deputatı,
tibb elmləri doktoru, professor
“Azərbaycan”.-2012.-29 fevral.-N 48.-S.8.
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Xocalı hadisəsinin soyqırım kimi tanınmasının hüquqi əsasları
Vəliyev İsaxan Veysəl oğlu,
AMEA-nın Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutunun
"Cinayət hüququ və cinayət prosesi" şöbəsinin müdiri, hüquq elmləri doktoru
Açar sözlər: Xocalı, cinayət, genosid, beynəlxalq hüquq, hüquqi prosedurlar
Ключевые слова: Ходжалы, преcтупление, геноцид, международное право, правовые процедуры.
Keywords: Hodjali, a crime, a genocide, international law, legal procedures.
Xocalı hadisəsi qətliamdır, yoxsa soyqırım? Bu günə qədər mətbuatda bu iki anlayışdan sıx-sıx istifadə
edilsə də onların qarşılıqlı müqayisəsinə rast gəlinməmişdir. Lakin qeyd edilən anlayışların fərqinə varmadan
bəzi mətbuat işçiləri hadisəni qətliam, digərləri isə soyqırım kimi qiymətləndirməkdədirlər. Əslində bu 2 anlayış
həm etimologiyasına, həm də hüquqi qiymətinə görə bir-birindən fərqli anlayışlardır. Azərbaycan dilinin izahlı
lüğətində (1, s. 672) qətliam ələ keçirilən bir ölkənin bütün əhalisinin qılıncdan keçirilməsi, kütləvi qırğın kimi
dəyərləndirilir. Cinayət qanunvericiliyində bu məfhuma uyğun xüsusi maddə də nəzərdə tutulmuş (AR CM,
105ci maddə) və qeyd edilmişdir ki, soyqırım əlamətləri olmadan əhalini bütövlükdə və qismən məhvetmə
əməli əhalini məhvetmə cinayəti kimi qiymətləndirilir. Soyqırım isə Azərbaycan Respublikası Cinayət
Məcəlləsində başqa bir maddə ilə (103-cü maddə) tövsif edilir və göstərilir ki, hər hansı milli, etnik, irqi və ya
dini qrupa, bir qrup kimi bütövlükdə və ya qismən məhv etmək məqsədi ilə qrup üzvlərini öldürmə, qrup
üzvlərinin sağlamlığına ağır zərər vurma və ya onların əqli qabiliyyətinə ciddi zərər vurma, qrupun bütövlükdə
və ya qismən fıziki məhvinə yönəlmiş yaşayış şəraiti yaratma, qrup daxilində doğumların qarşısını almağa
yönəlmiş tədbirləri həyata keçirmə, bir qrupa mənsub olan uşaqları başqa qrupa keçirmə soyqırım cinayətinin
tərkibini yaradır. Xocalı hadisəsini törətmiş ermənilərin əməlləri cinayət məcəlləsinin məhz bu maddəsi ilə
tövsif edilməlidir.
Məlumdur ki, 1992-ci il fevralın 25dən 26-na keçən gecə Ermənistan silahlı qüvvələri SSRİ dövründən
Xankəndi (Stepanakert) şəhərində yerləşən 366-cı motoatıcı alayın zirehli texnikası və hərbi heyətinin
köməkliyi ilə Xocalı şəhərini işğal etmişdir. Mühasirəyə alınan şəhərdə qalmış təqribən 2500 nəfər Xocalı sakini
Ağdam rayonunun mərkəzinə çatmaq ümidi ilə şəhəri tərk etmiş, lakin onlardan 613 nəfəri Azərbaycan
millətinə məxsus olduqları üçün soyqırım cinayətinin qurbanı olmuşdur ki, bunlardan da 63-ü uşaq, 106-sı
qadın, 70-i isə ahıl yaşlı insanlar olmuşdur. 8 ailə tamamilə məhv edilmiş, 25 uşaq hər iki valideynini, 130 uşaq
valideynlərindən birini itirmiş, 487 nəfər, o cümlədən 76 uşaq yaralanmışdır. 1275 nəfər əsir götürülmüş, 150
Xocalı sakini itkin düşmüşdür. Dövlətin və əhalinin əmlakına 1 aprel 1992-ci il tarixinə olan qiymətlərlə 5 mlrd.
rubl dəyərində ziyan vurulmuşdur.
Ermənilərin törətdiyi bu mənfur hadisə kütləvi informasiya vasitələrində ətraflı işıqlandırılaraq
beynəlxalq ictimaiyyətin nəzərinə çatdırılsa da, ona bu günə qədər lazımi hüquqi qiymət verilməmişdir.
Ümumiyyətlə götürdükdə, soyqırım sözü genosid sözünün ekvivalentidir. Təsadüfi deyildir ki, Azərbaycan
Respublikası Milli Məclisinin 31 may 1996-cı il tarixli, Respublikanın Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş
Assambleyası tərəfindən 9 dekabr 1948-ci il tarixdə qəbul olunmuş "Genosid cinayətlərinin qarşısının alınması
və onun cəzalandırılması haqqında" Konvensiyaya qoşulması barədə qəbul etdiyi qanunda da soyqırım
terminindən yox, genosid terminindən istifadə edilmişdir.
Genosid sözünün etimologiyası iki dilə aid olub, yunan sözü "genos" nəsil və latın "caedo" öldürmək
ifadələrindən ibarətdir. Bu söz ilk dəfə 1943cü ildə yəhudi əsilli Rafael Lemkin tərəfindən leksikona daxil
edilmiş, 9 dekabr 1948-ci ildə isə "Genosid cinayətinin qarşısının alınması və onun cəzalandırılması haqqında"
Konvensiyanın qəbulu ilə ona rəsmi status verilmişdir.
Bu Konvensiya qüvvəyə mindikdən sonra genosid cinayətinin törədilməsinə görə dövlətlərin hüquqi
məsuliyyəti konsepsiyası da paralel olaraq inkişaf etməyə başlamışdır. Biz oxucuların diqqətini genosid
cinayətlərinin tarixinə, ümumiyyətlə götürdükdə, bəşəriyyətdə bu qəbildən olan cinayətlərin xronologiyasına
cəlb etmək istəmirik. Lakin məlumat üçün bildiririk ki, beynəlxalq hüquqda genosid sözü, sülh və ya müharibə
vaxtında törədilməsindən asılı olmayaraq, beynəlxalq hüquq normalarının pozulması kimi qiymətləndirilir və
beynəlxalq cinayət hesab olunur. Bu öz əksini həm adı çəkilən konvensiyada, həm də "Beynəlxalq Cinayət
Məhkəməsi" haqqında Roma Statutunun 6cı maddəsində tapmışdır. Statuta görə Beynəlxalq Cinayət
43

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

XX əsrin faciəsi Xocalı soyqırımı

Məhkəməsinin yurisdiksiyasına beynəlxalq birliyi narahat edən ən ciddi cinayətlər daxildir ki, bunlara genosid
cinayəti; bəşəriyyət əleyhinə törədilən cinayətlər; Hərbi cinayətlər və təcavüz aiddir.
Göründüyü kimi, Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi yalnız bu cinayətlərə münasibətdə müstəsna
yurisdiksiyaya malikdir və 6-cı maddədə verilən genosid anlayışı 9 dekabr 1948-ci il tarixli Konvensiyada
nəzərdə tutulan anlayış ilə eynilik təşkil edir. Lakin Statutda diqqəti cəlb edən məqamlardan biri məhkəmə
yurisdiksiyası çərçivəsində olan cinayətlər barəsində informasiya daxil olduqda prokuror tərəfindən cinayət
təqibinin həyata keçirilməsinin məcburiliyidir. Bu məqsədlə prokuror dövlətdən, BMT orqanlarından,
hökumətlərarası təşkilatlardan, QHT-lərdən və digər mənbələrdən yazılı və şifahi informasiya əldə etmək üçün
sorğu etməkdə haqlıdır. Prokuror sübutların kifayət etdiyi qənaətinə gəldikdə, məhkəmənin ilkin icraat
palatasına təqdimat göndərməli və həmin təqdimata müvafiq materialları əlavə etməlidir.
9 dekabr 1948-ci il tarixli Konvensiyanın 6-cı maddəsinə əsasən genosid cinayətinin məhkəmə icraatı,
ərazisində həmin cinayətin törədildiyi ölkənin məhkəmələri tərəfindən və ya Konvensiyanın iştirakçısı olan
dövlətlərə münasibətdə yurisdiksiyası olan Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi tərəfindən həyata keçirilir.
Konvensiyanın 9-cu maddəsinə əsasən ölkələr arasında genosidin törədilməsinə görə məsuliyyətlə bağlı
mübahisələr tərəflərin birinin tələbi ilə Beynəlxalq Məhkəmənin baxışına verilir.
Bu gün Xocalı soyqırımı ilə bağlı hüquqi qiymətləndirmənin vəziyyəti beynəlxalq təcrübəyə və
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 26 mart 1998-ci il tarixli "Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında"
fərmanının tələblərinə uyğundurmu? Biz bu məsələyə müsbət cavab verməkdə çətinlik çəkirik. Çünki bu vaxta
qədər heç kim bu cinayətlə bağlı mühakimə edilməmişdir. Halbuki yuxarıda qeyd edilən beynəlxalq sənədlərin
tələbinə görə hadisənin soyqırım kimi tanınması üçün onun baş verdiyi dövlətin məhkəmə orqanının bu barədə
qüvvəyə minmiş hökmü olmalıdır, narazı tərəfin isə bu hökmdən Beynəlxalq Məhkəməyə şikayət vermək
hüququ vardır. Təəssüf ki, bu günə qədər heç kim Xocalı soyqırımı ilə bağlı Azərbaycan Respublikası Cinayət
Məcəlləsinin 103-cü maddəsi ilə məhkum edilməmişdir.
Bu maddənin subyekti ilə bağlı bəzi məqamlara da beynəlxalq hüquq baxımından aydınlıq gətirmək
istərdik. Maddənin məzmunundan göründüyü kimi, cinayətin subyekti fiziki şəxslərdir. Genosid cinayətlərində
isə nəinki fıziki şəxslər, habelə bütövlükdə dövlətin özü təqsirləndirilə bilər. Konkret halda Xocalı soyqırımı ilə
bağlı ayrı-ayrı fiziki şəxslərlə yanaşı, məhz Ermənistan dövlətinin də genosid törətməsinin sübut mexanizmi
yalnız və yalnız oxşar tarixi hadisələrə verilən hüquqi qiymətlərlə müəyyənləşdirilməlidir. Bu gün bizim
əlimizdə olduqca dəyərli bir sənəd Nürnberq prosesini aparmış Beynəlxalq Hərbi Tribunalın hökmü vardır və
orada faşist Almaniyasının bir sıra vəzifəli şəxsləri cəzaya məhkum edilməklə bərabər SS, SD, gestapo və nasist
partiyasının cinayətkar təşkilat kimi tanınması barədə hökm çıxarılmış və bu hökmlə faktiki olaraq faşist
partiyasının hakimiyyətdə olduğu dövlət tərəfındən Avropa yəhudilərinə qarşı genosid törədilməsi qənaətinə
gəlinmişdir. Bu hal Xocalı soyqırımının Ermənistan dövləti tərəfindən törədilməsinin sübutu mexanizminin
hüquqi əsası kimi çıxış edə bilər.
Bütün fəaliyyəti dövründə insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarını hər şeydən üstün tutan demokratik
dövlətlərin böyük əksəriyyəti erməni soyqırımı ilə bağlı məsələləri daim diqqətdə saxlayır və Fransa parlamenti
tərəfindən bu soyqırımı qəbul etməyən şəxslərin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi məsələsini pisləməkdədir.
Düşünürük ki, bu dövlətlər sırasında olan Azərbaycan Respublikası da nəinki qeyd edilən qərarı pisləməklə
kifayətlənməli, habelə soyqırım məsələsinin prosessual qanun pozğunluğu ilə gündəliyə salınmasını hüquqi
cəhətdən, yuxarıda qeyd edilən qaydada, beynəlxalq sənədlərə və təcrübəyə istinad etməklə əsaslandırmalıdır.
Yeri gəlmişkən Fransa parlamentinin qərarının həm də aşağıdakı səbəblərə görə əsassız olduğunu iddia edirik:
1. 10 dekabr 1948-ci il tarixli "İnsan hüquqları haqqında" Ümumi Bəyannamənin 18-ci və 19-cu
maddələrində hər kəsin fikir, vicdan və dini azadlıq hüququna malik olduğu və onları sərbəst şəkildə ifadə
etmək hüququ göstərilmişdir.
2. 4 noyabr 1950-ci tarixli "İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqlarının müdafiəsi haqqında" Avropa
konvensiyasının 10-cu maddəsinin 1-ci bəndində hər kəsin öz fikirlini sərbəst ifadə etmək hüququna malik
olduğu, öz fikirlində qalmaqda azad olduğu, dövlət hakimiyyəti orqanları tərəfındən hər hansı maneçilik
olmadan və dövlət sərhədlərindən aslı olmayaraq məlumat və ideayalar almaq və yaymaq azadlığı qeyd
edilmişdir.
3. 16 dekabr 1966-cı il tarixli "Mülki və siyasi hüquqlar" haqqında Beynəlxalq Paktın 18-ci və 19-cu
maddələrində hər kəsin fikir, vicdan və dini azadlıq hüququna malik olduğu və onları sərbəst şəkildə ifadə
etmək hüququ təsis edilmişdir.
44

XX əsrin faciəsi Xocalı soyqırımı

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

4. 26 avqust 1789-cu il tarixdə Fransada qəbul olunmuş "İnsan və vətəndaş hüquqları" haqqında
Bəyannamənin 10 və 11-ci maddələrində göstərilir ki, heç kəs baxışlarına görə sıxışdırıla bilməz, fikir və
düşüncəsinin sərbəst ifadəsi insanın ən dəyərli hüququ olduğu üçün hər bir vətəndaş sərbəst şəkildə fıkrini ifadə
edə bilər, yaza bilər və nəşr oluna bilər.
Fransa dövləti qeyd edilən beynəlxalq sənədlərin hamısına qoşulduğundan, onun erməni soyqırımı ilə
bağlı gəlmiş olduğu qərar nəinki heç bir hüquqi qüvvə kəsb edə bilməz və hətta bütün beynəlxalq qanunlara və
konvensiyalarla ziddiyyət təşkil etməklə beynəlxalq təcrübəyə ləkədir. Düşünürəm ki, Xocalı soyqırımının
tanınması üçün beynəlxalq hüququn ümumi qəbul edilmiş normalarında əksini tapmış mexanizmə ciddi riayət
edəcəyimiz təqdirdə haqlı olduğumuzu beynəlxalq aləmə çatdıra bilər və yalnız bu üsulla dünya dövlətlərinin
dəstəyini qazana bilərik. Fransa yolu bizim üçün məqbul deyildir. Biz əminik ki, dünya xalqlarının dəstəyi ilə
Xocalıda tökülmüş günahsız insanların qanı yerdə qalmayacaq və cinayətkar erməni quldurları layiqli cəzasını
alacaq, Ermənistan dövləti isə soyqırım törətmiş dövlət kimi tanınacaqdır.
İstifadə edilmiş ədəbiyyat:
1. Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti / Red. A. Axundov. III cild. Bakı: Şərq-Qərb, 2006.
2. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi. Bakı: Qanun, 2011
3. Genosid cinayətlərinin qarşısının alınması və onun cəzalandırılması haqqında Konvensiya. 9 dekabr
1948-ci il (31 may 1996-cı ildə ratifikasiya edilmişdir).
Велиев Исахан
Правовые основы признания событий в Ходжалы как геноцида
Резюме
В статье рассматривается вопрос о правовой процедуре признания событий в Ходжале,
происшедших 26 февраля 1992 года как геноцида. Автор анализирует национальное и международное
законодательство, посвященное данной проблеме и предлагает конкретную систему этапов процедуры
признания, то есть правовой оценки рассматриваемых событий в качестве геноцида.
Veliyev Isakhan
Legal bases for recognition of the events in Khojaly as genocide
Summary
The article studies the question on legal procedure of recognition of the Khojaly events taken place on
February 26, 1992 as genocide. The author analyzes the national and international legislation on the problem
and offers concrete system of stages of procedure of recognition that is legal assessment of the mentioned events
as genocide.
Təqdim edən: h.e.d., prof. B.Zahidov
«Qanun».-2012.-№1(213).-S.23-27.
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Dünya Xocalı faciəsini soyqırımı kimi tanımağa başlayır
İlham MƏMMƏDZADƏ,
AMEA Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutunun
direktoru, professor
Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü dünyanın yeni münaqişələr tarixinə beynəlxalq
hüquq normalarının ən çox və kobudcasına pozulduğu faktlardan biri kimi yazılmışdır. Bədnam
qonşumuzun işğalçı mövqeyini beynəlxalq səviyyədə müəyyən olunan birgəyaşayış qaydalarından üstün
tutması münaqişənin Azərbaycan üçün ağır nəticələrə gətirməsinə səbəb olmuşdur.
Tarixi faktlar göstərir ki, ermənilər son iki əsrdə Azərbaycana qarşı açıq ərazi iddiaları ilə çıxış edərək bu
məkirli niyyətlərini gerçəkləşdirmək üçün terror, soyqırımı və deportasiya siyasəti yürütmüşlər. Xalqımız 200 il
ərzində erməni millətçi-şovinistlərinin davamlı olaraq etnik təmizləmə, soyqırımı siyasətindən əziyyət çəkmiş,
böyük faciə və məşəqqətləri taleyində yaşamalı olmuşdur. Azərbaycanlıların öz tarixi-etnik torpaqlarından
qovulması prosesi sovet dövründə də davam etmiş, 1948-1953-cü illərdə Ermənistandan 150 min azərbaycanlı
deportasiya olunaraq Azərbaycanın Kür-Araz düzənliyində yerləşdirilmişdir.
1988-ci ildə tarixi torpaqlarında yaşayan 250 min azərbaycanlı bu ərazidən qovulmuş, bununla da
Ermənistan monoetnik dövlətə çevrilmişdir. 1988-ci ildən Dağlıq Qarabağ ətrafında başlayan hadisələr - erməni
ideloloqlarının “Dənizdən dənizə Böyük Ermənistan” adlı sərsəm ideyasını reallaşdırmaq cəhdi kəndlərin,
şəhərlərin dağılması, on minlərə günahsız insanın ölümü, yüz minlərlə azərbaycanlının tarixi torpaqlarından
didərgin düşməsi ilə nəticələnmişdir.
Hələ respublikaya rəhbərliyinin birinci dövründə ermənilərin məkirli planlarının qarşısını qətiyyətlə alan ulu
öndər Heydər Əliyevin SSRİ rəhbərliyindən uzaqlaşdırılmasından dərhal sonra erməni separatizmi ilk
hücumuna - informasiya savaşına başlamışdır. Sonrakı mərhələdə 1988-ci il fevralın 13-də isə Ermənistandan
xalq deputatları qismində vilayətə gələn emissarların təşkilatçılığı ilə Xankəndidə ilk nümayiş keçirilmişdir.
Fevralın 20-də çağırılan Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti Xalq Deputatları Sovetinin fövqəladə iclasında
gündəliyə yalnız bir məsələ - DQMV-nin Ermənistana birləşdirilməsi ilə bağlı təklif müzakirəyə çıxarılmış və
antikonstitusion qərar qəbul edilmişdir. Belə bir qeyri-konstitusion qərarın verilməsi, eləcə də SSRİ
rəhbərliyinin bu vilayəti Xüsusi İdarəetmə Komitəsi vasitəsilə Azərbaycanın tabeliyindən çıxarmağa çalışdığına
görə Azərbaycan məcburən hərbi münaqişəyə cəlb edilmişdir.
1988-ci ilin yanvarından etibarən erməni millətçiləri tərəfindən “türksüz Ermənistan” siyasəti planlı şəkildə
həyata keçirilməyə başlanmışdır. Ermənistan hökuməti, “Qarabağ” və “Krunk” komitələrinin, Eçmiədzin
kilsəsinin nümayəndələri SSRİ rəhbərliyinin himayəsi ilə azərbaycanlıların qovulması prosesində minlərlə qanlı
aksiya törətmişlər.
1988-ci ilin fevral-mart aylarında Əskəranda, Zəngibasarda, Vedibasarda, o cümlədən Mehmandar, Şirazlı,
Xamisə, Sidli kəndlərində azərbaycanlıların azğınlaşmış erməni yaraqlıları tərəfindən vəhşicəsinə qətlə
yetirilməsi və 100-dən artıq evin qarət edilərək yandırılması; 1990-ci ilin mart ayının 23-dən 24-nə keçən gecə
Qazax rayonunun Bağanis-Ayrım kəndinin dağıdılması və bir ailənin diri-diri ocaqda yandırılması; 1988-1991ci illərdə Kərkicahan qəsəbə sakini Georgi Sarkisyanın ermənilərdən ibarət mütəşəkkil cinayətkar qruplar
yaradaraq azərbaycanlıların evlərinə mütəmadi olaraq silahlı basqınlar etməsi; 28 avqust 1991-ci il tarixdə
erməni silahlılarının Şuşa rayonunun Malıbəyli və Quşçular kəndlərini top, raket və pulemyotlardan, zirehli
texnikalardan atəşə tutmaları və nəticədə hər iki kəndin sakinlərinin bir qisminin öldürülməsi; 22 dekabr 1991-ci
il tarixdə erməni silahlı dəstələrinin Əsgəran rayonunun azərbaycanlılar yaşayan Meşəli kəndinə silahlı basqın
edərək 25 nəfər dinc sakini qətlə yetirmələri; 8 mart 1991-ci il tarixdə Xocavənd rayonunun Qaradağlı kənd
sakinlərinin erməni silahlıları tərəfindən öldürülməsi və sair kimi dəhşətli cinayətlərə qəti siyasi münasibətin
bildirilməməsi, o cümlədən, zəruri tədbirlərin görülməməsi son nəticədə Xocalı soyqırımının törədilməsinə
şərait yaratmışdır.
1992-ci ilin fevralında Xocalıda miqyasına və qəddarlığına görə bəşər tarixində misli görünməmiş daha bir
soyqırımı aktı yaşanmışdır. Xocalı soyqırımı Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ bölgəsini zəbt etmək
məqsədi ilə Ermənistanın apardığı işğalçılıq müharibəsinin gedişində dinc azərbaycanlı əhaliyə qarşı törədilmiş
soyqırımı cinayətlərinin miqyasına görə ən dəhşətlisidir. Ermənilərin Xocalı şəhərini hədəfə almaqda məqsədi,
bir tərəfdən, Qarabağın dağlıq hissəsində azərbaycanlılardan ibarət strateji əhəmiyyətli maneəni aradan
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qaldırmaq, digər tərəfdən isə, Xocalı şəhərini yer üzündən birdəfəlik silmək olmuşdur. Çünki, Xocalı
Azərbaycan tarixinin qədim dövrlərindən indiyə qədər tarix və mədəniyyət ənənələrini özündə əks etdirirdi. Bu,
tarixə Xocalı-Gədəbəy mədəniyyəti kimi düşmüşdür. Xocalının qədim tarixi abidələri - siklopları, kurqanları və
digər abidələri, həmçinin müxtəlif növ məişət əşyaları insan cəmiyyətinin inkişaf dinamikasını özündə əks
etdirən maddi mədəniyyət nümunələridir. Erməni işğalından sonra bütün bu maddi mədəniyyət abidələrinin
məhvi və dünyanın ən qədim məzarlıqlarından sayılan Xocalı qəbiristanlığının texnika vasitəsilə darmadağın
edilməsi erməni vandalizminin bariz nümunəsi olmaqla yanaşı, dünya mədəniyyətinə qarşı zorakılıq aktıdır.
1992-ci il fevralın 25-dən 26-a keçən gecə Ermənistan silahlı qüvvələri, Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ
ərazisindəki erməni silahlı dəstələri, keçmiş SSRİ-nin Xankəndində yerləşən 366-cı motoatıcı alayının şəxsi
heyətinin və texnikasının bilavasitə iştirakı ilə Xankəndi ilə Əsgəran arasında yerləşən Xocalı şəhərini zəbt
edərək, Azərbaycan xalqına qarşı soyqırımı siyasətini həyata keçirmişdir. Xocalının işğalı zamanı bir gecədə
dinc əhalidən 613 nəfər, o cümlədən 63 uşaq, 106 qadın, 70 qoca xüsusi amansızlıqla, işgəncələrlə öldürülmüş,
başları kəsilmiş, gözləri çıxarılmış, hamilə qadınların qarınları süngü ilə deşik-deşik edilmişdir.
Xocalının işğalına dair istintaq materiallarından görünür ki, hücumda mayor Seyran Muşeqoviç Ohanyanın
(hazırda Dağlıq Qarabağda ermənilərin qeyri-qanuni rejiminin “müdafiə naziri”dir) komandanlığı altında 366-cı
alayın 2-ci batalyonu, Yevgeni Nabokixinin komandası altında 3-cü batalyonun, 1 saylı batalyonun qərargah
rəisi Valeri Çitçyan və alayda xidmət edən 50-dən artıq erməni zabit və gizir iştirak etmişdir. Şəhər əhalisinin
bir hissəsi zorakılıqdan qaçıb qurtarmaq istəyərkən əvvəlcədən düzəldilmiş pusqularda qətlə yetirilmişdir. Dörd
gün ərzində Xocalıda qətlə yetirilmiş 200 azərbaycanlının meyiti Ağdama gətirilmiş, onlarca meyitin təhqirə
məruz qalması faktı aşkar edilmişdir. Ağdamda 181 meyit (130 kişi və 51 qadın, o cümlədən 13 uşaq)
məhkəmə-tibbi ekspertizasından keçirilmişdir. Ekspertiza zamanı müəyyən edilmişdir ki, 151 nəfərin ölümünə
güllə, 20 nəfərin ölümünə qəlpə yaraları səbəb olmuş, 10 nəfər küt alətlə vurularaq öldürülmüşdür. Hüquqmüdafiə mərkəzi hətta diri adamın baş dərisinin soyulması faktını da qeydə almışdır.
Beynəlxalq hüquq normaları Xocalı faciəsinin soyqırımı olduğunu bir daha təsdiqləyir. Soyqırımı cinayətinin
hüquqi məzmunu BMT Baş Məclisinin 9 dekabr 1948-ci il tarixli 260 nömrəli qətnaməsi ilə qəbul olunmuş
“Soyqırımı cinayətinin qarşısının alınması və cəzalandırılması haqqında Konvensiya” ilə müəyyən edilmişdir.
Xocalı soyqırımı xarakter etibarilə beynəlxalq cinayət kateqoriyasına aiddir. Bu kateqoriyadan olan cinayətlərin
əsas tərkibləri İkinci dünya müharibəsindən sonra yaradılmış beynəlxalq hərbi tribunalların (nürnberq, Tokio)
nizamnamələrində ifadə olunmuş, sonradan həmin cinayət tərkibləri Yuqoslaviya və Ruanda beynəlxalq cinayət
tribunallarının nizamnamələrində, habelə Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin Statusunda təkmilləşdirilməklə bir
daha öz təsdiqini tapmışdır.
Soyqırımı cinayəti üçün xüsusi niyyətin olması zəruri ünsür sayılır. Bu, soyqırımı cinayətini obyektiv
cəhətinə görə oxşar beynəlxalq cinayətlərdən fərqləndirir. Soyqırımı cinayətini təşkil edən əməllərdən hər biri
öz xarakterinə görə şüurlu, bilərəkdən və iradə əsasında diktə olunan əməllərdir. Həmin əməllər heç bir halda
təsadüfən və ehtiyatsızlıq nəticəsində törədilə bilməz. Eyni zamanda, həmin əməlləri törətmək niyyəti və onların
mümkün nəticələrinin ümumən dərk edilməsi əməlin soyqırımı kimi tövsifi üçün kifayət deyildir. Burada
cinayətkarın fikrinin xüsusi istiqamətini və ya əməlin neqativ nəticələri ilə bağlı olan konkret niyyətini ortaya
çıxarmaq tələb olunur. Qaçıb canını qurtarmaq istəyən Xocalı sakinlərinin qabaqcadan xüsusi düzəldilmiş
pusqulardan avtomat, pulemyot və digər silahlardan atəşə tutularaq kütləvi şəkildə qətlə yetirilməsi ermənilərin
azərbaycanlılara qarşı soyqırımı niyyətini bir daha sübuta yetirir.
Beynəlxalq hüquq normalarına görə soyqırımı cinayəti törətmiş şəxslərin cinayət mühakiməsi və
cəzalandırılması labüddür. Beynəlxalq hüquq soyqırımı cinayətinin anlayışını müəyyən etməklə yanaşı, həmin
cinayəti törətmiş şəxslərin məsuliyyətini də müəyyənləşdirir. BMT-nin “Soyqırımı cinayətinin qaşısının
alınması və cinayətkarların cəzalandırılması haqqında” Konvensiyasının 5-ci maddəsinə əsasən, iştirakçı
dövlətlər soyqırımı cinayətini törətməklə təqsirli olan şəxslərin cəzalandırılması üçün təsirli tədbirlər
görməlidirlər. Konvensiyanın 6-cı maddəsinə əsasən, həmin şəxslər dövlətin ərazisində səlahiyyətli
məhkəmələrdə mühakimə olunmayıbsa, beynəlxalq məhkəmə tərəfindən mühakimə edilməlidirlər. Soyqırımı
cinayətinin təkcə icraçıları deyil, soyqırımına birbaşa və açıq təhrikçilik, soyqırımına cəhd və soyqırımında
iştirak da cinayət məsuliyyəti doğurur.
Soyqırımı cinayəti törətmiş şəxslərə qarşı universal yuridiksiya prinsipi tətbiq edilir. Başqa sözlə, soyqırımı
cinayətini törətməkdə əmrin icrasına istinad şəxsi cinayət məsuliyyətindən əsla azad etmir. Dövlətin aktları
onun vəzifəli şəxslərinin fəaliyyəti olduğundan təqsirə görə yalnız dövlətə qarşı sanksiya tətbiq edilməsi ilə
kifayətlənmək olmaz. Belə hallarda cinayətkar əməlin təşkilatçıları, rəhbərləri, icraçıları, konkret fiziki şəxslər
də cəzalandırılmalıdır. Soyqırımı cinayətinin törədilməsinə görə, dövlətin cinayətkar əmrlər verən, bu əmrləri
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icra edən vəzifəli şəxsləri də məsuliyyət daşıyırlar. Xocalı soyqırımına görə təkcə bu beynəlxalq cinayəti
törətmiş şəxslər deyil, həm də həmin cinayətlərin qarşısını almaq üçün heç bir tədbir görməmiş mülki
hakimiyyət və rəis heyəti də məsuliyyət daşıyır.
BMT Baş Məclisinin 26 noyabr 1968-ci il tarixli 2931 nömrəli qətnaməsi əsasında qəbul edilmiş “Müddətin
müharibə cinayətləri və insanlıq əleyhinə cinayətlərə tətbiq edilməməsi haqqında” Konvensiyasının 1-ci
maddəsinə əsasən, müharibə cinayətləri törədildiyi vaxtdan asılı olmayaraq, onlara cinayət məsuliyyətinə
cəlbetmə müddəti tətbiq olunmur. Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 75.5-ci maddəsinə əsasən,
məcəllənin xüsusi hissəsinin müvafiq maddələrində nəzərdə tutulmuş sülh və insanlıq əleyhinə cinayətlər və
müharibə cinayətləri törətmiş şəxslərə müddət barədə müddəalar tətbiq olunmur. Həmin cinayətləri törətmiş
şəxslər cinayətin törədilməsi vaxtından asılı olmayaraq cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməli və məhkum
olunmalıdırlar. Bu müddəa belə bir əsasa söykənir ki, beynəlxalq birliyə və bəşəriyyətə vurulmuş ziyan öz
ağırlığına görə istisna təşkil edir və əgər həmin cinayəti törətmiş şəxs ədalətli məhkəmə qərarına əsasən
cəzalandırılmasa, ödənilə bilməz.
Beynəlxalq cinayətlərə görə məsuliyyətə cəlbetmə müddətinin tətbiq olunmaması ona dəlalət edir ki,
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zamanı törədilmiş beynəlxalq cinayətlərdən, o cümlədən
Xocalı soyqırımından nə qədər vaxt ötsə də, həmin cinayətləri törətmiş şəxslər məsuliyyətdən yayına bilməzlər.
BMT Baş Məclisinin 9 dekabr 1948-ci il tarixli 260 nömrəli qətnaməsi ilə qəbul edilmiş “Soyqırımı cinayətinin
qarşısının alınması və cəzalandırılması haqqında” Konvensiya, Nürnberq Hərbi Tribunalının Nizamnaməsi
(Nizamnamədə birbaşa soyqırımı cinayəti göstərilməsə də, həmin cinayəti təşkil edən əməllər insanlıq əleyhinə
cinayətlər və müharibə cinayətləri kimi nəzərdə tutulmuşdur), Yuqoslaviya Beynəlxalq Cinayət Tribunalının
Nizamnaməsi, Ruanda Beynəlxalq Cinayət Tribunalının Nizamnaməsi (maddə 1), Beynəlxalq Cinayət
Məhkəməsinin Statusu (maddə 6), Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsi (maddə 103) və Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin “Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında” 26 mart 1998-ci il tarixli fərmanı
ermənilərin azərbaycanlılara qarşı törətdikləri Xocalı soyqırımının beynəlxalq cinayət kimi tanınmasına tam
əsas yaradır.
Xüsusi vurğulamaq istərdik ki, ümummilli lider hər zaman Xocalı faciəsinə xüsusi həssaslıqla yanaşmışdır.
Ulu öndər Heydər Əliyev hər il faciənin ildönümündə keçirilən matəm tədbirlərində iştirak etmiş, Xocalı
soyqırımını kədər hissi ilə xatırlamışdır. Xocalı faciəsinin Azərbaycan xalqının qan yaddaşı olduğunu dəfələrlə
bəyan etmiş ulu öndər hadisələrə beynəlxalq aləmdə əsl siyasi qiymətin verilməsinin zəruriliyini vurğulamış, bu
məsələnin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması üçün xüsusi səy göstərmişdir.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin “Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə sükut dəqiqəsi elan edilməsi
haqqında” 25 fevral 1997-ci il tarixli sərəncamı ilə hər il fevral ayının 26-sı saat 17.00-da Azərbaycan
Respublikasının ərazisində Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə ehtiram əlaməti olaraq sükut dəqiqəsi elan
edilir.
“Biz müdafiədə deyil, hücumda olmalıyıq” - deyən Prezident İlham Əliyev də bədnam erməni lobbisinə qarşı
effektiv əks-hücumun təşkilini mühüm vəzifələrdən biri kimi müəyyənləşdirmişdir. Bu baxımdan dövlət
başçısının tapşırıq və tövsiyələri əsasında son illər Xocalı faciəsinin dünya ölkələrində tanıdılması, erməni
qəsbkarlarının ifşası istiqamətində sistemli iş aparılır. Hər il bu münasibətlə Prezident Administrasiyası
tərəfindən tədbirlər proqramı təsdiqlənir və icra edilir. Bu baxımdan Heydər Əliyev Fondunun xidmətlərini
xüsusi qeyd etmək lazım gəlir. Fond bəşəriyyətin ən böyük faciələrindən olan Xocalı soyqrımı haqqında
faktların dünyaya çatdırılması istiqamətində sistemli və ardıcıl fəaliyyət göstərir.
Son illər Kanada, Meksika, Kolumbiya, Peru, Pakistan İslam Respublikası, Bosniya və Herseqovina,
Rumıniya, Çexiya və İordaniyanın parlamentləri Xocalı soyqırımını tanımışlar. ABŞ-ın Vest Virciniya ştatının
qanunverici orqanının Nümayəndələr Palatasında Xocalı faciəsi ilə bağlı bir müddət əvvəl qətnamə qəbul
edilmişdir. Qətnamədə Xocalıda törədilmiş cinayətlərin 1988-ci ildən Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ regionunda
erməni hərbi qüvvələri tərəfindən həyata keçirilən təcavüzün tərkib hissəsi olduğu qeyd edilir. Bundan əvvəl isə
Kaliforniya, Massaçusets, Texas, Nyu-Cersi, Meyn, Nyu-Meksika, Arkanzas, Corciya, Oklahoma, Tennesi,
Pensilvaniya, Konnektikut, Florida, Missisipi ştatlarının qanunverici orqanlarında da müvafiq qətnamələr
qəbul olunmuş, Xocalıda qırğın törədənlərin məsuliyyətə cəlb olunması tələb edilmişdir .
Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla xanım Əliyevanın təşəbbüsü əsasında İslam Əməkdaşlıq
Təşkilatının (İƏT) Gənclər Forumunun dünyanın 40-dan çox ölkəsində həyata keçirdiyi “Xocalıya ədalət!”
kampaniyasının məqsədi də beynəlxalq ictimaiyyəti bu qanlı hadisə ilə bağlı ətraflı məlumatlandırmaqdır. 2014cü ildə də bu istiqamətdə zəruri tədbirlər həyata keçirilir.
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Bütün bunların fonunda beynəlxalq təşkilatlar ikili standartlara yol vermədən, beynəlxalq hüquq norma və
prinsiplərinə uyğun olaraq münaqişənin həllinə yönəlmiş səylərini artırmalı, hadisə səlahiyyətli beynəlxalq
qurumlar tərəfindən genosid aktı kimi tanınmalı, cinayət törədənlərə qarşı sanksiyalar tətbiq edilməlidir.
Ermənistan münaqişə ilə bağlı qəbul edilmiş beynəlxalq sənədlərin müddəalarını yerinə yetirməli, Azərbaycanın
ərazi bütövlüyü bərpa olunmalı, azərbaycanlı əsir və girovlar azad edilməli, qaçqın və məcburi köçkünlərin
pozulmuş hüquqları bərpa olunmalı, onlar öz doğma yurdlarına qayıtmalıdır.
“Xalq qazeti”.-2013.-25 fevral.-N 42.-S.4.
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Xocalı soyqırımı: səbəblər, nəticələr və beynəlxalq aləmdə tanınma
Əli HƏSƏNOV,
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi,
tarix elmləri doktoru, professor
Elçin ƏHMƏDOV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında
Dövlət İdarəçilik Akademiyasının dosenti,
Qarabağ Araşdırmalar Mərkəzinin müdiri,
siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru
Xocalı faciəsi 200 ilə yaxın bir müddətdə erməni şovinist - millətçiləri tərəfindən azərbaycanlılara
qarşı müntəzəm olaraq həyata keçirilən etnik təmizləmə və soyqırımı siyasətinin davamı və ən qanlı
səhifəsidir.
Heydər ƏLİYEV
Ümummilli lider
Tarixi faktlar göstərir ki, strateji baxımdan mühüm əhəmiyyətə malik olan Azərbaycanın Qarabağ
bölgəsinin dağlıq hissəsinə İrandan və Türkiyədən çoxlu sayda erməni əhalisinin köçürülməsinə XIX
əsrin əvvəllərində başlanmışdır. Çar Rusiyasının müstəmləkəçilik siyasətinin tərkib hissəsi olan bu
köçürülmə prosesi bütün XIX əsr boyunca davam etdirilmiş və nəticədə regionda demoqrafik vəziyyətə
təsir göstərmişdir. Ermənilərin bu bölgədə süni surətdə çoxaldılması onların XX əsrin əvvəllərindən
başlayaraq Azərbaycana qarşı ərazi iddialarının baş qaldırmasına səbəb olmuşdur.
“Böyük Ermənistan” ideyası ilə yaşayan ermənilər öz məqsədlərinə çatmaq üçün xarici
himayədarların köməyi ilə müxtəlif vaxtlarda azərbaycanlılara və türklərə qarşı dəhşətli terror və
soyqırımı həyata keçirməklə etnik təmizləmə siyasəti aparmışlar. Belə ki, Azərbaycan xalqı son 200 il
ərzində erməni millətçilərinin davamlı olaraq etnik təmizləmə, soyqırımı və təcavüzkarlıq siyasətinə
məruz qalaraq, öz tarixi torpaqlarından didərgin salınmış, qaçqın və məcburi köçkünə çevrilmişlər.
Sovet dövründə Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinin dağlıq hissəsində yaşayan erməni icması bütün siyasi,
iqtisadi, sosial və mədəni məsələləri əhatə edən muxtariyyətə malik olsa da, Ermənistan öz ərazi iddialarını bir
neçə dəfə ortaya atmış, ancaq istəyinə nail ola bilməmişdir. Lakin, bunun əvəzində 1947-ci il dekabrın 23-də
SSRİ Nazirlər Sovetinin “Ermənistan SSR-dən kolxozçu və digər azərbaycanlı əhalinin Azərbaycan SSR-nin
Kür-Araz ovalığına köçürülməsi haqqında” qərarına əsasən, 1948-53-cü illərdə azərbaycanlıların tarixi
torpaqlarından, xüsusilə də İrəvan və onun ətraf rayonlarından kütləvi şəkildə deportasiya olunması nəticəsində
150 minə yaxın soydaşımız zorakılıqla Azərbaycanın aran rayonlarına köçürülmüşdür.
Ermənistanın Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları və işğalçılıq planları
XX əsrin 80-ci illərinin ikinci yarısında Sovetlər İttifaqında yenidənqurma adı altında bir sıra dəyişikliklər
baş verdi. Belə bir şəraitdə ermənilər özlərinin yaxın və uzaq xaricdəki himayədarlarının köməkliyi ilə “Böyük
Ermənistan” ideyasını həyata keçirmək üçün aşkarlıq və demokratiyadan istifadə edərək, yenidən Azərbaycanın
Dağlıq Qarabağ bölgəsinə dair ərazi iddiaları irəli sürdülər.
Hər dəfə Qarabağa dair ərazi iddiaları kənardan, məhz, Ermənistanın təhriki və təzyiqi ilə ortaya atılırdı. Heç
şübhəsiz, ermənilərin bu ərazi iddiaları birdən-birə deyil, Yerevanda, Moskvada və Qərbdə olan himayədarları
tərəfindən hələ xeyli əvvəl diqqətlə və hərtərəfli plan əsasında hazırlanmışdı. Sovet dövründə mərkəzi
hakimiyyət orqanlarının himayədarlığı ilə Azərbaycan əleyhinə məqsədyönlü şəkildə təbliğat kampaniyası
aparılmış və nəticədə mənfi ictimai fikir formalaşdırılmışdı. Erməni ideoloqları və onların ilhamvericiləri
Azərbaycanın tarixi, sosial-iqtisadi inkişafı haqqında faktları açıq-aşkar saxtalaşdıraraq, bütün İttifaq
miqyasında yaymışdılar.
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1988-ci il hadisələri başlananda ilk vaxtlar vəziyyəti son dərəcə gərginləşdirməyə, ictimai rəyi öz tərəflərinə
çəkməyə çalışan erməni siyasətçiləri və onların Moskvadakı himayədarları tərəfindən vilayətin iqtisadi geriliyi
pərdəsi altında Dağlıq Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsi üçün uzun müddətdən bəri hazırlanmış plan üzrə
Xankəndidə və Yerevanda davamlı tətillər keçirilir, müəssisələr dayandırılır və kütləvi mitinqlər təşkil edilirdi.
Lakin baş verən sonrakı hadisələr DQMV-nin sosial-iqtisadi geriliyi barədə erməni siyasətçiləri və onların
mərkəzdəki himayədarlarının irəli sürdükləri bu saxta tezisin yalnız bəhanə, əsas məqsədin isə Ermənistanın
Azərbaycana qarşı ərazi iddiasında olduğunu göstərdi.
Artıq ilin ikinci yarısında vəziyyət o qədər mürəkkəbləşdi ki, DQMV-nin azərbaycanlı əhalisinə qarşı silahlı
təcavüz oldu. Belə ki, avqustun axırı və sentyabrın əvvəllərində Kərkicahan və Xocalı üzərinə ermənilərin
kütləvi hücumu baş verdi. Sentyabrın 18-də ermənilər Xankəndidə yaşayan 15 minə qədər azərbaycanlını
şəhərdən zorakılıqla çıxardılar, onların evləri yandırıldı, özlərini isə Şuşaya və ətraf rayonlara köçməyə məcbur
etdilər. 1988-ci il sentyabrın 21-də DQMV-də xüsusi vəziyyət elan edildi və qadağan saatı qoyuldu. Lakin
xüsusi vəziyyətin tətbiq olunması da DQMV-də və Ermənistanda zorakılığın qarşısını ala bilmədi. Mərkəzi
İttifaq orqanlarının hadisələrə birtərəfli yanaşması nəticəsində Dağlıq Qarabağ və Ermənistanda yaşayan
azərbaycanlılar hərbi təcavüzə məruz qalmaqla yanaşı, kütləvi şəkildə öz doğma yurdlarından çıxarıldılar.
1989-cu ilin yanvarın 12-də SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyəti DQMV-də və onun ətrafında millətlərarası
münasibətlərin gərginliyinin davam etməsi ilə əlaqədar olaraq və bunun qarşısını alıb regionda vəziyyəti
sabitləşdirmək məqsədilə Dağlıq Qarabağın Azərbaycan SSR tərkibində muxtar vilayət statusunu saxlamaqla
DQMV-də xüsusi idarə formasının tətbiq edilməsi haqqında fərman qəbul etdi. Həmin fərmanla DQMV-də
bilavasitə SSRİ-nin ali dövlət hakimiyyəti və idarə orqanlarına tabe olan Xüsusi İdarə Komitəsi (XİK) yaradıldı.
Xüsusi İdarə Komitəsi “millətlərarası münasibətlərin daha da kəskinləşməsinin qarşısını almaq və bu
regionda vəziyyəti sabitləşdirmək” adı altında yaradılsa da, fərmanda göstərilənlərin əksinə olaraq, bu komitənin
fəaliyyətdə olduğu müddətdə DQMV-də vəziyyət daha da kəskinləşdi. Komitənin sədri A.Volski vəziyyəti
sabitləşdirmək deyil, əksinə gərginləşdirmək siyasəti yürütdü. Onun fəal “səyləri” nəticəsində az müddət
ərzində vilayətin idarə və müəssisələrinin, demək olar ki, hamısı Azərbaycanın tabeliyindən çıxarılaraq,
mərkəzin tabeliyinə keçirildi. Bütün sənədlərdə DQMV Azərbaycanın tərkibindən çıxarılmışdı. Belə ki, o
dövrdə SSRİ Plan Komitəsinin hesabat sənədlərində Dağlıq Qarabağ, əslində, on altıncı müttəfiq respublika
kimi, əlahiddə göstərilirdi. Vilayət icraiyyə komitəsinin binasının üzərində dalğalanan Azərbaycan bayrağı
çıxarılıb Ermənistanın bayrağı sancılmışdı. Hər gün Xankəndi -Yerevan marşrutu üzrə təyyarələr 22 reys edirdi.
Dağlıq Qarabağda vəziyyətin belə gərgin anında Ermənistan SSR Ali Soveti 1989-cu il dekabrın 1-də
Azəbaycanın suverenliyini kobud surətdə pozaraq, DQMV-nin Ermənistan SSR-lə birləşdirilməsi haqqında
Konstitusiyaya zidd qərar qəbul etdi. 42 gün ərzində DQMV-nin müəssisələri Ermənistanın müvafiq nazirlik və
idarələrinin tabeliyinə verildi. Birbaşa Sovet rəhbərliyinin fəaliyyətsizliyi, bəzən isə açıq himayədarlığı
sayəsində DQMV iqtisadiyyatının və digər sahələrinin faktiki olaraq Azərbaycandan ayrılması və Ermənistana
birləşdirilməsi baş verdi. Bütün rayon partiya komitələri Ermənistan KP-nın tərkibinə daxil oldu. Azərbaycanın
bütün dövlət atributları (bayrağı, gerbi, himni və s.) dəyişdirildi və DQMV ərazisində Ermənistanın bayrağı və
gerbi qaldırıldı. Ermənistan rəhbərliyi və erməni separatçıları mərkəzin bəzi dairələrinin köməyi ilə vilayətdə
Dağlıq Qarabağın iqtisadi, ictimai-siyasi və mədəni cəhətdən mənimsənilməsi prosesini aparırdılar.
Ümumiyyətlə, 1988-1991-ci illərdə, yəni hadisələrin başlanğıcından SSRİ-nin süqutuna qədər olan dövrdə
İttifaqın hakim dairələri tərəfindən himayə edilən Ermənistan Azərbaycana qarşı açıq-aşkar təcavüzkarlıq
siyasəti yeritmiş, nəticədə dinc sakinlər qətlə yetirilmiş, yaşayış məntəqələri dağıdılmış, talan edilmiş və
yandırılmışdır. Bu illər ərzində Dağlıq Qarabağda ermənilər tərəfindən törədilmiş 2559 toqquşma, 315 silahlı
basqın, 1388 atəşə tutma halları qeydə alınmışdır ki, bunların da nəticəsində 514 nəfər həlak olmuş, 1318 nəfər
yaralanmışdır.
Eyni zamanda, bu dövrdə etnik təmizləmə nəticəsində Ermənistandakı 185 azərbaycanlı kəndindən 250 min
nəfərə qədər azərbaycanlı təcavüzə məruz qalmış, zorakılıqla doğma yurdundan qovulmuşdur. Nəticədə,
Ermənistanı azərbaycanlılardan təmizləmək aksiyası həyata keçirilmiş, 216 azərbaycanlı vəhşicəsinə qətlə
yetirilmiş, minlərlə qadın, uşaq və qoca bədən xəsarəti almış, on minlərlə ailənin əmlakı qarət olunmuşdur.
1992-ci ilin əvvəllərindən başlayaraq Ermənistan ordusu bir-birinin ardınca Yuxarı Qarabağda
azərbaycanlılar yaşayan sonuncu yaşayış məntəqələrini də işğal etmişdir. Fevral ayının 12-də Şuşanın Malıbəyli
və Quşçular kəndləri Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən zəbt olunmuşdur. Fevralın 13-dən 17-dək
Xocavənd rayonunun Qaradağlı kəndinə silahlı hücum zamanı 118 nəfər (uşaq, qadın, qoca) ermənilər
tərəfindən əsir götürülmüş, 33 nəfər güllələnmiş, eyni zamanda öldürülən və yaralı halda olanları bir yerdə
təsərrüfat quyusuna tökərək basdırmışlar. Əsir götürülənlərdən 68 nəfəri amansızlıqla öldürülmüş, 50 nəfəri isə
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böyük çətinliklə əsirlikdən azad edilmişdir. Azad olunanların 18 nəfəri aldıqları sağalmaz yaralardan vəfat
etmişdir. Əsirlikdə saxlanılanlara qarşı vəhşi, vandalizm hərəkətləri ilə davranılması, insanların başlarının
kəsilməsi, diri-diri basdırılması, dişlərinin zorla çıxardılması, ac-susuz saxlanılması, işgəncə verilərək
öldürülməsi insanlığa qarşı törədilmiş ən ağır cinayət hadisəsi idi. Qaradağlı kəndində 2 ailənin hər birindən 4
nəfər öldürülmüş, 42 ailə öz başçısını itirmiş, 140-a yaxın uşaq yetim qalmışdır. Ümumilikdə, əhalisi ermənilər
tərəfindən əsl soyqırımına məruz qalmış bu kənddə 91 nəfər, yəni kənd sakinlərinin hər 10 nəfərindən biri qətlə
yetirilmişdir.
Azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə və soyqırımı siyasəti
Ermənilərin Xocalıda törətdikləri soyqrımı bütün insanlığa və bəşəriyyətə qarşı yönəldilmiş ən ağır
cinayətlərdən biri kimi qiymətləndirilir. Dünya tarixində Xocalı faciəsi yaddaşlardan heç vaxt silinməyən Xatın,
Xolokost, Sonqmi, Ruanda və Srebrenitsa kimi dəhşətli faciələrdən heç də geri qalmır. Adıçəkilən hadisələr
müharibələr tarixinə dinc əhalinin soyqırımı kimi daxil olmuş və bütün dünyada geniş əks-səda doğurmuşdur.
Planlı şəkildə həyata keçirilən bu soyqırımının məhz Xocalıda törədilməsi zamanı ermənilər Azərbaycanın
bu qədim yaşayış məskəninin yer üzündən silinməsini qarşıya məqsəd kimi qoymuşdular. Çünki Xocalı
Azərbaycanın qədim dövrlərinə aid ərazilərdən biri kimi tarix və mədəniyyət abidələri ilə seçilirdi.
Azərbaycanlılardan ibarət 7 min nəfərdən çox əhalisi olan Xocalı ermənilər yaşayan kəndlərin əhatəsində ən
böyük və qədim yaşayış məskəni idi. Belə ki, burada qədim tarixi abidələr müasir dövrə qədər qalmaqda idi.
Məlumdur ki, Xocalı yaxınlığında bizim eradan əvvəl XIV-VII əsrə aid edilən Xocalı-Gədəbəy mədəniyyətinin
nümunələri mövcud idi. 1992-ci ilin fevralında erməni silahlı qüvvələri sovetlərdən qalmış 366-cı motoatıcı
alayın hərbi heyətinin və zirehli texnikasının köməyi ilə yerli əhalini vəhşicəsinə qırarkən soyqırımın ən iyrənc
mərhələsi olan izi itirmək kimi mənfur hərəkətlərə də əl atmış və Azərbaycan xalqı, eləcə də bəşəriyyət üçün
nadir abidələr nümunəsi olan Xocalı abidələrini də dağıtmışlar.
Eyni zamanda, Xocalı şəhəri Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsində strateji əhəmiyyətli ərazi kimi də
erməniləri narahat edirdi. Çünki Xocalı Xankəndidən 10 kilometr cənub-şərqdə, Ağdam-Şuşa və ƏsgəranXankəndi yollarının arasında yerləşirdi. Şəhərin əhəmiyyətini artıran səbəblərdən biri də Dağlıq Qarabağın
yeganə hava limanının məhz burada yerləşməsi idi. Bu səbəbdən Ermənistan silahlı qüvvələrinin əsas məqsədi
Xocalıdan keçən Əsgəran-Xankəndi yoluna nəzarət etmək və Xocalıda yerləşən aeroportu ələ keçirmək idi.
Hələ faciədən 4 ay əvvəl, yəni 1991-ci il oktyabrın sonundan şəhərə gedən bütün avtomobil yolları
bağlanmış və Xocalının mühasirəsi başlanmışdı. Bununla yanaşı, yanvarın 2-dən Xocalıya verilən elektrik
enerjisi də kəsilmişdi. Beləliklə, artıq Xocalının Azərbaycanın digər bölgələri ilə bütün əlaqələri kəsilmiş, yalnız
yeganə nəqliyyat vasitəsi kimi vertolyot qalmışdı. Ancaq bir neçə ay sonra Xocalı ilə vertolyot əlaqəsi də
kəsildi. Yəni, 1992-ci ilin yanvarın 28-də Ağdamdan Şuşaya uçan Mİ-8 vertolyot şəhərə çatmamış, Xəlfəli
kəndinin üzərində Xankəndi tərəfindən raketlə partladıldı, içərisində olan 3 nəfər heyət üzvü və 41 sərnişin
həlak oldu. Bundan sonra isə Ermənistan ordusu bir-birinin ardınca yuxarı Qarabağda azərbaycanlılar yaşayan
sonuncu yaşayış məntəqələrini də işğal etdi. 1991-ci ilin sonunda Qarabağın dağlıq hissəsindəki 30-dan çox
yaşayış məntəqəsi, o cümlədən Tuğ, İmarət-Qərvənd, Sırxavənd, Meşəli, Cəmilli, Umudlu, Kərkicahan və digər
strateji əhəmiyyətə malik kəndlərimiz ermənilər tərəfindən yandırıldı, dağıdıldı, talan edildi.
1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Ermənistan silahlı qüvvələri Xankəndidə yerləşən keçmiş SSRİnin 4-cü ordusunun 23-cü diviziyasına daxil olan 366-cı motoatıcı alayın 10 tankı, 16 zirehli transpartyoru, 9
PDM (piyadaların döyüş maşını), 180 nəfər hərbi mütəxəssisi və xeyli canlı qüvvəsi ilə Xocalını mühasirəyə
aldı. Ermənilər ən müasir silahlarla şəhərə hücum edərək Xocalını yerlə-yeksan etdilər. Çoxsaylı ağır texnika ilə
şəhər tamamilə dağıdılmış, yandırılmış və insanlar xüsusi qəddarlıqla qətlə yetirilmişdir. Onların arasında
başları kəsilən, gözləri çıxarılan, dərisi soyulan, diri-diri yandırılan və digər şəklə salınanlar çoxluq təşkil edirdi.
İstintaq materiallarından məlum olur ki, hücuma rəhbərlik edən və hazırda Ermənistanın müdafiə naziri olan
Seyran Ohanyanın, eləcə də 366-cı alayın 3-cü batalyonunun komandiri Yevqeni Nabokixinin komandasında
əlavə olaraq 50-dən çox erməni zabiti və giziri iştirak etmişdir.
Bu soyqırımı nəticəsində, rəsmi rəqəmlərə görə, 613 nəfər öldürülmüşdü ki, onlardan 63 nəfəri uşaq, 106
nəfəri qadın, 70 nəfəri isə qocalar idi. 8 ailə tamamilə məhv edilmişdi. 487 nəfər şikəst olmuşdu ki, onlardan da
76-sı uşaqdır. Bundan əlavə, 1275 nəfər əsir götürülmüş, 150 nəfər itkin düşmüşdür.
Xocalı həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması
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Bütün dünyanın gözü qarşısında baş verən bu dəhşətli soyqırımının əsl mahiyyəti yalnız ümummilli lider
Heydər Əliyev 1993-cü ildə siyasi hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra açıqlanmışdır 1994-cü ilin fevralında
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Xocalı soyqırımına siyasi-hüquqi qiymət vermişdir. Bundan əlavə,
azərbaycanlılara qarşı zaman-zaman törədilmiş soyqırımı ilə əlaqədar ümummilli lider Heydər Əliyevin 1998-ci
il martın 26-da imzaladığı fərmanla 31 Mart Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü elan edilmişdir.
2002-ci il fevralın 25-də ümummilli lider Heydər Əliyev Xocalı soyqırımının 10-cu ildönümü ilə əlaqədar
Azərbaycan xalqına müraciətində bu amansız qətliama əsl qiyməti vermişdir: “Xocalı faciəsi 200 ilə yaxın bir
müddətdə erməni şovinist-millətçiləri tərəfindən azərbaycanlılara qarşı müntəzəm olaraq həyata keçirilən etnik
təmizləmə və soyqırımı siyasətinin davamı və ən qanlı səhifəsidir”.
Hazırda bu proses Azərbaycanın xarici siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri kimi müəyyənləşdirilmişdir.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin uğurlu xarici siyasəti nəticəsində artıq bir sıra beynəlxalq təşkilatların
qəbul etdiyi sənədlərdə Ermənistan işğalçı dövlət kimi göstərilmişdir. Xocalı həqiqətlərinin dünyaya
çatdırılması, beynəlxalq aləmdə yayılması, eləcə də bu soyqırımına obyektiv qiymət verilməsi istiqamətində
davamlı olaraq addımlar atılmışdır.
Bu baxımdan Heydər Əliyev Fondu, xüsusilə onun prezidenti, UNESCO-nun və İSESCO-nun xoşməramlı
səfiri Mehriban xanım Əliyevanın gördüyü işlər olduqca təqdirəlayiqdir. Belə ki, fond bəşəriyyətin ən böyük
faciələrindən olan Xocalı soyqırımı haqqında faktların dünyaya çatdırılması istiqamətində sistemli və ardıcıl
fəaliyyət göstərir. Fondun dəstəyi və təşkilatçılığı ilə məktəblilər arasında keçirilən “Xocalı - uşaqların gözü ilə”
rəsm müsabiqəsinin, əl işlərinin və fotoşəkillərin dünyanın aparıcı ölkələrində keçirilən sərgisi beynəlxalq
ictimaiyyətdə XX əsrin ən böyük faciəsi haqqında daha dolğun təsəvvür yaratmışdır.
2007-ci il fevralın 26-da Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə Brüsseldə təşkil olunan “Təcavüzün
qurbanları” adlı foto və uşaq rəsmlərinin sərgisi də bu həqiqətlərin beynəlxalq aləmə çatdırılması işinin
davamıdır. Fond soyqırımı haqqında həqiqətləri dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq üçün həmin il fevralın 19-26-da
Türkiyənin İstanbul və daha 25 vilayətində “Xocalı həftəsi” adlı tədbirlər proqramı çərçivəsində anım
mərasimləri keçirmişdir. Bundan başqa, Xocalı faciəsinin beynəlxalq aləmdə tanıdılması istiqamətində 2008-ci
il fevralın 14-də Berlində keçirilmiş “Xocalı soyqırımı və 1915-ci il hadisələrindəki gerçəklər” adlı elmi
konfrans da son dərəcə əhəmiyyətli olmuşdur.
Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə Xocalı faciəsinin ildönümü 2010-cu ildə artıq dünyanın 100-dən çox
yerində qeyd olunmuşdur. Soyqırımına həsr olunmuş silsilə tədbirlər fondun hazırladığı təbliğat materialları
əsasında həyata keçirilir. Hazırda Heydər Əliyev Fondunun ayrı-ayrı ölkələrdə geniş miqyasda təşkil etdiyi və
faciənin həqiqətlərinin yayılmasına yönəldilmiş anım tədbirləri Rusiya Federasiyasındakı nümayəndəlik
tərəfındən İslam Konfransı Təşkilatının (hazırda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı adlanır) Əməkdaşlıq və Dialoq
Uğrunda Gənclər Forumu (İƏT GF) çərçivəsində uğurla davam edir.
Xocalı faciəsinin beynəlxalq aləmdə soyqırımı kimi tanınması
2008-ci il mayın 8-də, Şuşa şəhərinin işğalının ildönümündə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Gənclər Forumunun
mədəniyyətlərarası dialoq üzrə baş əlaqələndiricisi Leyla xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə “Xocalıya ədalət!”
kampaniyası təsis edilmiş, fəaliyyətinə isə 2009-cu ilin fevralından start verilmişdir. Hazırda 60-dan çox ölkədə
yüzlərlə könüllünün iştirakı ilə uğurla davam etdirilən “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq informasiya və təşviqat
kampaniyası da bu işə öz töhfəsini verməkdədir. Bu kampaniyanın məqsədi beynəlxalq ictimaiyyəti Xocalı
soyqırımı ilə əlaqədar məlumatlandırmaq, qətliama beynəlxalq aləmdə mənəvi-siyasi qiymət verilməsinə və bu
qanlı qırğının qurbanlarının xatirəsinin anılmasına nail olmaqdır. Hazırda faciənin mənəvi və siyasi-hüquqi
səviyyədə tanınmasına yönəlmiş bu kampaniya bir sıra ölkələrdə uğurla həyata keçirilir.
Bu uğurlu kampaniya başlanandan az sonra İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı xarici işlər nazirləri tərəfindən
Xocalı faciəsinin kütləvi qırğın kimi tanınması barədə qətnamə qəbul olunmuşdur. 2009-cu ilin iyulunda isə
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Gənclər Forumu ilə İSESCO arasında imzalanmış anlaşma nəticəsində Xocalı
faciəsi haqqında məlumatın İKT ölkələrinin tarix dərsliklərinə salınması barədə razılıq əldə edilmişdir.
Leyla xanım Əliyevanın Xocalı soyqırımının daha geniş miqyasda qeyd olunması təşəbbüsü bir sıra
ölkələrdə dövlət səviyyəsində dəstəklənmişdir. 2010-cu il yanvarın 31-də İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv
dövlətlərin Parlament İttifaqının Uqandanın paytaxtı Kampala şəhərində keçirilən və 51 ölkənin parlament
heyətləri başçılarının iştirak etdiyi VI sessiyasında forumun təşəbbüsü ilə “İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Gənclər
Forumu ilə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament İttifaqı arasında əməkdaşlıq haqqında” qətnamə
imzalanmışdır. “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq kampaniyası çərçivəsində qəbul olunmuş qətnamədə Xocalı
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faciəsinə “Erməni silahlı qüvvələri tərəfindən dinc əhalinin kütləvi qətliamı” və “İnsanlığa qarşı cinayət” kimi
qiymət verilmişdir. Qətnamədə “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq kampaniyasına həm milli, həm də beynəlxalq
səviyyədə tam dəstək verməyə çağıran bənd də öz əksini tapmışdır. Bu, beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən Xocalı
faciəsini “insanlığa qarşı cinayət” kimi tanıyan ilk sənəddir.
2011-ci il yanvarın 19-da Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin paytaxtı Əbu Dabidə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı
Parlament İttifaqı Şurasının XIII sessiyası keçirilmişdir. Sessiyada Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti
Leyla xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilən “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq kampaniyasına dəstək
olaraq Xocalı faciəsini “insanlığa qarşı törədilmiş kütləvi cinayət” kimi tanımağa çağıran Əbu Dabi
Bəyannaməsi qəbul edilmişdir.
2012-ci il yanvarın 31-də İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament İttifaqının üzvü olan dövlətlərin
İndoneziyanın Palembanq şəhərində keçirilən VII sessiyası “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq kampaniyasını
dəstəklədiyini bir daha təsdiq etmişdir. “Azərbaycan Respublikasına qarşı Ermənistan Respublikasının
təcavüzü” adlı son illər davamlı olaraq qəbul edilən qətnaməyə forumun təşəbbüsü ilə xüsusi bir bənd də əlavə
olunmuşdur. Xocalı faciəsinə həsr edilən bölmədə qeyd olunur: “Konfrans üzv ölkələrin parlamentlərini 2012-ci
ildən etibarən (faciənin 20 illiyi) 1992-ci il fevralın 26-da Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən dinc
azərbaycanlı əhaliyə qarşı həyata keçirilən və soyqırımı xarakteri daşıyan kütləvi qırğını tanımağa çağırır və
Xocalı qırğınını törədənlərin məsuliyyətə cəlb olunmasını tələb edir”.
Bu tanınma 2009-cu ildən həyata keçirilən və İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Gənclər Forumunun
mədəniyyətlərarası dialoq üzrə baş əlaqələndiricisi Leyla xanım Əliyeva tərəfindən irəli sürülən “Xocalıya
ədalət!” beynəlxalq kampaniyasının fəaliyyətinin nəticəsi olmuşdur. Onu da qeyd etmək vacibdir ki, münaqişə
ilə bağlı qəbul edilmiş beynəlxalq sənədlər arasında bu qətnamədə ilk dəfə olaraq Xocalı faciəsinə soyqırımı
aktı səviyyəsində siyasi-hüquqi qiymət verilmişdir. Nəzərə alaq ki, İƏT Parlament İttifaqı öz sıralarında dünya
parlamentlərinin dörddə birini cəmləşdirir və ən böyük parlamentlərarası beynəlxalq qurumlardandır. Bu
qətnamə Xocalı faciəsinin erməni millətçiləri tərəfindən Azərbaycan xalqına qarşı aparılan soyqırımı siyasətinin
tərkib hissəsi kimi beynəlxalq səviyyədə tanınması və bu cinayəti törədənlərin hüquqi məsuliyyətə cəlb edilməsi
üçün çox mühüm əhəmiyyətli bir sənəddir.
2012-ci il noyabrın 15-17-də İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Xarici İşlər Nazirləri Şurasının (İƏT XİNŞ)
Cibutidə keçirilən 39-cu sessiyasında İƏT XİNŞ Xocalı faciəsini ilk dəfə olaraq soyqırımı aktı kimi tanımışdır.
İƏT XİNŞ üzvü olan ölkələri və İƏT-in qurumlarını kampaniyanın fəaliyyətində fəal iştirak etməyə və dəstək
olmağa, bu soyqırımı aktının beynəlxalq və milli səviyyələrdə insanlığa qarşı cinayət kimi tanınması üçün səy
göstərməyə çağırmışdır. İƏT-in ali orqanı olan və təşkilatın dövlət və hökumət başçılarının iştirakı ilə 2013-cü il
fevralın 6-7-də Misirin paytaxtı Qahirə şəhərində keçirilən 12-ci Zirvə Toplantısında Xocalı faciəsi soyqırımı
aktı və insanlığa qarşı törədilmiş cinayət kimi tanınmışdır.
2013-cü il dekabrın 9-11-də Qvineyanın paytaxtı Konakridə keçirilmiş 57 ölkənin üzv olduğu İslam
Əməkdaşlıq Təşkilatının Xarici İşlər Nazirləri Şurasının 40-cı sessiyası Xocalı faciəsini soyqırımı aktı kimi
tanıdığını bir daha bəyan etmişdir. Qətnamə layihəsində İƏT GF-nin mədəniyyətlərarası dialoq üzrə baş
əlaqələndiricisi Leyla xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilən “Xocalıya ədalət!” kampaniyasına dair
xüsusi bənd yer almışdır. Həmin bənddə deyilir: “İƏT XİNŞ ”Xocalıya ədalət!" beynəlxalq məlumat
kampaniyasını alqışlayır və üzv dövlətlərdən bu soyqırımı aktını milli və beynəlxalq səviyyədə insanlığa qarşı
cinayət kimi tanınması üçün kampaniyanın işində fəal iştirak etməyə və lazımi səylər göstərməyə çağırır.
2014-cü il fevralın 18-19-da İranın paytaxtı Tehranda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv Dövlətlərin
Parlament İttifaqı Konfransının 9-cu sessiyası keçirilmiş və bu beynəlxalq görüşdə 53 üzv dövlətin parlament
nümayəndələri iştirak etmişlər. Sessiyada “İƏT Parlament İttifaqı ilə İKGF arasında əməkdaşlıq” adlı
qətnamədə növbəti dəfə Xocalı faciəsi “soyqırımı aktı və insanlığa qarşı törədilmiş cinayət” kimi
qiymətləndirilmişdir. İKGF-nin mədəniyyətlərarası dialoq üzrə baş əlaqələndiricisi Leyla xanım Əliyevanın
təşəbbüsü ilə irəli sürülən “Xocalıya ədalət!” kampaniyasının fəaliyyətinin bu il 7 ili tamam olur və bu müddət
ərzində kampaniyanın qarşıya qoyduğu məqsədlərə çatmaq üçün İKGF müxtəlif səviyyələrdə geniş iş
aparmışdır. Bu baxımdan, Xocalı soyqırımına beynəlxalq səviyyədə hüquqi-siyasi və mənəvi qiymətin
verilməsinə nail olmaq üçün Gənclər Forumu faciənin beynəlxalq sənədlərdə insanlığa qarşı cinayət və
soyqırımı kimi tanınmasını kampaniya çərçivəsində əsas fəaliyyət istiqamətlərindən biri kimi
müəyyənləşdirmişdir. Ötən bu illər ərzində aparılan iş nəticəsində İƏT çərçivəsində bütün səviyyələrdə, o
cümlədən İƏT-in ali orqanı olan dövlət başçılarının sammiti səviyyəsində Xocalı faciəsi soyqırımı aktı və
insanlığa qarşı cinayət kimi tanınmışdır.
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Soyqırımının tanıdılması və qətliama siyasi qiymət verilməsi istiqamətində görülən işlər artıq daha ciddi
nəticələr verməkdədir. Belə ki, Xocalı soyqırımının 14-cü, 15-ci və 16-cı ildönümü Moskvada, Almaniyada,
ABŞ-da, Türkiyədə, Ukraynada, Qazaxıstanda, Gürcüstanda, Küveytdə və dünyanın bir sıra digər ölkələrində
qeyd olunmuşdur. 2005-ci, 2006-cı və 2007-ci ilin fevralında Türkiyə Böyük Millət Məclisinin xüsusi
iclaslarında Xocalı soyqırımı ilə bağlı məsələ geniş müzakirə olunmuşdur. 2011-ci il fevralın 19-dan 26-dək isə
Türkiyənin ayrı-ayrı şəhərlərində “Xocalı həftəsi” adlı tədbirlər proqramı çərçivəsində müxtəlif anım
mərasimləri, aksiyalar keçirilmiş və bu tədbirlər hər il davam etdirilir. Dünyanın bir sıra şəhərlərində də artıq bu
tədbirlər geniş miqyas almışdır.
2011-ci ildə Xocalı soyqırımının 19-cu ildönümü ABŞ Konqresinin Nümayəndələr Palatasında anılmış,
2012-ci ildə isə konqresmenlər Stiv, Koen Dən Boren ayrı-ayrılıqda Xocalı soyqırımının 20-ci ildönümü ilə
bağlı bəyanatlarla çıxış edərək ermənilər tərəfindən qadın, uşaq və yaşlı insanlara qarşı zorakılıq və işgəncələri
“təsviredilməz” adlandırmışdır. Xocalı soyqırımının Amerika ştatları içərisində tanınması istiqamətində ilk
addım kimi 2010-cu il fevralın 25-də ABŞ-n Massaçusets ştatının Nümayəndələr Palatası Xocalıda qırğın
törədilməsi faktının tanınması haqqında qətnamə qəbul etmişdir. 2011-ci il iyunun 11-də isə ABŞ-ın Texas ştatı
Ermənistan tərəfindən Xocalıda çox ağır cinayət törədilməsi faktını tanımışdır. Bu ştatın Nümayəndələr Palatası
tərəfindən qəbul edilmiş 535 nömrəli qətnamədə Azərbaycanın bu şəhərinin erməni işğalından qaçaraq yaxa
qurtarmağa çalışan dinc sakinlərinin Ermənistan silahlı qüvvələri və Rusiya ordusunun hissələri tərəfindən
qırğına məruz qalması pislənilir.
Bu prosesin davamı olaraq 2012-ci il fevralın 23-də Nyu-Cersi ştatı, daha sonra isə Corciya ştatı Xocalı
qətliamı ilə bağlı qətnamə qəbul etmişdir. Ştatın Nümayəndələr Palatasında 1594 saylı qətnamə Azərbaycan və
türk diasporunun həyata keçirdiyi güclü kampaniya nəticəsində qəbul edilmişdir. 2012-ci il martın 23-də isə
daha bir Amerika ştatı - Men ştatının Nümayəndələr Palatası Xocalı soyqırımının 20-ci ildönümü ilə əlaqədar
qətnamə qəbul etmişdir.
Xocalı soyqırımının beynəlxalq aləmdə tanınması 2013-cü ildə daha geniş vüsət aldı. Belə ki, yanvarın 28-də
Nyu-Meksiko ştatının əvvəlcə Senatında, sonra isə Nümayəndələr Palatasında Xocalı soyqırmının tanınmasına
dair qətnamə qəbul edilmişdir. Nyu-Meksiko parlamentinin hər iki palatası Xocalı faciəsini tanımışdır. Bunun
ardınca, ABŞ-ın Arkanzas ştatının Nümayəndələr Palatası fevralın 8-də, Senatı isə fevralın 11-də Xocalı
soyqırımına dair qətnamələr qəbul etmişdir. Daha sonra martın 4-də Oklahoma ştatı, 8-də İndiana ştatı, 18-də
Pensilvaniya ştatının Baş Assambleyası və Tennesi ştatının qanunverici orqanının Nümayəndələr Palatasında,
aprelin 3-də Vest Virciniya ştatının qanunverici orqanının Nümayəndələr Palatasında Xocalı faciəsinin 21-ci
ildönümü ilə bağlı qətnamə qəbul edilmiş, mayın 3-də isə Konnektikut ştatının Baş Assambleyası Xocalı
qətliamını rəsmən tanımışdır. Bunun ardınca ABŞ-ın Konnektikut ştatının baş assambleyası Xocalı qətliamını
rəsmən tanımışdır. Senatın birinci sessiyasında Xocalı qətliamının tanınması barədə
qətnamə qəbul
edilmişdir.
2011-ci il dekabrın 20-də Meksika Konqresinin Deputatlar Palatası erməni silahlı qüvvələri tərəfindən
Azərbaycan ərazilərinin işğalını, xüsusilə də Xocalıda soyqırımı törədilməsini kəskin pisləyən qərar qəbul
etmişdir. 2012-ci il fevralın 1-də Pakistan Senatı Xocalı soyqırımının tanınması barədə qətnamə qəbul etmişdir.
Qətnamədə Xarici Əlaqələr Komitəsi ermənilər tərəfindən mülki əhaliyə qarşı törədilmiş soyqırımını
pisləmişdir. Latın Amerikası ölkələri arasında Meksikadan sonra Kolumbiya da Xocalıda baş verən hadisələrə
soyqırımı kimi qiymət vermişdir. Belə ki, 2012-ci il aprelin 23-də qəbul edilmiş qərar Senatdan öncə onun II
Konstitusional Daimi Komitəsində (Müdafiə və Xarici İşlər üzrə Komitə) irəli sürülmüş, sənədin təsdiqi üçün
tələb olunan 102 səs toplanmış və sənəd yekdilliklə qəbul olunmuşdur. Bütün bunlarla yanaşı, may ayının 28-də
İordaniya Senatı Xocalı soyqırımı ilə əlaqədar bəyanat qəbul etmiş, iyunun 13-də Peru parlamentində, iyulun
30-da isə Kolumbiya Konqresinin Nümayəndələr Komitəsi də
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi və Xocalı soyqırımına dair qərarlar qəbul etmişdir.
2014-cü il yanvarın 17-də Honduras Milli Konqresi Azərbaycan ərazilərinin işğalı və Xocalı soyqırımını
tanıyan № 333-2013 saylı qərar qəbul etmişdir. Honduras Milli Konqresinin qəbul etdiyi bu qərar Konqresin
Prezidenti və katibləri tərəfindən təsdiq edilmiş, 2014-cü ilin 24 yanvar tarixində Honduras Respublikasının
Prezidenti və Xarici İşlər naziri tərəfindən təsdiq edildikdən sonra, 2014-cü ilin 13 fevral tarixində ölkənin
rəsmi mətbuat orqanı olan “THE GAZETTE” kütləvi informasiya vasitəsində dərc edilərək qüvvəyə minmiş və
ölkənin qanuni statusunu almışdır.
Bunun ardınca, avqustun 13-də Panama Milli Assambleyasında “Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən
Azərbaycan ərazilərinin işğal edilməsi”nə dair 4 saylı qətnamə qəbul edilmişdir. Qətnamədə Azərbaycan
Respublikasının Dağlıq Qarabağ regionu və onun ətrafındakı yeddi rayonun Ermənistan silahlı qüvvələri
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tərəfindən işğal edilməsi, bu hərbi münaqişə zamanı və ondan sonra əhalimizin hüquqlarının kobud şəkildə
pozulması, xüsusən də 1992-ci ildə azərbaycanlılara qarşı Xocalıda təcavüzkar ölkə tərəfindən törədilmiş
soyqırımı qətiyyətlə pislənilmişdir. Qətnamədə, həmçinin BMT Təhlükəsizlik Şurasının məlum dörd
qətnamələrinə əməl edilməsi üçün Ermənistan Respublikası hökumətinə çağırış ifadə edilmişdir.
2014-cü il sentyabrın 1-də Sudan Respublikası Milli Assambleyasının xarici əlaqələr komitəsinin qəbul
etdiyi sənəddə 1992-ci ilin fevralında Xocalı şəhərində mülki Azərbaycan əhalisinə qarşı Ermənistan silahlı
qüvvələri tərəfindən törədilmiş qətliam soyqırımı aktı və insanlığa qarşı cinayət kimi tanınmışdır. Sənəddə
Xocalıda mülki insanların öldürülməsi və Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü pislənilir və BMT
Təhlükəsizlik Şurasının 822, 853, 874 və 884 saylı qətnamələrinə istinad olunaraq, Ermənistan silahlı
qüvvələrinin işğal edilmiş Azərbaycan ərazilərindən dərhal, tam və qeyd-şərtsiz çıxarılması tələb edilir. Bununla
yanaşı, sənəddə Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünə dəstək ifadə olunaraq, güc tətbiq etmək yolu ilə
ərazi əldə edilməsinin BMT Nizamnaməsinə və beynəlxalq hüquqa zidd olduğu bir daha vurğulanır. Eyni
zamanda, sənəddə Xocalı soyqırımı qurbanlarının və onların qohumlarının onlara vurulmuş mənəvi və maddi
itkilərə görə ədalətli və hüquqi əsasda təzminat almaq hüququ da tanınır.
Xocalı soyqırımının dünya miqyasında tanıtdırılması istiqamətində ardıcıl fəaliyyət bundan sonra da davam
etdirilmişdir. Xocalı soyqırımı Avropa ölkələrinin parlamentlərində də artıq müzakirə olunaraq siyasi sənədlər
qəbul edilmişdir. 2013-cü il fevralın 12-də Rumıniya parlamentində Demokrat Liberal Partiyası fraksiyası
tərəfindən “Dağlıq Qarabağ münaqişəsi” adlı siyasi bəyanat verilmişdir. Siyasi bəyanatı sözügedən fraksiyadan
deputat Luçian Militaru parlamentin kürsüsündən səsləndirmişdir. Deputat çıxışında Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin tarixinə toxunmuş, hazırda Dağlıq Qarabağ və ətrafındakı 7 rayon daxil olmaqla, Azərbaycan
torpaqlarının 20 faizinin Ermənistan tərəfindən işğal altında olduğunu diqqətə çatdırmışdır. L.Militaru
milliyyətçi və etnik ayrı-seçkilik zəminində 25-26 fevral 1992-ci il tarixində Xocalı şəhərində xüsusi
amansızlıqla azərbaycanlılara qarşı qırğın törədildiyini qeyd edərək, soyqırımı qurbanları haqda məlumat
vermiş, beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən bu aktın insanlıq əleyhinə cinayət kimi tanınmasının vacibliyini
vurğulamışdır.
Çexiya Respublikası Avropa İttifaqının üzvləri arasında Ermənistanı dinc Xocalı sakinlərinin qətliamına görə
rəsmən pisləyən və bu hərəkətləri insanlığa qarşı cinayət kimi tanıyan ilk dövlət olmuşdur. Bu il fevralın 7-də
ölkənin ali qanunvericilik orqanının Deputatlar Palatasının Beynəlxalq Əlaqələr Komitəsi 21 il əvvəl “erməni
hərbi bölmələri tərəfindən Azərbaycanın işğal olunmuş Xocalı şəhərində 613 müdafiəsiz dinc sakinin
vəhşicəsinə qətlə yetirilməsi ilə törədilmiş qırğına görə” Ermənistanı pisləyən qətnaməni yekdilliklə qəbul
etmişdir. Sənəddə qeyd olunur ki, “bu qırğın haqqında dünyanın bir çox kütləvi informasiya vasitələri məlumat
yaymış və bu hadisə ”Human Rights Watch/Helsinski" təşkilatı tərəfindən erməni hərbi qoşunlarının münaqişə
zonalarında dinc əhaliyə münasibətdə beynəlxalq hüququn adi normalarının pozulması kimi bəyan edilmişdir".
Sənəddə xüsusi vurğulanır ki, “insanlığa qarşı törədilən bu cinayəti bir çox dünya hökumətləri də pisləmişlər”.
Beləliklə, Çexiya parlamenti Avropa İttifaqında Ermənistanı Xocalıda bəşəriyyət əleyhinə törətdiyi
cinayətlərə görə pisləyən ilk qanunverici orqan olmuşdur. Çexiya bu qətnamə ilə Dağlıq Qarabağ regionunu
Azərbaycan Respublikasının tərkib hissəsi kimi, Ermənistanı isə bu ərazini işğal etmiş, Xocalıda ən ağır
cinayətin törədilməsində təqsirkar olan dövlət kimi tanıdığını bir daha rəsmən təsdiq etmişdir.
Daha sonra Bosniya və Herseqovinanın Parlament Məclisinin Xalqlar Palatasının 2013-cü il fevralın 26-da
keçirilən iclasında mütləq səs çoxluğu ilə Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü və Xocalı soyqırımına dair rəsmi
sənəd - “Azərbaycan Respublikasının suverenliyinin və ərazi bütövlüyünün tanınması və hörmət olunması”na
dair qətnamə qəbul olunmuşdur.
Bütün bunlarla yanaşı, 2015-ci il yanvarın 29-da İsrail Prezidenti Reuven Rivlin BMT-nin Baş Məclisində
Beynəlxalq Holokost Qurbanlarını Anma Günü ilə əlaqədar keçirilən tədbirdəki çıxışında dünyada törədilən
soyqırımları və kütləvi qətllər barədə danışarkən onların arasında, Xocalı soyqırımını da qeyd etmişdir.
Beləliklə, Xocalı soyqırımın tanıdılması və qətliama siyasi qiymət verilməsi istiqamətində görülən işlər artıq
daha ciddi nəticələr vermiş və bu proses genişlənməkdə davam edir. Heç şübhəsiz, bütün bunlar Azərbaycan
dövlətinin apardığı səmərəli təbliğat işinin nəticəsidir və Ermənistanın ölkəmizə qarşı təcavüzünün dünya
ictimaiyyətinə çatdırılması baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Bu işğalçı dövlətin yürütdüyü təcavüzkarlıq siyasəti 23 ildir ki, dünya ictimaiyyətinin gözü qarşısında baş
verir. Mono-etnik dövlət yaratmağa nail olan Ermənistan sılahlı qüvvələri Dağlıq Qarabağ bölgəsinin (4,4 min
km) hüdudlarından kənarda yerləşən və onun ərazisindən 4 dəfə böyük olan Laçın, Kəlbəcər, Ağdam, Füzuli,
Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan bölgələrini işğal etmişdir və bütün bu ərazilər ermənilər tərəfindən etnik
təmizləməyə məruz qalmışdır. Belə ki, Ermənistanın ərazi iddiası obyekti olan Dağlıq Qarabağın erməni
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icmasının “öz müqəddəratını təyin etmək” cəhdi kimi qələmə verdiyi bu proses Azərbaycanın işğal olunmuş
ərazilərindən 1 milyondan çox əhalinin (ümumi əhalinin 15 faizi) öz torpağında qaçqın vəziyyətinə düşməsinə
gətirib çıxartdı. Hazırda Azərbaycan ərazisinin 20 faizi Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalı altındadır. İşğal
nəticəsində 900-ə yaxın yaşayış məntəqəsi, 22 muzey və 4 rəsm qalereyası, tarixi əhəmiyyəti olan 9 saray, nadir
tarixi əhəmiyyətli 40 min muzey sərvəti və eksponatı, 44 məbəd və 9 məscid dağıdılmış, talan edilmiş və
yandırılmışdır. Bundan əlavə, 927 kitabxanada 4,6 milyon kitab və qiymətli tarixi-əlyazmalar məhv edilmişdir.
Hərbi təcavüz respublikanın 17 min kvadratkilometr ən məhsuldar torpaqlarının işğalına, 900 yaşayış
məntəqəsinin, 7 min sənaye və kənd təsərrüfatı obyektinin, 700 təhsil, 665 səhiyyə ocağının, 800 kilometr
avtomobil yolunun, 160 körpünün, 23 min kilometr su və 15 min kilometr elektrik xəttinin dağıdılmasma səbəb
olmuşdur. Sonadək dəqiqləşdirilməmiş məlumata görə, mənəvi-psixoloji zərbələrdən əlavə, Azərbaycan
iqtisadiyyatına təxminən 320 milyard ABŞ dollarından çox ziyan dəymişdir.
Bütün dövrlərdə olduğu kimi, ermənilərin həyata keçirdiyi bu işğalçılıq siyasəti kütləvi qırğınlarla müşayiət
olunmuşdur. Belə ki, 1988-1993-cü illərdə Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində 20 000 nəfər azərbaycanlı
həlak olmuş, 100 000 nəfərdən çoxu yaralanmış, 50 000 nəfər isə müxtəlif dərəcəli xəsarət alaraq əlil olmuşdur.
Münaqişə dövründə 4853 nəfər itkin düşmüş, onlardan 1357 nəfəri əsirlikdən azad edilmiş, 783 nəfəri isə hələ
də Ermənistanda əsirlikdədir. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin məlumatına görə 439 nəfər əsirlikdə
ölmüşdür.
Beynəlxalq hüquqa görə soyqırımı sülh və insanlıq əleyhinə yönələn əməldir və ən ağır cinayət hesab edilir.
Bu barədə BMT Baş Məclisinin 1948-ci il 9 dekabr tarixli 260 (III) saylı qətnaməsi qəbul edilmiş və 1961-ci
ildən qüvvəyə minən “Soyqırımı cinayətinin qarşısının alınması və cəzalandırılması” Konvensiyasında
soyqırımı cinayətinin hüquqi əsası təsbit olunmuşdur. Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü zamanı həmin
konvensiyada təsbit edilmiş soyqırımı cinayətini təşkil edən bütün əməllər azərbaycanlılara qarşı tətbiq
olunmuşdur.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Xocalı soyqırımının iyirminci ildönümü haqqında imzaladığı
sərəncamda deyilir ki, “azərbaycanlılara qarşı erməni şovinist dairələrinin XIX-XX əsrlərdə mərhələ-mərhələ
həyata keçirdiyi etnik təmizləmə siyasətinin tərkib hissəsi olan Xocalı soyqırımı haqqında həqiqətlər dünya
ictimaiyyətinə, xarici ölkələrin parlamentlərinə çatdırılmalı, Azərbaycan xalqının və ümumən insanlığın
əleyhinə yönəldilmiş bu son dərəcə ağır hərbi cinayət beynəlxalq miqyasda öz hüquqi-siyasi qiymətini
almalıdır”.
“Xalq qəzeti”.-2015.-26 fevral.-N 45.-S.2-3.
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Xocalı soyqırımının səbəbləri, nəticələri
və beynəlxalq aləmdə tanınması
Əli Həsənov
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İctimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi, tarix elmləri doktoru, professor
“Xocalı faciəsi 200 ilə уахın bir müddətdə erməni şovinist-millətçiləri tərəfindən azərbaycanlılara qarşı
müntəzəm olaraq həyata keçirilən etnik təmizləmə və soyqırımı siyasətinin davamı və ən qanlı səhifəsidir”.
Heydər Əliyev
Ümummilli Lider
Tarixi faktlar göstərir ki, strateji baxımdan mühüm əhəmiyyətə malik olan Azərbaycan Qarabağ
bölgəsinin dağlıq hissəsinə İrandan və Türkiyədən çoxlu sayda erməni əhalisinin köçürülməsinə XIX əsrin
əvvəllərində başlanmışdır. Çar Rusiyasının müstəmləkəçilik siyasətinin tərkib hissəsi olan bu köçürülmə prosesi
bütün XIX əsr boyunca davam etdirilmiş və nəticədə regionda demoqrafik vəziyyətə təsir göstərmişdir.
Ermənilərin bu bölgədə süni surətdə çoxaldılması onların XX əsrin əvvəllərindən başlayaraq Azərbaycana qarşı
ərazi iddialarının baş qaldırmasına səbəb olmuşdur.
“Böyük Ermənistan” ideyası ilə yaşayan ermənilər öz məqsədlərinə çatmaq üçün xarici
himayədarlarının köməyi ilə müxtəlif vaxtlarda azərbaycanlılara və türklərə qarşı dəhşətli terror və soyqırımı
həyata keçirməklə etnik təmizləmə siyasəti aparmışlar. Belə ki, Azərbaycan xalqı son 200 il ərzində erməni
millətçilərinin davamlı olaraq etnik təmizləmə, soyqırımı və təcavüzkarlıq siyasətinə məruz qalaraq, öz tarixi
torpaqlarından didərgin salınmış, qaçqın və məcburi köçkünə çevrilmişlər.
Sovet dövründə Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinin dağlıq hissəsində yaşayan erməni icması bütün
siyasi, iqtisadi, sosial və mədəni məsələləri əhatə edən muxtariyyətə malik olsa da, Ermənistan öz ərazi iddialarını
bir neçə dəfə ortaya atmış, ancaq istəyinə nail ola bilməmişdir. Lakin, bunun əvəzində 1947-ci il dekabrın 23-də
SSRİ Nazirlər Sovetinin “Ermənistan SSR-dən kolxozçu və digər azərbaycanlı əhalinin Azərbaycan SSR-nin Kür
− Araz ovalığına köçürülməsi haqqında” qərarına əsasən 1948−53-cü illərdə azərbaycanlıların tarixi
torpaqlarından, xüsusilə də İrəvan və onun ətraf rayonlarından kütləvi şəkildə deportasiya olunması nəticəsində
150 minə yaxın soydaşımız zorakılıqla Azərbaycanın aran rayonlarına köçürülmüşdür.
XX əsrin sonunda Ermənistanın Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları və təcavüzkarlıq siyasətinin
nəticələri
XX əsrin 80-ci illərinin ikinci yarısında Sovetlər İttifaqında yenidənqurma adı altında bir sıra
dəyişikliklər baş verdi. Belə bir şəraitdə ermənilər özlərinin yaxın və uzaq xaricdəki himayədarlarının köməkliyi
ilə “Böyük Ermənistan” ideyasını həyata keçirmək üçün aşkarlıq və demokratiyadan istifadə edərək yenidən
Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsinə dair ərazi iddiaları irəli sürdülər.
Hər dəfə Qarabağa dair ərazi iddiaları kənardan, məhz Ermənistanın təbliği, təhriki və təzyiqi ilə ortaya
atılırdı. Heç şübhəsiz, ermə- [səh.79-80] nilərin bu ərazi iddiaları birdən-birə deyil, Yerevanda, Moskvada və
Qərbdə olan himayədarları tərəflndən hələ xeyli əvvəl diqqətlə və hərtərəfli plan əsasında hazırlanmışdı. Sovet
dövründə mərkəzi hakimiyyət orqanlarının himayədarlığı ilə Azərbaycan əleyhinə məqsədyönlü şəkildə təbliğat
kompaniyası aparılmış və nəticədə, mənfi ictimai flkir formalaşdırılmışdı. Erməni ideoloqları və onların
ilhamvericiləri Azərbaycanın tarixi, sosial−iqtisadi inkişafı haqqında faktları açıq−aşkar saxtalaşdıraraq bütün
ittifaq miqyasında yaymışdılar.
1988-ci il hadisələri başlayanda ilk vaxtlar vəziyyəti son dərəcə gərginləşdirməyə, ictimai rəyi öz
tərəflərinə çəkməyə çalışan erməni siyasətçiləri və onların mərkəzi ittifaqdakı himayədarları tərəfındən vilayətin
iqtisadi geriliyi pərdəsi altında Dağlıq Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsi üçün uzun müddətdən bəri
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hazırlanmış plan üzrə Xankəndində və Yerevanda davamlı tətillər keçirilərək, müəssisələr dayandırılır və kütləvi
mitinqlər təşkil edilirdi. Lakin baş verən sonrakı hadisələr DQMV-nin sosial−iqtisadi geriliyi barədə erməni
siyasətçiləri və onların mərkəzdəki himayədarlarının irəli sürdükləri bu saxta tezisin yalnız bəhanə, əsas məqsədin
isə Ermənistanın Azərbaycana qarşı ərazi iddiasında olduğunu göstərdi.
Artıq ilin ikinci yarısında vəziyyət о qədər mürəkkəbləşdi ki, DQMV-nin azərbaycanlı əhalisinə qarşı
silahlı təcavüz oldu. Bele ki, avqustun axırı və sentyabrın əvvəllərində Kərkicahan və Xocalı üzərinə ermənilərin
kütləvi hücumu baş verdi. Sentyabrın 18-də ermənilər Xankəndində yaşayan 15 minə qədər azərbaycanlını
şəhərdən zorakılıqla çıxardılar, onların evləri yandırıldı, özlərini isə Şuşa və ətraf rayonlara köçməyə məcbur
etdilər.
1988-ci il sentyabrın 21-də DQMV-də xüsusi vəziyyət elan edildi və qadağan saatı qoyuldu. Lakin
xüsusi vəziyyətin tətbiq olunması da DQMV-də və Ermənistanda zorakılığın qarşısını ala bilmədi. Mərkəzi ittifaq
orqanlarının hadisələrə birtərəfli yanaşması nəticəsində Dağlıq Qarabağ və Ermənistanda yaşayan azərbaycanlılar
hərbi təcavüzə məruz qalmaqla yanaşı, kütləvi şəkildə öz doğma yurdlarından çıxarıldılar.
1989-cu ilin yanvarın 12-də SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyəti DQMV-də və onun ətrafında millətlərarası
münasibətlərin gərginliyinin davam etməsi ilə əlaqədar olaraq və bunun qarşısını alıb regionda vəziyyəti
sabitləşdirmək məqsədi ilə Dağlıq Qarabağın Azərbaycan SSR tərkibində Muxtar Vilayət statusunu saxlamaqla
DQMV-də xüsusi idarə formasının tətbiq edilməsi haqqında fərman qəbul etdi. Həmin fərmanla DQMV-də
bilavasitə SSRİ-nin ali dövlət hakimiyyəti və idarə orqanlarına tabe olan Xüsusi İdarə Komitəsi yaradıldı.
Xüsusi İdarə Komitəsi “millətlərarası münasibətlərin daha da kəskinləşməsinin qarşısını almaq və bu
regionda vəziyyəti sabitləşdirmək” adı altında yaradılsa da, fərmanda göstərilənlərin əksinə olaraq, bu komitənin
fəaliyyətdə olduğu müddətdə DQMV-də vəziyyət daha da kəskinləşmişdi. Komitənin sedri Volski vəziyyəti
sabitləşdirmək deyil, əksinə gərginləşdirmək siyasəti yürütdü. Onun fəal “səyləri” nəticəsində az müddət ərzində
vilayətin idarə və müəssisələrinin, demək olar ki, hamısı Azərbaycanın tabeliyindən çıxarılaraq mərkəzin
tabeliyinə keçirildi. Bütün sənədlərdə DQMV Azərbaycanın tərkibindən çıxarılmışdı. Belə ki, о dövrdə SSRİ Plan
Komitəsinin Hesabat sənədlərində Dağlıq Qarabağ, əslində, on altıncı müttəfıq respublika kimi, əlahiddə
göstərilirdi. Vilayət İcraiyyə Komitəsinin binasının üzərində dalğalanan Azərbaycan bayrağı çıxarılıb
Ermənistanın bayrağı sancılmışdı. Hər gün Xankəndi −Yerevan marşrutu üzrə təyyarələr 22 dəfə reysə çıxırdı.
Dağlıq Qarabağda vəziyyətin bele bir gərgin anında Ermənistan SSR Ali Soveti 1989-cu il dekabrın 1də Azəbaycanın suverenliyini kobud surətdə pozaraq DQMV-nin Ermənistan SSR-lə birləşdirilməsi haqqında
Konstitu- [səh.80-81] siyaya zidd qərar qəbul etdi. 42 gün ərzində DQMV-nin müəssisələri Ermənistanın müvafıq
nazirlik və idarələrinin tabeliyinə verildi. Birbaşa sovet rəhbərliyinin fəaliyyətsizliyi, bəzən isə açıq himayədarlığı
sayəsində DQMV iqtisadiyyatının və digər sahələrinin faktiki olaraq Azərbaycandan ayrılması və Ermənistana
birləşdirilməsi baş verdi. Bütün rayon partiya komitələri Ermənistan KP-nm tərkibinə daxil oldu. Azərbaycanın
bütün dövlət atributları (bayrağı, gerbi, himni və s.) dəyişdirildi və DQMV ərazisində Ermənistanın bayrağı və
gerbi qaldırıldı. Ermənistan rəhbərliyi və ermeni separatçıları mərkəzin bəzi dairələrinin köməkliyi ilə vilayətdə
əsl mənada Dağlıq Qarabağın iqtisadi, ictimai−siyasi və mədəni cəhətdən mənimsənilməsi prosesi aparırdılar.
Ümumiyyətlə, 1988-1991-ci illərdə, yəni hadisələrin başlanğıcından SSRİ-nin süqutuna qədər olan
dövrdə İttifaqın hakim dairələri tərəfindən himayə edilən Ermənistan Azərbaycana qarşı açıq−aşkar təcavüzkarlıq
siyasəti yeritmiş, nəticədə dinc sakinlər qətlə yetirilmiş, yaşayış məntəqələri dağıdılmış, talan edilmiş və
yandırılmışdır. Bu illər ərzində Dağlıq Qarabağda ermənilər tərəfindən törədilmiş 2559 toqquşma, 315 silahlı
basqın, 1388 atəşətutma halları qeydə alınmışdır ki, bunların da nəticəsində 514 nəfər həlak olmuş, 1318 nəfər
yaralanmışdır.
Eyni zamanda, bu dövrdə etnik təmizləmə nəticəsində Ermənistandakı 185 azərbaycanlı kəndindən 250
min nəfərə qədər azərbaycanlı təcavüzə məruz qalaraq, zorakılıqla doğma yurdlarından qovuldular. Nəticədə,
Ermənistanı azərbaycanlılardan təmizləmək aksiyası həyata keçirilərək, 216 azərbaycanlı vəhşicəsinə qətlə
yetirilmiş, minlərlə qadın, uşaq və qoca bədən xəsarəti almış, on minlərlə ailənin əmlakı qarət olunmuşdur.
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1992-ci ilin əvvəllərindən başlayaraq Ermənistan ordusu bir−birinin ardınca yuxarı Qarabağda
azərbaycanlılar yaşayan sonuncu yaşayış məntəqələrini də işğal etdilər. Belə ki, fevral ayının 12-də Şuşanın
Malıbəyli və Quşçular kəndləri Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfındən zəbt olundu. Fevralın 13-dən 17-dək
Xocavənd rayonunun Qaradağlı kəndinə silahlı hücum zamanı 118 nəfər (uşaq, qadın, qoca) əsir götürülmüş, 33
nəfər ermənilər tərəfindən güllələnmiş, eyni zamanda öldürülən və yaralı halda olanları bir yerdə təsərrüfat
quyusuna tökərək basdırmışlar. Əsir götürülənlərdən 68 nəfəri amansızlıqla öldürülmüş, 50 nəfəri isə böyük
çətinliklə əsirlikdən azad edilmişdir. Azad olunanların 18 nəfəri aldıqları sağalmaz yaralardan sonra vəfat
etmişlər. Əsrlikdə saxlanılanlara qarşı vəhşi, vandalizm hərəkətləri ilə davranılması, insanların başlarının
kəsilməsi, diri−diri basdırılması, dişlərinin zorla çıxardılması, ac−susuz saxlanılması, işgəncə verilərək
öldürülməsi insanlığa qarşı törədilmiş ən ağır cinayət hadisəsi idi. Qaradağlı kəndində 2 ailənin hər birindən 4
nəfər öldürülmüş, 42 ailə öz başçısını itirmiş, 140-a yaxın uşaq yetim qalmışdır. Ümumilikdə, əhalisi ermənilər
tərəfindən əsl soyqırımına məruz qalmış bu kənddə 91 nəfər, yəni kənd sakinlərinin hər 10 nəfərindən biri qətlə
yetirilmişdir.
Xocalı soyqırımı azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə və soyqırımı siyasətinin tərkib hissəsidir
XX əsrin sonunda ermənilərin Xocalıda törətdikləri soyqırımı bütün insanlığa və bəşəriyyətə qarşı
yönəldilmiş ən ağır cinayətlərdən biri kimi qiymətləndirilir. Dünya tarixində Xocalı faciəsi tarixin yaddaşlardan
heç vaxt silinməyən Xatın, Xolokost, Sonqmi, Ruanda və Srebrenitsa kimi dəhşətli faciələrdən heç də geri qalmır.
Adıçəkilən hadisələr müharibələr tarixinə dinc əhalinin soyqırımı olaraq daxil olmuş və bütün dünyada geniş əkssəda doğurmuşdur.
Planlı şəkildə həyata keçirilən bu soyqırımın məhz Xocalıda törədilməsi zamanı ermənilər
Azərbaycanın bu qədim yaşayış məs- [səh.81-82] kəninin yer üzündən silinməsini qarşıya məqsəd kimi
qoymuşdular. Çünki Xocalı Azərbaycanın qədim dövrlərinə aid ərazilərdən biri kimi tarix və mədəniyyət
abidələri ilə seçilirdi. Azərbaycanlılardan ibarət 7 min nəfərdən çox əhalisi olan Xocalı ermənilər yaşayan
kəndlərin əhatəsində ən böyük və qədim yaşayış məskəni olmuşdur. Belə ki, burada qədim tarixi abidələr müasir
dövrə qədər qalmaqda idi. Məlumdur ki, Xocalı yaxınlığında bizim eradan əvvəl XIV-VII əsrə aid edilən
Xocalı−Gədəbəy mədəniyyətinin nümunələri mövcud idi. 1992-ci ilin fevralında erməni−rus birləşmiş silahlı
qüvvələri Xocalı əhalisini vəhşicəsinə qırarkən soyqırımın ən iyrənc mərhələsi olan izi itirmək kimi mənfur
hərəkətlərə də əl atmış və Azərbaycan xalqı, eləcə də bəşəriyyət üçün nadir abidələr nümunəsi olan Xocalı
abidələrini də dağıtmışlar.
Eyni zamanda, Xocalı şəhəri Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsində strateji əhəmiyyətli ərazi kimi
də erməniləri narahat edirdi. Çünki Xocalı Xankəndindən 10 km cənub−şərqdə, Ağdam−Şuşa və
Əsgəran−Xankəndi yollarının arasında yerləşirdi. Şəhərin əhəmiyyətini artıran səbəblərdən biri də Dağlıq
Qarabağın yeganə hava limanının məhz burada yerləşməsi idi. Bu səbəbdən Ermənistan silahlı qüvvələrinin əsas
məqsədi Xocalıdan keçən Əsgəran−Xankəndi yoluna nəzarət etmək və Xocalıda yerləşən aeroportu elə keçirmək
idi.
Hələ faciədən 4 ay əvvəl, yeni 1991-ci il oktyabrın sonundan şəhərə gedən bütün avtomobil yolları
bağlanmış və Xocalının mühasirəsi başlanmışdı. Bununla yanaşı, yanvarm 2−dən Xocalıya verilən elektrik
enerjisi də kəsilmişdi. Beləliklə, artıq Xocalının Azərbaycanın digər bölgələri ilə bütün əlaqələri kəsilmiş, yalnız
yeganə nəqliyyat vasitəsi vertolyot qalmışdı. Ancaq bir neçə ay sonra Xocalı ilə vertolyot əlaqəsi də kəsildi. Yeni
1992−ci ilin yanvarın 28−də Ağdamdan Şuşaya uçan Mİ-8 vertolyotu şəhərə çatmamış, Xəlfəli kəndinin üzərində
Xankəndi tərəfindən raketlə partladıldı, içərisində olan 3 nəfər heyət üzvü və 41 sərnişin həlak oldu. Bundan
sonra isə Ermənistan ordusu bir−birinin ardınca Yuxarı Qarabağda azərbaycanlılar yaşayan sonuncu yaşayış
məntəqələrini də işğal etdilər. 1991−ci ilin sonunda Qarabağın dağlıq hissəsindəki 30-dan çox yaşayış məntəqəsi,
о cümlədən Tuğ, İmarət−Qərvənd, Sırxavənd, Meşəli, Cəmilli, Umudlu, Kərkicahan digər strateji əhəmiyyətə
malik kəndlərimiz ermənilər tərəfindən yandırıldı, dağıdıldı və talan edildi.
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1992−ci il fevralın 25−dən 26−na keçən gece Ermənistan silahlı qüvvələri Xankəndində yerləşən keçmiş
SSRİ−nin 4−cü ordusunun 23−cü diviziyasına daxil olan 366−cı motoatıcı alayın 10 tankı, 16 zirehli
transpartyoru, 9 piyadaların döyüş maşını, 180 nəfər hərbi mütəxəssisi və xeyli canlı qüvvəsi ilə Xocalınımühasirəyə aldı. Ermənilər ən müasir silahlarla şəhərə hücum edərək Xocalı şəhərini yerlə− yeksan etdilər.
Çoxsaylı ağır texnika ilə şəhər tamamilə dağıdılmış, yandırılmış və insanlar xüsusi qəddarlıqla qətlə yetirilmişdir.
Onların içərisində başları kəsilən, gözləri çıxarılan, dərisi soyulan, diri−diri yandırılan və digər şəklə salınanlar
çoxluq təşkil edirdi. İstintaq materiallarından məlum olur ki, hücuma rəhbərlik edən və hazırda Ermənistanın
müdafiə naziri olan Seyran Ohanyanın, eləcə də 366−cı alayın 3−cü batalyonunun komandiri Yevqeniy
Nabokixinin komandasında əlavə olaraq 50−dən çox erməni zabiti və giziri iştirak etmişlər.
Bu soyqırımı nəticəsində, rəsmi rəqəmlərə görə 613 nəfər öldürülmüşdü ki, onlardan 63 nəfəri uşaq, 106
nəfəri qadın, 70 nəfəri isə qocalar idi. 8 ailə tamamilə məhv edilmişdi. 487 nəfər şikəst olmuşdu ki, onlardan da
76-sı uşaqdır. Bundan əlavə, 1275 nəfər əsir götürülmüş, 150 nəfər itkin düşmüşdür.
Xocalı soyqırımının dünyaya çatdırılması
Bütün dünyanın gözü qarşısında baş verən bu dəhşətli soyqırımının əsl mahiyyəti yalnız Ümummilli
Lider Heydər Əliyev 1993-cü ildə [cəh.82-83] siyasi hakimiyyətə yenidən qayıtdıqdan sonra açıqlanmış, 1994-cü
ilin fevralında Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Xocalı soyqırımına siyasi−hüquqi qiymət vermişdir.
Bundan əlavə azərbaycanlılara qarşı zaman−zaman törədilmiş soyqırımı ilə əlaqədar Ümummilli Lider Heydər
Əliyevin 1998-ci il martın 26-da imzaladığı fərmanla 31 Mart Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü elan edilmişdir.
2002-ci il fevralın 25-də Ümummilli Lider Heydər Əliyev Xocalı soyqırımının 10−cu ildönümü ilə
əlaqədar Azərbaycan xalqına müraciətində bu amansız soyqırımına əsl qiyməti vermişdir: “Xocalı faciəsi 200 ilə
yaxın bir müddətdə erməni şovinist−millətçiləri tərəfindən azərbaycanlılara qarşı müntəzəm olaraq həyata
keçirilən etnik təmizləmə və soyqırımı siyasətinin davamı və ən qanlı səhifəsidir”.
Hazırda bu proses Azərbaycanın xarici siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri kimi müəyyənləşdirilmişdir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin uğurlu xarici siyasəti nəticəsində artıq bir sıra
beynəlxalq təşkilatlar qəbul etdiyi sənədlərdə Ermənistan işğalçı dövlət kimi göstərilmişdir. Xocalı həqiqətlərinin
dünyaya çatdırılması, beynəlxalq aləmdə yayılması, eləcə də bu soyqırımına obyektiv qiymət verilməsi
istiqamətində davamlı olaraq addımlar atılmışdır.
Bu baxımdan Heyder Əliyev Fondu, xüsusilə onun prezidenti, YUNESKO və İSESKO-nun xoşməramlı
səfiri Mehriban xanım Əliyevanın gördüyü işlər olduqca təqdirəlayiqdir. Belə ki, fond bəşəriyyətin ən böyük
faciələrindən olan Xocalı soyqırımı haqqında faktların dünyaya çatdırılması istiqamətində çox sistemli və ardıcıl
fəaliyyət göstərir. Fondun dəstəyi və təşkilatçılığı ilə məktəblilər arasında keçirilən “Xocalı − uşaqların gözü ilə”
rəsm müsabiqəsinin, əl işlərinin və fotoşəkillərin dünyanın aparıcı ölkərində keçirilən sərgisi dünya
ictimaiyyəində XX əsrin ən böyük faciəsi haqqında daha dolğun təsəvvür yaratmışdır.
2007 ci il fevralın 26-da Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə Brüsseldə təşkil olunan “Təcavüzün
qurbanlan” adlı foto və uşaq rəsmlərinin sərgisi də bu həqiqətlərin beynəlxalq aləmə çatdırılması işinin davamıdır.
Fond soyqırımı haqqında həqiqətləri dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq üçün həmin il fevralın 19−26-da Türkiyənin
Istanbul və daha 25 vilayətində “Xocalı həftəsi” adlı tədbirlər proqramı çərçivəsində anım mərasimləri
keçirmişdir. Bundan başqa Xocalı faciəsinin beynəlxalq aləmdə tanıdılması istiqamətində 2008−ci il fevralın
14−də Berlində keçirilmiş “Xocalı soyqırımı və 1915−ci il hadisələrindəki gerçəklər” adlı elmi konfrans da son
dərəcə əhəmiyyətli olmuşdur.
Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə Xocalı faciəsinin ildönümü 2010−cu ildə artıq dünyanın 100−dən
çox yerində qeyd olunmuşdur. Soyqırımına həsr olunmuş silsilə tədbirlər fondun hazırladığı təbliğat materialları
əsasında həyata keçirilir. Hazırda Heydər Əliyev Fondunun ayrı−ayrı ölkələrındə geniş miqyasda təşkil etdiyi və
faciənin həqiqətlərinin yayılmasına yönəldilmiş anım tədbirləri Rusiya Federasiyasındakı nümayəndəlik
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tərəfındən Islam Konfransı Təşkilatının (hazırda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı adlanır) Əməkdaşlıq və Dialoq
Uğrunda Gənclər Forumu (IƏT GF) çərçivəsində uğurla davam edir.
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Xocalı faciəsini soyqırımı kimi tanıyan ilk beynəlxalq təşkilatdır
2008-ci il mayın 8-də, Şuşa şəhərinin işğalının ildönümündə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Gənclər
Forumunun mədəniyyətlərarası dialoq üzrə baş əlaqələndiricisi Leyla xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə “Xocalıya
ədalət” kampaniyası təsis edilmiş, fəaliyyətinə isə 2009 cu lin fevralından start verilmişdir. Hazırda 60-dan çox
ölkədə yüzlərlə könüllünün iştirakı ilə uğurla davam etdirilən “Xocalıya ədalət” beynəlxalq informasiya və
təşviqat kampaniyası da bu işə öz töhfəsini verməkdə- [cəh.83-84] dir. Bu kampaniyanın məqsədi beynəlxalq
ictimaiyyəti Xocalı soyqırımı ilə əlaqədar məlumatlandırmaq, qətliama beynəlxalq aləmdə mənəvi−siyasi qiymət
verilməsinə və bu qanlı qırğının qurbanlarının xatirəsinin anılmasına nail olmaqdır. Hazırda faciənin mənəvi və
siyasi−hüquqi səviyyədə tanınmasına yönəlmiş bu kampaniya bir çox ölkələrdə uğurla həyata keçirilir.
Bu uğurlu kampaniya başlanandan az sonra İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı xarici işlər nazirləri tərəfindən
Xocalı faciəsini kütləvi qırğin kimi qiymətləndirmək barədə qətnamənin qəbuluna nail olunmasıdır. 2009−cu ilin
iyulunda isə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Gənclər Forumu ilə İSESKO arasında imzalanmış anlaşma nəticəsində
Xocalı faciəsi haqqında məlumatın İKT ölkələrinin tarix dərsliklərinə salınması barədə razılıq əldə edilmişdir.
Leyla xanım Əliyevanın Xocalı soyqırımının daha geniş miqyasda qeyd olunması təşəbbüsü bir sıra
ölkələrdə dövlət səviyyəsində dəstəklənmişdir. 2010−cu il yanvarın 31−də İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv
dövlətlərin Parlament İttifaqının Uqandanın paytaxtı Kampala şəhərində keçirilən və 51 ölkənin parlament
heyətləri başçılarının iştirak etdiyi VI sessiyasında forumun təşəbbüsü ilə “İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Gənclər
Forumu ilə Islam Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament İttifaqı arasında əməkdaşlıq haqqında” qətnamə imzalanmışdır.
“Xocalıya ədalət” beynəlxalq kampaniyası çərçivəsində qəbul olunmuş qətnamədə Xocalı faciəsinə “Erməni
silahlı qüvvələri tərəfindən dinc əhalinin kütləvi qətliamı” və “İnsanlığa qarşı cinayət” kimi qiymət verilmişdir.
Qətnamədə “Xocalıya ədalət” beynəlxalq kampaniyasına həm milli, həm də beynəlxalq səviyyədə tam dəstək
verməyə çağıran bənd də öz əksini tapmışdır. Bu, beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən Xocalı faciəsini “insanlığa
qarşı cinayət” kimi tanıyan ilk sənəddir.
2011−ci il yanvarın 19-da Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin paytaxtı Əbu−Dabidə İslam Əməkdaşlıq
Təşkilatı Parlament İttifaqı Şurasının XIII sessiyası keçirilmişdir. Sessiyada Heydər Əliyev Fondunun
vitse−prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilən “Xocalıya ədalət” beynəlxalq kampaniyasına
dəstək olaraq Xocalı faciəsini “insanlığa qarşı törədilmiş kütləvi cinayət” kimi tanımağa çağıran Əbu-Dabi
Bəyannaməsi qəbul edilmişdir.
2012−ci il yanvarın 31-də İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament İttifaqının üzvü olan dövlətlərin
İndoneziyanın Palembanq şəhərində keçirilən VII sessiyası “Xocalıya ədalət” beynəlxalq kampaniyasını
dəstəklədiyini bir daha təsdiq etmişdir. “Azərbaycan Respublikasına qarşı Ermənistan Respublikasının təcavüzü”
adlı son illər davamlı olaraq qəbul edilən qətnaməyə forumun təşəbbüsü ilə xüsusi bir bənd də əlavə olunmuşdur.
Xocalı faciəsin həsr edilən bölmədə qeyd olunur: “Konfrans üzv ölkələrin parlamentlərini 2012−ci ildən etibarən
(faciənin 20 illiyi) 1992−ci il fevralın 26−da Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfındən dinc azərbaycanlı əhaliyə
qarşı həyata keçirilən və soyqırımı xarakteri daşıyan kütləvi qırğını tanımağa çağırır və Xocalı qırğınını
törədənlərin məsuliyyətə cəlb olunmasını tələb edir ”.
Bu tanınma 2009-cu ildən həyata keçirilən və İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Gənclər Forumunun
Mədəniyyətlərarası Dialoq üzrə baş əlaqələndiricisi Leyla xanım Əliyeva tərəfindən irəli sürülən “Xocalıya
ədalət” beynəlxalq kampaniyasının fəaliyyətinin nəticəsi olmuşdur. Onu da qeyd etmək vacibdir ki, münaqişə ilə
bağlı qəbul edilmiş beynəlxalq sənədlər arasında bu qətnamədə ilk dəfə olaraq Xocalı faciəsinə soyqırımı aktı
səviyyəsində siyasi−hüquqi qiymət verilmişdir. Nəzərə alsaq ki, İƏT Parlament İttifaqı öz sıralarında dünya
parlamentlərinin dörddə birini cəmləşdirir və ən böyük parlamentlərarası beynəlxalq qurumlarındandır. Bu
qətnamə Xocalı faciəsinin erməni millətçiləri tərəfindən Azərbaycan xalqına qarşı aparılan soyqırımı siyasətinin
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tərkib hissəsi kimi beynəlxalq səviy- [səh.84-85] yədə tanınması və bu cinayəti törədənlərin hüquqi məsuliyyətə
cəlb edilməsi üçün çox mühüm əhəmiyyətli bir sənəddir.
2012−ci il noyabrın 15−17−də İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Xarici İşlər Nazirləri Şurasının (İƏT
XİNŞ) Cibutidə keçirilən 39-cu sessiyasında İƏT XİNŞ Xocalı faciəsini ilk dəfə olaraq soyqırımı aktı kimi
tanımışdır. İƏT XİNŞ üzvü olan ölkələri və İƏT-in qurumlarını kampaniyanın fəaliyyətində fəal iştirak etməyə və
dəstək olmağa, bu soyqırımı aktın beynəlxalq və milli səviyyələrdə insanlığa qarşı cinayət kimi tanınması üçün
səy göstərməyə çağırmışdır. İƏT-in ali orqanı olan və təşkilatın dövlət və hökumət başçılarının iştirakı ilə 2013cü il fevralın 6−7−də Misirin paytaxtı Qahirə şəhərində keçirilən 12−ci Zirvə Toplantısında Xocalı faciəsini
soyqırımı aktı və insanlığa qarşı törədilmiş cinayət kimi tanınmışdır.
2013−cü il dekabrın 9−11-də Qvineyanın paytaxtı Konakridə keçirilmiş 57 ölkənin üzv olduğu İslam
Əməkdaşlıq Təşkilatının Xarici İşlər Nazirləri Şurasının 40-cı sessiyası Xocalı faciəsini soyqırımı aktı kimi
tanıdığını bir daha bəyan etmişdir. Qətnamə layihəsində İƏT GF-nin mədəniyyətlərarası dialoq üzrə baş
əlaqələndiricisi Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilən “Xocalıya ədalət” kampaniyasına dair xüsusi
bənd yer almışdır. Həmin bənddə deyilir: “İƏTXİNŞ “Xocalıya ədalət” beynəlxalq məlumat kampaniyasını
alqışlayır və üzv dövlətlərdən bu soyqırımı aktını milli və beynəlxalq səviyyədə insanlığa qarşı cinayət kimi
tanınması üçün kampaniyanın işində fəal iştirak etməyə və lazımi səylər göstərməyə çağırır.
2014−cü il fevralın 18−19-da İranın paytaxtı Tehranda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv Dövlətlərin
Parlament İttifaqı Konfransının 9−cu sessiyası keçirilmiş və bu beynəlxalq görüşdə 53 üzv dövlətin parlament
nümayəndələri iştirak etmişlər. Sessiyada «İƏT Parlament İttifaqı ilə İKGF arasında əməkdaşlıq» adlı qətnamədə
növbəti dəfə Xocalı faciəsi «soyqırımı aktı və insanlığa qarşı törədilmiş cinayət» kimi qiymətləndirilmişdir.
İKGFnin Mədəniyyətlərarası Dialoq üzrə Baş Əlaqələndiricisi Leyla Əliyevannın təşəbbüsü ilə irəli sürülən
«Xocalıya ədalət!» kampaniyasının fəaliyyətinin bu il 7 ili tamam olur və bu müddət ərzində kampaniyanın
qarşıya qoyduğu məqsədlərə çatmaq üçün İKGF müxtəlif səviyyələrdə geniş iş aparmışdır. Bu baxımdan, Xocalı
soyqırımına beynəlxalq səviyyədə hüquqi−siyasi və mənəvi qiymətin verilməsinə nail olmaq üçün Gənclər
Forumu faciənin beynəlxalq sənədlərdə insanlığa qarşı cinayət və soyqırımı kimi tanımasını kampaniya
çərçivəsində əsas fəaliyyət istiqamətlərindən biri kimi müəyyənləşdirmişdir. Ötən bu illər ərzində aparılan iş
nəticəsində İƏT çərçivəsində bütün səviyyələrdə, о cümlədən İƏT-in ali orqanı olan dövlət başçılarının sammiti
səviyyəsində Xocalı faciəsinin soyqırımı aktı və insanlığa qarşı cinayət kimi tanınmışdır.
Xocalı faciəsinin beynəlxalq aləmdə Soyqırımı kimi tanınması
Soyqırımın tanıdılması və qətliama siyasi qiymət verilməsi istiqamətində görülən işlər artıq daha ciddi
nəticələr verməkdədir. Belə ki, Xocalı soyqırımının 14−cü, 15−ci və 16−cı ildönümü Moskvada, Almaniyada,
ABŞ-da, Türkiyədə, Ukraynada, Qazaxıstanda, Gürcüstanda, Küveytdə və dünyanın bir çox ölkələrində qeyd
olunmuşdur. 2005, 2006 və 2007-ci ilin fevral aylarında Türkiyə Böyük Millət Məclisinin xüsusi iclaslarında
Xocalı soyqırımı ilə bağlı məsələ geniş müzakirə olunmuşdur. 2011−ci il fevralın 19−dan 26−dək isə Türkiyənin
ayrı−ayrı şəhərlərində “Xocalı həftəsi” adlı tədbirlər proqramı çərçivəsində müxtəlif anım mərasimləri, aksiyalar
keçirilmiş və bu tədbirlər hər il davam etdirilir. Dünyanın bir sıra şəhərlərində də artıq bu tədbirlər geniş miqyas
almışdır.
2011−ci ildə Xocalı soyqırımının 19−cu ildönümü ABŞ Konqresinin Nümayəndələr Pa- [səh.85-86]
latasında anılmış, 2012−ci ildə isə konqresmenlər Stiv, Koen Den Boren ayrı−ayrılıqda Xocalı soyqırımının 20-ci
ildönümü ilə bağlı bəyanatlarla çıxış edərək ermənilər tərəfindən qadın, uşaq və yazyaşlı insanlara qarşı zorakılıq
və işgəncələri “təsviredilməz” adlandırmışdır. Xocalı soyqırımının Amerika ştatları içərisində tanınması
istiqamətində ilk addım kimi 2010−cu il fevralın 25-də ABŞ−ın Massaçusets ştatının Nümayəndələr Palatası
Xocalıda qırğın törədilməsi faktının tanıması haqqında qətnamə qəbul etmişdir. 2011−ci il iyunun 11−də isə
ABŞ-ın Texas ştatı Ermənistan tərəfindən Xocalıda çox ağır cinayət törədilməsi faktını tanımışdır. Bu ştatın
Nümayəndələr Palatası tərəfındən qəbul edilmiş 535 nömrəli qətnamədə Azərbaycanın bu şəhərinin erməni
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işğalından qaçaraq yaxa qurtarmağa çalışan dinc sakinlərinin Ermənistan silahlı qüvvələri və Rusiya ordusunun
hissələri tərəfindən qırğına məruz qalması pislənilir.
Bu prossesin davamı olaraq 2012−ci il fevralın 23−də Nyu−Cersi ştatı, daha sonra isə Corciya ştatı
Xocalı qətliamı ilə bağlı qətnamə qəbul etmişdir. Ştatın Nümayəndələr Palatasında 1594 saylı qətnamə
Azərbaycan və türk diasporunun həyata keçirdiyi güclü kampaniya nəticəsində qəbul edilmişdir. 2012-ci il martin
23-də isə daha bir Amerika ştatı −Men ştatının Nümayəndələr Palatası Xocalı soyqırımının 20-ci ildönümü ilə
əlaqədar qətnamə qəbul etmişdir.
Xocalı soyqırımının beynəlxalq aləmdə tanınması 2013-cü ildə daha geniş vüsət aldı. Belə ki, yanvarın
28-də Nyu−Meksiko ştatının əvvəlcə senat, sonra isə Nümayəndələr Palatasında Xocalı soyqırımının tanınmasına
dair qətnamə qəbul edilmişdir. Nyu−Meksiko parlamentinin hər iki palatası Xocalı faciəsini tanımışdır. Bunun
ardınca, ABŞ-ın Arkanzas ştatının Nümayəndələr Palatası fevralın 8−də, senatı isə fevralın 11−də Xocalı
soyqırımına dair qətnamələr qəbul etmişdir. Daha sonra martın 4−də Oklahoma ştatı, 8−də Indiana ştatı, 18−də
Pensilvaniya ştatının Baş Assambleyası və Tennesi ştatının qanunverici orqanın Nümayəndələr Palatasında,
aprelin 3−də Vest Virciniya ştatının qanunverici orqanının Nümayəndələr Palatasında Xocalı faciəsinin 21−ci ildönümü ilə bağlı qətnamə qəbul edilmiş, mayın 3−də isə Konnektikut ştatının Baş Assambleyası Xocalı
qətliamını rəsmən tanımışdır.
2011−ci il dekabrın 20−də Meksika Konqresinin Deputatlar Palatası erməni silahlı qüvvələri tərəfındən
Azərbaycan ərazilərinin işğalını, xüsusilə də Xocalıda soyqırımı törədilməsini kəskin pisləyən qərar qəbul
etmişdir. 2012−ci il fevralın 1−də Pakistan Senatı Xocalı soyqırımının tanınması barədə qətnamə qəbul etmişdir.
Qətnamədə Xarici Əlaqələr Komitəsi ermənilər tərəfindən mülki əhaliyə qarşı törədilmiş soyqırımını pisləmişdir.
Latin Amerikası ölkələri arasında Meksikadan sonra Kolumbiya da Xocalıda baş verən hadisələrə soyqırımı kimi
qiymət vermişdir. Belə ki,2012 ci il aprelin 23−də qəbul edilmiş qərar Senatdan öncə onun II Konstitusional
Daimi Komitəsində (Müdafıə və Xarici İşlər üzrə Komitə) irəli sürülmüş, sənədin təsdiqi üçün tələb olunan 102
səs toplamış və sənəd yekdilliklə qəbul olunmuşdur. Bütün bunlarla yanaşı, may ayının 28−də İordaniya Senatı,
iyunun 13−ə Peru parlamenti, iyulun 30−da isə Kolumbiya Konqresinin Nümayəndələr Komitəsi ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və Xocalı soyqırımına dair qərarlar qəbul etmişdir.
2014-cu il yanvarın 17-də Honduras Milli Konqresi Azərbaycan ərazilərinin işğalı və Xocalı soyqırımını
tanıyan Qərar (№ 333-2013) qəbul etmişdir. Honduras Milli Konqresinin qəbul etdiyi bu qərar Konqresin
Prezidenti və katibləri tərəfindən təsdiq edilmiş, 2014−cu ilin 24 yanvar tarixində Honduras Respublikasının
Prezidenti və Xarici İşlər Naziri tərəfindən təsdiq edildikdən sonra, 2014−cü ilin 13 fevral tarixində ölkənin rəsmi
mətbuat orqanı olan “THE GAZETTE” kütləvi informasiya vasitəsində dərc edilərək qüvvəyə minmiş və ölkənin
qanunu statusunu almışdır. [səh.86-87]
Bunun ardınca, avqustun 13−də Panama Milli Assambleyasında “Ermənistan silahlı qüvvələri
tərəfindən Azərbaycan ərazilərinin işğal edilməsi”nə dair 4 saylı qətnamə qəbul edilmişdir. Qətnamədə
Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ regionu və onun ətrafındakı yeddi rayonun Ermənistan silahlı
qüvvələri tərəfındən işğal edilməsi, bu hərbi münaqişə zamanı və ondan sonra əhalimizin hüquqlarının kobud
şəkildə pozulması, xüsusən də 1992-ci ildə azərbaycanlılara qarşı Xocalıda təcavüzkar ölkə tərəfındən törədilmiş
soyqırımı qətiyyətlə pislənilmişdir. Qətnamədə, həmçinin BMT Təhlükəsizlik Şurasının məlum dörd qətnaməsinə
əməl edilməsi üçün Ermənistan Respublikası hökumətinə çağırış ifadə edilmişdir.
2014−cü il sentyabrın 1−də Sudan Respublikası Milli Assambleyasının xarici əlaqələr komitəsinin qəbul
etdiyi sənəddə 1992−ci ilin fevralında Xocalı şəhərində mülki Azərbaycan əhalisinə qarşı Ermənistan silahlı
qüvvələri tərəfindən törədilmiş qətliam soyqırımı aktı və insanlığa qarşı cinayət kimi tanınmışdır. Sənəddə
Xocalıda mülki insanların öldürülməsi və Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü pislənilir və BMT
Təhlükəsizlik Şurasının 822, 853, 874 və 884 saylı qətnamələrinə istinad olunaraq, Ermənistan silahlı
qüvvələrinin işğal edilmiş Azərbaycan ərazilərindən dərhal, tam və qeyd−şərtsiz çıxanılması tələb edilir. Bununla
yanaşı, sənəddə Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünə dəstək ifadə olunaraq, güc tətbiq etmək yolu ilə
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ərazi əldə edilməsinin BMT Nizamnaməsinə və beynəlxalq hüquqa zidd olduğu bir daha vurğulanır. Eyni
zamanda, sənəddə Xocalı soyqırımı qurbanlarının və onların qohumlarının onlara vurulmuş mənəvi və maddi
itkilərə gorə ədalətli və hüquqi əsasda təzminat almaq hüququ da tanınır.
Xocalı soyqırımının dünya miqyasında tanıtdırılması istiqamətində ardıcıl fəaliyyət bundan sonra da
davam etdirilmiş və artıq Xocalı soyqırımı Avropa ölkələrinin parlamentlərində də müzakirə olunaraq siyasi
sənədlər qəbul edilmişdir. 2013-cü il fevralın 12−də Rumıniya parlamentində Demokrat Liberal Partiyası
fraksiyası tərəfindən “Dağlıq Qarabağ münaqişəsi” adlı siyasi bəyanat verilmişdir. Siyasi bəyanatı sözügedən
fraksiyadan deputat Luçian Militaru parlamentin kürsüsündən səsləndirmişdir. Deputat çıxışında Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin tarixinə toxunmuş, hazırda Dağlıq Qarabağ və ətrafındakı 7 rayon daxil olmaqla Azərbaycan
torpaqlarının 20 faizinin Ermənistan tərəfindən işğal altında olduğunu diqqətə çatdırmışdır. L. Militaru milliyyətçi
və etnik ayrı−seçkilik zəminində 25−26 fevral 1992-ci il tarixində Xocalı şəhərində xüsusi amansızlıqla
azərbaycanlılara qarşı qırğın törədildiyini qeyd edərək, soyqırımı qurbanları haqda məlumat vermiş, beynəlxalq
ictimaiyyət tərəfindən bu aktın insanlıq əleyhinə cinayət kimi tanınmasının vacibliyini vurğulamışdır.
Çexiya Respublikası Avropa İttifaqının üzvləri arasında Ermənistanı dinc Xocalı sakinlərinin qətliamına
görə rəsmən pisləyən və bu hərəkətləri insanlığa qarşı cinayət kimi tanıyan ilk dövlət olmuşdur. Bu il fevralın 7də ölkənin ali qanunvericilik orqanının Deputatlar Palatasının Beynəlxalq Əlaqələr Komitəsi 21 il əvvəl “erməni
hərbi bölmələri tərəfindən Azərbaycanın işğal olunmuş Xocalı şəhərində 613 müdafiəsiz dinc sakinin vəhşicəsinə
qətlə yetirilməsi ilə törədilmiş qırğına görə” Ermənistanı pisləyən qətnaməni yekdilliklə qəbul etmişdir. Sənəddə
qeyd olunur ki, “Bu qırğın haqqında dünyanın bir çox kütləvi informasiya vasitələri məlumat yaymış və bu hadisə
“Human Rights Watch/Helsinski» təşkilatı tərəfindən erməni hərbi qoşunlarının münaqişə zonalarında dinc
əhaliyə münasibətdə beynəlxalq hüququn adi normalarının pozulması kimi bəyan edilmişdir”. Sənəddə xüsusi
vurğulanır ki, “insanlığa qarşı törədilən bu cinayəti bir çox dünya hökumətləri də pisləmişlər”.
Beləliklə, Çexiya parlamenti Avropa İttifa- [səh.87-88] qında Ermənistanı Xocalıda bəşəriyyət əleyhinə
törətdiyi cinayətlərə görə pisləyən ilk qanunverici orqan olmuşdur. Çexiya bu qətnamə ilə Dağlıq Qarabağ
regionunu Azərbaycan Respublikasnın tərkib hissəsi kimi, Ermənistanı isə bu ərazini işğal etmiş, Xocalıda ən ağır
cinayətin törədilməsində təqsirkar olan dövlət kimi tanıdığını bir daha rəsmən təsdiq etmişdir. Daha sonra
Bosniya və Herseqovinanın Parlament Məclisinin Xalqlar Palatasının 2013−cü il fevralın 26−da keçirilən
iclasında mütləq səs çoxluğu ilə Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü və Xocalı soyqırımına dair rəsmi sənəd −
“Azərbaycan Respublikasının suverenliyinin və ərazi bütövlüyünün tanınması və hörmət olunması”na dair
qətnamə qəbul olunmuşdur.
Bütün bunlarla yanaşı, 2015-ci il yanvarın 29-da Israil Prezidenti Reuven Rivlin BMT-nin Baş
Məclisində Beynəlxalq Holokost Qurbanlarını Anma Günü ilə əlaqədar keçirilən tədbirdəki çıxışında dünyada
törədilən soyqırımları və kütləvi qətıllər barədə danışarkən onların arasında Xocalı soyqırımını da qeyd etmişdir.
Beləliklə, Xocalı soyqırımının tanıdılması və qətliama siyasi qiymət verilməsi istiqamətində görülən işlər artıq
daha ciddi nəticələr vermiş və bu proses genişlənməkdə davam edir. Heç şübhəsiz, bütün bunlar Azərbaycan
dövlətinin apardığı səmərəli təbliğat işinin nəticəsidir və Ermənistanın ölkəmizə qarşı təcavüzünün dünya
ictimaiyyətinə çatdırılması baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Bu işğalçı dövlətin yürütdüyü təcavüzkarlıq siyasəti 23 ildir ki, dünya ictimaiyyətinin gözü qarşısında
baş verir. Monoetnik dövlət yaratmağa nail olan Ermənistan silahlı qüvvələri Dağlıq Qarabağ bölgəsinin (4,4 min
km?) hüdudlarından kənarda yerləşən və onun ərazisindən 4 dəfə böyük olan Laçın, Kəlbəcər, Ağdam, Füzuli,
Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan bölgələrini işğal etmişdir və bütün bu ərazilər ermənilər tərəfindən etnik
təmizləməyə məruz qalmışdır. Belə ki, Ermənistanın ərazi iddiası obyekti olan Dağlıq Qarabağın erməni
icmasının “öz müqəddəratını təyin etmək” cəhdi kimi qələmə verdiyi bu proses Azərbaycanın işğal olunmuş
ərazilərindən 1 milyondan çox əhalinin (ümumi əhalinin 15%-ni) öz torpağında qaçqın vəziyyətinə düşməsinə
gətirib çıxartdı.
Hazırda Azərbaycan ərazisinin 20 %-i Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalı altındadır. İşğal nəticəsində
900-ə yaxın yaşayış məntəqəsi, 22 muzey və 4 rəsm qalereyası, tarixi əhəmiyəti olan 9 saray, nadir tarixi
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əhəmiyyətli 40 min muzey sərvəti və eksponatı, 44 məbəd və 9 məscid dağıdılmış, talan edilmiş və
yandırılmışdır. Bundan əlavə, 927 kitabxanada 4, 6 milyon kitab və qiymətli tarixi əlyazmalar məhv edilmişdir.
Hərbi təcavüz respublikanın 17 min km2 ən məhsuldar torpaqlarının işğalına, 900 yaşayış məntəqəsinin, 7 min
sənaye və kənd təsərrüfatı obyektinin, 700 təhsil, 665 səhiyyə ocağının, 800 km avtomobil yolunun, 160
körpünün, 23 min km. su və 15 min km. elektrik xəttinin dağıdılmasına səbəb olmuşdur. Sonadək
dəqiqləşdirilməmiş məlumata görə, mənəvi−psixoloji zərbələrdən əlavə, Azərbaycan iqtisadiyyatına təxminən
320 mld. ABŞ dollarından çox ziyan dəymişdir.
Bütün dövrlərdə olduğu kimi, ermənilərin həyata keçirdiyi bu işğalçılıq siyasəti kütləvi qırğınlarla
müşayiət olunmuşdur. Belə ki, 1988−1993-cü illərdə Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində 20 000 nəfər
azərbaycanlı həlak olmuş, 100 000 nəfərdən çoxu yaralanmış, 50 000 nəfər isə müxtəlif dərəcəli xəsarət alaraq
əlil olmuşdur. Münaqişə dövründə 4853 nəfər itkin düşmüş, onlardan 1357 nəfəri əsirlikdən azad edilmiş, 783
nəfəri isə hələ də Ermənistanda əsirlikdədir. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin məlumatına görə 439 nəfər
əsirlikdə ölmüşdür.
Beynəlxalq hüquqa görə soyqırımı sülh və insanlıq əleyhinə yönələn əməldir və ən ağır cinayət hesab
edilir. Bu barədə BMT Baş Məclisinin 1948−ci il 9 dekabr tarixli 260 (III) [səh.88-89] saylı qətnaməsi qəbul
edilmiş və 1961−ci ildən qüvvəyə minən “Soyqırımı cinayətinin qarşısının alınması və cəzalandırılması”
konvensiyada soyqırımı cinayətinin hüquqi əsası təsbit olunmuşdur. Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü
zamanı həmin konvensiyada təsbit edilmiş soyqırımı cinayətini təşkil edən bütün əməllər azərbaycanlılara qarşı
tətbiq olunmuşdur.
Azərbaycan Prezidenti Ilham Əliyevin Xocalı soyqırımınm iyirminci ildönümü haqqında imzaladığı
sərəncamda deyilir ki, “Azərbaycanlılara qarşı erməni şovinist dairələrinin XIX-XX əsrlərdə mərhələ−mərhələ
həyata keçirdiyi etnik təmizləmə siyasətinin tərkib hissəsi olan Xocalı soyqırımı haqqında həqiqətlər dünya
ictimaiyyətinə, xarici ölkələrin parlamentlərinə çatdırılmalı, Azərbaycan xalqının və ümumən insanlığın əleyhinə
yönəldilmiş bu son dərəcə ağır hərbi cinayət beynəlxalq miqyasda öz hüquqi−siyasi qiymətini almalıdır”.
Али Гасанов
Помощник президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам,
доктор исторических наук, профессор
Резюме
Ходжалинский геноцид, причины, последствия и признание международным сообществом
В статье, на основе фактов и достоверных материалов исследованы имеющие место в конце XX
века территориальные претензии и агрессивная политика Армении против Азербайджана. В связи с этим
проанализированы международно−юридические аспекты армяно-азербайджанского Нагорного
Карабахского конфликта.
В тоже время в статье, были всесторонне изучены вопросы этнической чистка направленной
против азербайджанцев, являющейся составной частью политики Ходжалинского геноцида.
С особой остротой, в статье представлены причины, последствия Ходжалинского геноцида и
признания его в рамках международного сообщества.
В связи с этим, в статье важное место отведено, политики Азербайджанского правительства в
доведения правды Ходжалинского геноцида перед мировым сообществом, распространение ее на
международной арене, а также меры, принятые в направлении объективной и справедливой оценки
геноцида.
В этом направлении в статье детально рассматривается деятельность фонда Гейдара Алиева и
проведения во многих странах дней памяти и мероприятий, направленных на распространение правды о
Карабахе.
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В частности, в статье на основе фактов, отражены стабильные успехи вице−президента Фонда
Гейдара Алиева, генерального координатора Организации исламского сотрудничества, молодежного
форума диалога между цивилизациями Лейлы Алиевой, проводимой во многих странах мира компании
"Справедливость Ходжалы".
В статье раскрыты цели агитационной компании "Справедливость Ходжалы" и указаны,
имеющие место в настоящее время, моральные и политико−юридические аспекты данной трагедии.
Данная компания, агитация и информация способствует успешной реализации и признания ее во многих
странах мира.
Результатом этой важной работы, на всех уровнях, в том числе и на саммите Организации
Исламского Сотрудничества, являющегося высшим органом, является признания Ходжалинской [səh.8990] трагедии как акта геноцида и преступления против всего человечества. Данная организация является
первой международной организацией, признавший геноцид в Ходжалы.
В тоже же время, деятельность, направленная на политическое признание резни и
Ходжалинского геноцида, должна опираться на еще более достоверные, документальные основы и работы
в этом направлении должны стабильно продолжаться и развиваться.
Ali Hasanov
Assistant to the President of the Republic of Azerbaijan on Socio-political issues,
Doctor of History, Professor
Summary
Causes and consequences of the Khojaly Genocide and its recognition in the international arena
This article examines the analysis of the Armenian policy of territorial claims and aggression against
Azerbaijan based on the facts at the end of the 20th century. The Armenian−Azerbaijani Upper Garabagh conflict
and its international and legal components are also explored here. The Khojaly Genocide is analysed as an
integral part of ethic cleansing and policy of genocide against the Azerbaijani people.
In particular, the causes, consequences, and recognition of the Khojaly Genocide have been thoroughly
studied in this article. This includes discussion on how the truth about Khojaly has been disseminated around the
world, as well as steps taken in the objective evaluation of this genocide. The article also covers memorial events
in different countries dedicated to what happened in Garabagh and which have been organized by the Heydar
Aliyev Foundation.
This article will also detail the activities and successes of “Justice for Khojaly”, an organization founded
by Leyla Khanym Aliyeva, Vice-President of the Heydar Aliyev Foundation. The article thoroughly studies the
goals and tasks of “Justice for Khojaly”, which include bringing international awareness to the tragedy, and how
these tasks are implemented in recognition of the organization’s moral, political and legal components. As a result
of this organization’s work within the framework of the Islamic Cooperation Organization (ICO), including the
Summit of State leaders of ICO, the Khojaly Tragic Genocide Act is recognized as a criminal act against
humanity. ICO is considered to be the first international organization that has recognized the Khojaly tragedy as
genocide.
The article stresses both the recognition of the Khojaly Genocide as well as all activities performed for
political assessment based on the facts and documents.
“Dövlət İdarəçiliyi”-2015.-№1.-S.79-90.
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Xocalı soyqırımı: Səbəbləri, nəticələri və beynəlxalq aləmdə tanınması
XX əsrin sonlarında Ermənistanın Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları və hərbi təcavüzü
Əli Həsənov
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi,
tarix elmləri doktoru, professor
XX əsrin 80-ci illərinin ikinci yarısında ermənilər özlərinin yaxın və uzaq xaricdəki himayədarlarının
köməkliyi ilə "Böyük Ermənistan” ideyasını həyata keçirmək üçün yaranmış vəziyyətdən istifadə edərək
yenidən Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsinə dair ərazi iddiaları irəli sürdülər. Hər dəfə Dağlıq Qarabağa
dair ərazi iddiaları kənardan, məhz Ermənistanın təbliği, təhriki və təzyiqi ilə ortaya atılmışdır.
1988-ci il hadisələri başlananda ilk vaxtlar vəziyyəti son dərəcə gərginləşdirməyə, ictimai rəyi öz
tərəflərinə çəkməyə çalışan erməni siyasətçiləri və onların himayədarları tərəfindən vilayətin iqtisadi geriliyi
pərdəsi altında Dağlıq Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsi üçün uzun müddətdən bəri hazırlanmış plan üzrə
Xankəndidə və Yerevanda davamlı tətillər keçirilir, müəssisələr dayandırılır və kütləvi mitinqlər təşkil edilirdi.
Lakin baş verən sonrakı hadisələr DQMV-nin sosial-iqtisadi geriliyi barədə erməni siyasətçiləri və onların
Mərkəzdəki himayədarlarının irəli sürdükləri bu saxta tezisin yalnız bəhanə, əsas məqsədin isə Ermənistanın
Azərbaycana qarşı ərazi iddiası olduğunu göstərdi.
Artıq ilin ikinci yarısında vəziyyət o qədər mürəkkəbləşdi ki, DQMV-nin azərbaycanlı əhalisinə qarşı
silahlı təcavüz oldu. Belə ki, avqustun axırı və sentyabrın əvvəllərində Kərkicahan və Xocalı üzərinə
ermənilərin kütləvi hücumu baş verdi. Sentyabrın 18-də ermənilər Xankəndidə yaşayan 15 minə qədər
azərbaycanlını şəhərdən zorakılıqla çıxardılar, onların evləri yandırıldı.
Bununla yanaşı, Ermənistan SSR Ali Soveti 1989-cu il dekabrın 1-də Azərbaycanın suverenliyini kobud
surətdə pozaraq DQMV-nin Ermənistan SSR-ə birləşdirilməsi haqqında Konstitusiyaya zidd qərar qəbul etdi.
Sovet rəhbərliyinin çox ciddi və bağışlanılmaz səhvləri və ermənipərəst siyasəti 1990-cı ilin sonu - 1991-ci ilin
əvvəllərində vəziyyətin getdikcə kəskinləşməsinə gətirib çıxardı, DQMV və Azərbaycanın Ermənistanla
həmsərhəd bölgələrində erməni təcavüzü daha geniş miqyas aldı.
Bu illərdə Moskva-Bakı sərnişin qatarlarında, Tbilisi-Bakı, Tbilisi-Ağdam, Ağdam-Şuşa, Ağdam-Xocalı
marşrutları üzrə avtomobillərdə törədilən terror aktları nəticəsində yüzlərlə azərbaycanlının həyatına son
qoyuldu. Minlərlə azərbaycanlı SSRİ-nin hakim dairələri tərəfindən himayə edilən ermənilərin işğalçılıq
siyasətinin qurbanı oldu. Təəssüf ki, hadisələrin başlanğıcında erməni separatçılarının qarşısının alınmaması
vəziyyəti get-gedə kəskinləşdirirdi. Nəticədə, Ermənistandan göndərilən silahlı dəstələr və hərbi texnikanın
köməyi ilə azərbaycanlılara qarşı daha qanlı cinayətlər törətdilər ki, bu da münaqişənin böyüyüb irimiqyaslı
müharibəyə çevrilməsinə səbəb oldu.
1991-ci ildən Qarabağın dağlıq hissəsində baş verən hadisələrin gərginliyi get-gedə artırdı. Həmin ilin
iyun-dekabr aylarında erməni silahlı qüvvələrinin Xocavəndin Qaradağlı və Əsgəran rayonunun Meşəli kəndinə
hücumu nəticəsində 12 nəfər öldürüldü, 15 nəfər isə yaralandı. Həmin ilin avqust və sentyabr aylarında ŞuşaCəmilli, Ağdam-Xocavənd və Ağdam-Qaradağlı avtobuslarının erməni silahlı dəstələri tərəfindən atəşə
tutulması nəticəsində 17 nəfər həlak oldu, 90 nəfərə qədər azərbaycanlı yaralandı. 1991-ci il oktyabrın sonunda
və noyabr ayı ərzində Qarabağın dağlıq hissəsindəki 30-dan çox yaşayış məntəqəsi, o cümlədən Tuğ, İmarətQərvənd, Sırxavənd, Meşəli, Cəmilli, Umudlu, Qaradağlı, Kərkicahan və s. bu kimi digər strateji əhəmiyyətə
malik kəndlərimiz ermənilər tərəfindən yandırıldı, dağıdıldı və talan edildi.
1992-ci ilin əvvəllərindən başlayaraq Ermənistan ordusu bir-birinin ardınca yuxarı Qarabağda
azərbaycanlılar yaşayan sonuncu yaşayış məntəqələrini də işğal etdi. Belə ki, fevral ayının 12-də Şuşanın
Malıbəyli və Quşçular kəndləri Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən zəbt olundu. Fevralın 13-dən 17-dək
Xocavənd rayonunun Qaradağlı kəndinə silahlı hücum zamanı 118 nəfər (uşaq, qadın, qoca) əsir götürülmüş, 33
nəfər ermənilər tərəfindən güllələnmiş, eyni zamanda, öldürülən və yaralı halda olanları bir yerdə təsərrüfat
quyusuna tökərək basdırmışlar. Əsir götürülənlərdən 68 nəfəri amansızlıqla öldürülmüş, 50 nəfəri isə böyük
çətinliklə əsirlikdən azad edilmişdir. Azad olunanların 18 nəfəri aldıq-ları sağalmaz yaralardan sonra vəfat
etmişdir. Əsirlikdə saxlanılanlara qarşı vəhşi, vandalizm hərəkətləri ilə davranılması, insanların başlarının
kəsilməsi, diri-diri basdırılması, dişlərinin zorla çıxarılması, ac-susuz saxlanılması, işgəncə verilərək
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öldürülməsi insanlığa qarşı törədilmiş ən ağır cinayət hadisəsi idi. Qaradağlı kəndində 2 ailənin hər birindən 4
nəfər öldürülmüş, 42 ailə öz başçısını itirmiş, 140-a yaxın uşaq yetim qalmışdır. Ümumilikdə, əhalisi ermənilər
tərəfindən əsl soyqırımına məruz qalmış bu kənddə 91 nəfər, yəni kənd sakinlərinin hər 10 nəfərindən biri qətlə
yetirilmişdir.
Xocalı soyqırımı - XX əsrin sonunda ermənilərin azərbaycanlılara qarşı həyata keçirdiyi ən ağır
cinayətdir
XX əsrin sonunda ermənilərin Xocalıda törətdikləri soyqırımı indiyədək bəşəriyyətə qarşı yönəldilmiş ən
ağır cinayətlərdən biri kimi qiymətləndirilir. Xocalı faciəsi tarixi yaddaşlardan heç vaxt silinməyən Xatın,
Liditsa, Oradur, Xolokost, Sonqmi, Ruanda və Srebrenitsa kimi dəhşətli faciələrdən heç də fərqlənmir. Adı
çəkilən hadisələr müharibələr tarixinə dinc əhalinin soyqırımı olaraq daxil olmuş və bütün dünyada geniş əkssəda doğurmuşdur.
Xocalı şəhəri Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsində strateji əhəmiyyətli ərazi kimi ermənilərin
işğalçılıq planlarına mane olurdu. Çünki Xocalı Xankəndidən 12 km şimal-şərqdə, Ağdam-Şuşa və ƏsgəranXankəndi yollarının arasında yerləşirdi. Şəhərin əhəmiyyətini artıran səbəblərdən biri də Dağlıq Qarabağın
yeganə hava limanının məhz burada yerləşməsi idi. Buna görə Ermənistan silahlı qüvvələrinin əsas məqsədi
Xocalıdan keçən Əsgəran-Xankəndi yoluna nəzarət etmək və Xocalıda yerləşən aeroportu ələ keçirmək idi.
Bununla yanaşı, xüsusi qəddarlıqla həyata keçirilən Xocalı soyqırımının törədilməsi zamanı ermənilər
Azərbaycanın bu qədim yaşayış məskəninin yer üzündən silinməsini qarşıya məqsəd kimi qoymuşdular. Çünki
Xocalı Azərbaycanın qədim dövrlərinə aid ərazilərdən biri kimi tarix və mədəniyyət abidələri ilə seçilirdi.
Azərbaycanlılardan ibarət 7 min nəfərdən çox əhalisi olan Xocalı (ərazisi: 926 kv.km.) ermənilər yaşayan
kəndlərin əhatəsində ən böyük və qədim yaşayış məskəni olmuşdur. Burada qədim tarixi abidələr müasir dövrə
qədər qalmaqda idi.
Məlumdur ki, Xocalı yaxınlığında bizim eradan əvvəl XIV-VII əsrə aid edilən Xocalı-Gədəbəy
mədəniyyətinin nümunələri mövcud idi. 1992-ci ilin fevralında erməni silahlı qüvvələri keçmiş sovet ordusuna
məxsus 366-cı motoatıcı alayının köməyi ilə Xocalı əhalisini vəhşicəsinə qırarkən, soyqırımın ən iyrənc
mərhələsi olan izi itirmək kimi mənfur hərəkətlərə də əl atmış və Azərbaycan xalqı, eləcə də bəşəriyyət üçün
nadir abidələr nümunəsi olan Xocalı abidələrini də dağıtmışlar.
Hələ faciədən 4 ay əvvəl, yəni 1991-ci il oktyabrın sonundan şəhərə gedən bütün avtomobil yolları
bağlanmış və Xocalı faktiki olaraq mühasirəyə alınmışdı. Bununla yanaşı, yanvarın 2-dən Xocalıya verilən
elektrik enerjisi də kəsilmişdi. Beləliklə, artıq Xocalının Azərbaycanın digər bölgələri ilə bütün əlaqələri
kəsilmiş, yalnız yeganə nəqliyyat vasitəsi vertolyot qalmışdı. Ancaq bir neçə ay sonra Xocalı ilə vertolyot
əlaqəsi də kəsildi. Yəni, 1992-ci ilin yanvarın 28-də Ağdamdan Şuşaya uçan Mİ-8 vertolyotu şəhərə çatmamış,
Xəlfəli kəndinin üzərində Xankəndi tərəfindən raketlə partladıldı, içərisində olan 3 nəfər heyət üzvü və 41
sərnişin həlak oldu (32, s.282). Bundan sonra isə Ermənistan ordusu bir-birinin ardınca yuxarı Qarabağda
azərbaycanlılar yaşayan sonuncu yaşayış məntəqələrini də işğal etdilər. 1991-ci ilin sonunda Qarabağın dağlıq
hissəsindəki 30-dan çox yaşayış məntəqəsi, o cümlədən Tuğ, İmarət-Qərvənd, Sırxavənd, Meşəli, Cəmilli,
Umudlu, Kərkicahan və digər strateji əhəmiyyətə malik Azərbaycanlılar yaşayan kəndlər ermənilər tərəfindən
yandırıldı, dağıdıldı və talan edildi (8, s.63).
1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Ermənistan silahlı qüvvələri Xankəndində yerləşən keçmiş
SSRİ-nin 4-cü ordusunun 23-cü diviziyasına daxil olan 366-cı motoatıcı alayın 10 tankı, 16 zirehli
transpartyoru, 9 piyadaların döyüş maşını, 180 nəfər hərbi mütəxəssisi və xeyli canlı qüvvəsi ilə Xocalını
mühasirəyə aldı. Ermənilər ən müasir silahlarla şəhərə hücum edərək Xocalı şəhərini yerlə-yeksan etdilər.
Çoxsaylı ağır texnika ilə şəhər tamamilə dağıdılmış, yandırılmış və insanlar xüsusi qəddarlıqla qətlə
yetirilmişdir. Onların içərisində başları kəsilən, gözləri çıxarılan, dərisi soyulan, diri-diri yandırılan və digər
şəklə salınanlar çoxluq təşkil edirdi.
Bu soyqırımı nəticəsində, rəsmi rəqəmlərə görə, 613 nəfər öldürülmüşdür ki, onlardan 63 nəfəri uşaq, 106
nəfəri qadın, 70 nəfəri isə qocalar idi. Bunların içərisində
- 8 ailə tamamilə məhv edilmişdir;
- 56 insan işgəncə ilə öldürülmüşdür;
- 27 ailənin yalnız 1 üzvü qalmışdır;
- 25 uşaq hər iki valideynini itirmişdir;
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- 130 uşaq valideynlərindən birini itirmişdir;
- 230 ailə öz başçısını itirmişdir;
- 487 insan şikəst olmuşdur (onlardan 76 nəfər həddi-buluğa çatmamışlardır);
- 1275 insan əsir götürülmüşdür;
- 1165 insan girovluqdan azad edilmişdir;
- 150 nəfərin taleyindən indiyə kimi heç bir məlumat yoxdur.
Qüvvələr nisbəti qeyri-bərabər olan döyüşlərdən sonra Xocalıda olan özünümüdafiə qüvvələri son
nəfərinə qədər vuruşaraq düşmənə çox ciddi müqavimət göstərdilər. Bunun özü də o dövrdə şəhəri müdafiə
edən insanların göstərdiyi ən böyük qəhrəmanlıq nümunəsi idi. Xocalıya hücum zamanı erməni kəndlərinin
mühasirəsində qalmış şəhərin 3000 nəfərədək silahsız mülki əhalisi düşməndən xilas olmaq üçün şəhəri tərk
etdi. Çox təəssüf ki, o dövrdə Xocalıya heç bir kömək olmadığından həmin əhalinin demək olar ki, böyük bir
hissəsi erməni vəhşiliyindən xilas ola bilmədi.
İstintaq materiallarından məlum olur ki, hücuma rəhbərlik edən və Ermənistanın müdafiə naziri olmuş
Seyran Ohanyanın, eləcə də 366-cı alayın 3-cü batalyonunun komandiri Yevqeniy Nabokixinin komandasında
əlavə olaraq 50-dən çox erməni zabiti və gizirləri iştirak etmişlər.
Bununla yanaşı, erməni-rus birləşmiş silahlı qüvvələrinin azərbaycanlı əhaliyə qarşı Xocalıda insanlığa
sığmayan və misli görünməmiş qəddarlığı hadisədən az sonra dünyanın ən nüfuzlu mətbuat orqanlarının
səhifələrində də öz əksini tapmışdır. Erməni lobbisinin geniş fəaliyyət göstərdiyi Fransada nəşr olunan "Valer
aktuel” jurnalı 14 mart 1992-ci il sayında ermənilərin ən müasir texnikası və muzdlu dəstələri haqqında
məlumat verərək yazırdı: "Bu "muxtar regionda” erməni hərbi birləşmələri Yaxın Şərqdən gələnlərlə birlikdə ən
müasir hərbi texnikaya, o cümlədən vertolyotlara malikdirlər. ASALA-nın Livanda və Suriyada hərbi
düşərgələri və silah-sursat anbarları var. Ermənilər Qarabağ azərbaycanlılarını məhv etmiş, 100-dən çox
müsəlman kəndində qırğın törətmişlər”.
Bundan əlavə, Fransanın "Le Mond” qəzetində 1992-ci il 14 mart tarixli sayında ermənilərin törətdikləri
vəhşiliklər haqqında deyilirdi: "Ağdamda olan xarici jurnalistlər Xocalıda qətlə yetirilmiş qadınlar və uşaqlar
arasında başının dərisi soyulmuş, dırnaqları çıxarılmış üç meyit görmüşlər. Bu, azərbaycanlıların təbliğatı deyil,
reallıqdır”.
Ermənilərin törətdiyi vəhşilikləri sağ qalmış xocalılıların dili ilə İngiltərənin "The Sunday Times” qəzeti
1992-ci il 1 mart tarixli sayında belə təsvir edirdi: "Erməni əsgərləri yüzlərlə ailəni qırdılar. Sağ qalanlar
deyirlər ki, ermənilər 450-dən artıq azərbaycanlını güllələmişlər, onların da çoxu qadınlar və uşaqlardır.
Yüzlərlə, bəlkə də minlərlə adam itkin düşmüşdür. Xocalıdan qaçan digər qadınlarla və uşaqlarla bir yerdə
Ağdama gəlmiş Raziyə Aslanova deyir ki, onlara ardı-arası kəsilmədən atəş açırdılar. İnsanları diri-diri yandırır,
başlarının dərisini soyurdular. Dediyinə görə, əri, qaynı və kürəkəni qətlə yetirilmiş, qızı isə itkin düşmüşdür”
(83). Bundan başqa, Ermənistan hərbi qüvvələrinin müasir hərbi texnika ilə Xocalıya geniş miqyaslı hücum
etməsi, eləcə də yüzlərlə ailəni məhv etməsi haqqında 1992-ci il fevralın 28-də "Washington Post” (ABŞ),
martın 8-də "The Sunday Times” (London) qəzetlərinin və martın 25-də "Krua l`Eveneman” (Paris) jurnalının
və bir sıra dövri nəşrlərin səhifələrində də əsaslı faktlar vardır.
Hətta, Rusiya mətbuatında da erməni qəddarlığını sübut edən məqalələr yer almışdır. Belə ki, "İzvestiya”
qəzetinin 1992-ci il 13 mart tarixli sayında rus hərbçisinin dili ilə aşağıdakı məlumat öz əksini tapmışdı: "Mayor
Leonid Kravets: mən təpənin üstündə 100-ə yaxın meyiti gözlərimlə gördüm. Bir oğlanın başı yox idi, hər yanda
xüsusi qəddarlıqla öldürülmüş qadın, uşaq və qoca meyiti görünürdü” (79). Ermənilərin Xocalıda törətdikləri
vəhşilikləri faktlarla sübut edən Rusiyanın "Memorial” Hüquq-Müdafiə Mərkəzinin məlumatında hətta, dörd
gün ərzində Ağdama Xocalıda qətlə yetirilmiş 200 azərbaycanlının meyiti gətirilmiş, onlarca meyitin təhqirə
məruz qalması faktı aşkar edilmişdir. Ağdamda 181 meyit (130 kişi və 51 qadın, o cümlədən 13 uşaq)
məhkəmə-tibbi ekspertizasından keçirilmişdir. Ekspertiza zamanı müəyyən edilmişdir ki, 151 nəfərin ölümünə
güllə yaraları, 20 nəfərin ölümünə qəlpə yaraları səbəb olmuş, 10 nəfər küt alətlə vurularaq öldürülmüşdür (38,
s.8). Bundan əlavə, İngiltərənin "Financial Times” qəzeti 1992-ci il 14 mart tarixli sayında rus ordusunun
tərkibində ermənilərin olması haqqında yazırdı: "General Polyakov bildirdi ki, 366-cı alaydan olan 103 erməni
hərbi qulluqçusu Dağlıq Qarabağda qalmışdır”.
Bununla yanaşı, keçmiş SSRİ-nin 366-cı motoatıcı alayının Xankəndindən çıxarılması zamanı 25 tank, 87
zirehli döyüş maşını, 28 piyada döyüş maşını, 45 artilleriya top sistemi ermənilərə qanunsuz verilmişdir. Belə
ki, Xocalıya hücum zamanı 366-cı motoatıcı alayın 3-cü batalyonunda onlarca erməni zabiti və giziri iştirak
etməsi istintaqla da sübuta yetirilmişdir. Xocalı soyqırımında izləri itirmək üçün 1992-ci il martın 2-də keçmiş
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sovet ordusuna məxsus 366-cı motoatıcı alay Gürcüstanın Vaziani şəhərinə köçürülmüş, martın 10-da isə həmin
alay ləğv edilərək, şəxsi heyəti və hərbi texnikası başqa hərbi hissələrə paylanmışdır.
Həmin silahlı birləşmələr Xocalı sakinlərinə qarşı soyqırımı törədərkən 111 nəfəri Xocalıda, mühasirədən
çıxıb qaçmağa müvəffəq olmuş Xocalı sakinlərini təqib edərək 16 nəfəri Kətik meşəsində, 130 nəfəri
Naxçıvanik yolunda, 23 nəfəri Qaraqaya ətrafında, 23 nəfəri Dəhraz kəndi yaxınlığında, 8 nəfəri Şelli
istiqamətində, 6 nəfəri Əsgəran asfalt yolunun 86-cı kilometrində və s. yerlərdə, əsir götürülənlərdən 18 nəfərini
isə Əsgəran rayon daxili işlər şöbəsində işgəncə verərək xüsusi amansızlıqla qətlə yetirmişlər (8, s.68-69).
Meyitlərin xarici müayinəsi, məhkəmə-tibb ekspertizalarının rəyləri, mühasirədən çıxmağa müvəffəq olmuş
Xocalı sakinlərinin ifadələri ilə ermənilərin və 366-cı alayın hərbi qulluqçularının azərbaycanlılara qarşı
törətdikləri ağlasığmaz işgəncə, vəhşilik faktları müəyyən edilmişdir.
Bu təcavüz zamanı Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ və digər işğal olunmuş ərazilərində, həmçinin
Ermənistanda saxlanılan azərbaycanlı əsir və girovlara dözülməz işgəncələr verilərək, onların bir qismi
öldürülmüş və şikəst edilmişdir. 1988-ci ildən etibarən Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Dağlıq Qarabağ
və Azərbaycanın digər işğal olunmuş ərazilərində, həmçinin Ermənistan ərazisində saxlanılan azərbaycanlı əsir
və girovlara dözülməz işgəncələr verilməklə, bir qisminin öldürülməsi və şikəst edilməsi, təxribat və terror
aktlarının törədilməsi, əhalinin məcburi köçürülməsi, yaşayış məntəqələrində maddi sərvətlərin, tarixi
mədəniyyət abidələrinin dağıdılması, habelə ermənilərin törətdikləri digər ağır cinayət faktları ilə əlaqədar
prokurorluq və digər hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən cinayət işləri başlanmış, istintaq aparılmışdır (4).
İstintaqla müəyyən edilmişdir ki, Ermənistan silahlı qüvvələri və keçmiş SSRİ-nin Xankəndində
dislokasiya olunmuş 366-cı alayının hərbçiləri ilə birlikdə törətdikləri bu əməldə Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının Baş Məclisinin "Soyqırımı cinayətinin qarşısının alınması və cəzalandırılması haqqında” 1948-ci il
9 dekabr tarixli konvensiyasında və Azərbaycan Respublikası CM-in 103-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş
soyqırımı cinayətinin tərkibi vardır.
Həmçinin cinayət işi öyrənilərkən müəyyən edilmişdir ki, Xocalı soyqırımını həyata keçirən Ermənistanın
hərbi birləşmələri, Dağlıq Qarabağdakı silahlı birləşmələr və keçmiş sovet ordusunun Xankəndində yerləşən
366-cı alayının hərbçiləri tərəfindən beynəlxalq hüquq normalarına da riayət edilməmişdir. Xüsusilə, 1949-cu il
12 avqust tarixli "Döyüşən silahlı qüvvələrdə yaralıların və xəstələrin vəziyyətinin yaxşılaşdırılması haqqında”,
"Hərbi əsirlərlə rəftar haqqında” və "Müharibə zamanı mülki əhalinin qorunması haqqında” Cenevrə
Konvensiyalarının müvafiq maddələrində nəzərdə tutulan - döyüş əməliyyatlarında bilavasitə iştirak etməyən
şəxslərə qarşı onların həyatına və şəxsiyyətinə qəsd etmək, o cümlədən hər hansı şəraitdə öldürmək, şikəst
etmək, qəddarcasına rəftar etmək və işgəncə vermək, girov götürmək, insan ləyaqətinə toxunmaq, o cümlədən
təhqiramiz və alçaldıcı tərzdə rəftar edilməsi kimi hərəkətlərin qadağan olunması barədə tələblər kobud surətdə
pozulmuşdur.
Xocalı soyqırımında iştirakı tam sübuta yetirilmiş 38 nəfər - 366-cı alayın hərbi qulluqçuları və digər
şəxslərin Azərbaycan Respublikası CM-in soyqırımına görə məsuliyyət nəzərdə tutan 103-cü maddəsi, habelə
sülh və insanlıq əleyhinə, müharibə cinayətlərinə görə məsuliyyət nəzərdə tutan CM-in 107-ci (əhalini
deportasiya etmə və ya məcburi köçürmə), 113-cü (işgəncə), 115.4-cü (müharibə qanunlarını və adətlərini
pozma) maddələri ilə nəzərdə tutulan cinayəti etməkdə təqsirləndirilən şəxs kimi cəlb olunmaları barədə qərarlar
çıxarılmış, barələrində məhkəmələr tərəfindən həbs qətimkan tədbiri seçilmiş və beynəlxalq axtarışlarının
həyata keçirilməsi üçün müvafiq sənədlər İnterpolun Azərbaycan Respublikası Milli Bürosuna göndərilmişdir.
İstintaq zamanı Xocalı soyqırımı ilə bağlı 2213 nəfər şahid və zərərçəkmiş şəxs qismində dindirilmiş,
800-dən artıq ekspertizalar keçirilmişdir. 366-cı alayın həlak olmuş və yaralanmış hərbi qulluqçularının
siyahısının təqdim edilməsi, hərbi texnikasının ermənilər tərəfindən ələ keçirilməsi və ya onlara verilməsi,
habelə azərbaycanlıların yaşayış məntəqələrinin 366-cı alaya məxsus hərbi texnika ilə atəşə tutulması ilə
əlaqədar məlumatların alınması və digər məsələlərlə bağlı Rusiya Federasiyası, Özbəkistan və Qazaxıstan
Respublikaları Baş prokurorluqlarına hüquqi yardım göstərilməsi barədə təqdimatlar göndərilmişdir.
Xocalı soyqırımının törədilməsində iştirak etmiş 366-cı alayın 2-ci batalyonunun komandiri olmuş mayor
Seyran Ohanyanın (2016-cı ilin oktyabrına qədər Ermənistan Respublikasının müdafiə naziri vəzifəsində
işləmiş), 366-cı alayın 3-cü batalyonunun komandiri olmuş Yevgeni Nabokixin və qeyrilərinin iştiraklarını
sübuta yetirən materialların toplanması və Azərbaycan Respublikası CM-nin müvafiq maddələri ilə nəzərdə
tutulan cinayətləri törətməkdə təqsirləndirilən şəxslər kimi cəlb olunmaları, eləcə də əsir və girovlarla amansız
rəftar edərək onlara işgəncələr verməklə qəddarlıqla qətlə yetirmiş, habelə Meşəlidə, Qaradağlıda, BağanısAyrımda və digər yaşayış məntəqələrində soyqırımı, həmçinin Azərbaycan millətindən olan yerli əhalinin
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qanuni yerləşdiyi yerlərdən məcburi surətdə didərgin salınaraq deportasiya etməklə xüsusilə ağır cinayətlər
törətmiş şəxslərin müəyyən edilməsi istiqamətində istintaq-əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.
Xocalı soyqırımı haqqında həqiqətlərin dünyaya çatdırılması
Bütün dünyanın gözü qarşısında baş verən bu dəhşətli soyqırımının əsl mahiyyəti yalnız ümummilli lider
Heydər Əliyev 1993-cü ildə siyasi hakimiyyətə yenidən qayıtdıqdan sonra açıqlanmış, 1994-cü ilin fevralında
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Xocalı soyqırımına siyasi-hüquqi qiymət vermişdir. Bundan əlavə
azərbaycanlılara qarşı zaman-zaman törədilmiş soyqırımı ilə əlaqədar ümummilli lider Heydər Əliyevin 1998-ci
il martın 26-da imzaladığı fərmanla 31 mart - Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü elan edilmişdir.
2002-ci il fevralın 25-də ümummilli lider Heydər Əliyev Xocalı soyqırımının 10-cu ildönümü ilə əlaqədar
Azərbaycan xalqına müraciətində bu amansız kütləvi qırğının tarixi-siyasi mahiyyətini göstərmişdir: "Xocalı
faciəsi 200 ilə yaxın bir müddətdə erməni şovinist-millətçiləri tərəfindən azərbaycanlılara qarşı müntəzəm
olaraq həyata keçirilən etnik təmizləmə və soyqırımı siyasətinin davamı və ən qanlı səhifəsidir”.
Hazırda bu soyqırımını törədənlərin ifşa olunması və beynəlxalq ictimaiyyətin geniş məlumatlandırılması
Azərbaycanın xarici siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri kimi müəyyənləşdirilmişdir. Eləcə də, Xocalı
həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması, beynəlxalq aləmdə yayılması, eləcə də bu soyqırımına obyektiv qiymət
verilməsi istiqamətində davamlı olaraq addımlar atılmışdır.
Bu baxımdan Heydər Əliyev Fondu, xüsusilə onun prezidenti, UNESCO və ISESCO-nun xoşməramlı
səfiri Mehriban xanım Əliyevanın gördüyü işlər olduqca təqdirəlayiqdir. Belə ki, Fond bəşəriyyətin ən böyük
faciələrindən olan Xocalı soyqırımı haqqında faktların dünyaya çatdırılması istiqamətində çox sistemli və ardıcıl
fəaliyyət göstərir.
2007-ci il fevralın 26-da Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə Brüsseldə təşkil olunan "Təcavüzün
qurbanları” adlı foto və uşaq rəsmlərinin sərgisi də bu həqiqətlərin beynəlxalq aləmə çatdırılması işinin
davamıdır. Fond soyqırımı haqqında həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması üçün həmin il fevralın 1926-da Türkiyənin İstanbul və daha 25 vilayətində "Xocalı həftəsi” adlı tədbirlər proqramı çərçivəsində anım
mərasimləri keçirilmişdir. Bundan başqa, Xocalı faciəsinin beynəlxalq aləmdə tanıdılması istiqamətində 2008-ci
il fevralın 14-də Berlində keçirilmiş "Xocalı soyqırımı və 1915-ci il hadisələrindəki gerçəklər” adlı elmi
konfrans da son dərəcə əhəmiyyətli olmuşdur.
Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə Xocalı faciəsinin 20-ci ildönümü 2012-ci ildə dünyanın 100-dən
artıq nöqtəsində qeyd olunmuşdur (55). Xocalı soyqırımına həsr olunmuş silsilə tədbirlər Fondun hazırladığı
təbliğat materialları əsasında həyata keçirilir. Hazırda Heydər Əliyev Fondunun ayrı-ayrı ölkələrdə geniş
miqyasda təşkil etdiyi və faciənin həqiqətlərinin yayılmasına yönəldilmiş anım tədbirləri Leyla xanım
Əliyevanın rəhbərlik etdiyi Rusiya Federasiyasındakı nümayəndəlik tərəfındən İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının
Əməkdaşlıq və Dialoq Uğrunda Gənclər Forumu (İƏT GF) çərçivəsində uğurla davam edir.
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Xocalı faciəsini soyqırımı kimi tanıyan beynəlxalq təşkilatdır
2008-ci il mayın 8-də Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Şuşa şəhərinin işğal edilməsinin
ildönümündə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Gənclər Forumunun mədəniyyətlərarası dialoq üzrə baş
əlaqələndiricisi Leyla xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə "Xocalıya ədalət!” kampaniyası təsis edilmiş və 2009-cu
ilin fevralından bu kampaniyaya start verilmişdir.
"Xocalıya ədalət!” beynəlxalq informasiya və təşviqat kampaniyasının əsas məqsədi dünya ictimaiyyətini
Xocalı soyqırımı ilə əlaqədar məlumatlandırmaq, qətliama beynəlxalq aləmdə mənəvi-siyasi qiymət verilməsinə
və bu qanlı qırğının qurbanlarının xatirəsinin anılmasına nail olmaqdır. Hazırda faciənin mənəvi və siyasihüquqi səviyyədə tanınmasına yönəlmiş bu kampaniya bir çox ölkələrdə uğurla həyata keçirilir. Bununla yanaşı,
2009-cu ilin iyulunda İƏT GF ilə ISESCO arasında imzalanmış anlaşma nəticəsində Xocalı faciəsi haqqında
məlumatın İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan ölkələrinin tarix dərsliklərinə salınması barədə razılıq əldə
edilmişdir.
2010-cu il yanvarın 31-də İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərin Parlament İttifaqının (İƏT Pİ)
Uqandanın paytaxtı Kampala şəhərində keçirilən və 51 ölkənin parlament heyətləri başçılarının iştirak etdiyi VI
sessiyasında forumun təşəbbüsü ilə "İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Gənclər Forumu ilə İslam Əməkdaşlıq
Təşkilatı Parlament İttifaqı arasında əməkdaşlıq haqqında” qətnamə imzalanmışdır. "Xocalıya ədalət!”
beynəlxalq kampaniyası çərçivəsində qəbul olunmuş qətnamədə Xocalı faciəsinə "Erməni silahlı qüvvələri
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tərəfindən dinc əhalinin kütləvi qətliamı” və "İnsanlığa qarşı cinayət” kimi qiymət verilmişdir. Qətnamədə
"Xocalıya ədalət” beynəlxalq kampaniyasına həm milli, həm də beynəlxalq səviyyədə tam dəstək verməyə
çağıran bənd də öz əksini tapmışdır. Bu, beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən Xocalı faciəsini "insanlığa qarşı
cinayət” kimi tanıyan ilk sənəddir.
2011-ci il yanvarın 19-da Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin paytaxtı Əbu-Dabidə İƏT Pİ Şurasının XIII
sessiyasında "Xocalıya ədalət!” beynəlxalq kampaniyasına dəstək olaraq Xocalı faciəsini "insanlığa qarşı
törədilmiş kütləvi cinayət” kimi tanımağa çağıran Əbu-Dabi Bəyannaməsi qəbul edilmişdir. 2012-ci il yanvarın
31-də İƏT Pİ-nin üzvü olan dövlətlərin İndoneziyanın Palembanq şəhərində keçirilən VII sessiyası "Xocalıya
ədalət!” beynəlxalq kampaniyasını dəstəklədiyini bir daha təsdiq etmişdir. "Azərbaycan Respublikasına qarşı
Ermənistan Respublikasının təcavüzü” adlı son illər davamlı olaraq qəbul edilən qətnaməyə forumun təşəbbüsü
ilə xüsusi bir bənd də əlavə olunmuşdur. Xocalı faciəsinə həsr edilən bölmədə qeyd edilir: "Konfrans üzv
ölkələrin parlamentlərini 2012-ci ildən etibarən (faciənin 20 illiyi) 1992-ci il fevralın 26-da Ermənistan silahlı
qüvvələri tərəfindən dinc azərbaycanlı əhaliyə qarşı həyata keçirilən və soyqırımı xarakteri daşıyan kütləvi
qırğını tanımağa çağırır və Xocalı qırğınını törədənlərin məsuliyyətə cəlb olunmasını tələb edir”.
Bu tanınma 2009-cu ildən həyata keçirilən "Xocalıya ədalət!” beynəlxalq kampaniyasının fəaliyyətinin
məntiqi nəticəsi olmuşdur. Onu da qeyd etmək vacibdir ki, münaqişə ilə bağlı qəbul edilmiş beynəlxalq sənədlər
arasında bu qətnamədə ilk dəfə olaraq Xocalı faciəsinə soyqırımı aktı səviyyəsində siyasi-hüquqi qiymət
verilmişdir. Nəzərə alsaq ki, İƏT Parlament İttifaqı öz sıralarında dünya parlamentlərinin dörddə birini
cəmləşdirən və ən böyük parlamentlərarası beynəlxalq qurumlardandır, onda bu qətnaməni Xocalı faciəsinin
erməni millətçiləri tərəfindən Azərbaycan xalqına qarşı aparılan soyqırımı siyasətinin tərkib hissəsi kimi
beynəlxalq səviyyədə tanınması və bu cinayəti törədənlərin hüquqi məsuliyyətə cəlb edilməsi üçün çox mühüm
əhəmiyyətli bir sənəd kimi qiymətləndirmək olar.
2012-ci il noyabrın 15-17-də İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Xarici İşlər Nazirləri Şurasının (İƏT XİNŞ)
Cibutidə keçirilən 39-cu sessiyasında İƏT XİNŞ Xocalı faciəsini ilk dəfə olaraq soyqırımı aktı kimi tanımışdır.
İƏT XİNŞ üzvü olan ölkələri və İƏT-in qurumlarını kampaniyanın fəaliyyətində fəal iştirak etməyə və dəstək
olmağa, bu soy-qırımı aktının beynəlxalq və milli səviyyələrdə insanlığa qarşı cinayət kimi tanınması üçün səy
göstərməyə çağırmışdır.
İƏT-in ali orqanı olan və təşkilatın dövlət və hökumət başçılarının iştirakı ilə 2013-cü il fevralın 6-7-də
Misirin paytaxtı Qahirə şəhərində keçirilən 12-ci Zirvə Toplantısında Xocalı faciəsi soyqırımı aktı və insanlığa
qarşı törədilmiş cinayət kimi tanınmışdır. 2013-cü il dekabrın 9-11-də Qvineyanın paytaxtı Konakridə keçirilmiş
57 ölkənin üzv olduğu İƏT XİNŞ-nin 40-cı sessiyası Xocalı faciəsini soyqırımı aktı kimi tanıdığını bir daha
bəyan etmişdir. Qətnamə layihəsində "Xocalıya ədalət!” kampaniyasına dair xüsusi bənd yer almışdır. Həmin
bənddə deyilir: "İƏT XİNŞ "Xocalıya ədalət!” beynəlxalq məlumat kampaniyasını alqışlayır və üzv
dövlətlərdən bu soyqırımı aktını milli və beynəlxalq səviyyədə insanlığa qarşı cinayət kimi tanınması üçün
kampaniyanın işində fəal iştirak etməyə və lazımi səylər göstərməyə çağırır”.
2014-cü il fevralın 18-19-da İranın paytaxtı Tehranda İƏT Pİ-nin Konfransının 9-cu sessiyasında "İƏT
Parlament İttifaqı ilə İƏT GF arasında əməkdaşlıq" adlı qətnamədə növbəti dəfə Xocalı faciəsi "soyqırımı aktı
və insanlığa qarşı törədilmiş cinayət" kimi qiymətləndirilmişdir. 2015-ci il mayın 27-28-də İƏT XİNŞ Xocalı
faciəsinin soyqırımı aktı olduğunu bir daha təsdiqləmişdir. Şuranın Küveytdə keçirilən 42-ci sessiyasında qəbul
edilən qətnamədə, üzv dövlətlər və İƏT qurumları "Xocalıya ədalət!” kampaniyasında fəal iştirak etməyə
çağırılır, həmçinin Xocalı faciəsini törədənlərin məsuliyyətə cəlb olunmasının vacibliyi bildirilir.
2016-cı il yanvarın 25-də İƏT Pİ-nin 11-ci konfransında "İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Gənclər Forumu
ilə İƏT Pİ arasında əməkdaşlıq” adlı yekdilliklə qəbul edilən qətnamədə Xocalı faciəsi soyqırımı aktı və
insanlığa qarşı cinayət kimi tanınmışdır. Qətnamədə, həmçinin Xocalı soyqırımını törədən cinayətkarların
cəzalandırılması üçün İƏT-ə üzv ölkələrin parlamentlərini zəruri addımların atılmasına çağıran müddəa öz
əksini tapmışdır.
"Xocalıya ədalət” kampaniyasının fəaliyyətinin bu il 9 ili tamam olur. Bu müddət ərzində kampaniyanın
qarşıya qoyduğu məqsədlərə çatmaq üçün İKGF müxtəlif səviyyələrdə geniş iş aparmışdır. Bu baxımdan,
Xocalı soyqırımına beynəlxalq səviyyədə hüquqi-siyasi və mənəvi qiymətin verilməsinə nail olmaq üçün
Gənclər Forumu faciənin beynəlxalq sənədlərdə insanlığa qarşı cinayət və soyqırımı kimi tanınmasını
kampaniya çərçivəsində əsas fəaliyyət istiqamətlərindən biri kimi müəyyənləşdirmişdir. Ötən illər ərzində
aparılan iş nəticəsində İƏT çərçivəsində bütün səviyyələrdə, o cümlədən İƏT-in ali orqanı olan dövlət
başçılarının sammitində Xocalı faciəsi soyqırımı aktı və insanlığa qarşı cinayət kimi tanınmışdır.
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Xocalı faciəsinin beynəlxalq aləmdə soyqırımı kimi daha geniş tanınması
Soyqırımın tanıdılması və qətliama siyasi qiymət verilməsi istiqamətində görülən işlər artıq daha ciddi
nəticələr verməkdədir. Belə ki, Xocalı soyqırımının 14-cü, 15-ci və 16-cı ildönümü Türkiyədə, Rusiyada,
Almaniyada, ABŞ-da, Ukraynada, Qazaxıstanda, Gürcüstanda, Küveytdə və dünyanın bir çox ölkələrində qeyd
olunmuşdur. 2005-2007-ci ilin fevral aylarında Türkiyə Böyük Millət Məclisinin xüsusi iclaslarında Xocalı
soyqırımı ilə bağlı məsələ geniş müzakirə olunmuşdur. 2011-ci il fevralın 19-dan 26-dək isə Türkiyənin ayrıayrı şəhərlərində "Xocalı həftəsi” adlı tədbirlər proqramı çərçivəsində müxtəlif anım mərasimləri, aksiyalar
keçirilmiş və bu tədbirlər hər il davam etdirilir. Dünyanın bir sıra şəhərlərində də artıq bu tədbirlər geniş miqyas
almışdır.
Xocalı soyqırımının ABŞ-da tanınması istiqamətində ilk addım 2010-cu il fevralın 25-də atılmışdır.
Həmin gün Massaçusets ştatının Nümayəndələr Palatası Xocalıda qırğın törədilməsi faktının tanınması haqqında
qətnamə qəbul etmişdir. 2011-ci il iyunun 11-də isə ABŞ-ın Texas ştatı Ermənistan tərəfindən Xocalıda çox ağır
cinayət törədilməsi faktını tanımışdır. Ştatın Nümayəndələr Palatası tərəfindən qəbul edilmiş 535 nömrəli
qətnamədə Azərbaycanın Xocalı şəhərinin dinc sakinlərinin Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən qırğına
məruz qalması pislənilir.
Bu prosesin davamı olaraq 2012-ci il fevralın 22-də Nyu-Cersi ştatı, daha sonra isə Corciya ştatı Xocalı
qətliamı ilə bağlı qətnamə qəbul etmişdir. Corciya ştatının Nümayəndələr Palatasında 1594 saylı qətnamə
Azərbaycan və türk diasporunun həyata keçirdiyi kampaniya nəticəsində qəbul edilmişdir. 2012-ci il martın 23də isə daha bir Amerika ştatı - Men ştatının Nümayəndələr Palatası Xocalı soyqırımının 20-ci ildönümü ilə
əlaqədar qətnamə qəbul etmişdir.
Xocalı soyqırımının beynəlxalq aləmdə tanınması 2013-cü ildə daha geniş vüsət aldı. Belə ki, yanvarın
28-də Nyu-Meksiko ştatının əvvəlcə senat, sonra isə Nümayəndələr Palatasında Xocalı soyqırımının
tanınmasına dair qətnamə qəbul edilmişdir. Bunun ardınca, ABŞ-ın Arkanzas ştatının Nümayəndələr Palatası
fevralın 8-də, senatı isə fevralın 11-də, fevralın 25-də isə Missisipi ştatı Xocalı soyqırımına dair qətnamələr
qəbul etmişdir. Daha sonra martın 4-də Oklahoma ştatı, 8-də İndiana ştatı, 18-də Pensilvaniya ştatının Baş
Assambleyası və Tennesi ştatının qanunverici orqanının Nümayəndələr Palatasında, aprelin 3-də Vest Virciniya
ştatının qanunverici orqanının Nümayəndələr Palatasında Xocalı faciəsinin 21-ci ildönümü ilə bağlı qətnamə
qəbul edilmiş, mayın 3-də isə Konnektikut ştatının Baş Assambleyası Xocalı qətliamını rəsmən tanımışdır.
2015-ci ilin fevralında Arizona ştatının Senatı (yuxarı palata) Xocalı hadisələrini soyqırımı kimi tanıyan
qətnamə qəbul etmiş, mart ayında isə Yuta ştatının qubernatoru tərəfindən Xocalı qətliamının tanınması ilə bağlı
sənəd imzalanmışdır. 2016-cı ildə ABŞ-ın Nebraska, Havay, Montana və Aydaho ştatları Xocalı soyqırımının
tanınması ilə bağlı xüsusi bəyannamə imzalamış və bununla da ABŞ-da Xocalı soyqırımını tanıyan ştatların sayı
21-ə çatmışdır.
2011-ci il dekabrın 20-də Meksika Konqresinin Deputatlar Palatası erməni silahlı qüvvələri tərəfindən
Azərbaycan ərazilərinin işğalını, xüsusilə də Xocalıda soyqırımı törədilməsini kəskin pisləyən qərar qəbul
etmişdir. 2012-ci il fevralın 1-də Pakistan Senatı Xocalı soyqırımının tanıması barədə qətnamə qəbul etmişdir.
Qətnamədə Xarici Əlaqələr Komitəsi ermənilər tərəfindən mülki əhaliyə qarşı törədilmiş soyqırımını
pisləmişdir. Latın Amerikası ölkələri arasında Meksikadan sonra Kolumbiya Senatı da 2012-ci il aprelin 23-də
Xocalıda baş verən hadisələrə soyqırımı kimi qiymət vermişdir. Bütün bunlarla yanaşı, may ayının 28-də
İordaniya Senatı Xocalı soyqırımı ilə əlaqədar bəyanat qəbul etmiş, iyunun 13-də Peru parlamenti, iyulun 30-da
isə Kolumbiya Konqresinin Nümayəndələr Komitəsi də Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və
Xocalı soyqırımına dair qərarlar qəbul etmişdir.
Bunun ardınca, həmin il avqustun 13-də Panama Milli Assambleyasında "Ermənistan silahlı qüvvələri
tərəfindən Azərbaycan ərazilərinin işğal edilməsi”nə dair 4 saylı qətnamə qəbul edilmişdir. Sənəddə
azərbaycanlılara qarşı Xocalıda təcavüzkar ölkə tərəfindən törədilmiş soyqırımı qətiyyətlə pislənilmiş, həmçinin
BMT Təhlükəsizlik Şurasının məlum dörd qətnaməsinə əməl edilməsi üçün Ermənistan Respublikası
hökumətinə çağırış ifadə edilmişdir.
2014-cü il yanvarın 17-də Honduras Milli Konqresi Azərbaycan ərazilərinin işğalı və Xocalı soyqırımını
tanıyan 333-2013 saylı Qərar qəbul etmişdir. Honduras Milli Konqresinin qəbul etdiyi bu qərar Konqresin
Prezidenti və katibləri tərəfindən təsdiq edilmiş, 2014-cü ilin 24 yanvar tarixində Honduras Respublikasının
Prezidenti və xarici işlər naziri tərəfindən təsdiq edildikdən sonra, 2014-cü ilin 13 fevral tarixində ölkənin rəsmi
mətbuat orqanı olan "The Gazette” mətbu orqanında dərc edilərək qüvvəyə minmiş və ölkənin qanunu statusunu
almışdır.
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2014-cü il sentyabrın 1-də Sudan Respublikası Milli Assambleyasının xarici əlaqələr komitəsinin qəbul
etdiyi sənəddə 1992-ci ilin fevralında Xocalı şəhərində mülki Azərbaycan əhalisinə qarşı Ermənistan silahlı
qüvvələri tərəfindən törədilmiş qətliam soyqırımı aktı və insanlığa qarşı cinayət kimi tanınmışdır. Sənəddə
Xocalıda mülki insanların öldürülməsi və Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü pislənilir və BMT
Təhlükəsizlik Şurasının 822, 853, 874 və 884 saylı qətnamələrinə istinad olunaraq, Ermənistan silahlı
qüvvələrinin işğal edilmiş Azərbaycan ərazilərindən dərhal, tam və qeyd-şərtsiz çıxarılması tələb edilir. Eyni
zamanda, sənəddə Xocalı soyqırımı qurbanlarının və onların qohumlarının mənəvi və maddi itkilərə görə
ədalətli və hüquqi əsasda təzminat almaq hüququ da tanınır.
Xocalı soyqırımının dünya miqyasında tanıtdırılması istiqamətində ardıcıl fəaliyyət bundan sonra da
davam etdirilmiş və məsələ Avropa ölkələrinin parlamentlərində də müzakirə olunaraq siyasi sənədlər qəbul
edilmişdir. 2013-cü il fevralın 12-də Rumıniya parlamentində Demokrat Liberal Partiyası fraksiyası tərəfindən
"Dağlıq Qarabağ münaqişəsi” adlı siyasi bəyanat verilmişdir. Siyasi bəyanatı sözügedən fraksiyadan deputat
Luçian Militaru parlamentin kürsüsündən səsləndirmiş və Xocalı şəhərində xüsusi amansızlıqla azərbaycanlılara
qarşı qırğın törədildiyini qeyd edərək, soyqırımı qurbanları haqda məlumat vermiş, beynəlxalq ictimaiyyət
tərəfindən bu aktın insanlıq əleyhinə cinayət kimi tanınmasının vacibliyini vurğulamışdır.
Çexiya Respublikası Avropa İttifaqının üzvləri arasında dinc Xocalı sakinlərinin qətliamına görə
Ermənistanı rəsmən pisləyən və bu hərəkətləri insanlığa qarşı cinayət kimi tanıyan ilk dövlət olmuşdur. 2013-cü
il fevralın 7-də ölkənin ali qanunvericilik orqanının Deputatlar Palatasının Beynəlxalq Əlaqələr Komitəsi 21 il
əvvəl "erməni hərbi bölmələri tərəfindən Azərbaycanın işğal olunmuş Xocalı şəhərində 613 müdafiəsiz dinc
sakinin vəhşicəsinə qətlə yetirilməsi ilə törədilmiş qırğına görə” adlı qətnaməni yekdilliklə qəbul etmişdir.
Çexiya bu qətnamə ilə Dağlıq Qarabağ regionunu Azərbaycan Respublikasının tərkib hissəsi kimi, Ermənistanı
isə bu ərazini işğal etmiş, Xocalıda ən ağır cinayətin törədilməsində təqsirkar olan dövlət kimi tanıdığını bir
daha rəsmən təsdiq etmişdir.
Daha sonra Bosniya və Herseqovinanın Parlament Məclisinin Xalqlar Palatasının 2013-cü il fevralın 26da keçirilən iclasında mütləq səs çoxluğu ilə Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü və Xocalı soyqırımına dair
rəsmi sənəd - "Azərbaycan Respublikasının suverenliyinin və ərazi bütövlüyünün tanınması və hörmət
olunması” adlı qətnamə qəbul olunmuşdur. Bütün bunlarla yanaşı, 2015-ci il yanvarın 29-da İsrail Prezidenti
Reuven Rivlin BMT-nin Baş Məclisində Beynəlxalq Holokost Qurbanlarını Anma Günü ilə əlaqədar keçirilən
tədbirdəki çıxışında dünyada törədilən soyqırımları və kütləvi qətillər barədə danışarkən Xocalı soyqırımını da
qeyd etmişdir.
2017-ci il yanvarın 11-də Cibuti Respublikasının Milli Assambleyasının (Parlament), fevralın 2-də isə
Pakistan İslam Respublikasının Milli Assambleyası xarici əlaqələr üzrə daimi komitəsinin qəbul etdiyi
qətnamələrdə Azərbaycan torpaqlarının Ermənistan tərəfindən işğalı qeyd edilir. Sənədlərdə 1992-ci il fevralın
26-da Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycanın Xocalı şəhərində dinc əhaliyə qarşı törədilmiş
qətliam soyqırımı aktı və insanlıq əleyhinə cinayət kimi tanınır, günahkarların müvafiq beynəlxalq qanunlara
uyğun olaraq cəzalandırılmalı olduğu bəyan edilir. Qəbul edilən sənədlərdə BMT Baş Assambleyasının və
Təhlükəsizlik Şurasının, eləcə də digər beynəlxalq təşkilatların Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın
işğal olunmuş ərazilərindən dərhal, tam və qeyd-şərtsiz çıxarılmasına dair qətnamələrinin yerinə yetirilməsi
tələb edilir. Eyni zamanda, sənəddə beynəlxalq ictimaiyyət və beynəlxalq təşkilatlar bu qərarların yerinə
yetirilməsi üçün Ermənistana təzyiq göstərməyə çağırılır.
Beləliklə, Xocalı soyqırımının tanıdılması və soyqırımına siyasi qiymət verilməsi istiqamətində görülən
işlər artıq daha ciddi nəticələr vermiş və bu proses genişlənməkdə davam edir. Heç şübhəsiz, bütün bunlar
Azərbaycan dövlətinin apardığı mühüm işlərin nəticəsidir və Ermənistanın ölkəmizə qarşı təcavüzünün dünya
ictimaiyyətinə çatdırılması baxımından böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Ermənistan dövlətin yürütdüyü təcavüzkar siyasət artıq 25 ildir ki, dünya ictimaiyyətinin gözü qarşısında
həyata keçirilir. Mono-etnik dövlət yaratmağa nail olan Ermənistan rəhbərliyi silahlı təcavüz nəticəsində Dağlıq
Qarabağı (4,4 min km²), bu bölgənin hüdudlarından kənarda yerləşən Laçın, Kəlbəcər, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl,
Qubadlı və Zəngilan rayonlarını işğal etmişdir. Bütün bu ərazilər ermənilər tərəfindən etnik təmizləməyə məruz
qalmışdır. Belə ki, Ermənistanın ərazi iddiası obyekti olan Dağlıq Qarabağın erməni icmasının "öz
müqəddəratını təyin etmək” cəhdi kimi qələmə verdiyi bu proses Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən 1
milyondan çox əhalinin (ümumi əhalinin 15 faizi) öz torpağında qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətinə
düşməsinə gətirib çıxardı.
Bütün dövrlərdə olduğu kimi, ermənilərin həyata keçirdiyi bu işğalçılıq siyasəti kütləvi qırğınlarla
müşayiət olunmuşdur. Belə ki, 1988-1993-cü illərdə Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində 20 000 nəfərdən
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çox azərbaycanlı həlak olmuş, 100 000 nəfərdən çoxu yaralanmış, 50 000 nəfər isə müxtəlif dərəcəli xəsarət
alaraq əlil olmuşdur (8, s.92). Eyni zamanda, dövlət terrorizmi və soyqırımı siyasəti yeridən Ermənistan və işğal
olunmuş ərazilərdəki separatçı rejim tərəfindən ümumilikdə, müxtəlif səpkili (sərnişin avtobuslarında, sərnişin
və yük qatarlarında, Bakı Metropolitenində, hava nəqliyyatında, sərnişin daşıyan dəniz bərəsində, yaşayış
məntəqələrində, mülki və dövlət obyektlərində) 373 terror aktı törədilmişdir ki, nəticədə 1200 nəfər həlak
olmuş, 1705 nəfər yaralanmışdır.
Hazırda Azərbaycan ərazisinin 20 faizi Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalı altındadır. İşğal nəticəsində
900-ə yaxın yaşayış məntəqəsi, 22 muzey və 4 rəsm qalereyası, tarixi əhəmiyyəti olan 9 saray, nadir tarixi
əhəmiyyətli 40 min muzey sərvəti və eksponatı, 44 məbəd və 9 məscid dağıdılmış, talan edilmiş və
yandırılmışdır. Bundan əlavə, 927 kitabxanada 4,6 milyon kitab və qiymətli tarixi-əlyazmalar məhv edilmişdir.
Sonadək dəqiqləşdirilməmiş məlumata görə, mənəvi-psixoloji zərbələrdən əlavə, Azərbaycan iqtisadiyyatına
təxminən 320 milyard ABŞ dollarından çox ziyan dəymişdir.
Beynəlxalq hüquqa görə soyqırımı sülh və insanlıq əleyhinə yönələn əməldir və ən ağır cinayət hesab
edilir. Bu barədə BMT Baş Məclisinin 1948-ci il 9 dekabr tarixli 260 (III) saylı qətnaməsi qəbul edilmiş və
1951-ci il yanvarın 12-dən qüvvəyə minən "Soyqırımı cinayətinin qarşısının alınması və cəzalandırılması”
konvensiyasında soyqırımı cinayətinin hüquqi əsası təsbit olunmuşdur. Ermənistanın Azərbaycana qarşı
təcavüzü zamanı həmin konvensiyada təsbit edilmiş soyqırımı cinayətini təşkil edən bütün əməllər
azərbaycanlılara qarşı tətbiq olunmuşdur. Ermənistanın bu cinayətkar siyasətinin davamlılığını sübut edən
faktlardan biri də budur ki, təkcə XX əsrdə azərbaycanlılar 4 dəfə - 1905-1906-cı, 1918-1920-ci, 1948-1953-cü
və nəhayət, 1988-1993-cü illərdə erməni millətçiləri tərəfindən törədilən soyqırımı və etnik təmizləmələrə
məruz qalmışdır.
Yuxarıda göstərilən faktlar işğalçı Ermənistanın təcavüzkar siyasətini ifşa edir. Ona görə də Azərbaycan
dövləti bu konvensiyanı rəhbər tutaraq Ermənistan Respublikasına qarşı BMT-nin beynəlxalq məhkəməsində
iddia qaldırmaq üçün bütün hüquqi əsaslara malikdir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Xocalı
soyqırımının iyirminci ildönümü haqqında imzaladığı sərəncamda deyilir ki, "Azərbaycanlılara qarşı erməni
şovinist dairələrinin XIX-XX əsrlərdə mərhələ-mərhələ həyata keçirdiyi etnik təmizləmə siyasətinin tərkib
hissəsi olan Xocalı soyqırımı haqqında həqiqətlər dünya ictimaiyyətinə, xarici ölkələrin parlamentlərinə
çatdırılmalı, Azərbaycan xalqının və ümumən insanlığın əleyhinə yönəldilmiş bu son dərəcə ağır hərbi cinayət
beynəlxalq miqyasda öz hüquqi-siyasi qiymətini almalıdır”.
İki sahil.-2017.-28 fevral-№ 37.-S.6, 8-9.
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Xocalı soyqırımının tanınması Azərbaycanın xarici siyasətinin əsas istiqamətlərindəndir
Nəzakət Ələddinqızı
Ermənistanın Azərbaycana qarşı işğalçılıq və soyqırımı siyasətinin tərkib hissəsi olan, beynəlxalq
hüququn norma və prinsiplərinin, insan hüquq və azadlıqlarının kütləvi şəkildə və kobudcasına pozulması ilə
nəticələnən Xocalı soyqırımından artıq 26 il ötür. Bu soyqırımı erməni millətçilərinin və onların havadarlarının
Azərbaycan xalqına qarşı uzun müddət davam edən etnik təmizləmə və soyqırımı siyasətinin daha bir dəhşətli
nümunəsidir.
Beynəlxalq hüquqa əsasən, genosid ən ağır cinayətlərdəndir. Genosidin hüquqi əsası bir sıra sənədlərdə
öz əksini tapmışdır. BMT Baş Məclisinin 1946-cı il 11 dekabr tarixli qətnaməsində qeyd olunur ki, genosid
insan qruplarının yaşamaq hüququnu pozmaqla insan mənliyini təhqir edir, bəşəriyyəti insanlar tərəfindən
yaradılan maddi və mənəvi dəyərlərdən məhrum edir. Xocalıda törədilən əməllər BMT-nin məqsəd və
vəzifələrinə, ümumbəşəri dəyərlərə tamamilə ziddir. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının dörd qətnaməsinə,
Avropa Parlament Assambleyasının, islam Əməkdaşlıq Təşkilatının, Qoşulmama Hərəkatının və eləcə də, digər
beynəlxalq qurumların qərarlarına baxmayaraq, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi
beynəlxalq hüquq normalarına uyğun, ölkəmizin ərazi bütövlüyü çərçivəsində öz həllini bu günədək tapmayıb.
Ermənilərin azərbaycanlılara qarşı yürüdülən soyqırımı siyasətinin tarixi əsrləri əhatə edir. Hadisələri
ardıcıllıqla izləsək, görərik ki, Azərbaycanın başına gətirilən olaylar tarixdə, demək olar ki, eyni ssenari üzrə
cərəyan edib. Artıq dərk edirik ki, ermənilər tarixən təkcə bizlərə qarşı deyil, bütün türk dünyasına qarşı torpaq
iddiaları ilə çıxış edib və indi də etməkdədirlər. Belə ki, tarixi reallıqlar, bizə deməyə əsas verir ki, 1905-1907,
1918-1920, 1948- 1953-cü illərdə Cənubi Qafqazdakı tarixi ərazilərində etnik təmizlənmə və soyqırımı
siyasətinə məruz qalan yüz minlərlə Azərbaycan türkləri erməni daşnakları tərəfindən kütləvi surətdə qətlə
yetirilmiş və ata-baba yurdlarından deportasiya edilmişlər.
Ötən əsrin ən böyük faciələrindən biri kimi tariximizdə iz salan Xocalı soyqırımı XX yüzillikdə insanlığa
qarşı törədilən ən amansız faciələrdən sayılır. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə törədilən Xocalı
soyqırımı xalqımızın növbəti faciəsini yaşadığı bir tarixdir. Soydaşlarımızın xüsusi amansızlıqla qətlə yetirildiyi
o qış gecəsinin dəhşətli anları, hər bir azərbaycanlının qan yaddaşına elə çökmüşdür ki, bu hadisələri kiminsə
unutmağına inanmaq qeyri-mümkündür. Azərbaycan Prezidenti ilham Əliyevin vurğuladığı kimi, XX əsrin
sonunda bütün dünyanın gözü qarşısında törədilmiş, qəddarlığı və amansızlığı ilə fərqlənən Xocalı soyqırımı
erməni millətçilərinin təcavüzkar siyasətinin ən qanlı səhifəsi olmuşdur: “Bu ağır cinayətə görə siyasi-hüquqi
məsuliyyət birbaşa Ermənistanın o zamankı və indiki rəhbərliyinin, Dağlıq Qarabağdakı separatçı rejimin
üzərinə düşür”.
Xocalı soyqırımı təkcə bizlərin deyil, bütün bəşəriyyətin faciəsidir. Xocalı haqqında həqiqətin dünyada
bilinməsi, bu faciənin xalqımıza qarşı soyqırımı aktı kimi tanınması üçün Azərbaycan dövləti bütün zəruri
addımları atır. Bu sahədə məqsədyönlü fəaliyyət Ümummilli Lider Heydər Əliyevin Azərbaycanda siyasi
hakimiyyətə qayıdışından sonra başlanmışdır. Ulu Öndərin təşəbbüsü ilə Xocalı soyqırımına siyasi-hüquqi
qiymət verilmiş, fevralın 26-sı “Xocalı soyqırımı günü” elan edilmişdir.
2009-cu ildə Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, islam Konfransı Gənclər Forumunun
mədəniyyətlərarası dialoq üzrə baş əlaqələndiricisi Leyla xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə başlanmış “Xocalıya
ədalət” beynəlxalq kampaniyası bu istiqamətdə təbliğat işini daha da fəallaşdırmışdır. Faciə ilə əlaqədar dəhşətli
faktlar bu kampaniya çərçivəsində aparılan işlər sayəsində geniş beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılmış, planetin
bütün guşələrində milyonlarla insan erməni millətçilərinin əsl simasına bələd olmuşdur.
Bu il bizlər, Xocalı soyqırımının 26-cı anım ilini qeyd edirik. Azərbaycan Respublikası Prezidenti
Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin sərəncamı ilə “Xocalı soyqırımının iyirmi altıncı ildönümünün
keçirilməsinə dair tədbirlər planı” təsdiq edilib. Tədbirlər planında Bakının Xətai rayonunda, Goranboy rayon
mərkəzində və Ağcakənd qəsəbəsində Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə ucaldılmış abidələrin önünə
əklil qoyulması mərasimlərinin keçirilməsi və ictimaiyyət nümayəndələri tərəfindən Şəhidlər Xiyabanının
ziyarət edilməsi nəzərdə tutulur. Qeyd olunan sənəddə Azərbaycanın xarici ölkələrdəki səfirliklərində,
nümayəndəliklərində, konsulluqlarında və diaspor təşkilatlarında soyqırımı ilə bağlı tədbirlərin təşkili, xarici və
yerli kütləvi informasiya vasitələri, o cümlədən, teleradio kanallarında qanlı qırğını əks etdirən materialların
yayılması və internet şəbəkəsində, mütəmadi olaraq, yenilənməsi öz əksini tapıb.
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Tədbirlər planına ölkəmizdə fəaliyyət göstərən dini konfessiya və qurumlar tərəfindən Xocalı soyqırımı
qurbanlarının xatirəsinə həsr olunan anım mərasimlərinin təşkil edilməsi, idarə və təşkilatlarda, təhsil və
mədəniyyət müəssisələrində xatirə gecələri, foto-rəsm sərgiləri və şahidlərlə görüşlərin keçirilməsi də daxil
edilib.
Təbii ki, bu tarixi gündə törədilən vəhşiliklər insanlarda erməni terrorizminə, onların işğalçılıq siyasətinə,
insanlığa sığmayan əqidə və məsləkinə qarşı dərin nifrət hissi oyadır. Soyqırımı milli düşüncə tərzimizə, milli
dəyərlərimizə, milli əxlaqımıza o dərəcə nüfuz etmişdir ki, faciənin törəmə tarixini keçmiş kimi qəbul edə
bilmirik. Xalqın qan yaddaşında kök salmış hadisələr heç zaman bizi tərk etməyəcək və zaman-zaman
ağrıdacaqdır.
Xatırladıq ki, yeddi min əhalisi olan Xocalı, erməni terrorçu qrupları keçmiş SSRİ-nin 4-cü ordusunun
23-cü diviziyasının tərkibində olan 366-cı alayının köməyi ilə müxtəlif növ silahlardan atəşə tutularaq, yerlə
yeksan edilmişdir. Qəddarcasına həyata keçirilmiş terror əməliyyatı nəticəsində, 613 nəfər şəhid olmuş,
onlardan 56-cı xüsusi qəddarlıqla qətlə yetirilmiş, 487 nəfər ağır yaralanmış, 1430 nəfər əsir götürülərək
amansız işgəncələrə məruz qalmış, onların 135 nəfərinin taleyi hələ də məlum deyildir. Şəhid olanların 106
nəfəri qadın, 63 nəfəri uşaq, 70 nəfəri isə qocalar olmuşdur. 8 ailə tamamilə məhv edilmiş, 27 ailənin hərəsindən
yalnız bir nəfər sağ qalmışdır. Soyqırımı aktı zamanı öz torpaqlarını tərk etməyə məcbur olan Xocalı sakinləri
hazırda ölkəmizin 40 rayonunda məskunlaşmışlar.
Beləliklə, dünyanın gözü qarşısında ermənilər bəşəriyyət tarixində ən ağır cinayətlərdən birini - Xocalı
soyqırımını törətdilər. Xocalıda terror əməliyyatının planı əvvəlcədən hazırlanmışdı. Xocalıda erməni
terrorizminin amansızlığını təsdiq edən faktlardan biri də odur ki, terror əməliyyatı zamanı istifadəsi qadağan
olun xüsusi təhlükəli kütləvi qırğın silahlarından geniş istifadə olunmasıdır. Belə ki, vaxtilə Novosibirsk
şəhərində “Suxoy” Hərbi-Sənaye Kompleksində baş konstruktor işləyən Mixail Poqosyan keçmiş SSRİ MN-in
baş qərargahında ixtira etdiyi yeni mərmilərin radiusunu, hədəfdəymə məqamlarını sınaqdan çıxarmaq üçün ən
gözəl coğrafi cəhətdən dəyərli yer-məkan Azərbaycanın qərb zonasını təklif etmişdir və Xocalı seçilmişdir.
Xocalı şəhərində həyata keçirilən genişmiqyaslı soyqırımı zamanı SSRİ-nin hərbi-sənaye komplekslərində
möhtəşəm yer tutan “T-80” tanklarının mühərriki, tərkibində kimyəvi silahlara məxsus başlığı olan mərmilər,
Kalaşnikov avtomatına məxsus yeni güllələr, vərəm və “Sibir xorası” əleyhinə vaksinlər və zirehli geyimlər
sınaqdan çıxarılıb. Beynəlxalq ictimaiyyət bu hadisə ilə yaxından tanış olsa da, təəssüflər olsun ki, vəhşiliklərə
bəzi hallarda göz yumur.
Bu gün dünya ictimaiyyətinə Azərbaycan həqiqətləri geniş şəkildə çatdırılır. Dünya insanı Qarabağda,
Xocalıda baş verən olayları layiqli və düzgün qiymətləndirir. Bu gün Xocalı soyqırımının tanınması
Azərbaycanın xarici siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri kimi müəyyənləşdirilmişdir. Xocalı həqiqətlərinin
dünyaya çatdırılması, beynəlxalq aləmdə yayılması, eləcə də, bu soyqırımına obyektiv qiymət verilməsi
istiqamətində, davamlı olaraq, addımlar atılır. Aparılan bu uğurlu siyasətin nəticəsidir ki, dünya ölkələrinin bir
qismi tərəfindən Xocalı soyqırımının rəsmən tanıması barədə qərar qəbul edilib. Faciəni qətliam kimi tanıyan
ABŞ ştatları - Texas ştatı, Nyu-Cersi ştatı, Corciya ştatı, Men ştatı, Nyu-Meksiko ştatı, Arkanzas ştatı, Missisipi
ştatı, Oklahoma ştatı və başqa ştatları qətnamə qəbul ediblər.
Bildiyimiz kimi, belə bir faciəyə siyasi-hüquqi qiymət vermək istəməyən dövlətlər də var. Təbliğat və
təşviqatı daha da gücləndirməliyik ki, haqq səsimizi dünyaya lazımı səviyyədə çatdıra bilək. Bu gün, təbii ki,
Avropa dillərində çap olunan kitablar, çəkilən filmlər və s. Xocalı həqiqətləri ilə dünya ictimaiyyətini baş-başa
qoyur. Beynəlxalq qurumlar qarşısında fikirlərimizi qətiyyətlə söyləyə bilirik. Xocalı soyqırımı dünya
ictimaiyyətinə çatdırılması və bu istiqamətdə gerçəkləşən layihələrin artıq coğrafi məkanı ilbəil genişlənir. Bu,
Azərbaycanın dünyada formalaşan imicinin məntiqidir.
Xocalı soyqırımı təkcə Azərbaycanın deyil, bütün dünyanın və bəşərin faciəsidir. Ermənistan münaqişə
ilə bağlı qəbul edilmiş beynəlxalq sənədlərin müddəalarını yerinə yetirməli, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa
olunmalıdır. Dinc insanları məhv edən cinayətkarlar tezliklə ədalət məhkəməsi qarşısında cavab verməli və
layiqli cəzalarını almalıdırlar. Azərbaycan Prezidenti Cənab ilham Əliyevin bildirdiyi kimi, Xocalı soyqırımını
həyata keçirənlər gec-tez ədalət məhkəməsi qarşısında cavab verərək, layiqli cəzalarını alacaq və şəhidlərimizin
qanı yerdə qalmayacaqdır.
Azərbaycan xalqı işğal altındakı bütün torpaqlarını yağı düşməndən tezliklə azad edəcək və ölkəmizin
ərazi bütövlüyü bərpa olunacaqdır.
Səs.-2018.-13 fevral.-№28.-S.10.
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Xocalı soyqırımının beynəlxalq aləmdə tanıdılması
Murad Məmmədli
Xocalı soyqırımından 26 il ötür. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Ermənistan silahlı qüvvələri
Xankəndində yerləşən keçmiş SSRİ-nin 4-cü ordusunun 23-cü diviziyasına daxil olan 366-cı motoatıcı alayın 10
tankı, 16 zirehli transpartyoru, 9 piyadaların döyüş maşını, 180 nəfər hərbi mütəxəssisi və xeyli canlı qüvvəsi ilə
Xocalını mühasirəyə aldı. Ermənilər ən müasir silahlarla şəhərə hücum edərək Xocalı şəhərini yerlə-yeksan
etdilər. Çoxsaylı ağır texnika ilə şəhər tamamilə dağıdıldı, yandırıldı və insanlar xüsusi qəddarlıqla qətlə
yetirildi. Onların içərisində başları kəsilən, gözləri çıxarılan, dərisi soyulan, diri-diri yandırılan və digər şəklə
salınanlar çoxluq təşkil edirdi.
Bu gün Azərbaycanın xarici siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri də Xocalı soyqırımının beynəlxalq
aləmdə tanıdılmasıdır. Xocalı həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması, beynəlxalq aləmdə yayılması, eləcə də bu
soyqırıma obyektiv qiymət verilməsi istiqamətində davamlı olaraq addımlar atılıb.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi Əli Həsənov "Xocalı
soyqırımı: Səbəbləri, nəticələri və beynəlxalq aləmdə tanınması" kitabında yazır ki, bütün dünyanın gözü
qarşısında baş verən bu dəhşətli soyqırımının əsl mahiyyəti yalnız ümummilli lider Heydər Əliyev 1993-cü ildə
siyasi hakimiyyətə yenidən qayıtdıqdan sonra açıqlandı, 1994-cü ilin fevralında Azərbaycan Respublikasının
Milli Məclisi Xocalı soyqırımına siyasi-hüquqi qiymət verdi. Bundan əlavə azərbaycanlılara qarşı zaman-zaman
törədilmiş soyqırımı ilə əlaqədar ümummilli lider Heydər Əliyevin 1998-ci il martın 26-da imzaladığı fərmanla
31 mart - Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü elan edildi.
2002-ci il fevralın 25-də ümummilli lider Heydər Əliyev Xocalı soyqırımının 10-cu ildönümü ilə əlaqədar
Azərbaycan xalqına müraciətində bu amansız kütləvi qırğının tarixi-siyasi mahiyyətini göstərdi: "Xocalı faciəsi
200 ilə yaxın bir müddətdə erməni şovinist-millətçiləri tərəfindən azərbaycanlılara qarşı müntəzəm olaraq
həyata keçirilən etnik təmizləmə və soyqırımı siyasətinin davamı və ən qanlı səhifəsidir".
Xocalı həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması, beynəlxalq aləmdə yayılması, eləcə də bu soyqırımına
obyektiv qiymət verilməsi istiqamətində Azərbaycanın I vitse-prezidenti, Heydər Əliyev Fondu, xüsusilə onun
prezidenti, UNESCO və ISESCO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban Əliyevanın gördüyü işlər olduqca
təqdirəlayiqdir. Belə ki, Fond bəşəriyyətin ən böyük faciələrindən olan Xocalı soyqırımı haqqında faktların
dünyaya çatdırılması istiqamətində çox sistemli və ardıcıl fəaliyyət göstərir.
2007-ci il fevralın 26-da Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə Brüsseldə təşkil olunan "Təcavüzün
qurbanları" adlı foto və uşaq rəsmlərinin sərgisi də bu həqiqətlərin beynəlxalq aləmə çatdırılması işinin
davamıdır. Fond soyqırımı haqqında həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması üçün həmin il fevralın 1926-da Türkiyənin İstanbul və daha 25 vilayətində "Xocalı həftəsi" adlı tədbirlər proqramı çərçivəsində anım
mərasimləri keçirildi. Bundan başqa, Xocalı faciəsinin beynəlxalq aləmdə tanıdılması istiqamətində 2008-ci il
fevralın 14-də Berlində keçirilmiş "Xocalı soyqırımı və 1915-ci il hadisələrindəki gerçəklər" adlı elmi konfrans
da son dərəcə əhəmiyyətli oldu.
Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə Xocalı faciəsinin 20-ci ildönümü 2012-ci ildə dünyanın 100-dən
artıq nöqtəsində qeyd olundu. Xocalı soyqırımına həsr olunmuş silsilə tədbirlər Fondun hazırladığı təbliğat
materialları əsasında həyata keçirilir. Hazırda Heydər Əliyev Fondunun ayrı-ayrı ölkələrdə geniş miqyasda
təşkil etdiyi və faciənin həqiqətlərinin yayılmasına yönəldilmiş anım tədbirləri Leyla Əliyevanın rəhbərlik etdiyi
Rusiya Federasiyasındakı nümayəndəlik tərəfındən İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Əməkdaşlıq və Dialoq
Uğrunda Gənclər Forumu (İƏT GF) çərçivəsində uğurla davam edir.
2008-ci il mayın 8-də Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Şuşa şəhərinin işğal edilməsinin
ildönümündə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Gənclər Forumunun mədəniyyətlərarası dialoq üzrə baş
əlaqələndiricisi Leyla xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə "Xocalıya ədalət!" kampaniyası təsis edilmiş və 2009-cu
ilin fevralından bu kampaniyaya start verildi. "Xocalıya ədalət!" beynəlxalq informasiya və təşviqat
kampaniyasının əsas məqsədi dünya ictimaiyyətini Xocalı soyqırımı ilə əlaqədar məlumatlandırmaq, qətliama
beynəlxalq aləmdə mənəvi-siyasi qiymət verilməsinə və bu qanlı qırğının qurbanlarının xatirəsinin anılmasına
nail olmaqdır. Hazırda faciənin mənəvi və siyasi-hüquqi səviyyədə tanınmasına yönəlmiş bu kampaniya bir çox
ölkələrdə uğurla həyata keçirilir. Bununla yanaşı, 2009-cu ilin iyulunda İƏT GF ilə ISESCO arasında
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imzalanmış anlaşma nəticəsində Xocalı faciəsi haqqında məlumatın İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan
ölkələrinin tarix dərsliklərinə salınması barədə razılıq əldə edildi.
2010-cu il yanvarın 31-də İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərin Parlament İttifaqının (İƏT Pİ)
Uqandanın paytaxtı Kampala şəhərində keçirilən və 51 ölkənin parlament heyətləri başçılarının iştirak etdiyi VI
sessiyasında forumun təşəbbüsü ilə "İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Gənclər Forumu ilə İslam Əməkdaşlıq
Təşkilatı Parlament İttifaqı arasında əməkdaşlıq haqqında" qətnamə imzalandı. "Xocalıya ədalət!" beynəlxalq
kampaniyası çərçivəsində qəbul olunmuş qətnamədə Xocalı faciəsinə "Erməni silahlı qüvvələri tərəfindən dinc
əhalinin kütləvi qətliamı" və "İnsanlığa qarşı cinayət" kimi qiymət verildi. Qətnamədə "Xocalıya ədalət"
beynəlxalq kampaniyasına həm milli, həm də beynəlxalq səviyyədə tam dəstək verməyə çağıran bənd də öz
əksini tapdı. Bu, beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən Xocalı faciəsini "insanlığa qarşı cinayət" kimi tanıyan ilk
sənəddir.
2011-ci il yanvarın 19-da Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin paytaxtı Əbu-Dabidə İƏT Pİ Şurasının XIII
sessiyasında "Xocalıya ədalət!" beynəlxalq kampaniyasına dəstək olaraq Xocalı faciəsini "insanlığa qarşı
törədilmiş kütləvi cinayət" kimi tanımağa çağıran Əbu-Dabi Bəyannaməsi qəbul edildi. 2012-ci il yanvarın 31də İƏT Pİ-nin üzvü olan dövlətlərin İndoneziyanın Palembanq şəhərində keçirilən VII sessiyası "Xocalıya
ədalət!" beynəlxalq kampaniyasını dəstəklədiyini bir daha təsdiq etdi. "Azərbaycan Respublikasına qarşı
Ermənistan Respublikasının təcavüzü" adlı son illər davamlı olaraq qəbul edilən qətnaməyə forumun təşəbbüsü
ilə xüsusi bir bənd də əlavə olundu. Xocalı faciəsinə həsr edilən bölmədə qeyd edilir: "Konfrans üzv ölkələrin
parlamentlərini 2012-ci ildən etibarən (faciənin 20 illiyi) 1992-ci il fevralın 26-da Ermənistan silahlı qüvvələri
tərəfindən dinc azərbaycanlı əhaliyə qarşı həyata keçirilən və soyqırımı xarakteri daşıyan kütləvi qırğını
tanımağa çağırır və Xocalı qırğınını törədənlərin məsuliyyətə cəlb olunmasını tələb edir".
Bu tanınma 2009-cu ildən həyata keçirilən "Xocalıya ədalət!" beynəlxalq kampaniyasının fəaliyyətinin
məntiqi nəticəsi oldu. Münaqişə ilə bağlı qəbul edilmiş beynəlxalq sənədlər arasında bu qətnamədə ilk dəfə
olaraq Xocalı faciəsinə soyqırımı aktı səviyyəsində siyasi-hüquqi qiymət verildi. Nəzərə alsaq ki, İƏT
Parlament İttifaqı öz sıralarında dünya parlamentlərinin dörddə birini cəmləşdirən və ən böyük parlamentlərarası
beynəlxalq qurumlardandır, onda bu qətnaməni Xocalı faciəsinin erməni millətçiləri tərəfindən Azərbaycan
xalqına qarşı aparılan soyqırımı siyasətinin tərkib hissəsi kimi beynəlxalq səviyyədə tanınması və bu cinayəti
törədənlərin hüquqi məsuliyyətə cəlb edilməsi üçün çox mühüm əhəmiyyətli bir sənəd kimi qiymətləndirmək
olar
2012-ci il noyabrın 15-17-də İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Xarici İşlər Nazirləri Şurasının (İƏT XİNŞ)
Cibutidə keçirilən 39-cu sessiyasında İƏT XİNŞ Xocalı faciəsini ilk dəfə olaraq soyqırımı aktı kimi tanıdı. İƏT
XİNŞ üzvü olan ölkələri və İƏT-in qurumlarını kampaniyanın fəaliyyətində fəal iştirak etməyə və dəstək
olmağa, bu soyqırımı aktının beynəlxalq və milli səviyyələrdə insanlığa qarşı cinayət kimi tanınması üçün səy
göstərməyə çağırdı.
İƏT-in ali orqanı olan və təşkilatın dövlət və hökumət başçılarının iştirakı ilə 2013-cü il fevralın 6-7-də
Misirin paytaxtı Qahirə şəhərində keçirilən 12-ci Zirvə Toplantısında Xocalı faciəsi soyqırımı aktı və insanlığa
qarşı törədilmiş cinayət kimi tanındı. 2013-cü il dekabrın 9-11-də Qvineyanın paytaxtı Konakridə keçirilmiş 57
ölkənin üzv olduğu İƏT XİNŞ-nin 40-cı sessiyası Xocalı faciəsini soyqırımı aktı kimi tanıdığını bir daha bəyan
etdi. Qətnamə layihəsində "Xocalıya ədalət!" kampaniyasına dair xüsusi bənd yer aldı.
2014-cü il fevralın 18-19-da İranın paytaxtı Tehranda İƏT Pİ-nin Konfransının 9-cu sessiyasında "İƏT
Parlament İttifaqı ilə İƏT GF arasında əməkdaşlıq" adlı qətnamədə növbəti dəfə Xocalı faciəsi "soyqırımı aktı
və insanlığa qarşı törədilmiş cinayət" kimi qiymətləndirildi. 2015-ci il mayın 27-28-də İƏT XİNŞ Xocalı
faciəsinin soyqırımı aktı olduğunu bir daha təsdiqləndi. Şuranın Küveytdə keçirilən 42-ci sessiyasında qəbul
edilən qətnamədə, üzv dövlətlər və İƏT qurumları "Xocalıya ədalət!" kampaniyasında fəal iştirak etməyə
çağırılır, həmçinin Xocalı faciəsini törədənlərin məsuliyyətə cəlb olunmasının vacibliyi bildirilir.
2016-cı il yanvarın 25-də İƏT Pİ-nin 11-ci konfransında "İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Gənclər Forumu
ilə İƏT Pİ arasında əməkdaşlıq" adlı yekdilliklə qəbul edilən qətnamədə Xocalı faciəsi soyqırımı aktı və
insanlığa qarşı cinayət kimi tanındı (AZƏRTAC). Qətnamədə, həmçinin Xocalı soyqırımını törədən
cinayətkarların cəzalandırılması üçün İƏT-ə üzv ölkələrin parlamentlərini zəruri addımların atılmasına çağıran
müddəa öz əksini tapıb.
Yeri gəlmişkən, İƏT-in baş katibi Xocalı soyqırımının 26-cı ildönümü münasibətilə həmin cinayətdə
həyatını itirmiş hər kəsin xatirəsini yad edib. Təşkilatın mətbuat xidmətinin yaydığı məlumatda bildirilir ki,
Xocalı hadisəsi Ermənistan tərəfindən Azərbaycan ərazisinin qeyri-qanuni işğalının nəticəsidir. O, işğal
olunmuş Azərbaycan ərazilərində mülki azərbaycanlı əhaliyə qarşı törədilmiş hərəkətlərin müharibə cinayətləri,
81

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

XX əsrin faciəsi Xocalı soyqırımı

insanlıq əleyhinə cinayətlər və genosid kimi qiymətləndirildiyi İƏT Xarici İşlər Nazirləri Şurasının əvvəlki
sessiyalarında qəbul edilmiş qətnamələrə və islam sammitinin 12-ci iclasının Qahirə Yekun Kommunikesinə
istinad edib. Baş katib Azərbaycan Respublikasının öz ərazilərinin işğalına son qoyulması və ərazi
bütövlüyünün bərpası istiqamətində təşəbbüslərinə və səylərinə İƏT-in tam dəstəyini bir daha ifadə edib.
Həsənov kitabında yazır ki, Xocalı soyqırımının tanıdılması və qətliama siyasi qiymət verilməsi
istiqamətində görülən işlər artıq daha ciddi nəticələr verməkdədir. Belə ki, Xocalı soyqırımının ildönümləri
Türkiyədə, Rusiyada, Almaniyada, ABŞ-da, Ukraynada, Qazaxıstanda, Gürcüstanda, Küveytdə və dünyanın bir
çox ölkələrində qeyd olunur. Elə bu günlərdə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın "Xocalı soyqırımını
unutmadıq və əsla unutmayacağıq" fikri qardaş dövlətin həmişə yanımızda olduğunun göstəricisidir.
Ötən illər ərzində Xocalı soyqırımının ABŞ-da tanınması istiqamətində də xeyli işlər görülüb. Bu
istiqamətdə ilk addım 2010-cu il fevralın 25-də atılıb. Belə ki, həmin gün Massaçusets ştatının Nümayəndələr
Palatası Xocalıda qırğın törədilməsi faktının tanınması haqqında qətnamə qəbul edib. 2011-ci il iyunun 11-də
isə ABŞ-ın Texas ştatı Ermənistan tərəfindən Xocalıda çox ağır cinayət törədilməsi faktını tanıyıb. Ştatın
Nümayəndələr Palatası tərəfindən qəbul edilmiş 535 nömrəli qətnamədə Azərbaycanın Xocalı şəhərinin dinc
sakinlərinin Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən qırğına məruz qalması pislənilir.
Bu prosesin davamı olaraq 2012-ci il fevralın 22-də Nyu-Cersi ştatı, daha sonra isə Corciya ştatı Xocalı
qətliamı ilə bağlı qətnamə qəbul edib. Corciya ştatının Nümayəndələr Palatasında 1594 saylı qətnamə
Azərbaycan və türk diasporunun həyata keçirdiyi kampaniya nəticəsində qəbul edilib. 2012-ci il martın 23-də
isə daha bir Amerika ştatı - Men ştatının Nümayəndələr Palatası Xocalı soyqırımının 20-ci ildönümü ilə
əlaqədar qətnamə qəbul edib. Bunun ardınca, 2013-cü il yanvarın 28-də Nyu-Meksiko ştatının əvvəlcə senat,
sonra isə Nümayəndələr Palatasında, ABŞ-ın Arkanzas ştatının Nümayəndələr Palatası fevralın 8-də, senatı isə
fevralın 11-də, fevralın 25-də isə Missisipi ştatı Xocalı soyqırımına dair qətnamələr qəbul edib. Daha sonra
martın 4-də Oklahoma ştatı, 8-də İndiana ştatı, 18-də Pensilvaniya ştatının Baş Assambleyası və Tennesi
ştatının qanunverici orqanının Nümayəndələr Palatasında, aprelin 3-də Vest Virciniya ştatının qanunverici
orqanının Nümayəndələr Palatasında Xocalı faciəsinin 21-ci ildönümü ilə bağlı qətnamə qəbul edilmiş, mayın
3-də isə Konnektikut ştatının Baş Assambleyası Xocalı qətliamını rəsmən tanıyıb.
2015-ci ilin fevralında Arizona ştatının Senatı (yuxarı palata) Xocalı hadisələrini soyqırımı kimi tanıyan
qətnamə qəbul etmiş, mart ayında isə Yuta ştatının qubernatoru tərəfindən Xocalı qətliamının tanınması ilə bağlı
sənəd imzalanıb. 2016-cı ildə ABŞ-ın Nebraska, Havay, Montana və Aydaho ştatları Xocalı soyqırımının
tanınması ilə bağlı xüsusi bəyannamə imzalamış və bununla da ABŞ-da Xocalı soyqırımını tanıyan ştatların sayı
21-ə çatıb. Qeyd edək ki, bütün bunlar işğalçı Ermənistanın təcavüzkar siyasətini ifşa edir.
Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinə Dəstək Fondunun maliyyə
dəstəyi ilə çap olunur
Ekspress.-2018.-23 fevral.-№36.-S.10.
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Xocalı soyqırımının dünyada tanınması tarixi zərurətdir
Əli Həsənov,
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi,
professor
Tarixi faktlar göstərir ki, Azərbaycan xalqı erməni millətçilərinin davamlı olaraq etnik təmizləmə,
soyqırımı və təcavüzkarlıq siyasətinə məruz qalaraq, öz tarixi torpaqlarından didərgin salınmış, qaçqın və
məcburi köçkünə çevrilmişlər. “Böyük Ermənistan” ideyası ilə yaşayan ermənilər öz məqsədlərinə çatmaq
üçün xarici himayədarların köməyi ilə müxtəlif vaxtlarda azərbaycanlılara qarşı terror və soyqırımı həyata
keçirməklə etnik təmizləmə siyasəti aparmışlar. Təkcə XX əsrdə azərbaycanlılar 4 dəfə – 1905-1906-cı, 19181920-ci, 1948-1953-cü və 1988-1993-cü illərdə soyqırımı və etnik təmizləmələrə məruz qalmışlar.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi, professor Əli
Həsənovun “Xocalı soyqırımının dünyada tanınması tarixi zərurətdir” sərlövhəli məqaləsi bu fikirlərlə
başlayır. AZƏRTAC məqaləni təqdim edir.
XX əsrin əvvəllərində erməni millətçiləri “Daşnaksütyun” partiyasının proqramında irəli sürülən
“böyük Ermənistan” ideyasını reallaşdırmaq istiqamətində fəaliyyətini genişləndirərək öz tarixi torpaqlarında
yaşayan azərbaycanlıları planlı surətdə doğma yurdlarından qovmaqla etnik təmizləmə və soyqırımı siyasətini
həyata keçirmişlər. Nəticədə 1905-1906-cı illərdə ermənilər Bakıda, Gəncədə, Qarabağda, İrəvanda,
Naxçıvanda, Ordubadda, Şərur-Dərələyəzdə, Tiflisdə, Zəngəzurda, Qazaxda və başqa yerlərdə dinc
azərbaycanlılara qarşı qırğınlar törətmiş, əhali amansızlıqla qətlə yetirilmiş, şəhər və kəndlər yandırılmış və
dağıdılmışdır. Erməni silahlı dəstələri Şuşa, Zəngəzur və Cəbrayıl qəzalarında, İrəvan və Gəncə
quberniyalarında azərbaycanlılar yaşayan 200-dən artıq yaşayış məntəqəsini viran qoymuş, on minlərlə
soydaşımız öz doğma yurdlarından qaçqın və məcburi köçkün düşmüşdür.
Bu prosesin davamı olaraq, 1917-ci ilin dekabrında Qafqaz işləri üzrə müvəqqəti fövqəladə komissar
təyin edilən S.Şaumyan azərbaycanlıların kütləvi qırğınının təşkilatçısı və rəhbərinə çevrildi. Erməni silahlı
qüvvələri tərəfindən 1917-ci ilin əvvəllərindən 1918-ci ilin mart ayına qədər olan dövrdə İrəvan quberniyasında
197, Zəngəzur qəzasında 109, Qarabağda 157 kənd dağıdılmış, digər bölgələrdə 60 yaşayış məskəni məhv
edilmiş, yandırılmış və viran qoyulmuşdur.
1918-ci il martın 31-də və aprelin ilk günlərində minlərlə dinc azərbaycanlı yalnız milli mənsubiyyətinə
görə məhv edilmişdir. Həmin günlərdə erməni-bolşevik birləşmələri Bakıda 12 min dinc azərbaycanlını qətlə
yetirmişlər. Bu qanlı hadisələr zamanı insanlar evlərində diri-diri yandırılmış, eləcə də xüsusi işgəncələrlə və
amansızlıqla öldürülmüşdür.
Ümumilikdə, 1918-1920-ci illərdə ermənilər tərəfindən törədilmiş kütləvi qırğınların Bakı, Quba,
Şamaxı, Kürdəmir, Lənkəranla yanaşı, Şuşada, İrəvan quberniyası ərazisində, Zəngəzurda, Naxçıvanda,
Şərurda, Ordubadda, Qarsda və başqa bölgələrdə amansız şəkildə davam etdirilməsi nəticəsində on minlərlə
azərbaycanlı ən qəddar üsullarla qətlə yetirilmişdir.
1948-1953-cü illərdə Ermənistan SSR-də yaşayan azərbaycanlıların tarixi torpaqlarından, xüsusilə də
İrəvan və onun ətraf rayonlarından kütləvi şəkildə deportasiya olunması nəticəsində 150 minə yaxın soydaşımız
zorakılıqla Azərbaycanın aran rayonlarına köçürülmüşdür.
XX əsrin 80-ci illərinin ikinci yarısında ermənilər özlərinin yaxın və uzaq xaricdəki himayədarlarının
köməyi ilə yenidən Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsinə dair ərazi iddiaları irəli sürdülər.
1988-ci ildən başlayaraq qonşu Ermənistan dövləti beynəlxalq hüquq normalarını kobud şəkildə
pozaraq, BMT üzvü olan digər bir suveren ölkəyə - Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları qaldıraraq, ölkəmizin
Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətini və ətrafdakı 7 rayonunu işğal etmiş (dövlətin ümumi ərazisinin 20 faizi), bir
milyondan artıq dinc əhalini (ölkə əhalisinin hər 8 nəfərindən birini) öz doğma yurd-yuvasından didərgin
salmaqla etnik təmizləmə həyata keçirmişdir. Ermənistanın bölgədə apardığı təcavüzkar siyasətin nəticəsi
olaraq, 30 ilə yaxındır ki, Cənubi Qafqazda silahlı münaqişə və qanlı toqquşmalar davam edir. Azərbaycanın və
beynəlxalq sülhyaratma qurumlarının, ilk növbədə, BMT və ATƏT-in bütün səylərinə baxmayaraq, hələ də
Ermənistan işğal etdiyi torpaqlardan geri çəkilmək istəmir və bölgədə dayanıqlı sülhün bərqərar olmasına ciddi
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maneə törədir. Hazırda Cənubi Qafqazda hər an yeni silahlı toqquşmalar və qanlı müharibələr başlaya bilər ki,
bu da yeni-yeni insan fəlakətlərinə səbəb olar.
Davakar erməni millətçiləri son iki əsrə yaxın bir müddətdə dövlət səviyyəsində Cənubi Qafqazdakı
tarixi Azərbaycan torpaqları və Türkiyənin Şərqi və Cənub-Şərqi Anadolu ərazilərində mifik “böyük
Ermənistan” dövləti yaratmaq ideyasını gerçəkləşdirmək məqsədilə davamlı olaraq Türkiyə türklərinə və
azərbaycanlılara qarşı qanlı terror, kütləvi qırğın, deportasiya və etnik təmizləmə kimi bəşəri cinayətlər
törətməkdə davam edirlər. Onlar yenə də dövlət səviyyəsində rəsmi millətçi-şovinist ideologiya həyata
keçirərək, erməni “alim”lərinin əli ilə bölgənin real tarixini saxtalaşdırmış, erməni xalqının bir neçə nəslinə milli
müstəsnalıq, türk-müsəlman xalqlarına qarşı düşmənçilik ruhu aşılamış, kəskin mənəvi təcavüz kampaniyası
apararaq indiki Ermənistan ərazisini yerli azərbaycanlılardan tam təmizləmişlər. Cənubi Qafqazda yaşanan və
beynəlxalq hüquqa zidd bütün belə proseslər, insanlığa sığmayan bütün hadisələr dünyadakı erməni diasporu
tərəfindən bilərəkdən təhrif edilmiş, dünya ictimaiyyətinin nəzərində “əzabkeş və məzlum” erməni, “zalım”
türk-müsəlman və azərbaycanlı obrazları yaradılmışdır.
XX əsrin 80-ci illərinin ikinci yarısında da ermənilər SSRİ-də yaranmış siyasi vəziyyətdən istifadə edib,
dərhal Azərbaycana qarşı açıq ərazi iddiası irəli sürmüş, bir neçə günün içərisində Ermənistanda yaşayan 200
minə qədər azərbaycanlını kütləvi şəkildə deportasiyaya məruz qoymuş, ardınca Dağlıq Qarabağın azərbaycanlı
icmasına qarşı kütləvi terror və qırğınlar həyata keçirməyə başlamışlar. Ermənistan SSR Ali Soveti 1989-cu il
dekabrın 1-də Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin Ermənistana birləşdirilməsi barədə hüquqazidd qərar qəbul
etmiş və bununla da Dağlıq Qarabağ probleminin əsl mahiyyətinin Azərbaycana qarşı əsassız ərazi iddialarından
ibarət olduğunu nümayiş etdirmişdir. Eyni federativ dövlətdə birləşən bir respublikanın digər respublikaya qarşı
ərazi iddiasına heç bir hüquqi reaksiya verilməmiş, əksinə, Sovet İttifaqının o zamankı rəhbərliyinin
ermənipərəst siyasəti mövcud vəziyyətin getdikcə kəskinləşməsinə, DQMV ərazisində və Azərbaycanın
Ermənistanla həmsərhəd bölgələrində ermənilər tərəfindən azərbaycanlılara qarşı terror, kütləvi qırğın və etnik
təmizləmə cəhdlərinin geniş miqyas almasına təkan vermişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, Ermənistan Ali
Sovetinin həmin qərarı sonra da ləğv edilməmiş, Robert Köçəryan 1989-cu ildə Ermənistan parlamentinin
deputatı, 1998-ci ildə isə Ermənistan prezidenti seçilərkən həmin qərarın ona tamhüquqlu Ermənistan
vətəndaşlığı verməsi “faktı”na istinad etmişdir. Eyni “hüquq”dan sonradan onun varisi olan Serj Sarkisyan da
bəhrələnmişdir.
1992-ci ilin əvvəllərindən Ermənistan silahlı qüvvələri öz təcavüzkar siyasətlərini genişləndirərək
Dağlıq Qarabağ və ətraf ərazilərdəki azərbaycanlılar yaşayan bütün yaşayış məntəqələrini bir-birinin ardınca
işğal etməyə başlamışdır. Qısa zaman kəsiyində Xocavənd, Cəmilli, Meşəli, İmarət-Qərvənd, Kərkicahan,
Malıbəyli, Quşçular, Qaradağlı və digər kəndlər zəbt olunmuş, əhalinin bir qismi əsir götürülmüş, onların
əmlakı və mal-qarası mənimsənilmişdir.
1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Ermənistan dövlətinin nizami hərbi birləşmələri keçmiş
sovet ordusunun Xankəndi şəhərində yerləşən 366-cı motoatıcı alayının iştirakı ilə aylarla mühasirədə
saxlanılan Xocalı şəhərinə hücuma keçərək, bir gecənin içində onu yerlə-yeksan etmişlər. Bu qanlı aksiya
zamanı dinc əhaliyə amansızlıqla divan tutulmuş, 613 nəfər qətlə yetirilmiş, meyitlər təhqir olunmuş, 1275 nəfər
girov götürülmüşdür. Onlardan 150 nəfərin taleyi hələ də məlum deyil. Qətlə yetirilənlərin 63 nəfəri uşaq, 106
nəfəri qadın və 70 nəfəri qoca idi. Hərbi təcavüz nəticəsində 8 ailə tamamilə məhv edilmişdir.
Xocalı soyqırımını törətməkdə düşmənin məqsədi Azərbaycan xalqını sarsıdaraq onun suverenlik
əzmini qırmaq, ərazi bütövlüyü uğrunda apardığı mübarizədən çəkindirmək və torpaqlarını zorla ələ keçirmək
idi. XX əsrin sonunda dünyanın gözü qarşısında baş verən, qəddarlığı və amansızlığı ilə xüsusi fərqlənən Xocalı
soyqırımı təcavüzkar erməni siyasətinin ən qanlı səhifəsidir. Bu ağır cinayətə görə siyasi-hüquqi məsuliyyət
birbaşa Ermənistanın o zamankı və sonrakı rəhbərliyinin, həmçinin Dağlıq Qarabağdakı separatçı rejimin
üzərinə düşür.
Ermənistan Xocalı faciəsini törətdikdən sonra Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzün miqyasını daha da
genişləndirmiş, Dağlıq Qarabağın hüdudlarından kənara çıxaraq daha 7 rayonu işğal etmiş, bir milyona yaxın
azərbaycanlını öz doğma ev-eşiyindən didərgin salaraq qaçqın və məcburi köçkünə çevirmişdir.
Azərbaycan dövləti başda ümummilli lider Heydər Əliyev olmaqla, sonrakı 15 ildə isə Prezident İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə Xocalı soyqırımının dünyada tanıdılması, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi barədə həqiqətlərin beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılması, təcavüzkarın ifşası və işğal edilmiş
torpaqlarımızın azad olunması üçün bütün zəruri addımları atıb və atmaqdadır. Azərbaycan dövləti belə
taleyüklü məsələnin həlli ilə bağlı bütün milli resursların, o cümlədən diaspor qurumlarının imkanlarından
həmişə istifadə etmiş, bu istiqamətdə irəli sürülən əksər ictimai təşəbbüsləri dəstəkləmişdir. Son illərdə Heydər
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Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə dünyada geniş vüsət almış “Xocalıya
ədalət!” (Justice for Khojaly) beynəlxalq kampaniyasına Azərbaycanda və xaricdə fəaliyyət göstərən çoxsaylı
vətəndaş cəmiyyəti institutları da qoşularaq, ayrı-ayrı ölkələrin dövlət qurumlarını və ictimaiyyətini, beynəlxalq
təşkilatları bu faciəyə adekvat qiymət verməyə çağırırlar.
Hazırda:
• dünyanın 13 ölkəsi parlament səviyyəsində,
• ABŞ-ın 22 ştatı parlament səviyyəsində,
• İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Xocalı soyqırımını rəsmən tanımışdır.
• Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi 2010-cu il 22 aprel tarixli qərarında Xocalının azərbaycanlılardan
ibarət mülki əhalisinin qırılmasını "müharibə cinayətləri və ya insanlığa qarşı cinayətlər kimi qiymətləndirilə
bilən xüsusilə ağır əməllər" kimi müəyyən etmişdir.
Bundan başqa, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü məsələsi və Ermənistanın işğalçı dövlət olması faktı:
• BMT Təhlükəsizik Şurasının 1993-cü il aprel-noyabr aylarında qəbul etdiyi 822, 853, 874 və 884
nömrəli qətnamələrində,
• ATƏT-in 1996-cı il Lissabon Sammitinin qərarında,
• BMT Baş Assambleyasının 60-cı (2006) və 62-ci (2008) sessiyalarının çıxardığı “Azərbaycanın işğal
edilmiş ərazilərində vəziyyət” adlı qətnamələrində,
• AŞPA-nın (2005) qərarında,
• Avropa Parlamentinin (2010) qətnaməsində,
• Avropa İttifaqının “Şərq tərəfdaşlığı” Sammitinin Bəyannaməsində (2017),
• Avropa İttifaqı-Azərbaycan “Tərəfdaşlıq Prioritetləri” razılaşmasında (2018),
• Qoşulmama Hərəkatı dövlət və hökumət başçılarının XVI (Tehran, 2012) və XVII (Marqarita, 2016)
sammitlərinin qərarlarında,
• İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının (İƏT) dövlət və hökumət başçılarının VII (Mərakeş, 1994), VIII (İran,
1997) və IX konfranslarında (Qətər, 2000) qəbul edilmiş qətnamələrdə, XI (Seneqal, 2008) və XII (Misir, 2013)
zirvə toplantılarının yekun sənədlərində, eləcə də İƏT Xarici İşlər Nazirləri Şurasının müxtəlif konfranslarında
qəbul edilmiş çoxsaylı qətnamə və yekun sənədlərində,
• ECO-nun 13-cü Sammitinin (İslamabad, 2017) yekun bəyanatında və s. beynəlxalq qurumların
qərarlarında Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyinə, beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərinin
toxunulmazlığına hörmət ifadə edilmiş, münaqişənin məhz bu prinsiplər əsasında həllinin vacibliyi qeyd
olunmuşdur.
• Eyni zamanda, NATO-nun 2006-cı ildən bəri keçirilən əksər zirvə toplantılarının, o cümlədən Nyuport
(2014), Varşava (2016) və Brüssel (2018) sammitlərinin yekun kommunikelərində Cənubi Qafqazdakı
münaqişələrin ölkələrin ərazi bütövlüyü, suverenliyi və Helsinki Yekun Aktına əsaslanaraq həlli prinsipinin öz
əksini tapması Azərbaycanın mənafeyinə cavab verir.
Bütün bunlara baxmayaraq, hazırda Ermənistan beynəlxalq hüquq normalarını pozaraq öz işğalçılıq
siyasətini davam etdirir və Cənubi Qafqazda dayanıqlı sülhün bərqərar olmasına ciddi maneçilik törədir.
Həmçinin dünyadakı erməni diasporu və lobbisi Dağlıq Qarabağ problemini, Ermənistan dövlətinin işğalçılıq
siyasətini, evindən qovulmuş bir milyona yaxın azərbaycanlının böyük faciəsini, Azərbaycan torpaqlarının işğal
altında saxlanması faktını, Xocalı qətliamını və bu qəbildən olan digər qanlı cinayətləri unutdurmaq, diqqətdən
kənarda saxlamaq məqsədilə xüsusən də bizim fəallaşdığımız ildönümü tədbirləri zamanı, davamlı olaraq, 1915ci il hadisələrini gündəmə gətirib qardaş Türkiyəyə qarşı qondarma “erməni soyqırımı” iddiası qaldırırlar.
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın rəhbərlik etdiyi AKP hakimiyyətə gəldikdən sonra ilk
atdığı addımlardan biri 1915-ci il hadisələri ətrafında aparılan kampaniyanın qərəzini ifşa etmək olmuş, qardaş
ölkə bu yöndə bir çox beynəlxalq tədbirlərin təşəbbüsçüsü və ev sahibi kimi çıxış etmişdir. Təəssüf ki, Prezident
Ərdoğanın tarixin obyektiv araşdırılması üçün arxivlərin açılması və birgə komissiyaların təşkili haqqında
çağırışları əks tərəfdən dəstək almamışdır. Bu gün Türkiyə və Azərbaycan prezidentləri həm ölkələrimizin
daxilində, həm də beynəlxalq müstəvidə türk-müsəlman dünyasının maraqlarının müdafiəsi, problemlərinin
həlli naminə nümunəvi birgə fəaliyyət, həmrəylik nümayiş etdirirlər.
Bu həmrəylikdən örnək götürərək həm Azərbaycanın, həm də qardaş Türkiyənin vətəndaş cəmiyyəti
təşkilatları, əli qələm tutan bütün ziyalıları rəsmi dövlət orqanlarının həyata keçirdiyi tədbirlərə hər cür dəstək
verməklə Xocalı soyqırımı və Azərbaycan torpaqlarının işğalı, eləcə də 1915-ci il hadisələri ilə bağlı gerçək
faktları dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırmalı, tarixin obyektiv qavranılmasına və adekvat hüquqi-siyasi
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qiymətinin almasına çalışmalıdırlar. Ümumiyyətlə, bu işləri daha fəal, davamlı və sistemli şəkildə həyata
keçirməklə biz mütləq nəticələr əldə edə bilərik.
Bu məqsədlə Azərbaycan və türk diaspor təşkilatları da öz çevikliyini və mütəşəkkilliyini artırmalı,
əlaqələndirilmiş şəkildə fəaliyyət göstərməlidir. 2007-ci ilin noyabrında Türkiyə və Azərbaycan prezidentlərinin
birgə təşəbbüsü ilə Bakıda keçirilmiş Türk Dövlət və Cəmiyyətlərinin XI Dostluq, Qardaşlıq və Əməkdaşlıq
Qurultayında Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə
çatdırılması, azərbaycanlılara qarşı erməni işğalçıları tərəfindən törədilmiş soyqırımı, terror aktları və digər
cinayətlərin beynəlxalq miqyasda ifşası istiqamətində türkdilli ölkələr və icmalar tərəfindən birgə tədbirlərin
görülməsi haqqında tövsiyələrin həyata keçirilməsi ilə bağlı fəaliyyətlərini genişləndirməlidirlər.
Təəssüf ki, bəzi dövlətlər qondarma “erməni soyqırımı” haqqında əsassız qərarlar qəbul ediblər. Biz
həmin ölkələrdə də ardıcıl iş aparmalı, onların vətəndaş cəmiyyətləri ilə işləməyin məqbul səmərəli üsullarını
tapmalıyıq. Soydaşlarımız yerli və beynəlxalq ənənəvi media, eləcə də sosial şəbəkələr vasitəsilə geniş
kampaniyalar təşkil etməli, soyqırımı problemlərini, o cümlədən Xocalı faciəsinə dair real faktları elmi
konfranslarda, simpoziumlarda və digər toplantılarda təqdim etməlidirlər.
Məlumdur ki, münaqişənin nizama salınması üçün aparılan danışıqlarda da Ermənistan qeyrikonstruktiv mövqedən çıxış edərək işğalçılıq siyasətindən əl çəkmir. Digər tərəfdən isə, BMT və ATƏT kimi
beynəlxalq təşkilatların öz təklif və qətnamələrini həyata keçirmək üçün konkret fəaliyyət göstərməməsi
danışıqlar prosesində irəliləyişin əldə olunmasına maneə törədir. Bununla yanaşı, keçən 27 il ərzində ATƏT
çərçivəsində yaradılan Minsk qrupu və bu qrupa həmsədrlik edən dövlətlər “ikili standartlar” prinsipindən çıxış
edərək, münaqişənin ədalətli həll olunması üçün Ermənistana qarşı heç bir təzyiq göstərmək niyyətində
olmamışlar.
Buna baxmayaraq, Azərbaycan dövləti beynəlxalq təşkilatların, xüsusilə də münaqişəni dinc vasitələrlə
nizama salmaq üçün fəaliyyət göstərən ATƏT-in sülhyaratma təkliflərinə hörmətlə yanaşaraq onun işində
müntəzəm və əməli şəkildə iştirak edir. Bu da münaqişənin nizama salınması istiqamətində aparılan
danışıqlarda Azərbaycanın, ilk növbədə, sülh variantına üstünlük verdiyinə sübutdur.
Münaqişənin nizama salınmasında Azərbaycanın tutduğu mövqe birmənalıdır. Yəni, problem yalnız
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və ölkəmizin beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri çərçivəsində həllini
tapmalıdır. Bu mövqe beynəlxalq hüququn normaları və prinsipləri, BMT Nizamnaməsi, Helsinki Yekun Aktı
və münaqişənin nizamlanması istiqamətində qəbul edilmiş çoxsaylı beynəlxalq sənədlərə əsaslanır. Eyni
zamanda, münaqişənin dinc vasitələrlə nizama salınması istiqamətində bütün beynəlxalq təşkilatların qəbul
etdiyi sənədlər Azərbaycanın mövqeyinin bir daha gücləndirilməsi və məsələnin beynəlxalq hüququn prinsipləri
əsasında həllinin təsdiqlənməsi deməkdir.
Bu səbəbdən, Qarabağ həqiqətləri haqqında dünya ictimaiyyətinin məlumatlandırılması istiqamətində
keçirilən tədbirlərin coğrafiyasını genişləndirməli və Ermənistanın işğalçılıq siyasətinin beynəlxalq aləmdə ifşa
edilməsinə nail olmaq üçün bütün qüvvələrimizi birləşdirərək bundan sonra da daha ciddi çalışmalı, Azərbaycan
dövlətinin bu istiqamətdə apardığı siyasətə öz töhfəmizi verməliyik.
AZƏRTAC
2019, 25 fevral
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Xocalı soyqırımının beynəlxalq cinayət kimi tanınmasının hüquqi əsasları
Faiq İsmayılov
SSRİ hökumətinin diz çökməyə başladığı tarixi şəraitdən istifadə edən ermənilər 1992-ci ilin fevralında
Xocalı şəhərinin əhalisinə vəhşicəsinə divan tutdular. Fevralın 25-dən 26-na keçən gecə ermənilər Rusiyanın 4cü ordunun 23-cü diviziyasının 366-cı motoatıcı alayının və Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin tabeçiliyində
olan silahlı qrupların, müxtəlif ölkələrdən gəlmiş muzdlu əsgərlərin, köməkliyi ilə Xocalı şəhərinə silahlı basqın
edərək, bütöv bir şəhəri yer üzündən sildilər. Hücum zamanı 613 azərbaycanlını məhz azərbaycanlı olduqlarına
görə güllələdilər.
Xocalı hadisəsi zamanı həlak olmuş insanların meyitləri müayinə olunarkən onlarda baş dərisinin
soyulması, burun və qulaq qığırdaqlarının kəsilməsi, dişlərin sındırılması, qadınlarda döşlərin kəsilməsi,
müxtəlif kəsici-deşici alətlərlə yetirilmiş xəsarətlər, üzərindən hərbi texnika keçməsi, bədənin müxtəlif
ətraflarında alçaqcasına edilmiş zorakılıq əməliyyatları müşahidə edilmişdir. Məhkəmə tibbi ekspertizanın
müayinəsindən keçən 181 meyitdə (130 kişi, 51 qadın), qəlpədən (20 nəfər), güllədən (151 nəfər), küt alətdən
(10 nəfər) ölümlər aşkarlanıb. 13 meyit azyaşlı uşaq olub. Ölənlərin 40 nəfəri baş nahiyəsindən, 74 nəfəri döş
qəfəsindən, 17 nəfəri qarın nahiyəsindən, 11 nəfəri isə ətraf nahiyələrdən xəsarət alıb. Meyitlərin 3 nəfərində
ətrafların donması, 33 nəfərdə işgəncə ilə ölüm – qadınlarda döşlərin kəsilməsi, onların cinsiyyət üzvlərinə odlu
silahdan atəş açılması, ölənlərin burun və qulaqlarının kəsilməsi, başın dərisinin soyulması, dişlərin, göz
almalarının çıxarılması, kişilərin cinsiyyət üzvlərinin kəsilməsi, üzərindən hərbi texnikanın keçilməsi əlamətləri
müşahidə olunub.
"Soyqırımı" anlayışının hüquqi mənası BMT Baş Assambleyasının 9 dekabr 1948-ci il tarixli 260 A (III)
saylı qətnamə ilə qəbul etdiyi "Soyqırımı cinayətinin qarşısının alınması və ona görə cəzalar haqqında"
Konvensiya ilə müəyyən edilmiş hər hansı milli, etnik, irqi və ya dini qrupların tam və ya qismən məhv edilməsi
niyyəti ilə aşağıdakı cinayət hərəkətlərini əhatə edir:
− belə bir qrupun üzvlərinin qətlə yetirilməsi;
− qrup üzvlərinə ciddi bədən xəsarətləri və əqli pozğunluq yetirilməsi;
− hər hansı belə bir qrup üçün qəsdən onun tam və ya qismən məhvinə hesablanmış həyat şəraitinin
yaradılması;
− belə bir qrup arasında uşaq doğumunun qarşısının alınmasına hesablanmış tədbirlər;
− uşaqların zorakılıqla bir insan qrupundan digərinə verilməsi.
Soyqırımı cinayəti üçün xüsusi niyyətin olması zəruri element sayılır. Bu obyektiv cizgi, soyqırımı
cinayətini digər analoji beynəlxalq cinayətlərdən fərqləndirir.
Soyqırımı cinayətini təşkil edən əməllərdən hər biri şüurlu və əvvəlcədən düşünülmüş olur. Bu əməllər
heç bir halda təsadüf və ya ehtiyatsızlıq nəticəsində törədilə bilməz. Eyni zamanda, belə bir hərəkətin törədilmə
niyyətinin vaxtı və onların mümkün nəticələrinin ümumi dərki onların, soyqırımı kimi tövsif olunması üçün
kifayət deyil. Burada hərəkətin mənfi nəticələri ilə bağlı cinayətkar qərəzin və ya konkret niyyətin xüsusi
istiqamətini üzə çıxarmaq tələb olunur.
Erməni silahlı qüvvələrinin təcavüzündən xilas olmağa can atan Azərbaycan mülki əhalisinin (Xocalı
sakinlərinin) əvvəlcədən xüsusi olaraq hazırlanmış pusqu yerlərindən avtomatlardan, pulemyotlardan və digər
silah növlərindən atəşə tutulması soyqırımı niyyətini sübut edir. Bu cinayətin məhz azərbaycanlı milli qrupuna
qarşı yönəlmiş olduğu göz qabağındadır.
Soyqırımı cinayətinin təhlili zamanı onun 3 əsas hissəsi üzə çıxarılır:
− məlum, milli, etnik, irqi və ya dini qrupun varlığı;
− belə bir qrupun tamamilə və ya qismən məhv edilməsi niyyətinin olması (mens rea);
− məlum qrupa münasibətdə soyqırım kimi təfsir olunan hərəkətlərdən hansısa birinin törədilməsi
(actusreus).
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Soyqırım aktı mütləq milli, etnik, irqi və ya dini qrupa qarşı yönəlmiş olmalıdır. Digər qrupa qarşı,
məsələn siyasi və sosial qrupa qarşı yönəlmiş belə hərəkətlər soyqırımı kimi tövsif oluna bilməz. Soyqırımı
anlayışı qadağan olunan hərəkətin ümumi nəticələri üzrə konkret niyyətin olmasını tələb edir.
Soyqırım cinayətinin tövsif olunmuş əlaməti olaraq niyyət özündə bir neçə fərqli tərkib hissələrini
birləşdirir:
niyyət bu və ya digər konkret qrupa mənsub şəxslərin təsadüfi olaraq bir nəfərinin və ya bir neçə nəfərinin
məhv edilməsindən ibarət olmamalı, bütövlükdə qrupun məhv edilməsindən ibarət olmalıdır. Soyqırımı
qurbanlarının müəyyən edilməsinin həlledici əlaməti onların fərdiliyi deyil, məhz onların qrupa mənsubluğudur;
niyyət qrupun məhv edilməsindən ibarət olmalıdır. Soyqırımı bütöv bir insan qrupunun mövcudluğa
hüququnu tanımaqdan imtina etməkdir. Ayrıca bir insanın qətlə yetirilməsi (soyqırımı) ayrıca bir fərdin
yaşamağa hüququnu tanımaqdan imtina kimi xarakterizə olunur. Müvafiq olaraq, actus reus (qadağan edilmiş
hərəkat) bir adamla məhdudlaşa bilər, lakin mens rea (niyyət) qrupun mövcudluğuna qarşı yönəlmiş olmalıdır;
− niyyət qrupun məhz tamamilə və ya qismən məhvindən ibarət olmalıdır;
− niyyət məhz milli, etnik, irqi və ya dini qruplardan birinin məhv edilməsindən ibarət olmalıdır.
Soyqırım cinayətinə görə, məsuliyyətin tövsif olunması üçün bütöv qrupun məhv edilməsi kimi son
nəticəyə nail olunma tələb edilmir. Bunun üçün etnik qrupun tamamilə və ya qismən məhv edilməsi niyyəti ilə
cinayətin obyektiv tərəfini təşkil edən hərəkətlərdən birini törətmək yetərlidir. Soyqırımın obyektiv tərəfi olan
"məhv etmək" anlayışı fiziki və ya bioloji təsir yolu ilə «həyatdan məhrum etmək» anlamına gəlir.
BMT-nin beynəlxalq məhkəməsi "Barselona Traction" işi üzrə qərarında soyqırımı aktının qadağan
edilməsi üzrə öhdəliyi erga omnes öhdəlikləri adlandırmışdır. Beynəlxalq məhkəmə "Soyqırım cinayətlərinin
qarşısının alınması və ona görə cəzalar" Konvensiyasının əsasında duran prinsipləri bütün dövlətlər üçün
məcburi xarakterli normalar kimi tanımışdır.
Aşağıdakı sənədlər Xocalı hadisələrini beynəlxalq hüquq əsasında soyqırımı cinayəti aktı kimi tövsif
etməyə imkan verir:
BMT Baş Assambleyası tərəfindən 260 A (III) saylı qətnamə ilə qəbul edilmiş 9 dekabr 1948-ci il tarixli,
"Soyqırımı cinayətinin qarşısının alınması və ona görə cəzalar" Konvensiyası;
Nürnberq Hərbi Tribunalının Nizamnaməsi (hərçənd Nizamnamədə soyqırım cinayətinə birbaşa istinad
edilməsə də, soyqırımı təşkil edən hərəkətlər onda bəşəriyyətə qarşı cinayətlər və hərbi cinayətlər kimi tövsif
olunur);
− Beynəlxalq Cinayət Tribunalının keçmiş Yuqoslaviya üzrə Nizamnaməsi (maddə 4);
− Beynəlxalq Cinayət Tribunalının Ruanda üzrə Nizamnaməsi (maddə1);
− Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin statusu (maddə 6);
− Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi (maddə 103);
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin "Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında" 26 mart 1998-ci il tarixli
Fərmanı.
İnsanlığa qarşı yönəlmiş irimiqyaslı cinayət olan Xocalı qətliamı azərbaycanlıları qorxutmaq, onların
mübarizə əzmini qırmaq, beləliklə azərbaycanlıları min illərlə yaşadıqları doğma yurd yerlərindən qovaraq, bu
xalqa məxsus torpaqları işğal etmək, oradakı tarixi, arxeoloji, mədəniyyət abidələrini dağıdıb məhv etmək,
mənimsəmək və s. bu kimi çirkin məqsədlər güdürdü. XX əsrin ən dəhşətli faciəsi olan Xocalı soyqırımı
Azərbaycana qarşı erməni siyasətinin ağır və faciəvi nəticəsidir.
Hərbi and. - 2019.- 28 fevral. - № 8. - S. 5.
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Beynəlxalq təşkilatlarda müzakirələr
BMT-nin Millətlər Sarayında Xocalı faciəsi müzakirə olunub
Ermənistanın BMT-nin Cenevrə ofisindəki nümayəndəliyi tədbirin işini poza bilməyib
Dialoq və Əməkdaşlıq uğrunda İslam Konfransı Gənclər Forumunun (DƏ-İKGF) təşəbbüsü ilə İnsan
Haqları Günü - dekabrın 10-da BMT-nin Cenevrə ofisinin Millətlər Sarayında silahlı münaqişələr zamanı insan
hüquqlarının kütləvi pozulması problemlərinə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans keçirilib. Forumdan APA-ya
verilən məlumata görə, konfrans bir saat gec başlayıb. Buna səbəb Ermənistanın BMT-nin Cenevrə ofisindəki
daimi nümayəndəliyinin tədbirin işini pozmaq cəhdləri olub. Onlar konfransın formatının guya BMT-nin
qaydalarına zidd olduğu arqumentini səsləndiriblər. Təşkilatçıların verdiyi izahatdan sonra mötəbər qonaqların
konfransda iştirakı da nəzərə alınmaqla tədbir planlaşdırıldığı kimi BMT-nin Millətlər Sarayında öz işinə
başlayıb.
DƏ-İKGF baş katibi Elşad İsgəndərov məruzəsində Ruanda və Serebrenitsa (Bosniya) faciələri ilə
yanaşı, Xocalı qətliamının da İslam Konfransı Təşkilatının (İKT) sənədlərində tanındığını deyib və bu məsələ
ilə bağlı mədəniyyətlərarası dialoq çərçivəsində İKT və Avropa strukturlarının əməkdaşlığının vacibliyini
vurğulayıb.
"Xocalıya ədalət" kampaniyasının Litvadan olan koordinatoru Yeva Lukosevite Qarabağ müharibəsinin
qanlı səhifəsi olan bu faciə haqqında kampaniya fəallarının hazırladığı multimedia təqdimatı ilə çıxış edib.
Ermənistan nümayəndələri bir neçə dəfə konfransı pozmağa cəhd ediblər. Ermənistanın BMT-dəki
nümayəndəliyində çalışan diplomat V. Gevorqyan Ermənistan ordusunun bu kütləvi qətldə iştirakını inkar edib.
E. İsgəndərov isə cavab olaraq Ermənistan rəsmilərinin hələ də beynəlxalq ictimaiyyəti aldatmaqda davam
etdiyini söyləyib: "Ermənistanda bu cinayətdə öz liderlərinin hansı rol oynadıqlarını yaxşı bilirlər. Məhz o
zaman Dağlıq Qarabağdakı erməni silahlı qüvvələrinin komandirlərindən olan, indi sizin ölkəyə başçılıq edən
prezident Böyük Britaniyadan olan jurnalist Tomas De Vaala müsahibəsində etiraf etmişdi ki, Xocalıda erməni
silahlılarının əsas məqsədi azərbaycanlılarda dinc əhalinin öldürülməsinin yolverilməzliyi ilə bağlı formalaşmış
"stereotipi" məhv etmək olub". Forumun baş katibi çıxışında adı çəkilən kitabdan iqtibas gətirib.
Azərbaycanın BMT-nin Cenevrədə yerləşən qərargahındakı daimi nümayəndəliyinin rəhbəri Elçin
Əmirbəyov isə erməni diplomatlarını BMT-də insan hüquqları ilə bağlı müzakirə olunan məsələləri
siyasiləşdirməyə cəhd göstərməkdə ittiham edib: "Erməni diplomatiyasının qeyri-hökumət təşkilatlarının
təşəbbüslərinə mane olmaq, bu tipli tədbirləri pozmaq praktikasına tez-tez rast gəlinir. Bu konfransda
Ermənistan nümayəndəsinin çıxışı müxtəlif ölkələrdən olan iştirakçıların Xocalı qırğını qurbanlarının
hüquqlarının bərpa olunmasının zəruriliyi ilə bağlı söylədikləri mülahizələrlə tam uyğunsuzluq təşkil edir. Lakin
onlar "Xocalıya ədalət" kampaniyası təşkilatçılarının irəli sürdüyü əsaslandırılmış arqumentlərlə rastlaşdılar.
Son illər Azərbaycanın aktiv xarici siyasətinin nəticələrindən olan bu kampaniya öncədən perspektivsiz mövqe
seçən rəsmi İrəvanı narahat etməkdədir".
Konfransın sonunda qəbul edilmiş xüsusi məruzə BMT-nin Nyu-York və Cenevrədəki ofislərinə, o
cümlədən digər beynəlxalq təşkilatlara göndəriləcək.
“Kaspi”.-2009.-12-14 dekabr.-N.222.-S.1.
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Xocalı faciəsi ATƏT sessiyasında
Xocalı faciəsi ATƏT Parlament Assambleyasının (PA) qış sessiyasında yenidən diqqət mərkəzində
olacaq. Azərbaycanın beynəlxalq təşkilatdakı nümayəndə heyəti Xocalı faciəsinin növbəti ildönümü ərəfəsində
soyqırım faktını qurumun toplantısında təmsil olunan 56 dövlətin nümayəndələrinin diqqətinə çatdıracaq. Faciə
ilə bağlı foto, video məlumatlar və hazırlanmış nəşrlər quruma üzv ölkələrin deputatlarına paylanacaq.
ATƏT PA-nın fevralın 18-19-da Vyanada keçiriləcək qış sessiyasında assambleyanın sədri, ATƏT-in
fəaliyyətdə olan sədri, Qazaxıstanın xarici işlər naziri, eləcə də Avstriya Milli Şurasının sədri çıxış edəcəklər.
İclasda Əfqanıstandakı vəziyyət, Ukraynada seçkilər müzakirə olunacaq, gender məsələlərinə dair məruzə
təqdim ediləcək.
Sessiya işini iqtisadi, siyasi, təhlükəsizlik, elm və texnologiya, demokratiya, insan haqları və humanitar
məsələlər üzrə komitələrdə davam etdirəcək. Assambleyanın toplantısında və komitələrin iclaslarında
Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvləri çıxış edəcək, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı məsələni gündəmə
gətirəcəklər.
Nümayəndə heyətinin üzvü, Milli Məclisin Aqrar siyasət komitəsinin sədri Eldar İbrahimov bildirib ki,
sessiya çərçivəsində ATƏT Parlament Assambleyasının Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi
üzrə xüsusi nümayəndəsi Qoran Lenmarkerin vasitəçiliyi ilə Cənubi Qafqaz ölkələri parlamentləri üzvlərinin
görüşü nəzərdə tutulub.
Milli Məclisin deputatları səfər çərçivəsində Avstriya-Azərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupunun
üzvləri, eləcə də ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri ilə də görüşəcəklər. Görüşdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
həlli prioritet məsələ olacaq.
“Mədəniyyət”.-2010.-12 fevral.-N.11.-S.2.
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AŞPA-da Xocalı soyqırımı ilə bağlı sənəd yayılıb
SƏNƏDİ MÜXTƏLİF ÖLKƏLƏRDƏN OLAN 25 NƏFƏRDƏN ÇOX MİLLƏT VƏKİLİ İMZALAYIB

Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvü Qənirə Paşayevanın
hazırladığı və assambleyanın müxtəlif ölkələrdən olan 25-dən artıq millət vəkilinin imzaladığı sənəd yayılıb.
APA-nın Avropa bürosunun xəbərinə görə, sənəddə deyilir: “Xocalı soyqırımı Azərbaycan tarixinin ən dəhşətli,
faciəli səhifələrindən biridir. 19 il bundan əvvəl – 26 fevral 1992-ci ildə Ermənistan silahlı qüvvələri 366-cı
motoatıcı alayın yardımı ilə Azərbaycanın Xocalı şəhərini işğal etdi və yüzlərlə günahsız insanı etnik
mənsubiyyətinə gərə vəhşicəsinə qətlə yetirərək soyqırım törətdi. Bu soyqırım zamanı 613 insan – 106 qadın, 63
uşaq və 70 yaşlı insan vəhşicəsinə qətlə yetirildi, təxminən 1000-ə yaxın mülki vətəndaş əlil oldu, 8 ailə
tamamilə məhv edildi, 130 uşaq valideynlərindən birini, 25 uşaq isə hər ikisini itirdi. 1275 mülki vətəndaş əsir
alındı. 150 insan haqqında hələ də məlumat yoxdur. Bu hadisələr nəticəsində Xocalı şəhəri tamamilə dağıdılaraq
məhv edildi. Sadalanan faktlar bəşəriyyətə qarşı törədilmiş bu cinayətə düzgün və ədalətli siyasi-hüquqi qiymət
verilməsini tələb edir”.
Sənəd haqqında APA-ya açıqlama verən Qənirə Paşayeva bu yazılı bəyannamənin AŞPA-da yayılması
ilə yanaşı, assambleyanın iclasında da elan edildiyini bildirib: “Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvləri
assambleyanın iclasında Xocalı soyqırımı mövzusunu qaldırıb, millət vəkillərinə bu barədə ətraflı məlumat
verilib, Heydər Əliyev Fondunun hazırladığı kitablardakı fotolar çıxışlar zamanı parlamentarlara göstərilib.
Azərbaycanlı millət vəkilləri Xocalıda azərbaycanlılara qarşı törədilmiş bu soyqırımın insanlığa qarşı böyük bir
cinayət kimi tanınması və bu cinayəti törədənlərin ədalət qarşısında cavab verməsi üçün AŞPA-nın da səylərini
gücləndirməsinin vacibliyi vurğulayıblar”.
Yeri gəlmişkən, AŞPA-nın dünənki plenar iclasında İtaliyalı parlamentar Luka Volontenin hazırladığı
“Yaxın Şərqdə xristianlara qarşı edilən zorakılıqlar” adlı hesabatı ətrafında müzakirələrdə Azərbaycan
nümayəndə heyətinin üzvü Qənirə Paşayeva da çıxış edib.
APA-nın Avropa bürosunun məlumatına görə, o, dinlər və mədəniyyətlərarası dialoqun daha da
genişləndirilməsi üçün daha çox çalışmağın zəruriliyini vurğulayıb: “Mən öz ölkəmi örnək göstərmək istəyirəm.
Azərbaycanda müsəlmanlar, xristianlar, yəhudilər bir-biri ilə çox gözəl münasibətdədirlər. Ermənistanın
işğalçılıq əməllərinə baxmayaraq, Azərbaycan xalqı Bakıdakı erməni kilsəsinə də toxunmayıb. Bu gün
Azərbaycanda minlərlə erməni yaşayır. Təəssüf ki, eyni vəziyyəti AŞ üzvü olan Ermənistanda görə bilmirik.
Ermənistanda azərbaycanlılara məxsus məscid və mədəni abidələr, eyni zamanda işğal edilən Azərbaycan
torpaqlarında bütün dini və mədəni abidələr dağıdılıb və bu proses indi də davam edir. Bizim əsas vəzifəmiz
AŞPA və üzv ölkələr olaraq, həm ölkələrimiz daxilində, həm də dünyada mədəniyyətlər və sivilizasiyalararası
dialoq sahəsində daha çox iş görməkdir. Azərbaycanda həm dövlət, həm də Heydər Əliyev Fondu tərəfindən
dinlər və mədəniyyətlərarası dialoq sahəsində müxtəlif tədbirlər keçirilir. Biz AŞPA-nı bu sahədə xoşagəlməz
halların aradan qaldırılması üçün həm üzv ölkələrdə, həm də beynəlxalq səviyyədə lazımi tədbirlər görülməsi
baxımından Azərbaycandan örnək götürməyə çağırırıq”.
Deputat Aydın Abbasov da çıxışında bəzi separatçı qruplar tərəfindən dini faktorlardan istifadə etmək
cəhdləri və XX əsrin iqtisadi, ekoloji və demoqrafik problemlərinə baxmayaraq, Azərbaycanın xalqların sülh və
əmin-amanlıq şəraitində birgə yaşaması sayəsində unikal örnək verdiyini və verməkdə davam etdiyini söyləyib:
“Azərbaycan Asiya ilə Avropa arasında körpü rolunu oynayır. Bu faktı diqqətə çatdırım ki, Azərbaycanın həm
on ildir, AŞ-nin, eyni zamanda İslam Konfransı təşkilatının üzvüdür. 1999-cu ildə Azərbaycanda tolerantlıq
günü qeyd olunur. Ölkə prezidenti bütün dini icmaları əsas bayramları münasibətilə hər il təbrik edir. Biz fərqli
dini təriqətlər arasında birgə tədbirlərin təşkili üçün bütün səylərimizin işə salmalı, insanlar və dinlər arasında
qarşıdurma yaratmamalı, əksinə onların arasındakı məsafəni daha da yaxınlaşdırmalıyıq”.
“525-ci qəzet”.-2011.-28 yanvar.-N.16.-S.1, 3.
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AŞPA-da Xocalı soyqırımının 20 illiyi ilə bağlı yazılı bəyanat yayılmışdır
Avropa Şurası Parlament Assambleyasında (AŞPA) Xocalı soyqırımının 20 illiyi ilə bağlı yazılı
bəyanat yayılmışdır. Azərbaycanın qurumdakı nümayəndə heyətinin üzvü Qənirə Paşayevanın
hazırladığı bəyanata müxtəlif ölkələrdən olan millət vəkilləri də imza atmışlar. Sənədin AŞPA-nın yazılı
bəyanatı kimi qəbul edildiyi assambleyanın iclasında yeni seçilmiş sədr Jan-Klod Minyon tərəfindən elan
olunmuşdur.
Bəyanatda bildirilir ki, Xocalı soyqırımı Azərbaycanın və ümumiyyətlə bəşər tarixinin ən dəhşətli
səhifələrindən biridir. Bu amansız və qəddar soyqırımı bəşəriyyət tarixində törədilmiş qeyri- insani və kütləvi
xarakterli terror aktlarından biridir.
Daha sonra qeyd olunur ki, bu il fevralın 26-da Xocalı faciəsinin 20 ili tamam olur. 20 il bundan əvvəl
Ermənistan silahlı qüvvələri keçmiş SSRİ-nin Xankəndidəki 366-cı motoatıcı alayının çoxsaylı ağır hərbi
texnikasının və şəxsi heyətinin köməyi ilə Azərbaycanın Xocalı şəhərini işğal etmiş və onun dinc sakinlərini
amansızcasına soyqırımına məruz qoymuşdur. Xocalı faciəsi zamanı 106-sı qadın, 63-ü uşaq və 70-i qoca
olmaqla 613 nəfər amansızlıqla qətlə yetirilmiş, 1000-ə yaxın müxtəlif yaşlarda dinc mülki əhali şikəst edilmiş,
8 ailə tamamilə məhv edilmişdir. 130 uşaq bir valideynini, 25 uşaq hər iki valideynini itirmişdir. 1275 mülki
vətəndaş girov götürülmüşdür, onlardan 150-nin taleyi hələ də naməlumdur.
Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycanın Xocalı şəhərini tamamilə yerlə-yeksan etmişdir.
Yazılı bəyanatda Avropa Şurası və digər beynəlxalq təşkilatlar bu soyqırımına hüquqi və siyasi qiymət
verilməyə çağırılır. Sənəddə deyilir: "Bütün bunları nəzərə alaraq biz (bu sənədi imzalayan millət vəkilləri)
beynəlxalq ictimaiyyəti, o cümlədən AŞPA-nı bu qeyri-insani, qəddar cinayəti pisləməyə, habelə Ermənistan
silahlı qüvvələri tərəfindən bəşəriyyət əleyhinə törədilmiş bu qanlı aksiyaya müvafiq hüquqi və siyasi qiymət
verməyə çağırırıq".
Əsgər ƏLİYEV,
AzərTAc-ın xüsusi müxbiri
Strasburq
“Xalq qəzeti”.-2012.-28 yanvar.-N 21.-S.3.
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"Bir neçə ölkədə Xocalı soyqırımının tanınması gözlənilir"
BAHAR MURADOVA: "BU İSTİQAMƏTDƏ BAŞQA ÖLKƏLƏRİN PARLAMENTARİLƏRİ İLƏ CİDDİ İŞ
APARACAĞIQ"

"Biz bu il bir neçə ölkədə "Xocalı soyqırımı"nın tanınması barədə qərarın qəbul edilməsini gözləyirik".
Bu fikirləri parlamentin vitse-spikeri, Azərbaycanın ATƏT Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin
rəhbəri Bahar Muradova jurnalistlərə açıqlamasında səsləndirdi: "İslam Əmək- daşlıq Təşkilatı Parlament
İttifaqı, Meksika və Pakistanın qanunvericilik orqanları Xocalı soyqırımını tanıyıb. Milli Məclisdəki dostluq
qruplarının üzvləri də onun tanınması istiqamətində səylərini artıracaq, başqa ölkələrin parlamentariləri ilə ciddi
iş aparacaqlar".
B. Muradova müxtəlif ölkələrin ATƏT Parlament Assambleyasındakı deputatlarına Xocalı soyqırımı ilə
bağlı müraciətlər göndərildiyini diqqətə çatdırdı: "ATƏT PA-nın qarşıdakı iclasının gündəliyinə Xocalı
soyqırımı ilə bağlı məsələ salınmayıb. Amma biz Xocalı soyqırımı ilə bağlı həqiqətlərin çatdırılması və bu
soyqırımını törədənlərin cəzalandırılması istiqamətində fəaliyyətimizi da- vam etdiririk".
Vitse-spiker bir neçə gün əvvəl İranın Azərbaycana nota verməsi məsələsinə də münasibət bildirdi:
"Çətin vəziyyətdə olan İran qonşu ölkələrlə münasibətdə ehtiyatlı olmalıdır. İran düşdüyü bu ağır vəziyyətdə
qonşuları ilə münasibətdə yumşaq formada desək, ehtiyatlı olmalıdır. Azərbaycan hətta düş- mən ölkələrlə belə
münasibətləri diplomatik çərçivədə qurur. Biz İranla da münasibətləri diplomatik çərçivədə saxlamalıyıq".
Əfsun
“Üç nöqtə”.-2012.-17 fevral.-№28.-S.4.
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Xocalı soyqırımını dünyada necə tanıdaq?
Aqil ASLAN
BDU-nun doktorantı, jurnalist
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi haqqında həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə
çatdırılması, Azərbaycanın ədalətli mövqeyinin müdafiə edilməsi bu gün Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan
insanının, Azərbaycan diaspor təşkilatlarının qarşısında duran vacib məsələlərdən biridir. Münaqişə zamanı
Ermənistanın ölkəmizə vurduğu Xocalı yarası isə xüsusilə dünyanın diqqətinə çatdırılmalıdır ki, artıq bu
istiqamətdə bir neçə ildir mühüm addımlar atılır.
Siyasi qərarlar hüquqi qərarlara yol açacaq
Erməni hərbi quldurlarının 1992-ci il fevralın 26-da azərbaycanlılara qarşı törətdiyi Xocalı soyqırımı, çox
təəssüf ki, üstündən 23 il keçməsinə baxmayaraq öz hüquqi qiymətini almayıb. Yəni bu cinayətin təşkilatçıları
və iştirakçıları həbs edilməyib, onlar üzərində nə yerli məhkəmə, nə də beynəlxalq hərbi tribunal qurulub. 2007ci ildə Respublika Hərbi Prokurorluğu Xocalı soyqırımı ilə bağlı təqsirli bilinən şəxslərin cinayət məsuliyyətinə
cəlb edilib cəzalandırmasına dair qərar qəbul edib, 26 nəfər barəsində axtarış elan olunub, 296 nəfərin barəsində
isə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlbetmə barədə qərar qəbul edilib. "İnterpol"un Milli Mərkəzi Bürosu onlar
barəsində axtarış elan etsə də, indiyədək cinayətkarlar tutulub Azərbaycana verilmir. Əfsuslar olsun ki, bəzi
hallarda "İnterpol" məsələyə siyasi cəhətdən baxır. Hansı ki, "Soyqırımı cinayətinin qarşısının alınması və
cəzalandırılması haqqında" Konvensiyanın 7-ci maddəsində göstərilir ki, təqsirlilərin verilməsi (ekstradisiyası)
məsələsində soyqırımı və yaxud 3-cü maddədə sadalanan digər əməllər siyasi cinayət kimi sayılmır.
Fikrimcə, bütün bunlara baxmayaraq, Azərbaycan dövləti Xocalıda baş verənlərə hüquqi, siyasi və mənəvi
qiymət verilməsi üçün hər vasitədən istifadə etməlidir və edir. Prezident İlham Əliyevin 2014-cü il fevralın 13də "Xocalıya ədalət!" kampaniyasının keçirilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında sərəncamının məqsədi də məhz
beynəlxalq səviyyədə keçirilən "Xocalıya ədalət!" kampaniyasının fəaliyyət dairəsini genişləndirməyi nəzərdə
tutur. Bu gün "Xocalıya ədalət!" kampaniyası dünyanı gəzir, beynəlxalq kürsülərdən insanları haqsızlığa, zülmə
və zülmkarlığa, terrorçuluğa qarşı mübarizəyə çağırır. Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla
Əliyevanın təşəbbüsü ilə 2008-ci il mayın 8-də elan edilən bu kampaniya Xocalı soyqırımının və Qarabağ
həqiqətlərinin dünyaya çatdırılmasında böyük uğurlar əldə etməkdədir. Kampaniyanın keçirildiyi bu 6 ildə
Xocalı soyqırımı təkcə ildönümü ərəfəsində deyil, bütün il boyu beynəlxalq aləmdə təbliğ olunması nəticəsində
artıq bir neçə dövlət Azərbaycan həqiqətlərini tanıyır, Xocalı faciəsini soyqırım və ya qətliam kimi qəbul
edirlər.
İlk dəfə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı (İƏT) Xocalı faciəsini insanlığa qarşı cinayət və soyqırım aktı kimi
tanıyıb. Bundan sonra 9 dövlət - Meksika, Pakistan, Kolumbiya, Çexiya, Bosniya və Herseqovina, Peru,
Panama, İordaniya, Honduras parlamentləri Xocalı soyqırımını tanıyan sənəd qəbul edib. 2015-ci ilin fevralın
26-da Arizona və martın 2-də isə Yuta ştatları da daxil olmaqla 2012-ci ildən bu günədək ABŞ-ın 17 ştatı
Xocalı faciəsini qətliam kimi tanıyıb.
Təbii ki, adıçəkilən təşkilatın, dövlətlərin və ABŞ ştatlarının qərarları siyasi qərarlardır. Lakin bu cür siyasi
qərarların çoxluğu önəmli məsələdir və bu cür qərarlar gec də olsa Xocalı soyqırımına hüquqi qiymət
verilməsinə gətirib çıxarda bilər. Odur ki, bu istiqamətdə Azərbaycan dövləti, Azərbaycan insanı dayanmadan
çalışmalıdır.
Qətliam, yoxsa soyqırım?
Xocalıda baş verənlər heç də adi qətliam deyil. Təəssüf ki, dünya mətbuatı, hətta dost Türkiyə mətbuatı
"Xocalı qətliamı" terminindən istifadə etməyə üstünlük verir. Eyni zamanda bu hadisəni insanlıq əleyhinə
cinayət kimi də qeyd edirlər. Əslində isə bu hadisə soyqırım cinayəti kimi tanınmalıdır. Soyqırım isə beynəlxalq
cinayətlərin ən ağırıdır. Ona görə ki, soyqırım bütöv bir insan qrupunun yaşamaq hüququnu tanımamaq, ondan
imtina etmək deməkdir. Xocalı şəhərində törədilmiş müdhiş cinayətlərin xarakteri və miqyası bu soyqırımı
aktının BMT Baş Məclisinin 1948-ci il 9 dekabr tarixli qətnaməsi ilə qəbul edilmiş "Soyqırımı cinayətinin
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qarşısının alınması və cəzalandırılması haqqında" Konvensiyada ifadə olunmuş tərifə tam uyğun gəldiyini sübut
edir. Konvensiyanın 2-ci maddəsinə görə, soyqırım hər hansı milli, etnik, irqi və ya dini qrupun qismən və ya
bütövlükdə məhv edilməsi məqsədilə törədilən aşağıdakı hərəkətlərdən biridir: a) bu cür qrup üzvlərinin
öldürülməsi; b) bu cür qrup üzvlərinə ağır bədən xəsarətlərinin və yaxud əqli qabiliyyətinə ciddi zərər
yetirilməsi; c) qəsdən hər hansı bir qrupun tam və ya qismən fiziki məhvini nəzərdə tutan həyat şəraiti
yaradılması; d) bu cür qrup daxilində doğumun qarşısını almağa yönəlmiş tədbirlərin həyata keçirilməsi; e) bir
insan qrupuna mənsub olan uşaqların zorla başqa qrupa verilməsi.
Qeyd edim ki, Xocalı faciəsini əks etdirən video çəkilişlər, foto şəkillər, Xocalı şahidlərinin istintaqa
ifadələri, onların mətbuatdakı müsahibələri, hətta xarici ölkə jurnalistlərinin beynəlxalq mətbuatda dərc etdikləri
yazı və fotoları Konvensiyanın bu maddəsindəki "e" bəndi istisna olmaqla bütün bəndlərə tam uyğun gəlir. Yəni
Xocalıda öldürülənlər məhz türk (azərbaycanlı) olduğuna görə qətlə yetirilib, azərbaycanlılara qarşı ağıq bədən
xəsarətləri yetirilib, onların pusquya salınaraq güllələnməsi bu qrupun tam və ya qismən fiziki məhvini nəzərdə
tutan həyat şəraitinin yaradılmasıdır, hamilə qadınların güllələnməsi və ya qarınlarının yarılması qrup daxilində
doğumun qarşısını almağa yönəlmiş tədbirdir.
Konvensiyanın 3-cü maddəsində a) soyqırım; b) soyqırımı törətməyə yönəlmiş gizli sövdələşmə; c)
soyqırımı törətməyə birbaşa və açıq təhrik; d) soyqırımı törətməyə yönəlmiş qəsd; e) soyqırımda iştiraka görə
cəza nəzərdə tutulur.
Soyqırım üçün ən əhəmiyyətli ünsür spesifik niyyətin olmasıdır. Xocalı soyqırımı ermənilərin özləri
tərəfindən də etiraf edilir. Ermənistanın hazırkı rəhbəri, Xocalı soyqırımın törədilməsinə birbaşa iştirakçı olmuş
Serj Sarkisyan 2000-ci il dekabrın 15-də Ermənistanın müdafiə naziri olarkən britaniyalı jurnalist Tomas de
Vaala müsahibəsində Xocalıda soyqırım törətməkdə niyyətlərinin olduğunu etiraf edib. "Xocalıya qədər
azərbaycanlılar bizimlə sadəcə zarafat etdiklərini düşünürdülər. Azərbaycanlılar elə bilirdilər ki, ermənilər dinc
əhaliyə əl qaldıra bilməyən insanlardır. Bütün bu düşüncələri dəyişmək lazım idi. Belə də oldu", - deyə
Sarkisyan bildirib.
Qarabağda etnik təmizləmə apardıqlarını açıq-aşkar ifadə edən Sarkisyan Xocalı soyqırımının törədilməsində
Rusiyanın Xankəndində yerləşən 366-cı alayının xidmətlərindən də danışıb: "Mən 366-cı alayın bəzi
zabitlərinin müəyyən mənada iştirakını inkar etmirəm, amma, birincisi, bu alay bizə deyil, özlərinə kömək
edirdi, çünki azərbaycanlılar "Qrad"la təkcə bizə deyil, 366-cı alaya da zərbə endiriblər. Odur ki, qoy onlar öz
əməlləri barədə düşünsünlər. İkincisi, 366-cı alayda çox sayda erməni zabiti var idi, onlar komandanlıqdan
xəbərsiz bizə kömək edə bilərdilər. Və belə də etdilər. Qarabağ ordusunun hazırkı komandanı, general-leytenant
(Seyran) Ohanyan orada batalyon komandiri idi. O bizə necə kömək etməyə bilərdi?"
Göründüyü kimi müsahibədə Ermənistanın hazırkı müdafiə naziri Seyran Ohanyanın soyqırım cinayətində
iştirakı da təsdiq olunur. Ümumiyyətlə, Tomas de Vaalın götürdüyü bu müsahibə, Serj Sarkisyanın 1992-ci ildə
Qarabağda erməni silahlı birləşmələrinin komandanı kimi Xocalıda dinc insanların kütləvi şəkildə, qadın, uşaq,
qoca demədən qırılmasında rəhbərliyini və iştirakını təsdiqləyir. Sarkisyan açıq etiraf edir ki, bu soyqırımı
törətməkdə niyyətləri olub. Təbii ki, bu müsahibə Sarkisyanın hərbi cinayətə rəhbərlik etdiyini sübuta yetirir.
Beləliklə, Xocalıda soyqırım cinayəti törədilib və bunu sübut etmək çətin deyil. Ermənilərin törətdiyi bu
soyqırımı beynəlxalq cinayət kimi tanınması üçün isə kifayət qədər normativ sənədlər də var. Buna misal kimi,
"Soyqırım cinayətinin qarşısının alınması və cəzalandırılması haqqında" Konvensiyanı, "Sülh və bəşəriyyətin
təhlükəsizliyi əleyhinə cinayətlər məcəlləsi"nin 17-ci maddəsini, Ruanda və Yuqoslaviya beynəlxalq cinayət
tribunallarının Nizamnamələrinin 3-cü və 4-cü maddələrini, Beynəlxalq Cinayət Məcəlləsinin statusunun 6-cı
maddəsini, Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 103 və 104-cü maddələrini göstərmək olar.
Cinayətkarlar necə cəzalandırılacaq?
1948-ci il Konvensiyasına görə soyqırımı törətmiş şəxslər bu əməlin törədildiyi dövlətin ərazisində
səlahiyyətli məhkəmələr tərəfindən mühakimə oluna bilər. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi 31 may
1996-cı ildə "Soyqırım cinayətinin qarşısının alınması və cəzalandırılması haqqında" Konvensiyaya qoşulmaq
barədə qanunu təsdiq etdiyindən, sözügedən Konvensiyadakı norma icra edilməsi üçün Cinayət Məcəlləsinə (
maddə 103) əlavə edilib. Bu maddədən irəli gələrək Respublika Hərbi Prokurorluğu cinayət işi qaldırıb və
yazının əvvəlində qeyd etdiyim kimi Xocalı soyqırımı ilə bağlı təqsirli bilinən şəxslərin cinayət məsuliyyətinə
cəlb edilib cəzalandırmasına dair qərar qəbul edib. Buna baxmayaraq, təqsirli bilinən şəxslərin tutularaq
məsuliyyətə cəlb olunması hələlik mümkün deyil. Çünki cinayətkarlar əsasən Azərbaycanın işğal altındakı
ərazilərində, həm də düşmən ölkədə - Ermənistanda gizləniblər.
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Belə olduğu təqdirdə Konvensiyaya uyğun olaraq, Azərbaycan BMT-yə müraciət edə bilər. Çünki BMT
Təhlükəsizlik Şurası Xocalı üzrə hərbi tribunalın yaradılmasını təşkil etmək səlahiyyətindədir. Lakin bu gün
müəyyən səbəblərdən BMT Təhlükəsizlik Şurası çərçivəsində bu məsələyə qiymət vermək imkanına malik
deyilik. Yəni Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvlərindən 3-ü - ABŞ, Rusiya və Fransa faktiki olaraq Ermənistanı
himayə edir. Bu səbəbdən hələlik BMT Təhlükəsizlik Şurasının hərbi tribunal yaradacağı inandırıcı deyil.
Perspektiv planda Yuqoslaviya və Ruandada olduğu kimi Xocalı hərbi tribunalının qurulması mümkün ola bilər.
Lakin Azərbaycan Xocalı soyqırımını müxtəlif ölkələrin parlamentlərində tanıtmağa çalışdığı kimi bu soyqırıma
BMT Beynəlxalq Məhkəməsi çərçivəsində də hüquqi qiymət verilməsinə nail olmalıdır. Çünki BMT
Beynəlxalq Məhkəməsi beynəlxalq hüququn istənilən məsələsinə hüquqi qiymət vermək səlahiyyətinə malikdir.
Məlumdur ki, Azərbaycan BMT Beynəlxalq Məhkəməsinin yurisdiksiyasını tanımır. Lakin biz Beynəlxalq
Məhkəmənin yurisdiksiyasını "ad hoc" qaydada tanıyaraq, beynəlxalq çərçivədə Xocalı soyqırımı ilə bağlı
məsələyə qiymət verilməsinə nail olmalıyıq. Təbii ki, bu, daha çox siyasi əhəmiyyət kəsb etsə də, gələcəkdə
hüquqi nəticənin yaranmasına gətirib çıxara bilər. Bu mənada hesab edirəm ki, bu məsələ Azərbaycan dövlətinin
qarşısında prioritet bir məsələ olmalıdır.
“Ekspress”.-2015.-5 mart.-№ 42.-S. 5.
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ATƏT Parlament Assambleyasının vitse-prezidenti Xocalı soyqırımını törədənlərin
cəzalandırılmasını tələb edib
ATƏT Parlament Assambleyasının (ATƏT PA) qış sessiyası işini davam etdirir.
AZƏRTAC xəbər verir ki, qurumun üç daimi komitəsinin fevralın 25-də keçirilən birgə iclasında
Azərbaycanın ATƏT PA-dakı nümayəndə heyətinin rəhbəri, Assambleyanın vitse-prezidenti Azay Quliyev XX
əsrin ən dəhşətli və qanlı cinayətlərindən biri olan Xocalı soyqırımı ilə bağlı bəyanatla çıxış edib.
Azay Quliyev bildirib ki, sabah Azərbaycan xalqı dərin hüzn və kədərlə bu faciəli hadisənin 29-cu
ildönümünü anacaq. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycanın
Dağlıq Qarabağ bölgəsinin əsas şəhərlərindən biri olan Xocalıda qanlı qırğın törədib. Bu dəhşətli soyqırımı aktı
nəticəsində sırf etnik mənşəyinə görə 106 qadın, 63 uşaq və 70 yaşlı insan olmaqla ümumilikdə 613
azərbaycanlı mülki şəxs vəhşicəsinə qətlə yetirilib. Bu günə qədər 16 dövlət və ABŞ-ın 22 ştatı Ermənistanın
törətdiyi bu vəhşiliyi soyqırımı aktı kimi tanıyır və bu rəqəm ilbəil artmaqdadır.
ATƏT PA-nın vitse-prezidenti toplantı iştirakçılarının diqqətinə çatdırıb ki, Azərbaycanın Baş
Prokurorluğu bu cinayəti törədənləri məsuliyyətə cəlb etmək üçün bütün lazımi sübut və dəlilləri toplayıb.
Təəssüf ki, beynəlxalq dəstəyin olmaması səbəbindən həmin şəxslər cəzasız qalmaqla yanaşı, həm də yaxın
keçmişə kimi Ermənistanda yüksək dövlət vəzifələrini tutublar.
Azay Quliyev ayrı-ayrı ölkələri, ATƏT-i və digər müvafiq beynəlxalq qurumları bu soyqırımı aktını
pisləməyə və onu törədən cinayətkarların layiqincə cəzalandırılmasını dəstəkləyərək insanlıq və ortaq
dəyərlərimiz naminə Azərbaycan xalqı ilə həmrəy olmağa çağırıb.
ABŞ-ın ATƏT PA-dakı nümayəndə heyətinin rəhbəri senator Bencamin Kardinin ATƏT-in Minsk
qrupunun gələcək işinin mümkün istıqamətlərinə dair sualına cavab olaraq Azay Quliyev bildirib ki,
həmsədrlərin fəaliyyəti 2020-ci il 10 noyabr tarixli üçtərəfli bəyanatda nəzərdə tutulan sülh, sabitlik və
əməkdaşlıq vizyonunun həyata keçirilməsinə yönəldilməlidir. Həmsədrlər beynəlxalq ictimaiyyətin
münaqişədən sonrakı bərpa və yenidənqurma səylərinə yardım və dəstəyini səfərbər etməlidirlər.
Azay Quliyevin bəyanatını https://www.youtube.com/watch?v=aSFK-Z8tty0 keçidi vasitəsilə izləmək
mümkündür.
AZƏRTAC
2021, 25 fevral

97

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

XX əsrin faciəsi Xocalı soyqırımı

Xocalı soyqırımını tanıyanlar
Hazırda bu proses Azərbaycanın xarici siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri kimi
müəyyənləşdirilmişdir. Xocalı həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması, beynəlxalq aləmdə yayılması, eləcə
də bu soyqırımına obyektiv qiymət verilməsi istiqamətində davamlı olaraq addımlar atılmaqdadır.
2007-ci il fevralın 26-da Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə Brüsseldə təşkil olunan
“Təcavüzün qurbanları” adlı foto və uşaq rəsmlərinin sərgisi də bu həqiqətlərin beynəlxalq aləmə
çatdırılması işinin davamıdır. Fond soyqırımı haqqında həqiqətləri dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq
üçün həmin il fevralın 19-26-da Türkiyənin İstanbul şəhərində və 25 vilayətində “Xocalı həftəsi” adlı
tədbirlər proqramı çərçivəsində anım mərasimləri keçirmişdir. Bundan başqa Xocalı faciəsinin
beynəlxalq aləmdə tanıdılması istiqamətində 2008-ci il fevralın 14-də Berlində keçirilmiş “Xocalı
soyqırımı və 1915-ci il hadisələrindəki gerçəklər” adlı elmi konfrans da son dərəcə əhəmiyyətli
olmuşdur.
Xocalı soyqırımının tanınmasına dair xarici dövlətlər və beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən qəbul
edilmiş rəsmi sənədlərin siyahısı
1. MEKSİKA BİRLӘŞMİŞ ŞTATLARI
Baş Konqresin Deputatlar Palatasının Xarici Əlaqələr Komitəsi
30/11/2011-ci il tarixli qətnamə
2. PAKİSTAN İSLAM RESPUBLİKASI
Senatın Xarici Əlaqələr üzrə Komitəsi
01/02/2012-ci il tarixli qətnamə
Milli Assambleyanın Xarici İşlər üzrə Daimi Komitəsi
02/02/2017-ci il tarixli qətnamə
Xeybәr Puxtunxva әyalәti
Əyalət Assambleyası
21/02/2020-ci il tarixli qətnamə
3. KOLUMBİYA RESPUBLİKASI
Senatın İkinci Konstitusiya Komitəsi
28/03/2012-ci il tarixli qərar
Nümayəndələr Palatasının İkinci Komissiyası
30/07/2013-cü il tarixli qərar
Senatın Xarici Əlaqələr Komissiyası
20/02/2017-ci il tarixli qərar
4. ÇEX RESPUBLİKASI
Parlamentin Deputatlar Palatasının Xarici Əlaqələr Komitəsi
07/02/2013-cü il tarixli qərar
5. PERU RESPUBLİKASI
Konqres
10/06/2013-cü il tarixli qərar
6. PANAMA RESPUBLİKASI
Milli Assambleya
07/08/2013-cü il tarixli qətnamə
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7. BOSNİYA VӘ HERSEQOVİNA
Parlament Assambleyasının Xalqlar Palatası
26/02/2013-cü il tarixli qətnamə
8. İORDANİYA HAŞİMİLӘR KRALLIĞI
Milli Assambleyanın Senatı
19/06/2013-cü il tarixli bəyannamə
9. HONDURAS RESPUBLİKASI
Milli Konqres
24/01/2014-cü il tarixli bəyannamə
10. SUDAN RESPUBLİKASI
Milli Assambleyanın Xarici İşlər Komitəsi
01/09/2014-cü il tarixli bəyanat
11. QVATEMALA RESPUBLİKASI
Konqres
06/10/2015-ci il tarixli qətnamə
12. SLOVENİYA RESPUBLİKASI
Milli Şura 20/01/2016-cı il tarixli qərar
13. BÖYÜK BRİTANİYA VӘ ŞİMALİ İRLANDİYA BİRLӘŞMİŞ KRALLIĞI. ŞOTLANDİYA
Şotlandiya Parlamenti
07/02/2017-ci il tarixli sənəd (Motion)
14. CİBUTİ RESPUBLİKASI
Milli Assambleya
11/01/2017-ci il tarixli qətnamə
15. PARAQVAY RESPUBLİKASI
Konqresin Deputatlar Palatası
25/10/2017-ci il tarixli bəyannamə
16. İNDONEZİYA RESPUBLİKASI
Nümayəndələr Palatasının Birinci Komissiyası
22/02/2017-ci il tarixli bəyan
17. ƏFQANISTAN İSLAM RESPUBLİKASI
Milli Assambleyanın Yuxarı Palatası
05/10/2020-ci il tarixli bəyanat
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İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı (İƏT)
Xocalı həqiqətləri Suriya parlamentinin üzvlərinə
çatdırılmışdır
Türkiyənin nüfuzlu Mərmərə Qrupu Beynəlxalq Strateji Araşdırmalar Vəqfinin sədri professor Akkan
Suver AzərTAc-ın xüsusi müxbirinə demişdir ki, Dəməşqdə olarkən Suriya Ərəb Respublikası Xalq Məclisinin
sədri Mahmud əl-Abraş ilə görüşündə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, 1992-ci ilin
fevralın 26-da keçmiş Sovet ordusunun köməyi və bilavasitə iştirakı ilə erməni quldur dəstələrinin Xocalı
şəhərində mülkü əhaliyə qarşı törətdiyi cinayətlər xüsusi müzakirə obyekti olmuşdur. Suriya parlamentinin
sədrinə faciə haqqında ətraflı məlumat verilmiş, bütün nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların qərar, qətnamə və
müraciətlərinə baxmayaraq, erməni tərəfinin işğalçı siyasətini davam etdirdiyi onun diqqətinə çatdırılmışdır.
Akkan Suver Suriya parlamentinin və Azərbaycanın da üzvü olduğu İslam Konfransı Təşkilatının
bu qanlı aksiyaya siyasi qiymət verməsinin vacibliyini vurğulayıb. Suriya Xalq Məclisinin deputatları ilə
də görüşən Akkan Suver onların parlamentdə bu məsələni qaldırmalarını və XX əsrin sonlarında
Xocalıda törədilən bu cinayətə qarşı mövqelərini bildirərək onu soyqırım kimi tanımağa çağırıb. Suriyalı
millət vəkilləri Xocalıda törədilən cinayətə mütləq siyasi qiymət verilməsinin vacibliyini, bir ölkənin
ərazisinin digər dövlət tərəfindən silahlı yolla işğalının qəbuledilməz hal olduğunu və bu məsələni ölkə
parlamentinin gündəliyinə gətirəcəklərini bildiriblər.
AzərTAc
28.03.2005
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İKT ekspertlərinin iclasında Xocalı soyqırımı və digər qətliamlar
müzakirə olunur
AzərTAc-ın xüsusi müxbiri xəbər verir ki, mayın 16-da İstanbuldakı “Qrand Cəvahir” hotelində İslam
Konfransı Təşkilatının (İTK) Əməkdaşlıq və Dialoq Uğrunda Gənclər Forumu və İSESKO-nun təşkilatçılığı ilə
başlanmış ikigünlük iclasda İKT-nin humanitar faciələr üzrə ekspertləri XX əsrdə müsəlman xalqlarına qarşı
törədilmiş soyqırımı aktlarını müzakirə edirlər.
İclasda Türkiyə və Azərbaycanın mədəniyyət nazirliklərinin nümayəndələri, deputatlar, İslam ölkələri
gənclər təşkilatlarının təmsilçiləri və diplomatlar iştirak edirlər. İslam Konfransı Təşkilatının Əməkdaşlıq və
Dialoq Uğrunda Gənclər Forumunun mədəniyyətlərarası dialoq üzrə baş əlaqələndiricisi Leyla Əliyevanın
təşəbbüsü ilə başlanmış “Xocalıya ədalət – Qarabağa azadlıq” kampaniyası çərçivəsində aparılacaq
müzakirələrdə ermənilərin xalqımıza qarşı törətdikləri vəhşiliklərdən ətraflı bəhs olunacaqdır.
Forumun baş katibi Elşad İsgəndərov bildirmişdir ki, son illər dünyada getdikcə artan islamofobiya
meyilləri və Qərb ölkələrinin tətbiq etdikləri ikili standartlar ucbatından müsəlmanlara qarşı törədilmiş
soyqırımlar lazımi qiymətini almamışdır. Azərbaycanda, Bosniya və Herseqovinada, Türkiyənin şərq
vilayətlərində dinc əhalinin vəhşicəsinə qətlə yetirilməsinə dair sənədlər, filmlər, fotoşəkillər bütün dünyada
daha fəal yayılmalıdır. İslam ölkələrində vahid soyqırımı qurbanları gününün təsis edilməsi təklifi də İKT
rəhbərliyinə təqdim olunmuşdur. Bütün bu işlərin səmərəliliyinin artırılması məqsədini daşıyan Fəaliyyət
Proqramı da geniş müzakirə edilmişdir.
Müzakirələr mayın 17-də davam etdirəcəkdir. Qəbul olunacaq yekun sənəd İKT Nazirlər Komitəsinə
təqdim olunacaqdır.
AzərTAc
16 may 2008-ci il
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Xocalı faciəsi soyqırımı aktıdır
İslam Konfransı Təşkilatı Leyla Əliyevanın təşəbbüsünü təsdiq etmişdir
İslam Konfransı Təşkilatının üzvü olan ölkələrin xarici işlər nazirlərinin Kampalada (Uqanda) başa
çatmış konfransında İKT-nin Gənclər Forumunun sivilizasiyaların alyansı üzrə baş əlaqələndiricisi Leyla
Əliyevanın "Xocalıya ədalət: Qarabağa azadlıq" təşəbbüsü təsdiq edilmişdir.
İKT-nin dialoq və əməkdaşlıq uğrunda Gənclər Forumunun (İKT GF) katibliyindən bildirmişlər ki, bu
barədə İKT xarici işlər nazirlərinin konfransının 35-ci sessiyasında xüsusi qətnamə qəbul edilmişdir.
Qətnamənin bu kampaniyaya həsr edilmiş xüsusi paraqrafının layihəsi bu ilin may ayında Azərbaycan XİN
nümayəndə heyəti tərəfindən İKT GF-in ənənəvi qətnaməsinə daxil edilmiş və Ciddədə İKT-nin ekspertlərinin
iclasında dəstəklənmişdir. Qətnamənin xarici işlər nazirləri tərəfindən dəstəklənməsi dünyanın 57 ölkəsində
müvafiq kampaniyanın həyata keçirilməsi üçün siyasi-hüquqi baza yaradır.
Qətnaməyə görə, İKT üzvü olan ölkələrdə humanitar faciələrin qurbanlarının Xatirə günü təsis edilir.
Qətnamədə Xocalı faciəsinin də daxil olduğu bu siyahı təsdiq edilməklə yanaşı, XX əsrdə müsəlman ölkələri
xalqlarının məruz qaldığı humanitar fəlakətlər, təcavüzlər və etnik təmizləmələr haqqında düzgün
informasiyanın yayılması üçün kampaniyalar keçirilməsi nəzərdə tutulur.
Qətnamədə 2009-2010-cu illərdə keçiriləcək Xatirə günü çərçivəsində öncül tədbir kimi, Leyla
Əliyevanın "Xocalıya ədalət: Qarabağa azadlıq" təşəbbüsü təsdiq edilmişdir. Qətnamədə İKT üzvü olan
ölkələrdə Azərbaycan torpaqlarının Ermənistan tərəfindən işğal edilməsi barədə dəqiq məlumatın yayılması,
eləcə də kampaniyanın tezisinin imici barədə rəylərin yerləşdirilməsi üçün informasiya veb-portalı yaradılması
nəzərdə tutulur. Kampaniyanın əsas tezisini açıqlayan ən yaxşı fotomaterialları əsasında fotosərgi təşkil
ediləcəkdir. Həmin fotosərgini beynəlxalq təşkilatların qərargahlarında təqdim etmək planlaşdırılır. Mətbuat
üçün brifinqdə çıxış edən Leyla Əliyeva onun təşəbbüsünün nüfuzlu beynəlxalq təşkilat tərəfindən
bəyənilməsini razılıq hissi ilə qeyd etmişdir. L.Əliyeva demişdir: "Bu sənədin qəbul edilməsi Azərbaycan
torpaqlarının işğalı faktının beynəlxalq birlik tərəfindən getdikcə daha çox dərk olunmasını və təcavüzkarın
mənəvi-siyasi baxımdan daha da təcrid edilməsini əks etdirir. Qətnamə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi haqqında
həqiqəti İKT üzvü olan ölkələrdə və mədəniyyətlərarası dialoq vasitəsilə qlobal səviyyədə gənc nəslə çatdırmaq
üçün imkan yaradır. Qətnamə bu təşəbbüsün həyata keçirilməsində foruma geniş səlahiyyətlər verir. Bir sözlə,
qarşıda görüləsi işlər çoxdur".
Kampaniya çərçivəsində aparıcı beynəlxalq təşkilatların parlament birlikləri tərəfindən Xocalı faciəsinin
kütləvi qırğın kimi tanınmasına nail olmaq nəzərdə tutulur.
Qeyd etmək lazımdır ki, İKT xarici işlər nazirlərinin bundan əvvəl, 2007-ci ilin may ayında
İslamabadda keçirilmiş sessiyasında İKT Gənclər Forumunun təşəbbüsü ilə Xocalı faciəsinə siyasi qiymət
verilmişdir.
İKT-nin Gənclər Forumu İKT-nin affilyasiya edilmiş təşkilatı statusuna malik olan beynəlxalq
qurumdur. Forum 2004-cü ilin dekabr ayında yaradılmışdır. Onun mənzil-qərargahı İstanbulda yerləşir.
AzərTAc
“Azərbaycan”.- 22 iyul 2008-ci il
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"Xocalıya ədalət"
İslam Konfransı Təşkilatı nazirləri beynəlxalq kampaniyanı dəstəklədi
İslam Konfransı Təşkilatı Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin nizamlanmasına dair yeni qətnamələr
qəbul edib. İKT ölkələrinin xarici işlər nazirlərinin mayın 23-25-də Dəməşqdə keçirilən 36-cı iclasının gündəliyinə 80 məsələ, o cümlədən Ermənistanın Azərbaycana qarşı apardığı təcavüzkar siyasətlə bağlı üç qətnamə salınıb. Bu barədə "Şərq"ə XİN-in mətbuat xidmətindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, həmin qətnamələrdən birincisi Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünə dair qətnamə, digərləri isə Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü ilə əlaqədar Azərbaycana iqtisadi yardımın göstərilməsi və işğal
nəticəsində Azərbaycan ərazilərində islam mədəni və tarixi abidələrinin məhv edilməsinə dair qətnamələr olub.
İclasda çıxış edən Azərbaycanın xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarov erməni təcavüzü və onun nəticələri ilə
bağlı konfrans iştirakçılarını məlumatlandırıb. Konfransda çıxış edən İKT-nin Baş katibi Ekmeleddin İhsanoğlu
isə öz bəyanatında bir daha Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü ilə bağlı İKT-nin mövqeyini açıqlayaraq
erməni işğalçılarının qeyd-şərtsiz zəbt etdikləri Azərbaycan ərazilərini boşaltmasını tələb edib. Dünən öz işini
başa vuran İKT ölkələri XİN başçılarının 36-cı iclasında bir sıra mühüm qərarlar və qətnamələr qəbul edilib.
Azərbaycanın Suriyadakı səfirliyinin mətbuat xidmətindən "Şərq"ə verilən məlumata görə, dünən İKT xarici işlər nazirləri sessiyanın sonuncu iclasında İKT Gənclər Təşkilatı Gənclər Forumu (İKT GF) haqqında qəbul etdikləri yekun qətnamədə "Xocalıya ədalət" kampaniyasını tam dəstəkləyərək üzv ölkələri bu kampaniyanı dəstəkləməyə çağırıblar. İKT Gənclər Forumunun Mədəniyyətlərarası dialoq üzrə baş koordinatoru Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə beynəlxalq səviyyədə aparılan kampaniya qətnamədə İKT ölkələrinin dünyada haqq səsinin
ucaldılması işində mühüm təşəbbüs kimi qiymətləndirilib. Eyni zamanda İKT XİN konfransı qərarı üzv dövlətləri kampaniyanın əsas məqsədinə çatanadək, yəni Xocalıda törədilmiş kütləvi qırğına üzv ölkələr tərəfindən və
beynəlxalq səviyyədə düzgün qiymət verilənədək təşəbbüsü dəstəkləməyə çağırır. Konfransda forumun nümayəndə heyətinə başçılıq edən İKT GF-nin Baş katibi Elşad İsgəndərov Suriyanın paytaxtı Dəməşqdə qəbul edilmiş bu qərarın böyük siyasi əhəmiyyət daşıdığını bildirib. Onun sözlərinə görə, yekdilliklə qəbul edilmiş sənəddə Azərbaycanın milli maraqları baxımından çox əhəmiyyətli olan "Xocalıya ədalət" kampaniyasına 57 ölkə
yüksək səviyyədə siyasi dəstək verib. Qətnamə həm də İKT dövlətlərini kampaniyada fəal iştirak etməyə, həm
də dünya birliyini siyasi və mənəvi qiymət verməyə, bununla da Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş bu misilsiz
ədalətsizliyi aradan qaldırmağa çağırıb. "Artıq 3-cü ildir ki, İKT xarici işlər nazirləri öz qərarlarında Xocalı faciəsini insaniyyətə qarşı cinayət olaraq kütləvi qırğın kimi dəyərləndirirlər. Praktik baxımdan isə İKT qətnaməsində verilən dəstək kampaniyanın qarşıdan gələn müddətdə həm İKT ölkələri, həm də dünya miqyasında daha
əzmlə və əsaslı şəkildə aparılması üçün zəmin yaradır"- deyə Elşad İsgəndərov bildirib. 36-cı konfransda həmçinin bir sıra təşkilati məsələlərə də baxılıb. Konfrans çərçivəsində Azərbaycanın xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarov bir sıra ikitərəfli rəsmi görüşlər də keçirib.
Vüsalə Rafiqqızı
“Şərq”.-2009.-26 may.-N.93.-S.4.
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Xocalı qətliamı İsveçdə yaradılmış “Beynəlxalq Müharibə Qurbanları Memorialı”
layihəsinə daxil edilmişdir
İslam Konfransı Təşkilatı Gənclər Forumunun mədəniyyətlərarası dialoq üzrə baş əlaqələndiricisi
Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə elan edilmiş “Xocalıya ədalət” kampaniyasının səyi ilə Xocalı qətliamının
adı İsveçdə yaradılmış və virtual aləmdə geniş vüsət almış mükəmməl “Beynəlxalq Müharibə Qurbanları
Memorialı” arxiv layihəsinə daxil edilmişdir.
Layihədə kampaniyanın rəsmi saytına istinad edilərək Dağlıq Qarabağ müharibəsi zamanı erməni silahlı
qüvvələri tərəfindən Xocalı şəhərində xüsusi amansızlıqla öldürülən qurbanların siyahısı yerləşdirilmiş, faciə
saytın istifadəçilərinə XX əsrin ən dəhşətli qətliamı kimi təqdim edilmişdir (http://war-memorial.net/Victims-ofthe-Khojali-Massacre-1.224 http://war-memorial.net/Victims-of- the-Khojali-Massacre-1.224).
Saytda istifadə edilmiş ədəbiyyat və resurslar içərisində “Xocalıya ədalət” kampaniyasının rəsmi internet
saytından (www.justiceforkhojaly.org http://www.justiceforkhojaly.org) istifadə edilmiş və sayt kampaniyanın
rəsmi saytına yönləndirilmişdir. Xocalı qətliamının adı Əlcəzair, Srebrenitsa, Darfur, Madaqaskar, Nigeriya,
Ruanda, Vyetnam və başqa yerlərdə törədilmiş soyqırımları və qətliamlarla bir sırada çəkilmişdir.
“Beynəlxalq Müharibə Qurbanları Memorialı” layihəsi II Dünya müharibəsindən sonra dünyada baş
vermiş müharibələr, soyqırımları və qətliamların qurbanları olmuş insanların siyahısını ehtiva edir, şəkillər və
faktlarla birlikdə hadisələrin xülasəsini əks etdirir. XX əsrin ikinci yarısından bu günədək soyqırımı və
qətliamlarda həlak olmuş insanların siyahıyaalma prosesində insan hüquqları ilə məşğul olan institutlar, alimlər,
beynəlxaq və qeyri-hökumət təşkilatları, bu sahə ilə məşğul olan araşdırmaçılar iştirak edirlər. Layihə
çərçivəsində dünyanın müxtəlif ölkələrində məlumatlandırma üçün sərgilər, seminarlar həyata keçirilir və
məqalələr çap edilir.
Faciələrlə bağlı qurbanların xatirəsini əbədiləşdirmək üçün Stokholm şəhərində özündə universitet,
muzey, kitabxana, arxiv, xatirə parkları və başqa komponentləri birləşdirən “Memorial” kompleksinin tikilməsi
planlaşdırılır. “Xocalıya ədalət” kampaniyası kompleksdə Xocalı soyqırımı bölməsinin açılması ilə bağlı
təkliflərini layihənin təşkilatçılarına təqdim etmişdir.
“Xocalıya ədalət” kampaniyası çərçivəsində fevralın 26-da dünyanın 30-dan artıq ölkəsində sərgilərin,
konfransların və dinc aksiyaların təşkili planlaşdırılır. Xocalıda törədilmiş insanlığa qarşı cinayətin dünya
ictimaiyyətinə çatdırılması, bu faciəyə hüquqi-siyasi və mənəvi qiymətin verilməsi üçün səmərəli təşviqat
davam etdirilir.
“Xalq qəzeti”.-2010.-12 yanvar.-N 7.-S.2.
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"Xocalının" genosid aktı kimi beynəlxalq tanınması başlandı
İlk tarixi sənəd Uqandadan gəldi
Leyla Əliyeva: "Siyasi baxımdan lobbiçilik imkanlarımızı artırmalıyıq və bundan maksimum səmərəli istifadə
etməyə çalışmalıyıq. Bu yöndə neft amilindən yaxşı mənada istifadə etməliyik"
Məhərrəm Zülfüqarlı: "Xarici ölkələrin qurumları ilə, ölkəmizdəki səfirliklərlə və beynəlxalq qurumlarla
sistemli şəkildə iş aparılmasına ehtiyac var"
Bu günlərdə İslam Konfransı Təşkilatı Uqandada keçirilən toplantıda Xocalı faciəsilə bağlı xüsusi
sənəd qəbul edib. Həmin sənəddə ermənilərin bəşəriyyətə qarşı cinayət törətdiyi xüsusi olaraq qeyd
olunub ki, bu da olduqca böyük əhəmiyyətə malikdir. Ən azı, Azərbaycan həqiqətlərinin beynəlxalq
ictimaiyyətdə tanınması baxımından.
Ümumilikdə İKT zaman-zaman Azərbaycana dəstək verən beynəlxalq təşkilatdır. Azərbaycan torpaqları
erməni işğalına məruz qalandan sonra bu qurum Ermənistanı işğalçı dövlət kimi tanıyıb. Azərbaycanın ərazi
bütövlüyü məsələsilə bağlı hər il BMT-nin Baş Assambleyasında keçirilən səsvermədə də İKT üzvləri
yekdilliklə ölkəmizin lehinə səs veriblər. Xocalı soyqırımı ilə bağlı qəbul olunan sənədi də bu obyektiv xəttin
davamı kimi qəbul etmək olar. Ümumilikdə beynəlxalq aləmdə bu yöndə daha tutarlı nəticələrə nail olmaq üçün
hansı işlər görülməlidir?
Tarix elmləri namizədi Məhərrəm Zülfüqarlı bu istiqamətdə ardıcıl uğurlara nail olmaq üçün aidiyyəti
qurumların davamlı iş aparmasına ehtiyac olduğunu bildirdi: "Xüsusən də Xarici İşlər Nazirliyinin üzərinə
böyük iş düşür. Xarici ölkələrin qurumları ilə, ölkəmizdəki səfirliklərlə və beynəlxalq qurumlarla sistemli
şəkildə iş aparılmasına ehtiyac var. Bütün bunlardan sonra ortalığa real nəticə qoymaq mümkün olacaq. Bu işdə,
bütün hallarda, əsas məsuliyyət Azərbaycanın üzərinə düşür. Hansısa dövlət gəlib Azərbaycanın yerində iş
görən deyil. Müsəlman dövlətlər və digər ölkələr Xocalı faciəsi barədə ətraflı məlumata malik olsalar və yaxud
da biz yetərincə həmin dövlətləri məlumatlandıra bilsək, ən azından, bizə mənəvi dəstək vermiş olacaqlar. Onu
da qeyd edim ki, bu səpkili sənədlər beynəlxalq rəyə təsir etmək gücünə malik olduğundan, yeri gəldikcə
Azərbaycanın haqq işinin dünyaya çatdırılmasında, Qarabağ məsələsinin həll olunmasında yardımçı olacaq. O
cümlədən onu da unutmamalıyıq ki, İslam Konfransı Təşkilatı Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyan,
Ermənistanı işğalçı dövlət elan edən bir qurumdur. Yadda saxlamaq lazımdır ki, Avropa Şurası, Avropa İttifaqı
kimi, İKT də beynəlxalq təşkilatdır. Bu səpkili təşkilatların verdiyi bəyanatların beynəlxalq rəyə ciddi təsiri
olur. Amma praktiki işə gəldikdə, bu cür bəyanatlardan sonra Azərbaycan özü fəaliyyətini genişləndirməli və öz
haqq işini müdafiə etməlidir. Həmçinin, öz torpaqlarını azad etmək uğrunda mübarizəyə qalxmalıdır. Bir daha
qeyd edim ki, bu bəyanatlar bizə dəstək üçündür. Lakin heç bir dövlət verdiyi bəyanatdan sonra əvəzimizə
problemlərimizi həll etmək üçün addım atmır və atmayacaq da. Ona görə də biz daha fəal və sistemli iş
aparmalıyıq".
Politoloq Leyla Əliyeva sözügedən sənədi müsbət dəyərləndirsə də, ümumilikdə bununla
kifayətlənməyin doğru olmadığını bildirdi: "Biz davamlı olaraq dünyanın bütün aparıcı dövlətlərilə bu
istiqamətdə iş aparmalıyıq. İlk növbədə Avropa Birliyinə inteqrasiyamızı gücləndirməliyik. Unutmamalıyıq ki,
bugünkü dünyada əsas aparıcı güc və təsir mərkəzi məhz Qərbdədir. Ona görə də kompleks iş görməyə ehtiyac
var. İKT müsəlman dünyasında nüfuzlu bir təşkilatdır. Ancaq həmin təşkilatın imkanları da müəyyən çərçivə
daxilindədir və həlledici əhəmiyyətə malik deyil. Bu amili də nəzərə almalıyıq. Müqayisə üçün qeyd edim ki,
bir vaxtlar Rusiya dünyanın aparıcı güc mərkəzlərindən biri olsa da, indi bu belə deyil. Ona görə də Qarabağ
həqiqətlərinin əsasən Qərb ölkələrində tanınması bizim üçün daha vacibdir. Bu yöndə davamlı uğurlara nail
olmaq üçün birinci növbədə demokratik ölkə qurmaq lazımdır. Həmçinin, çox güclü institutlar və digər
təsisatların yaradılmasına ehtiyac var. Xüsusən də Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbərliyi altında səfirliklər və
konsulluqlar daha aktiv şəkildə öz işini qurmalıdır. Siyasi baxımdan lobbiçilik imkanlarımızı artırmalı və
bundan maksimum səmərəli istifadə etməyə çalışmalıyıq. Bu yöndə neft amilindən yaxşı mənada istifadə
etməliyik. Hesab edirəm ki, qeyd etdiyim faktorlar reallaşdırılsa, ortalıqda nəticə də olacaq".
Xatırladaq ki, İslam Konfransı Təşkilatının Parlament Birliyi "Xocalıya Ədalət" beynəlxalq
kampaniyasına dəstək çərçivəsində xüsusi qətnamə qəbul edib.
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İKT Gənclər Forumunun İstanbulda yerləşən baş qərargahından APA - ya verilən məlumata əsasən,
Uqandanın paytaxtı Kampala şəhərində keçirilən 6-cı sessiyaya 51 dövlətin parlament rəhbərləri və nümayəndə
heyətləri qatılıb. Konfransda qurumun Gənclər Forumunun (İKGF) təşəbbüsü ilə "İKGF ilə İKT PB arasında
əməkdaşlıq" haqqında qətnamə qəbul olunub. İKGF-nin mədəniyyətlərarası dialoq üzrə baş koordinatoru Leyla
Əliyevanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilən "Xocalıya Ədalət" beynəlxalq kampaniyası çərçivəsində irəli sürülən
qətnamədə Xocalı faciəsinə "Erməni silahlı qüvvələri tərəfindən dinc əhalinin kütləvi qətliamı" və "insanlığa
qarşı cinayət" kimi qiymət verilib. Qətnamədə "Xocalıya Ədalət" kampaniyasına tam dəstək ifadə olunub,
quruma üzv olan 51 dövlətin parlamenti bu faciəni insanlığa qarşı cinayət kimi tanımağa və kampaniyaya həm
milli, həm də beynəlxalq səviyyələrdə dəstək verməyə çağırılıb.
Qətnaməni şərh edən İKGF baş katibi, səfir Elşad İsgəndərov bildirib ki, bu, beynəlxalq təşkilatlar
tərəfindən Xocalı faciəsini insanlığa qarşı cinayət kimi tanıyan ilk sənəddir: "Nəzərə alsaq ki, İKT PB öz
sıralarında dünya parlamentlərinin dörddə birini cəmləşdirir və dünyanın ən böyük parlamentlərarası
beynəlxalq qurumlarındandır, sözügedən termin Xocalı faciəsinin erməni millətçiləri tərəfindən
Azərbaycan xalqına qarşı aparılan soyqırım siyasətinin tərkib hissəsi kimi beynəlxalq səviyyədə
tanınması və bu cinayəti törədənlərin hüquqi məsuliyyətə cəlb edilməsi üçün keyfiyyətcə yeni mərhələ
açacaq".
Vidadi OrdahallI
“Bakı Xəbər”.-2010.-2 fevral.-№282.-S.7.
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Əlli bir ölkənin parlamentinin nümayəndələri Xocalı faciəsini
insanlığa qarşı cinayət kimi qiymətləndirmişlər
Bununla əlaqədar İslam Konfransı Təşkilatı “Xocalıya ədalət” beynəlxalq kampaniyasına dəstək
çərçivəsində xüsusi qətnamə qəbul etmişdir
Yanvarın 31-də İslam Konfransı Təşkilatına üzv dövlətlərin Parlament İttifaqının (İKT Pİ)
Uqandanın paytaxtı Kampala şəhərində keçirilən VI sessiyasında Azərbaycan üçün çox mühüm hadisə
baş vermişdir. Əlli bir ölkənin parlament heyətləri başçılarının iştirak etdiyi tədbirdə İslam Konfransı
Gənclər Forumunun (İKGF) təşəbbüsü ilə “İKGF ilə İKT Pİ arasında əməkdaşlıq” haqqında qətnamə
qəbul edilmişdir. Bu barədə məlumatı İKGF-nin baş qərargahı yaymışdır.
Məlumatda deyilir ki, İKGF-nin mədəniyyətlərarası dialoq üzrə baş əlaqələndiricisi Leyla xanım
Əliyevanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilən “Xocalıya ədalət” beynəlxalq kampaniyası çərçivəsində irəli sürülən
qətnamədə Xocalı faciəsinə “Erməni silahlı qüvvələri tərəfindən dinc əhalinin kütləvi qətliamı” və “İnsanlığa
qarşı cinayət” kimi qiymət verilmişdir. Qətnamədə “Xocalıya ədalət” beynəlxalq kampaniyasına həm milli, həm
də beynəlxalq səviyyədə tam dəstək verməyə çağıran bənd də öz əksini tapmışdır.
Sənədi şərh edən İslam Konfransı Gənclər Forumunun baş katibi Elşad İsgəndərov bildirmişdir ki,
qətnamə beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən Xocalı faciəsini “İnsanlığa qarşı cinayət” kimi tanıyan ilk sənəddir.
Nəzərə alsaq ki, İKT Parlament İttifaqı öz sıralarında dünya parlamentlərinin demək olar ki, dörddəbirini
cəmləşdirir və dünyanın ən böyük parlamentlərarası beynəlxalq qurumlarındandır, həmin qətnamədə Xocalı
qətliamının beynəlxalq hüququn normalarına əsasən insanlığa qarşı cinayət adlandırılması Xocalı soyqırımının
dünya səviyyəsində tanınmasına, eyni zamanda, bu cinayəti törədənləri məsuliyyətə cəlb etmək üçün
keyfiyyətcə yeni bir mərhələ açacaqdır.
Qətnamə Ermənistana da çatdırılacaqdır. Çünki Kampalada keçirilən sessiyada beynəlxalq təşkilatların
nümayəndələri, o cümlədən Ermənistanın da üzv olduğu Qara dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Parlament
Birliyinin nümayəndələri də iştirak etmişlər. Qətnamənin digər bir bəndində Leyla xanım Əliyeva tərəfindən
irəli sürülmüş “Xocalıya ədalət” kampaniyasına tam dəstək verilmişdir.
Uqandada keçirilən tədbirdə iştirak edən dövlətlərin nümayəndələri qətnamənin qəbul edilməsinə
yekdilliklə səs vermişlər. Sənədin qəbul olunmasında İKT ölkələri parlamentlərinin 10-dan çox sədri və təqribən
100 deputat, mötəbər qurumların nümayəndələri iştirak etmişlər.
İKGF-nin baş katibi E. İsgəndərov xüsusi vurğulamışdır ki, bu, Leyla xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə
artıq bir ildir ki, fəaliyyət göstərən “Xocalıya ədalət” kampaniyasının üçüncü ciddi uğurudur.
Birinci uğuru biz kampaniyaya başlayandan az sonra İKT xarici işlər nazirləri tərəfindən Xocalı faciəsini
kütləvi qırğın kimi qiymətləndirmək barədə qətnamənin qəbuluna nail olduq. Keçən ilin iyul ayında isə İKT
Gənclər Forumu ilə İSESKO arasında imzalanmış anlaşma nəticəsində Xocalı faciəsi haqqında məlumatın İKT
ölkələrinin tarix dərsliklərinə daxil edilməsi barədə razılıq əldə olunmuşdur. Bundan əlavə, ötən ilin dekabrında
BMT çərçivəsində keçirilən konfransda Xocalı soyqırımı Ruanda, Srebrenitsa, Xolokost kimi dünya tərəfindən
tanınmış soyqırımları ilə yanaşı, İnsan Haqları Günündə gündəmə gətirilmiş və bununla əlaqədar BMT-də
konfrans keçirilmişdir. “Xocalıya ədalət” kampaniyası davam etməkdədir.
Qətnamənin qəbul olunması ilə bağlı ideya İKGF-nin mədəniyyətlərarası dialoq üzrə baş əlaqələndiricisi
Leyla xanım Əliyeva tərəfindən keçən il Bakıda kampaniyanın milli əlaqələndiricilərinin görüşü zamanı irəli
sürülmüş və ötən müddətdə kampaniyanın İKT ölkələrindəki fəallarının milli parlamentlərinə yönəlmiş
lobbiçilik fəaliyyəti nəticəsində uğurla qəbul edilmişdir. Bu prosesə İKGF-nin bir sıra İKT ölkələri
parlamentləri və ilk növbədə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi və onun Katibliyi ilə əməkdaşlığı xüsusi
dəstək vermişdir.
“Xocalıya ədalət” kampaniyasının təşəbbüskarı Leyla xanım Əliyevadır. Bu kampaniyaya 2009-cu ilin
fevralında start verilmişdir və hazırda 30-dan artıq ölkədə yüzlərlə könüllünün iştirakı ilə uğurla davam
etdirilməkdədir. Kampaniyanın məqsədi beynəlxalq ictimaiyyəti Xocalı faciəsi ilə bağlı məlumatlandırmaq,
qətliama beynəlxalq aləmdə mənəvi-siyasi qiymət verilməsinə və bu qanlı qırğının qurbanlarının xatirəsinin
anılmasına nail olmaqdır. Kampaniyanın beynəlxalq əlaqələndirilməsi www.justiceforkhojaly.org internet saytı
vasitəsilə aparılır.
“Xalq qəzeti”.-2010.-2 fevral.-N 25.-S.1
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İslam Konfransı Təşkilatının Xarici İşlər Nazirləri Şurası Xocalı faciəsini
insanlığa qarşı törədilmiş cinayət kimi tanımışdır
Mayın 20-də Tacikistanın paytaxtı Düşənbədə keçirilən İslam Konfransı Təşkilatı Xarici İşlər
Nazirləri Şurasının (İKT XİNŞ) 37-ci sessiyasının yekun iclasında Dialoq və Əməkdaşlıq uğrunda İslam
Konfransı Gənclər Forumunun (İKGF) fəaliyyəti haqqında qətnamə qəbul edilmişdir. Qətnamədə xüsusi
bəndlə İKT üzv dövlətləri, həmçinin İKT-yə bağlı beynəlxalq institutlar "Xocalıya ədalət"
kampaniyasının fəaliyyətində aktiv iştiraka və faciənin həm beynəlxalq, həm də milli səviyyədə insanlığa
qarşı törədilmiş cinayət kimi tanınmasına çağırılmışdır.
Bu haqda Düşənbədə İKT XİNŞ sessiyasına qatılan forumun nümayəndə heyətinin rəhbəri, İKGF baş
katibi Elşad İskəndərov bildirmişdir. Sənəddə Forumun fəaliyyətinə və xüsusilə İSESKO ilə birgə aparılan "İKT
ölkələrində XX əsrdə törədilmiş humanitar faciələr" proqramının həyata keçirilməsinə yüksək qiymət
verilmişdir. Qətnamə, həmçinin üzv dövlətləri İKGF-nin mədəniyyətlərarası dialoq üzrə baş əlaqələndiricisi
Leyla xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə irəli sürülən və Xocalı faciəsi haqqında dünya ictimaiyyətinin düzgün və
obyektiv məlumatlandırılması məqsədini daşıyan "Xocalıya ədalət" beynəlxalq məlumat və təşviqat
kampaniyasına dəstək verməyə çağırır.
E. İskəndərov sənədi şərh edərkən bildirmişdir ki, bu, BMT-dən sonra ikinci böyük beynəlxalq təşkilat
olan İKT-yə üzv 57 dövlətin xarici siyasət idarələri rəhbərlərinin hadisənin miqyasının təyin edilməsi
baxımından insanlığa qarşı törədilmiş cinayət ifadəsini istifadə edərək, Xocalı faciəsinin xarakteri haqqında
birmənalı olaraq mövqe bildirdikləri ilk qətnamədir. Qeyd olunan ifadə həm siyasi, həm də beynəlxalq-hüquqi
tərkibə malikdir, beynəlxalq humanitar hüququn bir çox ciddi pozuntularını, o cümlədən genosid cinayətini
əhatə edir.
İKGF-nin baş katibi qeyd etmişdir ki, sənədin konsensusla qəbul edilməsi, həmçinin buna qədər üzv
ölkələrin XİN ekspertləri tərəfindən təsdiq edilməsi İKT-nin Xocalı faciəsinin həqiqi xarakteri haqqında
əminliyinin güclənməsinin göstəricisidir. Bu sənəd Xocalı faciəsinə cari ilin yanvar ayında İKT Parlamentlər
İttifaqı (İKT Pİ) tərəfindən verilən qiyməti təkrarlayır və ümumilikdə Xocalıdakı qətliamın İKT-yə üzv
dövlətlərin parlamentləri tərəfindən insanlığa qarşı törədilmiş cinayət kimi tanınması, eləcə də tanınma haqda
məsələnin beynəlxalq səviyyəyə qaldırılması üçün ciddi siyasi-hüquqi zəmin hazırlayır. 57 üzv dövlətin belə
mövqeyinin formalaşmasında Forumun mədəniyyətlərarası dialoq üzrə baş əlaqələndiricisi Leyla xanım
Əliyevanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilən "Xocalıya ədalət" kampaniyası böyük rol oynamışdır. Qətnamədə
kampaniyanın fəaliyyətinə yüksək qiymət verilmiş və üzv dövlətlər onun həyata keçirilməsində aktiv iştirak
etməyə çağırılmışdır.
Qeyd edək ki, "Xocalıya ədalət" beynəlxalq məlumat və təşviqat kampaniyasına 2009-cu ildə beynəlxalq
səviyyədə start verilmişdir. Hazırda kampaniyanın fəaliyyəti 35-dən artıq İKT və həmçinin Avropa və Latın
Amerikası ölkələrini əhatə edir.
“Xalq qəzeti”.-2010.-21 may.-N 109.-S.4.
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Əbu-Dabi bəyannaməsi 51 dövlətin parlamentini Xocalı faciəsini insanlığa qarşı
törədilmiş cinayət kimi tanımağa çağırır
İslam Konfransı Təşkilatı Parlamentlər İttifaqı (İKT Pİ) Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti
Leyla xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilən “Xocalıya Ədalət” beynəlxalq kampaniyasına
dəstək olaraq bəyannamə qəbul etmişdir.
İKT Gənclər Forumunun (İKT GF) İstanbulda yerləşən qərargahından verilən məlumatda deyilir ki, İKT
Parlamentlər İttifaqı (İKT Pİ) Şurasının Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin (BƏƏ) paytaxtı Əbu-Dabidə keçirilən
13-cü sessiyası öz işini başa çatdırmışdır. Baş katib Elşad İskəndərovun başçılığı ilə Forumun nümayəndə heyəti
Şuranın işində iştirak etmişdir.
İKT Pİ Şurası üzv dövlətləri Xocalı faciəsini “insanlığa qarşı törədilmiş kütləvi cinayət” kimi tanımağa
çağıran Əbu-Dabi bəyannaməsini qəbul etmişdir. E.İskəndərov demişdir ki, bu, İKT GF-nin təşəbbüsü ilə irəli
sürülmüş “İKT GF və İKT Pİ arasında əməkdaşlıq haqqında” qətnamənin Şura tərəfindən təsdiqlənməsi
nəticəsində baş vermişdir. Qətnamənin 3-cü bəndində qeyd edilmişdir ki, İKT Pİ-yə üzv parlamentlər erməni
silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Xocalı şəhərində dinc azərbaycanlı əhaliyə qarşı
törədilmiş kütləvi qırğını insanlığa qarşı cinayət kimi tanıyır. Sənəddə üzv dövlətlər qeyd olunan cinayətə milli
səviyyədə lazımi qiymətin verilməsinə çağırılırlar. İKT Pİ Şurası Leyla xanım Əliyevanın fəaliyyətini yüksək
qiymətləndirmiş və bu rəy
qətnamədə öz əksini tapmışdır. Xatırladaq ki, qətnamə İKT GF-nin
Mədəniyyətlərarası Dialoq üzrə baş əlaqələndiricisi, Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla xanım
Əliyevanın təşəbbüsü ilə irəli sürülmüş “Xocalıya Ədalət” kampaniyasının tərkib hissəsi idi.
Sənədin əhəmiyyətini şərh edərkən İKT GF-nin baş katibi Elşad İskəndərov demişdir: “Məlum olduğu kimi,
keçən il faciəyə insanlığa qarşı cinayət kimi prinsipial qiyməti İKT Pİ spikerlərinin konfransı vermişdir. O vaxt
rəsmi İrəvan bu hadisəni belə qələmə vermişdi ki, spikerlər diplomat deyil və nəyi imzaladıqlarına baxmırlar.
Ötən ildən bəri İKT-yə üzv bəzi ölkələrin parlamentlərinə bu mövqedən imtina etmək üçün təzyiqlər də
edilmişdi. Şuranın qətnamə vasitəsilə Xocalı faciəsini insanlığa qarşı cinayət kimi tanıması həm İKT-nin bu
məsələdə prinsipial mövqeyini bir daha nümayiş etdirir, həm də faciənin siyasi yolla tanınması prosesini
praktiki müstəviyə keçirir”.
E.İskəndərov əlavə etmişdir ki, qətnamədə təşkilata üzv parlamentlərə birbaşa çağırış vardır və bu, öz
növbəsində, faciənin milli səviyyədə hüquqi və siyasi tanınması mərhələsini açır. İKT Pİ-nin dünya
parlamentlərinin dörddəbirini öz sıralarında cəmləşdirdiyini nəzərə alsaq, mühüm siyasi-hüquqi tərkibə malik
“insanlığa qarşı cinayət” ifadəsinin istifadə olunması Xocalı faciəsinin ermənilərin Azərbaycan xalqına qarşı
soyqırımı siyasətinin tərkib hissəsi kimi tanınması və cinayəti törədənlərin hüquqi məsuliyyətə cəlb olunması
baxımından yeni mərhələdir. Qətnamənin qəbulu ideyası Leyla xanım Əliyevanın “Xocalıya Ədalət”
kampaniyasının milli koordinatorları ilə görüşündə irəli sürülmüş və kampaniyanın fəallarının öz ölkələrinin
parlamentləri ilə apardıqları lobbiçilik fəaliyyəti nəticəsində uğurla reallaşdırılmışdır.
E.İskəndərov daha sonra sessiyanın işi zamanı İKT GF-nin bu təşəbbüsünü fəal şəkildə dəstəkləyən İKT Pİ
Katibliyinə, Türkiyə, İordaniya, İran İslam Respublikası, Pakistan, Küveyt və bir sıra digər ölkələrin
deputatlarına, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin və Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndələrinə öz
minnətdarlığını bildirmişdir.
“Respublika”.-2011.-20 yanvar.-N 14.-S.4.
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İslam Konfransı Təşkilatı Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı
birmənalı mövqe nümayiş etdirir
Qurumun qəbul etdiyi qətnamədə ermənilər tərəfindən törədilən Xocalı soyqırımının anım
gününün keçirilməsi ilə bağlı müddəa yer alır
Azərbaycanla İslam Konfransı Təşkilatı (İKT) arasındakı əməkdaşlıq münasibətləri xarici siyasət
kursumuzun prioritet istiqamətlərindən sayılır. İKT 1969-cu ildə Rabatda (Mərakeş) müsəlman ölkələrinin
dövlət və hökumət başçılarının konfransında yaradılıb, 60-a yaxın dövləti özündə birləşdirir. Bəzi ölkələrin
müsəlman icmalarının, habelə bir sıra beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri İKT yanında müşahidəçi statusuna
malikdirlər. İKT Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) ilə sıx əməkdaşlıq edir. 1975-ci ildən bəri BMT yanında
müşahidəçi statusu alıb. 1972-ci ildə qəbul edilmiş nizamnaməyə görə, İKT-nin ali orqanı dövlət və hökumət
başçılarının konfransıdır. Baş katibliyin tərkibində bir sıra şöbələr, o cümlədən, sosial-iqtisadi, elm və texnika,
Asiya məsələləri, Afrika məsələləri, beynəlxalq məsələlər, informasiya, insan hüquqları və azsaylı dini icma
məsələləri, müsəlmanların qeyri-hökumət təşkilatları məsələləri şöbələri və başqa şöbələr fəaliyyət göstərir.
Ötən həftə Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının Ciddə şəhərində keçirilmiş İslam Konfransı Təşkilatının
(İKT) iqtisadi, mədəni və sosial məsələlər üzrə komissiyasının 34-cü sessiyasında Dialoq və Əməkdaşlıq
Uğrunda İslam Konfransı Gənclər Forumu (DƏ İKGF) haqqında qətnamə layihəsi yekdilliklə qəbul olunub. DƏ
İKGF-nin nümayəndəliyinin rəhbəri, Forumun baş katibi Elşad İsgəndərov bildirib ki, qətnamənin vacib
maddələrindən biri “XX əsrdə İKT-yə üzv ölkələrində humanitar faciələr üzrə Anma günü proqramı”
çərçivəsində “Xocalıya ədalət” Beynəlxalq kampaniyasına həsr olunub. Xüsusilə, qətnamə layihəsi dövlət
nümayəndələrini, həmçinin, İKT institutlarını Xocalı kütləvi qırğınının insanlıq əleyhinə yönəlmiş cinayət kimi
həm milli zəmində, həm də beynəlxalq səviyyədə tanınması istiqamətində öz fəaliyyətlərini gücləndirməyə
çağırır. Bundan əlavə, qətnamə layihəsində BMT-nin Sivilizasiyaların İttifaqı uğrunda Alyansı prosesində
gənclərin rolunun gücləndirilməsi sahəsində, xüsusilə, DƏ İKGF-nin İKT-nin tərəfdaşı kimi bu il aprelin 9-dan
11-dək Bakıda təsis edilən Sivilizasiyaların İttifaqı Uğrunda Qlobal Gənclər Hərəkatının yaradılmasında
Forumun rolu yüksək qiymətləndirilib.
Sessiyada çıxış edən E.İsgəndərov Azərbaycanın birinci xanımı, YUNESKO-nun və İSESKO-nun
xoşməramlı səfiri, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, Milli Məclisin deputatı Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü
ilə 2007-ci ilin noyabrında Bakıda təsis edilmiş hərəkatın davamı olaraq Qlobal Gənclər Hərəkatının
əhəmiyyətindən, Forumun müsəlman gəncliyin inkişafına yönəlmiş fəaliyyətindən, o cümlədən, islamofobiya ilə
mübarizədə Forumun aparıcı beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığından bəhs edib.
Ümumiyyətlə, vurğulamaq lazımdır ki, İKT ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələr çoxşaxəli və davamlı
xarakterə malikdir. Qeyd olunduğu kimi, Azərbaycan Respublikasının İslam Konfransı Təşkilatı ilə əməkdaşlıq
münasibətlərinin inkişafı ölkəmizin xarici siyasət kursunda prioritet istiqamətlərdəndir və strateji əhəmiyyət
kəsb edir. Dövlətimiz öz müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra keçmiş sovet respublikaları arasında ilk olaraq
İKT-yə üzv olmaq barədə müraciət edib.
Qurumla ölkəmiz arasındakı münasibətlər Ulu öndər Heydər Əliyevin 1993-cü ildə xalqın təkidli tələbi
ilə hakimiyyətə qayıdışının ardından daha möhkəm xarakter alıb. 1994-cü ilin may ayından etibarən Ümummilli
lider Heydər Əliyevin müvafiq Sərəncamına əsasən Azərbaycanın Səudiyyə Ərəbistanı Krallığındakı səfirinə
İKT Baş Katibliyi yanında Daimi Nümayəndə səlahiyyətləri verildikdən sonra Ər-Riyaddakı səfirliyimiz
vasitəsilə mənzil-qərargahı Səudiyyə Ərəbistanının Ciddə şəhərində yerləşən İKT Baş Katibliyi və onun
müxtəlif qurumları, o cümlədən, İslam İnkişaf Bankı ilə səmərəli iş aparılmağa başlanılıb.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin 1994-cü ilin iyul ayında Səudiyyə Ərəbistanına səfəri AzərbaycanİKT əməkdaşlığının gələcək inkişafı üçün zəmin yaratmaqla yanaşı, səfər əsnasında Onun müqəddəs Kəbədə
Ümrə ziyarəti, keçirdiyi məhsuldar görüşlər bütün İslam dövlətlərinin ölkəmizə maraq və diqqətini artırdı.
Ümummilli liderin İKT baş katibi ilə 1994-cü ilin noyabrında Bakıda keçirdiyi görüşlər, həmin ilin dekabrında
İKT dövlət və hökumət başçılarının Kasablankada keçirilmiş VII Zirvə Konfransında iştirakı və İKT baş katibi,
həmçinin, bir sıra üzv dövlətlərin xahişilə Asiya ölkələri qrupu adından çıxışı Azərbaycanın mövqeyini təşkilat
daxilində daha da möhkəmlətdi və üzv dövlətlər tərəfindən dəstəklənməsi imkanlarını artırdı. Bunun
nəticəsində, İKT Zirvə görüşləri tarixində ilk dəfə, Kasablankada “Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi
haqqında” siyasi qətnamə qəbul edildi, həmin ildən etibarən İKT-nin BMT ilə əməkdaşlığı üzrə müzakirə edilən
problemlər siyahısına “Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi” mövzusunun mütəmadi salınmasına nail olunub.
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Qeyd olunmalıdır ki, gərgin əməyin nəticəsi kimi, siyasi qətnamənin adının dəyişdirilərək daha da
gücləndirilməsi və “Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü haqqında” başlığı ilə ilk dəfə, 1996-cı ilin
dekabrında Cakartada keçirilmiş İKT xarici işlər nazirlərinin 24-cü Konfransı və 1997-ci ilin dekabrında
Tehranda keçirilmiş İKT dövlət və hökumət başçılarının 8-ci Zirvə görüşündə qəbul edilməsi bu məsələyə dair
Azərbaycanın haqlı mövqeyinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında önəmli rol oynayıb. Xatırladaq ki, siyasi
qətnamədə, üzv dövlətlərin erməni təcavüzünü qətiyyətlə pisləməsi, Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğal
olunmuş Azərbaycan ərazilərindən dərhal, qeyd-şərtsiz çıxmasının tələb edilməsi, bu problemə dair baş katibin
ənənəvi illik hesabatları, İKT çərçivəsində keçirilən görüşlərdə qəbul edilən yekun bəyannamələrin müvafiq
bəndlərində səsləndirilən müddəalar, habelə qondarma “Dağlıq Qarabağ Respublikası”nda keçirilmiş müxtəlif
qeyri-qanuni seçkilərin beynəlxalq hüquq normalarına zidd və İKT-yə üzv ölkələr tərəfindən tanınmayan amil
kimi qiymətləndirilməsi erməni tərəfinin İKT dövlətlərinə narazılığını bildirməsi ilə müşayiət olunsa da, əksrezonans doğurub və qeyd olunan qərar və qətnamələr əsasında həm İKT qurumları, həm də üzv dövlətlər
tərəfindən Azərbaycana o zaman çox vacib olan geniş humanitar yardım fəaliyyəti həyata keçirilib.
Azərbaycan da öz növbəsində İKT çərçivəsində İslam dünyasının problemlərinə dair aparılan
müzakirələrdə, qərar və qətnamələrin qəbul edilməsində, həmçinin, Fələstin probleminə münasibətdə daim
konstruktiv mövqelərdən çıxış edib, birmənalı və dəyişməz mövqeyini nümayiş etdirib. Son illər AzərbaycanİKT münasibətləri keyfiyyətcə yeni mərhələyə qədəm qoyub. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevin 2005-ci ilin dekabrında İKT-nin Məkkədə keçirilmiş 3-cü fövqəladə Zirvə görüşündə iştirakı, Onun
təşəbbüsü ilə 2006-cı ilin 19-21 iyun tarixlərində Bakıda İKT xarici işlər nazirlərinin növbəti 33-cü
Konfransının keçirilməsi, Azərbaycanın birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım
Əliyevanın təşəbbüsü ilə 2008-ci il 10-11 iyun tarixlərində Bakıda “Mədəniyyətlərarası Dialoqda Qadınların
rolunun genişləndirilməsi” mövzusunda beynəlxalq forum, İKT Turizm nazirlərinin Bakı Konfransı,
Dözümlülüyün və qarşılıqlı anlaşmanın inkişafında KİV-in rolu, digər konfrans və tədbirlərə Azərbaycanın ev
sahibliyi etməsi yuxarıda qeyd olunan siyasətin tərkib hissəsi kimi dəyərləndirilə bilər. Azərbaycan İKT-nin
müxtəlif təşkilatları ilə də sıx əməkdaşlıq edir.
Bu baxımdan Azərbaycanın birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım
Əliyevanın fəaliyyəti xüsusilə təqdirəlayiqdir. Həmin fəaliyyətin nəticəsidir ki, 2006-cı ildə İSESKO-nun baş
direktoru Əbdüləziz bin Osman əl-Tüveycri sivilizasiyaların yaxınlaşmasındakı fəaliyyətinə görə Mehriban
xanım Əliyevaya İSESKO-nun xoşməramlı səfiri adının verilməsi haqqında diplom təqdim edib. Həmçinin,
2008-ci ilin iyununda Bakıda keçirilən “Mədəniyyətlərarası Dialoqda Qadınların rolunun genişləndirilməsi”
mövzusunda beynəlxalq forumda iştirak edən İKT baş katibi E.İhsanoğlu humanitar sahədəki fəaliyyətinə görə
Azərbaycanın birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevaya “İKT-nin
humanitar məsələlər üzrə xüsusi elçisi” statusuna dair diplom təqdim edib. Əlamətdardır ki, İslam ölkələrinin
daxil olduğu təşkilatın bu yüksək adlarına layiq görülən ilk qadın məhz Azərbaycanın birinci xanımıdır.
Qurumun 11-ci Zirvə Konfransında İKT-nin yeni Nizamnaməsi qəbul edilib ki, bu beynəlxalq təşkilatın
əsas sənədinin məqsəd və məramları bölməsində Azərbaycan nümayəndə heyətinin məqsədyönlü işi və israrlı
mövqeyi nəticəsində işğal altında olan dövlətlərin öz ərazi bütövlüyünü bərpa etməsi hüququnun üzv dövlətlər
tərəfindən birmənalı dəstəklənməsi barədə müddəanın təsbit edilməsi ölkəmiz üçün gələcək xarici siyasət
kursunun istiqamətləndirilməsində müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. Təsadüfi deyil ki, 2008-ci ildə BMT Baş
Assambleyasının 62-ci Sessiyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin təqdim etdiyi “Azərbaycanın işğal
altında olan ərazilərindəki vəziyyət” adlı qətnamənin qəbul edilməsində İKT-yə üzv olan dövlətlərin mövqeyi
həlledici rol oynayıb.
Təşkilatın bu ilin fevralında keçirilən İKT xarici işlər nazirlərinin 36-cı iclasında da analoji mövqeyi bir
daha vurğulanıb. İclasda bir daha qeyd olunub ki, Ermənistan Azərbaycan torpaqlarını işğal edib və BMT-nin
məlum 4 qətnaməsini yerinə yetirməyib. Quruma üzv olan ölkələrin xarici işlər nazirlikləri Ermənistanı işğaldan
əl çəkməyə çağırıb.
Təşkilatın Azərbaycanın bir nömrəli probleminin həllində ölkəmizə verdiyi dəstək bununla da
yekunlaşmır. 2009-cu ildən İslam Konfransı Təşkilatı Gənclər Forumunun mədəniyyətlərarası dialoq üzrə baş
əlaqələndiricisi, Heydər Əliyev Fondunun Rusiya nümayəndəliyinin rəhbəri Leyla xanım Əliyevanın təşəbbüsü
ilə “Xocalıya ədalət” kampaniyası keçirilir. Kampaniya çərçivəsində Xocalı qətliamının adı İsveçdə yaradılmış
və virtual aləmdə geniş vüsət almış “Beynəlxalq Müharibə Qurbanları Memorialı” arxiv layihəsinə daxil edilib.
Layihədə kampaniyanın rəsmi saytına istinad edilərək Dağlıq Qarabağ müharibəsi zamanı erməni silahlı
qüvvələri tərəfindən Xocalı şəhərində xüsusi amansızlıqla öldürülən qurbanların siyahısı yerləşdirilib, faciə
saytın istifadəçilərinə XX əsrin ən dəhşətli qətliamı kimi təqdim edilib. Xocalı qətliamının adı Əlcəzair,
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Srebrenitsa, Darfur, Madaqaskar, Nigeriya, Ruanda, Vyetnam və başqa yerlərdə törədilmiş soyqırımları və
qətliamlarla bir sırada çəkilib.
Bununla yanaşı, 2010-cu ilin yanvarın 31-də İslam Konfransı Təşkilatına üzv dövlətlərin Parlament
İttifaqının Uqandanın Kambala şəhərində keçirilən və 51 ölkənin parlament nümayəndələrinin iştirak etdiyi VI
konfransında “Xocalıya ədalət” beynəlxalq kampaniyasına dəstək çərçivəsində xüsusi qətnamə qəbul edilib.
Qətnamədə bildirilib ki, İslam Konfansı Təşkilatı Parlament İttifaqı İslam Konfransı Gənclər Forumunun baş
əlaqələndiricisi Leyla xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə irəli sürülən və erməni hərbi birləşmələri tərəfindən
Azərbaycanın Xocalı şəhərində dinc əhaliyə qarşı törədilmiş kütləvi qırğın haqqında tarixi həqiqətlərin dünya
ictimaiyyətinə çatdırılmasına yönələn “Xocalıya ədalət” beynəlxalq kampaniyasını dəstəkləyir: “Üzv dövlətlərin
parlamentlərini insanlığa qarşı bu cinayəti düzgün və müvafiq şəkildə tanımağa, sözügedən kampaniyaya milli
və beynəlxalq səviyyədə tam dəstək verməyə çağırır”.
Qeyd etmək lazımdır ki, bu sənəd beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən Xocalı faciəsini insanlığa qarşı
cinayət kimi tanıyan ilk qətnamədir. Qeyd edilməlidir ki, qətnaməni qəbul edən dövlətlərin sırasında
Ermənistanın da üzv olduğu Qara dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Parlament Birliyinin nümayəndələri də
iştirak ediblər. Bu isə Azərbaycan həqiqətlərinin daha bir beynəlxalq təşkilat tərəfindən də qəbulunun təməli
sayıla bilər.
Qeyd olunmalıdır ki, “Xocalıya ədalət” kampaniyası çərçivəsində əldə olunan ilk uğur İKT xarici işlər
nazirləri tərəfindən Xocalı faciəsini kütləvi qırğın kimi qiymətləndirmək barədə qətnamənin qəbul edilməsi
sayıla bilər. 2009-cu ilin iyul ayında isə İKT Gənclər Forumu ilə İSESKO arasında imzalanmış anlaşma
nəticəsində Xocalı faciəsi haqqında məlumatın İKT ölkələrinin tarix dərsliklərinə daxil edilməsi barədə razılıq
əldə olunub. Bundan əlavə, ötən ilin dekabrında BMT çərçivəsində keçirilən konfransda Xocalı soyqırımı
Ruanda, Srebrenitsa, Xolokost kimi dünya tərəfindən tanınmış soyqırımları ilə yanaşı, İnsan Haqları günündə
gündəmə gətirilib və bununla əlaqədar BMT-də konfrans keçirilib.
Pərviz SADAYOĞLU
“Yeni Azərbaycan”.-2011.-3 may.-№77.-S.7.
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Xocalı faciəsi beynəlxalq səviyyədə soyqırımı kimi tanınmışdır
Əlli bir ölkənin parlament nümayəndələri bununla bağlı müvafiq qətnamə qəbul etmişlər
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament İttifaqı (İƏT Pİ) "Xocalıya ədalət" Beynəlxalq kampaniyasını
dəstəklədiyini bir daha təsdiq etmişdir.
İslam Konfransı Gənclər Forumunun (İKGF) İstanbulda yerləşən baş qərargahından bildirmişlər ki, İƏT-in
üzvü olan dövlətlərin Parlament İttifaqının İndoneziyanın Palembanq şəhərində keçirilən VII sessiyası başa
çatmışdır. Təşkilat İƏT-ə üzv olan 51 ölkənin parlamentlərini özündə birləşdirir və müvafiq olaraq Afrika,
Asiya və Ərəb regionunda iki ildən bir öz sessiyasını keçirir.
İKGF-nin baş katibi, səfir Elşad İsgəndərovun AzərTAc-a verdiyi məlumata görə, "Azərbaycan
Respublikasına qarşı Ermənistan Respublikasının təcavüzü" adlı ənənəvi olaraq qəbul edilən qətnaməyə
Forumun təşəbbüsü ilə xüsusi bir bənd də əlavə olunmuşdur. Xocalı faciəsinə həsr edilən bölmədə qeyd olunur:
"Konfrans ... üzv ölkələrin parlamentlərini 2012-ci ildən etibarən (faciənin 20 illiyi) 1992-ci il fevralın 26-da
Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən dinc azərbaycanlı əhaliyə qarşı həyata keçirilən və soyqırımı xarakteri
daşıyan kütləvi qırğını tanımağa çağırır və Xocalı qırğınını törədənlərin məsuliyyətə cəlb olunmasını tələb edir".
Bu tanınma 2009-cu ildən həyata keçirilən və İKGF-nin Mədəniyyətlərarası Dialoq üzrə baş əlaqələndiricisi
Leyla xanım Əliyeva tərəfindən irəli sürülən "Xocalıya ədalət" Beynəlxalq kampaniyasının fəaliyyətinin
nəticəsi olmuşdur. İƏT Pİ-nin faciəyə verdiyi qiymət İKGF və bu qurum arasında əməkdaşlıq haqqında müvafiq
qətnamələrin tələblərindən irəli gəlir. Belə ki, Azərbaycan Milli Məclisi nümayəndə heyətinin başçısı, deputat
Gövhər Baxşəliyevanın təklifi ilə İKGF-nin irəli sürdüyü əlavələrdən sonra konfransın yekun hesabatında
qurumun Katibliyinə üzv ölkələrin parlamentlərinin "Xocalıya ədalət" kampaniyasına milli və beynəlxalq
səviyyədə dəstək göstərilməsinə çağıran bu qətnamənin həyata keçməsini diqqət mərkəzində saxlamağı tapşıran
müvafiq qərar qəbul etmişdir.
Qətnamənin vacibliyini şərh edən Elşad İsgəndərov demişdir: "Beynəlxalq sənədlər arasında bu qətnamə ilk
dəfə olaraq Xocalı faciəsinə soyqırımı aktı səviyyəsində siyasi-hüquqi qiymət verir. Nəzərə alsaq ki, İƏT Pİ öz
sıralarında dünya parlamentlərinin dörddə birini cəmləşdirir və ən böyük parlamentlərarası beynəlxalq
qurumlarındandır, bu termin Xocalı faciəsinin erməni millətçiləri tərəfindən Azərbaycan xalqına qarşı aparılan
soyqırımı siyasətinin tərkib hissəsi kimi beynəlxalq səviyyədə tanınması və bu cinayəti törədənlərin hüquqi
məsuliyyətə cəlb edilməsi üçün keyfiyyətcə yeni mərhələ açacaqdır".
"Xocalıya ədalət" Beynəlxalq informasiya kampaniyası Şuşanın işğalı günü İKGF-nin Mədəniyyətlərarası
Dialoq üzrə baş əlaqələndiricisi Leyla Əliyeva tərəfindən irəli sürülmüşdür. Hazırda faciənin mənəvi və siyasihüquqi səviyyədə tanınmasına yönəlmiş bu kampaniya dünyanın 35-dən çox ölkəsində uğurla həyata keçirilir.
“Xalq qəzeti”.-2012.-1 fevral.-N 24.-S.2.

113

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

XX əsrin faciəsi Xocalı soyqırımı

İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Xarici İşlər Nazirləri Şurası Xocalı faciəsini
soyqırımı aktı kimi tanımışdır
Xəbər verdiyimiz kimi, noyabrın 15-17-də Cibutidə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Xarici İşlər
Nazirləri Şurasının (İƏT XİNŞ) 39-cu sessiyası keçirilmişdir.
Dialoq və Əməkdaşlıq uğrunda İslam Konfransı Gənclər Forumunun (DƏ-İKGF) İstanbuldakı baş
qərargahından bildirmişlər ki, forumun fəaliyyətləri ilə bağlı qurumun təqdim etdiyi qətnamə layihəsi İƏT
XİNŞ tərəfindən həmin sessiyada qəbul edilmişdir. Beləliklə, İƏT XİNŞ Xocalı faciəsini ilk dəfə olaraq
soyqırımı aktı kimi tanımışdır.
DƏ-İKGF-nin nümayəndə heyətinin başçısı kimi sessiyada iştirak edən Cibutiyə ezam olunmuş Elməddin
Mehdiyev bildirmişdir ki, forum tərəfindən təqdim edilən qətnamə layihəsində qurumun gördüyü işlər arasında
DƏ-İKGF-nin mədəniyyətlərarası dialoq üzrə baş əlaqələndiricisi Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə 2008-ci ilin
mayından həyata keçirilən "Xocalıya ədalət!" kampaniyasına dair xüsusi bənd ayrılmışdır. Bu bəndə əsasən,
İƏT XİNŞ üzvü olan ölkələri və İƏT-in qurumlarını kampaniyanın fəaliyyətində fəal iştirak etməyə və dəstək
olmağa, bu soyqırımı aktının beynəlxalq və milli səviyyələrdə insanlığa qarşı cinayət kimi tanınması üçün səy
göstərməyə çağırmışdır.
E.Mehdiyev həmçinin bildirmişdir ki, İƏT XİNŞ DƏ-İKGF tərəfindən həyata keçirilən "Dünyanı dəyişə
biləcək 10 gənc müsəlman" beynəlxalq mükafat layihəsini alqışlamış və üzv dövlətləri bu sahədə DƏ-İKGF ilə
əməkdaşlıq etməyə çağırmışdır. Bu beynəlxalq mükafat layihəsinə 2011-ci ilin noyabrında Bakıda DƏ-İKGFnin və Azərbaycan hökumətinin birgə təşkil etdikləri İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Gənc Sahibkarlar Şəbəkəsinin
(ICYEN) təsisedici konfransında start verilmiş və 2013-cü ildə Bakıda ilk mükafatlandırma mərasiminin
beynəlxalq səviyyədə təşkil edilməsi qərarlaşdırılmışdır.
Bundan əlavə, qəbul olunmuş qətnaməyə əsasən, İƏT XİNŞ forumun təşəbbüsünə cavab olaraq, quruma üzv
təşkilatların, o cümlədən Azərbaycanda fəaliyyət göstərən gənclər təşkilatlarının uğurlarına və müsbət
təcrübəsinə əsaslanaraq gənclərin fəaliyyətlərinin əlaqələndirilməsi məqsədilə Yaxın Şərq və Şimali Afrika
bölgələrində milli gənclər şuralarının yaradılmasını DƏ-İKGF-yə həvalə etmişdir.
“Azərbaycan”.-2012.-21 noyabr.-N 259.-S.9.
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İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Ermənistanı təcavüzkar,
Xocalı faciəsini isə soyqırımı kimi tanıyan ilk beynəlxalq təşkilatdır
Azərbaycanın İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına qəbul olunmasından 21 il keçir
İslam həmrəyliyi çərçivəsində beynəlxalq təşkilat yaratmaq ideyası 1969-cu il sentyabrın 22-25-də
Mərakeşin paytaxtı Rabatda keçirilən 25 müsəlman ölkəsinin dövlət və hökumət başçılarının birinci
konfransında özünün siyasi həllini tapdı. Zirvə toplantısında qəbul edilmiş bəyanatda görüşdə iştirak
edən dövlətlər arasında iqtisadiyyat, elm, mədəniyyət və başqa sahələrdə əməkdaşlıq, eləcə də qarşılıqlı
yardım üzrə məşvərətlər keçirilməsi, yarana biləcək problemlərin BMT-nin prinsipləri əsasında həll
edilməsi barədə öhdəliklər əks olunmuşdur.
İslam Konfransı Təşkilatının (İKT/İƏT - 2011-ci il iyunun 28-də İslam Konfransı Təşkilatının (İKT) Xarici
İşlər Nazirləri Şurasının Qazaxıstanın paytaxtı Astanada keçirilən XXXVIII sessiyasında təşkilatın adının
dəyişdirilərək İslam Əməkdaşlığı Təşkilatı (İƏT) adlandırılması haqqında qərar qəbul edilmişdir) nizamnaməsi
qəbul edilənə qədər 1970-ci ilin mart ayında Kəraçi şəhərində təşkilatın üzvü olan dövlətlərin xarici işlər
nazirlərinin birinci konfransında İƏT Baş Katibliyi təsis edildi. 1972-ci ilin mart ayında Ciddədə keçirilmiş
xarici işlər nazirlərinin üçüncü konfransında İƏT nizamnaməsi 30 dövlət tərəfindən qəbul olundu.
Zirvə toplantısında nizamnaməyə əsasən İslam dünyasının vacib problemləri müzakirə edilir, həmin
məqsədlə təşkilatın siyasəti əlaqələndirilir. İƏT-in Zirvə toplantısında sənədlərin qəbulu konsensus əsasında,
yəni qərar və qətnamələr iştirakçıların mövqeyinin razılaşdırılması yolu ilə həyata keçirilir və hər hansı
iştirakçı tərəfindən rəsmi etiraz olmadıqda sənəd qəbul edilmiş hesab olunur.
İƏT-in məqsədi təşkilatın üzvü olan dövlətlər arasında islami həmrəyliyi möhkəmləndirmək; elmi, mədəni,
sosial, iqtisadi və digər həyati əhəmiyyətli sahələrdə üzv dövlətlər arasında əməkdaşlığı müdafiə etmək,
həmçinin beynəlxalq təşkilatlarda üzv dövlətlər arasında məsləhətləşmələr keçirmək; irqi ayrı-seçkiliyin və
müstəmləkəçiliyin bütün formalarının ləğv edilməsinə yardım etmək; ədalət əsasında beynəlxalq sülhün və
təhlükəsizliyin təmin edilməsi; işğal olunmuş müqəddəs yerləri azad etmək və toxunulmazlığını təmin etmək
uğrunda mübarizəni əlaqələndirmək; Fələstin xalqının öz hüquqlarının qaytarılması və ərazısınin azad edilməsi
yolundakı mübarizəsini dəstəkləmək; bütün islam xalqlarının öz ləyaqət, istiqlaliyyət və milli hüquqlarını
qorumaq yolundakı mübarizəsini dəstəkləmək; üzv ölkələrin digər ölkələrlə əməkdaşlıq və qarşılıqlı anlaşması
üçün şərait yaratmaqdır.
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı hazırda 57 dövləti özündə birləşdirir. Bundan əlavə, bəzi ölkələrin müsəlman
icmalarının, eləcə də bir sıra beynəlxalq və regional təşkilatların nümayəndələri İƏT yanında müşahidəçi
statusuna malikdirlər. İƏT Birləşmiş Mİllətlər Təşkilatı ilə sıx əməkdaşlıq edir və 1975-ci ildən BMT yanında
müşahidəçi statusu almışdır. BMT Baş Məclisinin 36-cı sessiyasında “BMT ilə İƏT arasında əməkdaşlıq
haqqında” qətnamə qəbul edilmişdir. İƏT üzvü olan dövlətlərin ümumi əhalisi bir milyard nəfərdən çoxdur və
bir yerdə götürüldükdə bu dövlətlər böyük mənəvi, siyasi, iqtisadi, elmi və mədəni potensiala malikdir.
Azərbaycan Respublikası 1991-ci il dekabrın 8-də İƏT-in Dakarda keçirilən dövlət və hökumət başçılarının
5-ci konfransında 46-cı tamhüquqlu üzv kimi təşkilata qəbul olunmuşdur. İƏT Azərbaycan öz dövlət
müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra beynəlxalq hüququn subyekti kimi qəbul olunduğu ilk beynəlxalq
təşkilatdır. Həmin dövrdə Azərbaycanın İƏT-ə üzv qəbul olunması həm erməni təcavüzünə məruz qalmış, eləcə
də informasiya təbliğat imkanları zəif olan ölkəmizin öz haqlı mövqeyinin dünya ictimaiyyətinə çatdırması,
həm də İƏT-in Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinə münasibət bildirməsi üçün əsas verməklə yanaşı, islam
dövlətləri tərəfindən dəstəklənməsi üçün çox zəruri idi.
Buna görə də təşkilata üzv qəbul edildikdən üç ay sonra Azərbaycan hökumətinin müraciətinə cavab olaraq
İƏT-in Baş Katibi Həmid əl-Qabid öz müavini Məhəmməd Möhsinin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini
ölkəmizdəki ictimai-siyasi vəziyyət və Dağlıq Qarabağ probleminin sülh yolu ilə həll edilməsi üçün mövcud
imkanlarla tanış olmaq üçün regiona göndərdi. İƏT nümayəndə heyəti Azərbaycanda, Ermənistanda, Türkiyədə,
İranda, Rusiyada olmuş, bu ölkələrin xarici işlər nazirliklərinin vəzifəli şəxsləri ilə, eləcə də BMT-nin xüsusi
nümayəndəsi Sayruns Venslə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə əlaqədar məsləhət xarakterli görüşlər keçirmişlər.
1993-cü il aprel ayının 25-29-da Pakistan İslam Respublikasının Kəraçi şəhərində keçirilmiş İƏT Xarici İşlər
nazirlərinin 21-ci konfransında Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üzrə qətnamə qəbul edildi.
Qətnamədə Ermənistanın ölkəmizə qarşı təcavüzü pislənmiş, erməni silahlı qüvvələrinin işğal olunmuş
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Azərbaycan torpaqlarından təcili çıxarılması tələb olunmaqla münaqişənin sülh yolu ilə aradan qaldırılmasının
vacibliyi bildirilmişdir. 1993-cü ildə Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycan ərazilərinə genişmiqyaslı
hücumu və torpaqlarımızın işğalı ilə əlaqədar noyabr ayının 23-də BMT iqamətgahında İƏT-in üzvü olan
ölkələrin xarici işlər nazirlərinin əlaqələndirmə toplantısı keçirilmiş, burada Azərbaycan Prezidenti Heydər
Əliyevin erməni təcavüzü ilə əlaqədar ölkəmizin düşdüyü vəziyyət barədə toplantı iştirakçılarına dərin
məzmunlu müraciəti oxunmuş və Ermənistanın son təcavüzü ilə bağlı bəyanat qəbul edilmişdir.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin 1994-cü ilin iyul ayında Səudiyyə Ərəbistanına rəsmi səfəri çərçivəsində
müqəddəs Kəbədə ümrə ziyarəti, kral Fəhd bin Əbdüləzizlə apardığı danışıqlar, İƏT Baş katibliyinin rəhbərliyi
ilə keçirdiyi səmərəli görüşlər Azərbaycana islam aləmində olan maraq və diqqəti daha da artırdı. Nəticədə
İƏT-in beynəlxalq aləmdəki nüfuz və imkanlarından lazımi səviyyədə istifadə edə bilməsi Azərbaycanın
mövqeyini daha da möhkəmləndirərək əməkdaşlığın gələcək inkişafına zəmin yaratdı. 1994-cü il noyabr ayının
axırlarında İƏT-in Baş katibi Həmid əl-Qabid Azərbaycana səfər etdi. Səfər zamanı o, Azərbaycanın İslam
Konfransı Təşkilatı ilə əlaqələri və bu təşkilatda tutnduğu yer haqqında Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevlə
müzakirələr apardı. Həmid əl-Qabid İƏT-in Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünü pislədiyini və
münaqişənin dinc siyasi vasitələrlə həll olunmasına tərəfdar olduğunu bildirdi.
1994-cü il dekabrın 13-14-də Mərakeş Krallığının Kasablanka şəhərində İƏT-ə üzv olan ölkələrin dövlət və
hökumət başçılarının 7-ci Zirvə toplantısı Azərbaycan üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edirdi. Azərbaycanın üzv
dövlət kimi ilk dəfə iştirak etdiyi Zirvə Konfransında çıxış edən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər
Əliyev dərin məzmunlu çıxışı, keçirdiyi görüşləri ilə ölkəmizin bu təşkilat daxilində mövqeyini xeyli
möhkəmləndirdi.
Konfransda Azərbaycanla əlaqədar iki qətnamə qəbul edildi. Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinə dair
qətnamədə Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü kəskin şəkildə pislənilmiş, bu təcavüzə son qoyulması tələb
olunmuş və zor gücünə ərazi ələ keçirilməsinin yolverilməz olduğu bildirilməklə, ilk dəfə olaraq Ermənistan
beynəlxalq səviyyədə təcavüzkar kimi qiymətləndirilmişdir. Konfransda qəbul edilən ikinci qətnamədə
Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində bir milyondan artıq qaçqın olması ilə əlaqədar Azərbaycana iqtisadi və
humanitar yardım göstərilməsi öz əksini tapdı. Konfransın qəbul etdiyi Yekun bəyannaməyə isə Ermənistanın
Azərbaycana təcavüzü haqqında geniş bir bölmə daxil edildi.
İƏT-ə üzv olan ölkələrin xarici işlər nazirlərinin İndoneziyanın Cakarta şəhərində 1996-cı il dekabrın 9-13də keçirilən 24-cü konfransında da Azərbaycanla bağlı bir neçə qətnamə qəbul edilmişdir. Ölkə rəhbərliyinin
apardığı məqsədyönlü fəaliyyət nəticəsində 1993-cü ildən başlayaraq İƏT konfranslarının ErmənistanAzərbaycan münaqişəsi ilə əlaqədar qəbul etdiyi qətnamələrin adı dəyişdirilərək, “Ermənistan Respublikası ilə
Azərbaycan Respublikası arasında münaqişə haqqında” qətnamə əvəzinə, “Ermənistan Respublikasının
Azərbaycan Respublikasına qarşı təcavüzü haqqında” qətnamə adlandırılmağa başlandı. Əvvəlki qətnamələrdə
olduğu kimi, Ermənistanın təcavüzkarlığını pisləyən bu qətnamədə də BMT Təhlükəsizlik Şurasının qəbul
etdiyi məlum qətnamələrin yerinə yetirilməsi, Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən o cümlədən Şuşa və
Laçından Ermənistan silahlı qüvvələrinin dərhal, qeyd-şərtsiz və tamamilə çıxarılması təkidlə tələb edilirdi.
Cakarta konfransında bu qətnamədən başqa Azərbaycan Respublikasına iqtisadi yardım göstərilməsi haqqında
başqa bir qətnamə də qəbul edildi. Konfransın Yekun sənədində isə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin
aradan qaldırılması prinsipləri - Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, Azərbaycan Respublikası tərkibində Dağlıq
Qarabağa muxtariyyət verilməsi və Dağlıq Qarabağın bütün əhalisinin təhlükəsizliyinin təmin olunması
prinsipləri barədə Lissabon sammitində qəbul edilmiş ATƏT sədrinin bəyanatının yekdilliklə müdafiə olunması
haqqında maddə öz əksini tapdı.
1997-ci il martın 23-də İƏT-ə üzv olan ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının İslamabadda ölkənin
müstəqilliyinin 50-illiyinə həsr edilmiş növbədənkənar toplantısında qəbul edilmiş bəyannamənin Azərbaycanın
ərazi bütövlüyünü dəstəkləyən 10-cu maddəsində Ermənistan tərəfindən ölkəmizə qarşı edilən təcavüz
qətiyyətlə pislənilmiş, işğal edilmiş ərazilərin azad olunması tələb olunmuşdur. Bundan əlavə, 1997-ci il
oktyabrın 4-də BMT Baş Məclisinin 52-ci sessiyası çərçivəsində BMT iqamətgahında keçirilmiş İƏT xarici işlər
nazirlərinin əlaqələndirmə toplantısının Yekun Bəyanatında İslam dünyasının digər problemləri ilə yanaşı,
Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü məsələsi də öz əksini tapdı.
İƏT ölkələrinin dövlət və hökumət başçılarının İran İslam Respublikasının Tehran şəhərində 1997-ci il
dekabrın 8-11-də keçirilən 8-ci Zirvə konfransı əvvəlki qətnamələrin müddəalarına istinad edərək Ermənistan
Respublikasının Azərbaycan Respublikasına qarşı təcavüzü haqqında daha bir qətnamə qəbul etdi.
Tehran Zirvə konfransında qəbul edilən bu qətnamə Cakarta konfransında qəbul edilmiş qətnaməni bir daha
təsdiq etdi. Bundan başqa, İƏT-in 8-ci Zirvə toplantısında qəbul edilmiş Tehran bəyannaməsinin 8-ci maddəsi
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də Azərbaycana aid idi. Burada deyilirdi ki, İƏT üzvü olan dövlətlər Ermənistan Respublikasının Azərbaycan
Respublikasına təcavüzü faktını bir daha təsdiq edir və Ermənistan qoşunlarının Azərbaycanın işğal edilmiş
bütün ərazilərindən çıxarılmasına, münaqişənin tezliklə və sülh yolu ilə həll edilməsinə çağırırlar. Tehran Zirvə
toplantısının Yekun bəyannaməsinin 56-cı maddəsində isə göstərilirdi ki, konfrans Ermənistan və Azərbaycan
arasında münaqişənin nizama salınmasına dair ATƏT sədrinin 1996-cı il Lissabon sammitində qəbul edilmiş
bəyanatında ifadə olunmuş üç prinsipə tərəfdar olduğunu bir daha təsdiq edir və bu addımı Azərbaycana qarşı
təcavüzün ciddi nəticələrinin dərhal aradan qaldırılmasının təminatı kimi qiymətləndirir. Beləliklə, Tehranda
qəbul edilən sənədlərdə Azərbaycanın mənafeyi bütünlüklə müdafiə olundu.
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev Tehran Zirvə konfransındakı nitqində İƏT-in müsəlman dünyasında
və beynəlxalq aləmdə apardığı işlərə böyük əhəmiyyət verərək üzv dövlətləri fəal əməkdaşlıq etməyə,
müsəlman ölkələrində davam edən münaqişələrin sülh yolu ilə həllində, ölkəmizin ərazi bütövlüyünün təmin
olunmasında, eləcə də sabit inkişafa nail olunmasında əməkdaşlığın daha da artırılmasının zəruriliyini qeyd
etmişdir. Bununla yanaşı, Azərbaycanın dövlət başçısı İƏT rəhbərliyinə və üzv dövlətlərin başçılarına təşkilatın
yüksək səviyyəli toplantılarında Ermənistanın təcavüzkar siyasətini pisləyərək, ədalətli qərarlar qəbul
etdiklərinə görə təşəkkürünü bildirmişdir.
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin apardığı səmərəli danışıqlar və məqsədyönlü fəaliyyət nəticəsində
İƏT dövlət və hökumət başçılarının 1994-cü ildə Kasablankada keçirilmiş 7-ci Konfransının qəbul etdiyi
qətnamənin adı 1997-ci ildə Tehranda keçirilən 8-ci Konfransda dəyişdirilərək “Ermənistan Respublikası və
Azərbaycan Respublikası arasında münaqişə haqqında” qətnamə əvəzinə “Ermənistan Respublikasının
Azərbaycan Respublikasına qarşı təcavüzü haqqında” qətnamə adlandırıldı.İƏT-in xarici işlər nazirlərinin 1998ci il martın 15-17-də Qətər dövlətinin paytaxtı Dohada keçirilən 25-ci konfransında Tehran Zirvə toplantısında
qəbul olunmuş qətnaməyə Azərbaycan tərəfinin etdiyi yeni düzəliş və əlavələr qəbul edilmiş qətnamədə tam
şəkildə öz əksini tapdı. Konfrans bir daha Ermənistanın təcavüzkar siyasətini pisləməklə Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünə və suverenliyinə hörmət etməyə çağırmışdır.
Bundan əlavə, konfransda “Azərbaycan Respublikasına maliyyə və iqtisadi yardım haqqında” qəbul edilmiş
qətnamədə bütün üzv dövlətlərə, islam institutlarına və beynəlxalq təşkilatlara Azərbaycana iqtisadi və
humanitar yardım göstərilməsi üçün müraciət edilmişdir. Kofnransın Yekun Bəyanatında isə, Ermənistan
Respublikasının Azərbaycan Respublikasına qarşı təcavüzünə dair bənd öz əksini tapdı.
Azərbaycanın maraqlarına tam şəkildə uyğun olan və ölkəmizin ədalətli mövqeyini beynəlxalq səviyyədə
dəstəkləyən həmin sənədlər İƏT-nin üzvü olan ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının 2000-ci il noyabrın 1213-də Dohada keçirilən Zirvə toplantısında bir daha təsdiq edilərək qəbul olundu. İƏT-in Zirvə toplantısında ilk
dəfə olaraq Ermənistanın təcavüzü nəticəsində ölkəmizin tarix və mədəniyyət abidələrinin məhv edilməsi və
dağıdılması ilə əlaqədar qətnamənin qəbul edilməsi çox zəruri və təqdirəlayiqdir.
Ümumiyyətlə, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü ilə əlaqədar
qəbul edilmiş sənədlər bu təşkilatın müntəzəm keçirdiyi toplantılarda hər dəfə Azərbaycan tərəfinin təklifi ilə
yeni bəndlər əlavə edilərək xeyli təkmilləşdirilmişdir. Belə ki, İƏT xarici işlər nazirlərinin Kuala-Lumpur
(2000), Bomako (2001), Xartum (2002), Tehran (2003), İstanbul (2004), Səna (2005), Bakı (2006), İslamabad
(2007), Kampala (2008), Dəməşq (2009), eləcə də İƏT-in üzvü olan ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının
Putracaya (2003) və Dakarda (2008) keçirilən növbəti zirvə toplantılarında Azərbaycanla əlaqədar çox mühüm
əhəmiyyət kəsb edən sənədlər qəbul edilmişdir.
İslam Konfransı Təşkilatının 2008-ci il martın 13-14-də Seneqalın Dakar şəhərində keçirilmiş 11-ci Zirvə
konfransı, həmin il iyunun 18-20-də Uqandanın Kampala şəhərində İƏT xarici işlər nazirlərinin 35-ci konfransı,
eləcə də 2009-cu il mayın 23-25-də Suriyanın Dəməşq şəhərində keçirilmiş İƏT xarici işlər nazirlərinin 36-cı
konfransı Azərbaycanın maraqlarına tam uyğun olan qətnamələr qəbul etmiş, qəbul edilən sənədlərdə üzv
dövlətlər bir daha erməni təcavüzünü qətiyyətlə pisləmiş, Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğal olunmuş
ərazilərdən dərhal və qeyd - şərtsiz çıxarılmasını tələb etmişlər.
Bununla yanaşı, İƏT-in Dakarda keçirilən 11-ci Zirvə konfransında təşkilaltın yeni Nizamnaməsi qəbul
edilmişdir. İƏT-in bu əsas sənədinin məqsəd və məramları bölməsində Azərbaycan nümayəndə heyətinin
fəaliyyəti nəticəsində ərazisi işğal altında olan dövlətlərin öz ərazi bütövlüyünü bərpa etməsi hüququnun üzv
dövlətlər tərəfindən birmənalı dəstəklənməsi barədə müddəanın təsbit edilməsi ölkəmiz üçün müstəsna
əhəmiyyətə malikdir. Təsadüfü deyildir ki, Dakar toplantısının keçirildiyi günlərdə, yəni 2008-ci il martın 14-də
BMT Baş Məclisinin 62-ci sessiyasında Azərbaycan nümaynədə heyətinin təqdim etdiyi “Azərbaycanın işğal
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edilmiş ərazilərində vəziyyət” adlı qətnamənin qəbul edilməsində İƏT-ə üzv olan dövlətlərin mövqeyi mühüm
rol oynamışdır.
Son illər Azərbaycanın İƏT ilə münasibətləri keyfiyyətcə yeni mərhələyə qədəm qoymuşdur. Heç şübhəsiz
ki, təşkilata üzvlüyün ilk illərində Ermənistanın təcavüzünə məruz qalan Azərbaycanın xarici siyasətinin əsas
məqsədi bu işğalın səbəb və məqsədlərinin, onun ağır nəticələrinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması ilə bağlı
olmuşsa da, İƏT ilə əməkdaşlıq təkcə bu problemin həlli üçün siyasi sənədlərin qəbul edilməsi ilə
məhdudlaşdırılmamış, çoxşaxəli, qarşılıqlı maraq əsasında əməkdaşlıq əlaqələri genişləndirilmişdir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 2005-ci ilin dekabrında İƏT-in Məkkədə
keçirilmiş 3-cü fövqəladə Zirvə görüşündə iştirakı, eləcə də dövlət başçısının təşəbbüsü ilə 2006-cı il iyunun 1921-də İƏT xarici işlər nazirlərinin növbəti 33-cü konfransının Bakıda keçirilməsi Azərbaycanın bu təşkilatla
əlaqələrinin inkişafında mühüm rol oynamışdır.
2006-cı il sentyabrın 11-də İƏT-in üzvü olan dövlətlərin turizm nazirlərinin V konfransı, 2007-ci il aprelin
26-da “Dözümlülüyün və qarşılıqlı anlaşmanın inkişafında KİV-in rolu” mövzusunda beynəlxalq konfrans,
2008-ci il iyunun 10-11-də Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə
“Mədəniyyətlərarası dialqoda qadınların rolunun genişləndirilməsi” mövzusunda beynəlxalq forum, 2008-ci il
oktyabrın 6-8-də İslam ölkələrinin ali təhsil və elm nazirlərinin IV kofnransı, 2009-cu il aprelin 21-22-də İƏTin üzvü olan ölkələrin hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərlərinin konfransı, 2009-cu il oktyabrın 13-15-də İƏTin üzvü olan ölkələrin mədəniyyət nazirlərinin VI konfransı və digər tədbirlərin Bakıda keçirilməsi
Azərbaycanın İslam Konfransı Təşkilatı ilə əlaqələrinin yüksək səviyyədə olması və bu təşkilatla əməkdaşlığın
genişlənməsini təsdiq edən amillərdəndir.
Azərbaycanla İƏT-in müxtəlif strukturları arasında münasibətlərin inkişaf edib möhkəmləndirilməsində
Azərbaycanın birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO və İSESKO-nun xoşməramlı
səfiri Mehriban xanım Əliyevanın fəaliyyəti xüsusilə təqdirəlayiqdir. Həmin fəaliyyətin nəticəsidir ki, 2006-cı
il noyabrın 26-da İSESKO-nun baş direktoru Əbdüləziz
Bin Osman əl-Tüveycri sivilizasiyaların
yaxınlaşmasındakı fəaliyyətinə görə Mehriban xanım Əliyevaya İSESKO-nun xoşməramlı səfiri adının
verilməsi haqqında diplom təqdim etmişdir.
Bundan əlavə, İSESKO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə 2006-cı il iyunun
10-11də “Mədəniyyətlərarası dialoqda qadınların rolunun genişləndirilməsi” mövzusunda Bakıda keçirilən
beynəlxalq forumda iştirak edən İƏT-in Baş katibi Ekmələddin İhsanoğlu humanitar sahədəki fəaliyyətinə görə
Azərbaycanın birinci xanımını “İƏT-in humanitar məsələlər üzrə xüsusi elçisi” statusuna dair diplomla təltif
etmişdir.
Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, millət vəkili Mehriban xanım Əliyevanın İslam ölkələrinin daxil
olduğu təşkilatın bu yüksək adlarına layiq görülən ilk qadın olması olduqca əlamətdardır. Onu da qeyd etmək
lazımdır ki, Bakının 2009-cu ildə İslam mədəniyyətinin paytaxtı elan edilməsi ilə bağlı qərar da İƏT ilə
əməkdaşlığın bəhrəsi və Azərbaycanın birinci xanımının yorulmaz fəaliyyətinin nəticəsidir.
Heydər Əliyev Fondunun ayrı-ayrı ölkələrdə geniş miqyasda təşkil etdiyi və faciənin həqiqətlərinin
yayılmasına yönəldilmiş anım tədbirləri Rusiya Federasiyasındakı nümayəndəlik tərəfındən İslam Əməkdaşlıq
Təşkilatının Əməkdaşlıq və Dialoq Uğrunda Gənclər Forumu çərçivəsində uğurla davam edir.
2008-ci il mayın 8-də, Şuşa şəhərinin işğalının ildönümündə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Gənclər
Forumunun (İƏT GF) mədəniyyətlərarası dialoq üzrə baş əlaqələndiricisi Leyla xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə
“Xocalıya ədalət” kampaniyası təsis edilmiş, fəaliyyətinə isə 2009-cu ilin fevralından start verilmişdir. Hazırda
60-dan artıq ölkədə yüzlərlə könüllünün iştirakı ilə uğurla davam etdirilən “Xocalıya ədalət” beynəlxalq
informasiya və təşviqat kampaniyası da bu işə öz töhfəsini verməkdədir. Bu kampaniyanın məqsədi beynəlxalq
ictimaiyyəti Xocalı soyqırımı ilə əlaqədar məlumatlandırmaq, qətliama beynəlxalq aləmdə mənəvi-siyasi qiymət
verilməsinə və bu qanlı qırğının qurbanlarının xatirəsinin anılmasına nail olmaqdır.
Artıq Leyla xanım Əliyevanın Xocalı soyqırımının daha geniş miqyasda qeyd olunması təşəbbüsü bir sıra
ölkələrdə dövlət səviyyəsində dəstəklənmişdir. Belə ki, 2010-cu il yanvarın 31-də İslam Əməkdaşlıq
Təşkilatına üzv dövlətlərin Parlament İttifaqının (İƏT Pİ) Uqandanın paytaxtı Kampala şəhərində keçirilən və
51 ölkənin parlament heyətləri başçılarının iştirak etdiyi VI sessiyasında forumun təşəbbüsü ilə “İƏT GF ilə
İƏT Pİ arasında əməkdaşlıq haqqında” qətnamə imzalanmışdır. “Xocalıya ədalət” beynəlxalq kampaniyası
çərçivəsində qəbul olunmuş qətnamədə Xocalı faciəsinə “Erməni silahlı qüvvələri tərəfindən dinc əhalinin
kütləvi qətliamı” və “İnsanlığa qarşı cinayət” kimi qiymət verilmişdir. Qətnamədə “Xocalıya ədalət” beynəlxalq
kampaniyasına həm milli, həm də beynəlxalq səviyyədə tam dəstək verməyə çağıran bənd də öz əksini
118

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

XX əsrin faciəsi Xocalı soyqırımı

tapmışdır. Bu, beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən Xocalı facıəsini “insanlığa qarşı cinayət” kimi tanıyan ilk
sənəddir.
Bu, uğurlu kampaniya başlanandan az sonra İƏT xarici işlər nazirləri tərəfindən Xocalı faciəsini kütləvi
qırğın kimi qiymətləndirmək barədə qətnamənin qəbuluna nail olunmasıdır. 2009-cu ilin iyulunda isə İƏT
Gənclər Forumu ilə İSESKO arasında imzalanmış anlaşma nəticəsində Xocalı faciəsi haqqında məlumatın İKT
ölkələrinin tarix dərsliklərinə salınması barədə razılıq əldə edilmişdir.
2012-ci il noyabrın 15-17-də Cibuti Respublikasının paytaxtı Cibutidə keçirilmiş İslam Əməkdaşlıq
Təşkilatının Xarici İşlər Nazirləri Şurasının 39-cu sessiyasının yekununda Cibuti bəyannaməsi qəbul edilmişdir.
Bəyannamədə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı üzv ölkələrin mövqeyi əks
olunmuş, Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü kəskin surətdə pislənilmiş, Ermənistan silahlı qüvvələrinin
işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərindən dərhal çıxarılması tələb edilmişdir.
Konfransda siyasi qətnamələr arasında Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü, iqtisadi qətnamələr
arasında Azərbaycana iqtisadi yardımın göstərilməsi, mədəni-ictimai qətnamələr arasında isə işğal edilmiş
Azərbaycan torpaqlarında İslam tarixinə və mədəniyyətinə aid abidələrin dağıdılması və təhqir edilməsi ilə bağlı
sənədlər qəbul olunmuşdur.
Bununla yanaşı, Dialoq və Əməkdaşlıq uğrunda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Gənclər Forumunun fəaliyyəti
ilə bağlı qurumun təqdim etdiyi qətnamə layihəsi İƏT Xarici işlər nazirləri şurası tərəfindən həmin sessiyada
qəbul edilmişdir. Forum tərəfindən təqdim edilən qətnamə layihəsində qurumun gördüyü işlər arasında Dialoq
və Əməkdaşlıq uğrunda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Gənclər Forumunun mədəniyyətlərarası dialoq üzrə baş
əlaqələndiricisi Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə 2008-ci ilin mayından həyata keçirilən “Xocalıya ədalət”
kampaniyasına dair xüsusi bənd ayrılmışdır. Bu bəndə əsasən, İƏT Xarici işlər nazirləri şurasının üzvü olan
ölkələri və İƏT-in qurumlarını kampaniyanın fəaliyyətində fəal iştirak etməyə və dəstək olmağa, bu soyqırımı
aktının beynəlxalq və milli səviyyələrdə insanlığa qarşı cinayət kimi tanınması üçün səy göstərməyə
çağırmışdır.
Beləliklə, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Ermənistanı təcavüzkar, Xocalı faciəsini isə soyqırımı aktı kimi
tanıyan ilk beynəlxalq təşkilatdır. Bütün bunlar onu göstərir ki, Azərbaycanı İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının
üzvü olan ölkələrlə yalnız milli mənəvi dəyərlər deyil, beynəlxalq siyasi arenada birgə fəaliyyət də ciddi şəkildə
bağlayır. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı və onun üzvü olan dövlətlər Azərbaycanın haqq işinin tərəfdarı kimi
benyəlxalq səviyyədə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin ədalətlə, yəni sərhədlərin toxunulmazlığı, ərazi
bütövlüyü prinsipləri əsasında həll edilməsinə dəstək verilməklə təşkilatın Nizamnaməsində nəzərdə tutulmuş
İslami həmrəylik ideyasına sadiqdir.
Elçin ƏHMƏDOV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət
İdarəçilik Akademiyası
“Beynəlxalq münasibətlər və xarici siyasət” kafedrasının
dosenti, siyasi elmlər üzrəfəlsəfə doktoru
“Xalq qəzeti”.-2012.-28 dekabr.-N 291.-S.10.
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Xocalı faciəsi növbəti dəfə beynəlxalq səviyyədə soyqırımı kimi tanınmışdır
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına (İƏT) üzv dövlətlərin Parlamentlər İttifaqının (İƏT Pİ) Sudanın
paytaxtı Xartum şəhərində keçirilən 8-ci sessiyası başa çatmışdır.
Sessiyada Dialoq və Əməkdaşlıq uğrunda İslam Konfransı Gənclər Forumu (DƏ-İKGF) tərəfindən təqdim
olunan layihə əsasında "İƏT Pİ və DƏ-İKGF arasında əməkdaşlıq" adlı qətnamə qəbul edilmişdir.
DƏ-İKGF-nin İstanbuldakı baş qərargahından AzərTAc-a bildirmişlər ki, qətnamənin "Xocalıya ədalət"
kampaniyası ilə bağlı paraqrafında İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrdən 51-nin nümayəndələrini
sıralarında birləşdirən İƏT Pİ Xocalı faciəsini erməni silahlı qüvvələri tərəfindən dinc azərbaycanlı əhaliyə qarşı
törədilmiş soyqırımı aktı kimi tanımış və faciəni insanlıq əleyhinə cinayət adlandırmışdır. Faciəni törədənlərin
hüquqi məsuliyyətə cəlb olunmasının tələb edildiyi qətnamədə, həmçinin DƏ-İKGF-nin mədəniyyətlərarası
dialoq üzrə baş əlaqələndiricisi Leyla xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə irəli sürülmüş "Xocalıya ədalət"
beynəlxalq məlumat və təşviqat kampaniyasının əhəmiyyəti vurğulanmışdır. Bundan başqa, sənəddə İƏT Pİ-yə
üzv parlamentlərdə hadisəyə müvafiq hüquqi və siyasi qiymət, "Xocalıya ədalət" kampaniyasına isə dəstək
verilməsinə çağırılmışdır. Sənəd üzv parlamentlərin sədrlərinin və deputatlarının iştirakı ilə yekdilliklə qəbul
edilmişdir.
Xatırladaq ki, 2012-ci ilin noyabr ayında Cibutidə keçirilən İƏT Xarici İşlər Nazirləri Şurasının 39-cu
sessiyasında DƏ-İKGF-nin irəli sürdüyü qətnamə əsasında təşkilata üzv olan 57 ölkənin xarici işlər nazirləri
Xocalı faciəsini soyqırımı aktı kimi tanımış və bu qətliamı insanlığa qarşı törədilmiş cinayət adlandırmışdır.
Qətnamədə, həmçinin DƏ-İKGF tərəfindən həyata keçirilən beynəlxalq "İƏT Modeli" proqramına dəstək
ifadə edilmiş, xüsusilə, proqram çərçivəsində Milli Gənc Parlamentlər Modeli üzrə əməkdaşlığın vacibliyi
vurğulanmışdır.
“Azərbaycan”.-2013.-24 yanvar.-S.3.
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İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Xarici İşlər Nazirləri Şurası Xocalı faciəsini soyqırımı
aktı kimi tanıdığını bir daha bəyan etmişdir
Xəbər verdiyimiz kimi, dekabrın 9-11-də Qvineyanın paytaxtı Konakridə 57 ölkənin üzv olduğu
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Xarici İşlər Nazirləri Şurasının (İƏT XİNŞ) 40-cı sessiyası keçirilmişdir.
İƏT-lə sıx əməkdaşlıq edən Dialoq və Əməkdaşlıq Uğrunda İslam Konfransı Gənclər Forumu da
(DƏ-İKGF) sessiyada təmsil olunmuşdur.
DƏ-İKGF tərəfindən sessiyaya Xocalı faciəsini soyqırımı aktı kimi tanımaq barədə qətnamə layihəsi
təqdim edilmişdir.
Forumun İstanbulda yerləşən baş qərargahından bildirmişlər ki, İƏT XİNŞ həmin qətnaməni qəbul
etməklə Xocalı faciəsini soyqırımı aktı kimi tanıdığını bir daha bəyan etmişdir.
DƏ-İKGF nümayəndə heyətinin rəhbəri kimi sessiyada iştirak edən Elməddin Mehdiyev bildirmişdir
ki, forum tərəfindən təqdim edilən qətnamə layihəsində DƏ-İKGF-nin mədəniyyətlərarası dialoq üzrə baş
əlaqələndiricisi Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilən "Xocalıya ədalət" kampaniyasına dair xüsusi
bənd yer almışdır. Həmin bənddə deyilir: "İƏT XİNŞ "Xocalıya ədalət" beynəlxalq məlumat kampaniyasını
alqışlayır və üzv dövlətlərdən bu soyqırımı aktını milli və beynəlxalq səviyyədə insanlığa qarşı cinayət kimi
tanınması üçün kampaniyanın işində fəal iştirak etməyə və lazımi səylər göstərməyə çağırır".
E.Mehdiyev qeyd etmişdir ki, kampaniya çərçivəsində DƏ-İKGF-nin apardığı iş nəticəsində ilk dəfə
olaraq Xocalı faciəsi İƏT Parlamentlər İttifaqı tərəfindən insanlığa qarşı cinayət və soyqırımı aktı kimi
tanınmışdır. İƏT XİNŞ isə faciəni soyqırımı aktı kimi ilk dəfə 2012-ci ilin noyabrında Cibutidə keçirilən 39-cu
sessiyasında tanımışdır. Görülən işlərin nəticəsində 2013-cü ilin fevralında Qahirədə keçirilən İƏT-in ali orqanı
olan dövlət başçılarının zirvə görüşündə Xocalı faciəsi insanlığa qarşı cinayət və soyqırımı aktı kimi
tanınmışdır.
Sözügedən qətnamədə həmçinin DƏ-İKGF tərəfindən həyata keçirilən "Dünyanı dəyişə biləcək 10
gənc müsəlman" beynəlxalq mükafat layihəsi alqışlanmış və üzv dövlətlər bu sahədə DƏ-İKGF ilə əməkdaşlıq
etməyə çağırılmışdır. Həmin mükafat layihəsinə 2011-ci ilin noyabrında Bakıda DƏ-İKGF-nin və Azərbaycan
hökumətinin birgə təşkil etdiyi İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Gənc Sahibkarlar Şəbəkəsinin (ICYEN) təsis
konfransı zamanı start verilmişdir və ilk mükafatlandırma mərasiminin beynəlxalq səviyyədə təşkil edilməsi
qərara alınmışdır. İƏT XİNŞ-in 40-cı sessiyasında DƏ-İKGF-yə 2014-cü ildə İƏT ölkələri gənclər və idman
nazirlərinin konfransını təşkil etmək həvalə olunmuşdur.
“Azərbaycan”.-2013.-13 dekabr.-N 275.-S.7.
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İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv Dövlətlərin Parlament İttifaqı Konfransının
9-cu sessiyasında iştirak edən 53 dövlətin parlamentinin nümayəndələri
Xocalı faciəsinin soyqırımı kimi tanınmasında həmrəy olmuşlar
Xəbər verdiyimiz kimi, fevralın 18-19-da İranın paytaxtı Tehranda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv
Dövlətlərin Parlament İttifaqı Konfransının 9-cu sessiyası keçirilmişdir.
Sessiyada iştirak edən Dialoq və Əməkdaşlıq uğrunda İslam Konfransı Gənclər Forumunun (İKGF)
Beynəlxalq katibliyinin rəhbəri Elmeddin Mehdiyev AzərTAc-a bildirmişdir ki, bu beynəlxalq görüşdə 53 üzv
dövlətin parlament nümayəndələri iştirak etmişlər. Nümayəndə heyətlərinin bir çoxuna parlament sədrləri
rəhbərlik etmişdir. Sessiyada "İƏT Parlament İttifaqı ilə İKGF arasında əməkdaşlıq" adlı qətnamədə növbəti
dəfə Xocalı faciəsi "soyqırımı aktı və insanlığa qarşı törədilmiş cinayət" kimi qiymətləndirilmişdir.
İKGF-nin Mədəniyyətlərarası Dialoq üzrə Baş Əlaqələndiricisi Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə həyata
keçirilən "Xocalıya ədalət!" kampaniyası çərçivəsində irəli sürülən bu qətnamə layihəsi İttifaqın iş proseduruna
uyğun olaraq Azərbaycan Milli Məclisi tərəfindən dəstəklənmiş və İƏT-in katibliyinə təqdim edilmişdir.
Sessiyanın birinci günündə çıxış edən Milli Məclisin Sədri Oqtay Əsədov İKGF tərəfindən həyata keçirilən
"Xocalıya ədalət!" kampaniyasının əhəmiyyətini vurğulamış və üzv dövlətləri kampaniyanın fəaliyyətinə dəstək
verməyə, həmçinin irəli sürülən qətnaməni dəstəkləməklə Xocalı soyqırımının tanınması kimi mühüm məsələdə
həmrəylik nümayiş etdirməyə çağırmışdır.
İƏT Gənclər Forumunun təmsilçisi qəbul olunmuş sənədin əhəmiyyətini vurğulayaraq bildirmişdir ki, İKGFnin Mədəniyyətlərarası Dialoq üzrə Baş Əlaqələndiricisi Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə irəli sürülən "Xocalıya
ədalət!" kampaniyasının fəaliyyətinin bu il 5 ili tamam olur və bu müddət ərzində kampaniyanın qarşıya
qoyduğu məqsədlərə çatmaq üçün İKGF müxtəlif səviyyələrdə geniş iş aparmışdır. Bu baxımdan, Xocalı
soyqırımına beynəlxalq səviyyədə hüquqi-siyasi və mənəvi qiymətin verilməsinə nail olmaq üçün Gənclər
Forumu faciənin beynəlxalq sənədlərdə insanlığa qarşı cinayət və soyqırımı kimi tanınmasını kampaniya
çərçivəsində əsas fəaliyyət istiqamətlərindən biri kimi müəyyənləşdirmişdir. Beynəlxalq sənədlərin
kampaniyanın ölkələr səviyyəsində fəaliyyəti üçün mühüm olduğunu qeyd edən E.Mehdiyev ötən 5 il ərzində
aparılan iş nəticəsində İƏT çərçivəsində bütün səviyyələrdə, o cümlədən İƏT-in ali orqanı olan dövlət
başçılarının sammiti səviyyəsində Xocalı faciəsinin soyqırımı aktı və insanlığa qarşı cinayət kimi tanındığını
bildirmişdir.
Sessiyanın işində iştirak edən deputat Cavanşir Paşazadə qətnamənin siyasi əhəmiyyətini qeyd edərək
görülən işləri məhz "Xocalıya ədalət!" kampaniyasının mühüm beynəlxalq uğuru kimi qiymətləndirmişdir.
Deputat qətnamənin prosedura uyğun qəbul olunmasında Milli Məclisin sessiyalarında iştirak edən İKGF
nümayəndələrinin birgə üzv ölkələrin nümayəndə heyətləri ilə apardıqları işin nəticəsində sənədin yekdilliklə
qəbul olunmasını xüsusi vurğulamışdır. C.Paşazadə qeyd etmişdir ki, sənəd istər Milli Məclis, istər kampaniya
xətti ilə, istərsə də səfirliklərimiz tərəfindən İƏT-in üzvü olan ölkələrin parlamentlərində Xocalı soyqırımının
milli səviyyələrdə tanıdılması istiqamətində işin aparılması üçün yaxşı zəmin yaradır.
Qeyd edək ki, baş qərargahı Tehranda yerləşən İƏT üzvlərinin Parlament İttifaqı 53 dövlətin parlamentini öz
sıralarında birləşdirir. 20 beynəlxalq təşkilat, o cümlədən İKGF qurumda müşahidəçi statusuna malikdir.

“Azərbaycan”.-2014.-20 fevral.-N 37.-S.3.
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İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı da Xocalı qətliamını insanlığa qarşı cinayət kimi tanıyır
Gövhər BAXŞƏLİYEVA,
Milli Məclisin deputatı, AMEA-nın akademik
Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun
direktoru, AMEA-nın müxbir üzvü
XX yüzilliyin tarixinə ən faciəli münaqişələrdən biri kimi daxil olmuş Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsi nəticəsində azərbaycanlılara qarşı dəfələrlə terror, soyqırımı aktı həyata
keçirilmişdir. Onlardan ən dəhşətlisi isə bəşər tarixinə qanla yazılmış Xocalı faciəsidir. 613 dinc sakinin
vəhşicəsinə qətlə yetirilməsi, qədim Azərbaycan torpağı olan Xocalının yerlə yeksan edilməsi müasir
dünya üçün bir ləkədir. Dünyanın bir çox ölkələri artıq bu faciənin soyqırımı aktı kimi tanınması
istiqamətində qərar və qətnamələr qəbul ediblər.
Bu gün bir neçə ölkənin və ABŞ-ın 15 ştatının parlamentləri Xocalı faciəsini soyqırımı aktı kimi tanıyır.
Keçən il İƏT-in üzvü olan 53 ölkənin parlamentləri xüsusi qətnamə ilə təsdiq etmişlər ki, Xocalıda soyqırımı
törədilmişdir. Həmçinin İƏT-in üzvü olan 57 dövlətin başçıları tərəfindən analoji sənədlər qəbul olunmuşdur.
Bu ilin yanvar ayında isə İstanbulda keçirilən İƏT Pİ daimi komitə, şura iclaslarında, icraiyyə komitəsinin
iclasında və X sessiyasında Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair bir sıra sənədlər qəbul
edildi. Bu sənədlərdə Xocalı qətliamına da münasibət bildirildi, Xocalı soyqırımı bir daha insanlığa qarşı
cinayət kimi qiymətləndirildi və “Ermənistan Respublikasının Azərbaycan Respublikasına qarşı təcavüz”ünə
dair qətnamə qəbul edildi. Sənəddə göstərilir ki, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərin Parlament İttifaqı
Konfransının 21-22 yanvar 2015-ci ildə Türkiyənin İstanbul şəhərində keçirilmiş X sessiyasında təşkilatın
nizamnaməsinin prinsipləri və məqsədlərindən çıxış edərək qurum Azərbaycan ərazisinin 20 faizdən artıq
hissəsinin işğalı ilə nəticələnən Ermənistanın Azərbaycana təcavüzündən dərin narahatlıq hissi keçirir, erməni
təcavüzü nəticəsində yurd-yuvalarından didərgin düşmüş bir milyondan çox azərbaycanlı qaçqın və məcburi
köçkünün durumu və bu humanitar problemlərin miqyası və ciddilik dərəcəsindən olduqca mütəəssir olaraq bu
təcavüzü qəti pisləyir, eləcə də işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərində Azərbaycanın mülki əhalisinə qarşı
törədilmiş əməlləri insanlıq əleyhinə cinayət kimi dəyərləndirir.
Bundan başqa, sənəddə qeyd edilir: Təşkilat işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərində arxeoloji, mədəni və dini
abidələrin talanını və dağıdılmasını qəti pisləyir, BMT Təhlükəsizlik Şurasının 822, 853, 874 və 884 saylı
qətnamələrinin icra edilməsini və Dağlıq Qarabağ ərazisi də daxil olmaqla Azərbaycan ərazilərindən erməni
qüvvələrinin dərhal, qeyd-şərtsiz və tamamilə çıxarılmasını tələb edir, Ermənistanın Azərbaycan
Respublikasının suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə hörmət etməsində israr edir. Qətnamənin digər bir
müddəasında qurum təcavüzkarı münaqişənin gələcək eskalasiyası imkanından və Azərbaycan ərazilərini işğal
altında saxlamağa davam etməkdən məhrum etmək üçün bütün dövlətləri Ermənistanı hər hansı silah və hərbi
sursatla təmin etməkdən çəkinməyə çağırır. Eyni zamanda quruma üzv olan dövlətləri, həmçinin beynəlxalq
ictimaiyyətin digər üzvlərini erməni təcavüzünə və Azərbaycan ərazilərinin işğalına son qoymaq məqsədilə
tələb olunan belə effektiv siyasi və iqtisadi vasitələrdən istifadə etməyə, bununla əlaqədar olaraq Ermənistan
ərazisində iqtisadi fəaliyyətdən, iqtisadi, sənaye, maliyyə və digər sahələrə investisiya qoyuluşundan çəkinməyə
və bu ölkə ilə ümumi əməkdaşlığı məhdudlaşdırmağa səsləyir.
Həmçinin Ermənistan və ATƏT-in Minsk qrupunun bütün üzv dövlətlərini BMT Təhlükəsizlik Şurasının
müvafiq qətnamələri və ATƏT-in müvafiq qərar və sənədləri əsasında ATƏT-in yürütdüyü sülh proseslərinə
konstruktiv şəkildə qatılmağa çağırır, erməni millətindən olan əhalinin Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinə
köçürülmələrinin qarşısını almağı və dayandırmağı tələb edir.
Qətnamədə göstərilir ki, təşkilat Azərbaycan ilə tam həmrəydir, eləcə də Azərbaycan hökuməti və xalqının
ölkəni müdafiə etmək məqsədilə həyata keçirdiyi səyləri dəstəkləyir, azərbaycanlı qaçqın və məcburi
köçkünlərin təhlükəsiz, şərəf və ləyaqətlə qayıtmalarına imkan yaradılmasını istəyir.
Sessiyanın Yekun Bəyannaməsinin “Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü” adlanan 12-ci bölməsinin 3
bəndi (52, 53, 54-cü bəndlər) bilavasitə Azərbaycanın mənafeyini müdafiə edir. Sənədin 53-cü bəndində konkret
deyilir: “1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecədə 613 dinc sakinin, onlardan 106 qadın və 83 uşağın qətli
ilə nəticələnən Azərbaycanın Xocalı şəhərində baş vermiş dəhşətli qətliamı qətiyyətlə pisləyirik”.
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İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament İttifaqının sözügedən sessiyasında “Dialoq və Əməkdaşlıq uğrunda
İslam Konfransı Gənclər Forumu və İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament İttifaqı arasında Əməkdaşlıq”
başlığı altında qəbul edilmiş qətnamədə İƏT üzv parlamentləri Xocalı faciəsinin soyqırımı kimi tanınması ilə
bağlı prinsipial mövqelərini bir daha nümayiş etdirdilər. Vurğulandı ki, İKGF-nin Mədəniyyətlərarası Dialoq
üzrə Baş Koordinatoru Leyla Əliyeva tərəfindən başlanılmış kompaniyanın məqsədi Ermənistanın işğal etdiyi
Qarabağ bölgəsinin Xocalı şəhərində baş vermiş soyqırımı aktına dünya miqyasında siyasi və hüquqi qiymətin
verilməsinə nail olmaqla, soyqırımı cinayətkarlarının məsuliyyətə cəlb olunmasıdır.
Qətnamənin 5-ci bəndində deyilir: “Biz xanım Leyla Əliyeva tərəfindən təklif olunmuş “Xocalıya ədalət!”
kampaniyasını dəstəkləyirik və üzv parlamentləri bu kampaniyanı milli və beynəlxalq səviyyədə dəstəkləməyə
dəvət edirik”.
Qəbul edilmiş “İslam ölkələrindəki müqəddəs abidələrin himayəsi” adlı qətnamənin C bölümü
“Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü nəticəsində işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərindəki mədəni, tarixi və
islami abidələrin və ziyarətgahların dağıdılması” adlanır. Sənəddə təsdiq edilir ki, erməni işğalı altında olan
ərazilərdəki arxeologiya, etnoqrafiya, mədəniyyət və tarix islam irsinin ayrılmaz hissəsidir və buna görə də
onların qorunması vacibdir. Sənəddə erməni yaraqlılarının bütün Azərbaycan ərazilərindən, o cümlədən Laçın,
Şuşa rayonlarından dərhal, qeyd-şərtsiz tam çəkilməyə, Ermənistanı Azərbaycan Respublikası hakimiyyətinə və
ərazi bütövlüyünə hörmət etməyə çağıran 884, 847, 853, 822 saylı Beynəlxalq Təhlükəsizlik Şurasının qərarları
dəstəklənir. Ermənistan tərəfindən etnik təmizləmə məqsədilə Azərbaycandakı məscidlərə və digər islami
ziyarətgahlara qarşı törədilən kütləvi dağıntılar insanlığa qarşı cinayət hesab edilir.
“Azərbaycan”.-2015.-26 fevral.-N 45.-S.5.
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İƏT-ə üzv ölkələrin Parlamentlər İttifaqının konfransında Xocalı soyqırımına dair qətnamə
qəbul edilib
İraqın paytaxtı Bağdadda işini yekunlaşdıran İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına (İƏT) üzv ölkələrin
Parlamentlər İttifaqının (Pİ) 11-ci konfransında “İslam Konfransı Gənclər Forumu ilə İƏT Pİ arasında
əməkdaşlıq” adlı qətnamə yekdilliklə qəbul edilib. Qətnamə iki qurum arasında Xocalı soyqırımının
tanıdılması istiqamətində əməkdaşlığı nəzərdə tutur.
İKGF media mərkəzindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, 54 ölkənin parlament nümayəndələri tərəfindən qəbul
edilmiş qətnamənin müvafiq bəndində Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, İKGF-nin Mədəniyyətlərarası
Dialoq üzrə baş əlaqələndiricisi Leyla Əliyeva tərəfindən irəli sürülmüş “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq
informasiya kampaniyasına dəstək ifadə edilir. Sənəddə Xocalı faciəsi soyqırımı aktı və insanlığa qarşı cinayət
kimi tanınır. Qətnamədə, həmçinin Xocalı soyqırımını törədən cinayətkarların cəzalandırılması üçün İƏT-ə üzv
ölkələrin parlamentlərini zəruri addımların atılmasına çağıran müddəa öz əksini tapıb.
Xatırladaq ki, “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq məlumatlandırma kampaniyası 2009-cu ildə Heydər Əliyev
Fondunun vitse-prezidenti, İKGF-nin Mədəniyyətlərarası Dialoq üzrə baş əlaqələndiricisi Leyla Əliyevanın
təşəbbüsü ilə başlayıb və hazırda 50-dən artıq ölkədə həyata keçirilir. Kampaniya nəticəsində Xocalı qətliamı
dünyanın bir sıra ölkələrinin parlamentləri, həmçinin İƏT Xarici İşlər Nazirləri Şurası və İƏT Parlament İttifaqı
tərəfindən soyqırımı aktı və insanlığa qarşı cinayət kimi tanınıb.
Xalq qəzeti.-2016.-26 yanvar.-№ 17.-S.2.
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İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Xocalı soyqırımının 24-cü ildönümü ilə bağlı açıqlama yayıb
Bakı, 19 fevral, AZƏRTAC
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı (İƏT) Xocalı soyqırımının iyirmi dördüncü ildönümü ilə bağlı açıqlama
yayıb.
AZƏRTAC xəbər verir ki, açıqlamada təşkilatın baş katibi İyad bin Amin Mədəninin 1992-ci il fevralın
25-dən 26-na keçən gecə törədilmiş soyqırımı nəticəsində həlak olanların xatirəsini yad etdiyi bildirilir.
İƏT Xarici İşlər Nazirləri Şurasının ötən ilin mayında Küveytdə keçirilmiş 42-ci sessiyasında qətliamın
pislənməsi ilə bağlı qəbul olunmuş qətnaməni xatırladan baş katib vurğulayır ki, Xocalı faciəsi Azərbaycan
ərazilərinin Ermənistan tərəfindən işğalı nəticəsində baş verib. Açıqlamada Azərbaycanın öz ərazilərinin
işğaldan azad edilməsi və ərazi bütövlüyünün bərpası istiqamətindəki təşəbbüs və səylərinə tam dəstək ifadə
olunur.
AZƏRTAC
19 fevral 2016-cı il
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“Xocalıya ədalət!” İslam dünyasında tam dəstəklənir
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Xocalı soyqırımını kütləvi qətliam və insanlığa qarşı cinayət kimi
tanıyan ilk beynəlxalq təşkilatdır
Gövhər BAXŞƏLİYEVA,
Milli Məclisin deputatı, İƏT Parlament İttifaqında Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin nümayəndə
heyətinin rəhbəri
Zəmanəmizin ən dəhşətli cinayətlərindən olan Xocalı soyqırımı XX əsrin digər soyqırımı aktları ilə
(Xolokost, Babiy Yar, Xatın və s.) müqayisə oluna bilər. Beynəlxalq qanunvericilik bu kimi cinayətləri
birmənalı şəkildə soyqırımı hesab edir və onları insanlığa qarşı törədilmiş ən ağır cinayət kimi qiymətləndirir.
Azərbaycan rəhbərliyi, hökuməti, Milli Məclisi, ictimaiyyəti, qeyri-hökumət təşkilatları beynəlxalq təşkilatlarda
və dünya dövlətlərinin parlamentlərində Xocalı qətliamına əsl soyqırımı və insanlığa qarşı hərbi cinayət kimi
siyasi-hüquqi qiymət verilməsi istiqamətində qətiyyətli addımlar atmış və atmaqdadır.
XX əsrin başlanğıcından erməni daşnakları tərəfindən xalqımıza qarşı dəfələrlə soyqırımı aktları həyata
keçirilmişdir (1905, 1918, 1948 və s. illərdə). Əsrin sonuna yaxın Dağlıq Qarabağı Azərbaycandan ayırmaq,
Ermənistana birləşdirmək məqsədilə hərbi əməliyyatlara başlanılmış və bu zaman dinc azərbaycanlı əhaliyə
qarşı etnik təmizləmə və kütləvi qətliam aktları həyata keçirilmişdir. Dinc azərbaycanlı əhalisi öz dədə-baba
torpaqlarında amansız işgəncələrə məruz qalaraq qovulmuş, evləri yandırılmış, minlərlə insan, o cümlədən
uşaqlar, qadınlar və qocalar qətlə yetirilmiş, girov götürülmüş, əsirliyin bütün acılarını yaşamış, itkin düşmüşlər.
Bu cinayətlərdən ən dəhşətlisi Xocalıda baş vermişdir. Doğma torpaqlarını qoruyan azərbaycanlıları
qorxutmaq və onların mübarizə əzmini qırmaq məqsədilə həyata keçirilmiş hərbi əməliyyat nəticəsində kütləvi
qətliam və insanlığa qarşı əsl cinayət baş vermişdir.
BMT Baş Məclisi 9 dekabr 1948-ci ildə “Soyqırımı cinayətinin qarşısının alınması və cəzalandırılması
haqqında” 260 saylı xüsusi qətnamə ilə konvensiya qəbul etmişdir. Xocalı qətliamı bu konvesiyada soyqırımı
cinayətinə verilmiş tərifə tam uyğun gəlir, yəni, öncədən planlaşdırılmış kütləvi qırğın aktı Qarabağda yaşayan
insanları məhz azərbaycanlı olduqlarına görə tamamilə məhv etmək məqsədi ilə törədilmişdir. Hətta qaçıb xilas
olmaq istəyən dinc sakinləri erməni hərbçiləri təqib edərək qətlə yetirmişlər.
Azərbaycan Milli Məclisi bu cinayətin soyqırımı kimi tanıdılması və ona insanlığa qarşı hərbi cinayət
kimi siyasi-hüquqi qiymət verilməsi istiqamətində ardıcıl iş aparır. MM rəhbərliyi, beynəlxalq təşkilatlarda
parlamentimizi təmsil edən nümayəndə heyətləri, deputatlar Azərbaycan həqiqətlərini, Ermənistanın ölkəmizə
qarşı təcavüzünü, zaman-zaman xalqımıza qarşı həyata keçirilən soyqırımı aktlarını, o cümlədən Xocalı
qətliamını beynəlxalq miqyasda tanıtmaq üçün sistemli fəaliyyət göstərirlər.
Beynəlxalq səhnədə Xocalı qətliamını məhz soyqırımı və insanlığa qarşı cinayət kimi tanıyan ilk təşkilat
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı olub. Qeyd olunmalıdır ki, bu təşkilatda ölkəmizə dair bütün təqdim etdiyimiz
qətnamə layihələrinin hər hansı düzəliş etmədən qəbul olunması bir daha təsdiq edir ki, islam aləmi
problemlərimizlə yaxından tanışdır və bizi dönmədən dəstəkləyir. Bu da öz növbəsində ölkə Prezidenti
tərəfindən düzgün qurulmuş xarici siyasətimizin və aparılan fəal təbliğatın nəticəsidir.
2006-cı ildə Misir Ərəb Respublikasının paytaxtı Qahirədə İƏT Parlament İttifaqının V sessiyasında çıxış
edərək Azərbaycan barədə, 70 ilin qadağasına baxmayaraq xalqımızın islami dəyərlərə və əqidəsinə sadiq
qaldığı haqda məlumat verdik. Ölkəmizdə Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən uğurlu daxili
və xarici siyasət haqqında məlumat verdikdən sonra dedim: “Fevralın 26-da mənim xalqımın tarixində ən böyük
faciələrdən biri baş verib. 1992-ci ilin məhz bu günündə erməni işğalçıları tərəfindən Xocalı adlı Azərbaycan
şəhəri yerlə yeksan edilmiş, 613 dinc sakin, o cümlədən 63 uşaq və 106 qadın vəhşicəsinə öldürülmüşdür. 1275
sakin - qocalar, uşaqlar, qadınlar əsir aparılmış, olmazın təhqir və işgəncələrə məruz qalmışlar. 150 əsirin, o
cümlədən 68 qadın və 26 uşağın taleyi bu günə qədər məlum deyil. Bundan başqa, Azərbaycan erməni
terrorçularının və eləcə də ASALA kimi məşhur terror təşkilatının genişmiqyaslı fəaliyyəti üçün poliqona
çevrilmişdir. Ermənilərin törətdikləri 30-dan artıq terror aktları nəticəsində iki mindən çox günahsız Azərbaycan
vətəndaşı qətlə yetirilmiş, on minlərlə insan xəsarət almışdır.
Erməni silahlı qüvvələrinin torpaqlarımızdan çıxarılmasını tələb edən BMT-nin məlum 4 qətnaməsini,
beynəlxalq təşkilatların qərarlarını, o cümlədən İslam Konfransı Təşkilatı kimi çox nüfuzlu beynəlxalq təşkilatın
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Ermənistanın işğalçılıq siyasətini pisləyən, zəbt olunmuş torpaqlarımızın azad edilməsini tələb edən
qətnamələrini qulaqardına vuran Ermənistan bu günə kimi Azərbaycan torpaqlarını işğal altında saxlayaraq
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə nizama salınması prosesinə böyük
maneələr törədir. Yeri gəlmişkən Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə
bağlı Ermənistanı işğalçı, Dağlıq Qarabağ ermənilərini separatçı adlandıran qətnamənin qəbul edilməsini də
burada xatırlatmaq istərdim.
Bununla əlaqədar Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünün aradan qaldırılması, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin sülh yolu ilə beynəlxalq hüquq normaları və prinsiplərinə uyğun şəkildə həll edilməsi
istiqamətində səylərinizi bundan sonra da əsirgəməməyə çağırırıq və hazırkı sessiyanın yekun sənədlərinə
Azərbaycan nümayəndə heyətinin təqdim etdiyi Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünü pisləyən
qətnamələrin əlavə edilməsinin vacibliyini diqqətinizə çatdırırıq.”
Sonrakı illərdə Azərbaycan nümayəndə heyəti İƏT Pİ-nin bütün konfrans və sessiyalarında (İstanbul,
Qahirə, Əbu-Dabi, Kuala-Lumpur, Palembanq, Dəməşq, Bağdad, Ankara, Niamey, Tehran, Xartum, Bamako və
s.) iştirak edərək çoxsaylı çıxışları zamanı daim Dağlıq Qarabağ problemi, Xocalı soyqırımı barədə ətraflı
məlumat vermişlər.
2011-ci ildə isə İslam Konfransı Təşkilatı Parlamentlər İttifaqı (İKT Pİ) Leyla xanım Əliyevanın
təşəbbüsü ilə həyata keçirilən “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq kampaniyasına dəstək olaraq bəyannamə qəbul
edilmişdir. İKT Parlamentlər İttifaqı Şurasının Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin (BƏƏ) paytaxtı Əbu-Dabidə
keçirilən 13-cü sessiyasında şuraya üzv dövlətlərin qəbul etdikləri Əbu-Dabi bəyannaməsində Xocalı faciəsini
insanlığa qarşı törədilmiş kütləvi cinayət kimi tanımağa çağırılır. Bu, Milli Məclis nümayəndə heyəti tərəfindən
irəli sürülmüş İKT GF və İKT Pİ arasında əməkdaşlıq haqqında qətnamənin şura tərəfindən təsdiqlənməsi
nəticəsində baş vermişdir. Qətnamənin 3-cü bəndində qeyd edilmişdir ki, İKT Pİ-yə üzv parlamentlər erməni
silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Xocalı şəhərində dinc azərbaycanlı əhaliyə qarşı
törədilmiş kütləvi qırğını insanlığa qarşı cinayət kimi tanıyır. Sənəddə üzv dövlətlər qeyd olunan cinayətə milli
səviyyədə lazımi qiymətin verilməsinə çağırılırlar.
Qətnamədə təşkilata üzv parlamentlərə birbaşa çağırış vardır və bu, öz növbəsində, faciənin milli
səviyyədə hüquqi və siyasi tanınması mərhələsini açır.
2012-ci il yanvarın 30-da İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərin Parlament İttifaqının (İƏT Pİ)
İndoneziyanın Palembanq şəhərində keçirilən 7-ci sessiyası “Azərbaycan Respublikasına qarşı Ermənistan
Respublikasının təcavüzü” adlı ənənəvi olaraq qəbul edilən qətnaməyə Milli Məclisin nümayəndə heyətinin
təşəbbüsü və təklifi ilə xüsusi bir bənd əlavə edilib. Xocalı faciəsinə həsr edilən paraqrafda qeyd edilir ki,
təşkilat üzv-ölkələrin parlamentlərini 2012-ci ildən etibarən (faciənin 20 illiyi) 26 fevral 1992-ci ildə Ermənistan
silahlı qüvvələri tərəfindən dinc azərbaycanlı əhaliyə qarşı həyata keçirilən və soyqırımı xarakteri daşıyan
kütləvi qırğını müvafiq şəkildə tanımağa çağırır və Xocalı qırğınını törədənləri məsuliyyətə cəlb etməyi tələb
edir.
Sözügedən bəndə əsasən, İƏT Parlament İttifaqı aşağıdakıları qərara almışdır:
a) Qurum, 26 fevral 1992-ci ildə Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən dinc azərbaycanlı əhaliyə qarşı
həyata keçirmiş kütləvi qətliamı soyqırımı kimi tanıyır;
b) İƏT Parlament İttifaqı üzv ölkələri faciənin 20-ci ildönümünün təsadüf etdiyi 2012-ci ildən etibarən,
Xocalı qırğınına yuxarıda göstərilən şəkildə siyasi qiymət verməyə çağırır;
c) İƏT Parlament İttifaqı Xocalı qırğınını törədənlərin ədalət məhkəməsinə cəlb edilməsini tələb edir.
Xocalı faciəsi beynəlxalq təşkilatlar sırasında ilk dəfə olaraq İƏT tərəfindən soyqırımı aktı kimi
tanınmışdır. Bu, Xocalı faciəsinin, ermənilərin Azərbaycan xalqına qarşı apardıqları birəsrlik soyqırımı
siyasətinin tərkib hissəsi kimi beynəlxalq səviyyədə tanınması üçün zəmin yaradır. Həmçinin bənddə öz əksini
tapmış cinayəti törədənlərin məsuliyyətə cəlb edilməsi tələbi, qətliamda iştirak etmiş hüquqi və fiziki şəxslərin
Azərbaycan Respublikası tərəfindən cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi üçün atıla biləcək addımlara hüquqi
əsas yaratmışdır. Nəhayət, İƏT Parlament İttifaqı tərəfindən, üzv dövlətlərin parlamentlərinə ünvanlanmış
çağırış, İƏT-ə üzv ölkələrin parlamentləri ilə Xocalı faciəsinin soyqırımı kimi tanınması məsələsinin gündəliyə
çıxarılması üçün əlverişli şərait yaradır.
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv Dövlətlərin Parlament İttifaqının 21-22 yanvar 2013-cü ildə Sudan
Respublikasının Xartum şəhərində keçirilmiş sessiyasında yekun bəyannaməyə Azərbaycan nümayəndə
heyətinin təşəbbüsü ilə aşağıdakı bəndlər əlavə edilmişdir:

128

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

XX əsrin faciəsi Xocalı soyqırımı

1. Ermənistan Respublikasının Azərbaycan Respublikasına qarşı təcavüzünü və 26 fevral 1992-ci ildə
Azərbaycanın Xocalı şəhərində erməni silahlı qüvvələri tərəfindən törədilmiş soyqırımı qəti pisləyir; bu cinayəti
törədənləri cəzalandırmaq məqsədilə ədalət məhkəməsinə cəlb olunmasını tələb edir.
2. Üzv dövlətləri 26 fevral 1992-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Xocalı şəhərində erməni silahlı
qüvvələri tərəfindən Azərbaycanın mülki vətəndaşlarına qarşı törədilmiş soyqırımı tanımağa çağırır.
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərin Parlament İttifaqının 21-22 yanvar 2013-cü ildə Sudan
Respublikasının Xartum şəhərində keçirilmiş sessiyasında qəbul olunan “Ermənistan Respublikasının
Azərbaycan Respublikasına qarşı təcavüzünə dair” qətnamənin mətninə aşağıdakı hissə əlavə edilmişdir:
“Sessiya üzv dövlətləri 1992-ci il fevralın 26-da Azərbaycan Respublikasının Xocalı şəhərində
Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycanın mülki vətəndaşlarına qarşı törədilmiş soyqırımını
tanımağa, faciənin 20-ci ildönümü olan 2012-ci ildən başlayaraq bu cinayəti törədənləri cəzalandırmaq
məqsədilə ədalət məhkəməsinə cəlb olunması üçün digər mühüm tədbirləri görməyə çağırır”.
Qeyd olunmalıdır ki, İƏT Pİ-də Xocalı soyqırımın tanınmasında və müvafiq sənədlərdə əksini tapmasında
“Xocalıya ədalət!” beynəlxalq məlumat və təşviqat kampaniyasının təşəbbüskarı, Mədəniyyətlərarası dialoq
üzrə baş koordinatoru Leyla xanım Əliyevanın xüsusi rolu olmuşdur.
Görülən çoxsaylı işlərin nəticəsidir ki, İƏT Pİ sonuncu Bamako sessiyasında (23-28 yanvar, 2017) Milli
Məclis nümayəndə heyətinin təqdim etdiyi Xocalı soyqırımının 25 illiyinə dair xüsusi qətnamə qəbul edilmişdir.
“1992-ci il Xocalı soyqırımının qurbanlarının xatirəsinin anılmasına dair”
Qətnamə, Bamako 2017
İƏT üzv dövlətləri Parlament İttifaqının Nizamnaməsindən və İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının
Xartıyasından irəli gələn prinsip və məqsədlərindən çıxış edərək;
İslam Sammiti, İƏT Xarici İşlər Nazirlərinin iclasları, habelə İƏT Parlament İttifaqı tərəfindən indiyə
kimi qəbul olunmuş Ermənistan Respublikasının Azərbaycan Respublikasına qarşı təcavüzünə dair qətnamələri
bir daha təsdiq edərək;
İƏT Pİ üzv dövlətlərinin parlamentləri tərəfindən Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü, siyasi
müstəqillik və suverenliyinin, habelə münaqişənin Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü və beynəlxalq
səviyyədə tanınmış sərhədləri çərçivəsində həllinin davamlı dəstəklənməsini bir daha vurğulayaraq;
BMT Təhlükəsizlik Şurasının Azərbaycan Respublikasının ərazinin işğalını tənqid edən, Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü və suverenliyini, beynəlxalq sərhədlərin toxunulmazlığını və torpaqların hərbi
güc vasitəsilə işğalının yol verilməzliyini dəstəkləyən və Ermənistan Respublikasının silahlı qüvvələrinin
Azərbaycan Respublikasının işğal olunmuş ərazilərində dərhal, tam və qeyd-şərtsiz çıxarılmasını tələb edən
822, 853, 874 və 884 saylı qətnamələrini bir daha xatırladaraq;
Ermənistan Respublikasının Azərbaycan Respublikasına qarşı davamlı təcavüzündən, ərazilərin qeyriqanuni işğalı, beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinin, habelə BMT Təhlükəsizlik Şurasının, İƏT və digər
beynəlxalq təşkilatların müvafiq qətnamələrinin kobud şəkildə pozulmasından ciddi narahatlığını bildirərək;
Ermənistan Respublikasının Azərbaycan Respublikasının işğal olunmuş ərazilərində qeyri-qanuni və
provokativ siyasətindən, xüsusilə də həmin ərazilərin fiziki, demoqrafik, iqtisadi və mədəni xarakterinin
dəyişdirilməsi məqsədilə həyata keçirilən fəaliyyətdən ciddi narahatlığını vurğulayaraq;
Münaqişə ərzində Ermənistan Respublikası tərəfindən yürüdülən və gələcək pozuntular üçün münbit
şərait yaradan siyasətdən, xüsusilə beynəlxalq humanitar hüquq və beynəlxalq insan hüquqlarının kobud şəkildə
pozuntusu, mülki vətəndaşların öldürülməsi, etnik təmizləmə, əsirlərin tutulması və saxlanılması, müharibə
əsirlərinə qarşı pis rəftar, yaşayış məskənlərinin dağıdılmasından olduqca mütəəssir olaraq;
Ermənistan Respublikasının Azərbaycan Respublikasına qarşı təcavüzü ərzində beynəlxalq humanitar
hüquq və beynəlxalq insan hüquqlarının ciddi pozuntulara görə məsuliyyət daşıyanların cinayət fəaliyyətinə
görə ədalət məhkəməsi qarşısında hesab vermələrinin vacibliyini vurğulayaraq, habelə bu siyasətin qurbanlarına
effektiv hüquqi müdafiə və təzminatın ödənilməsinin təmin olunması, bu məsələ ilə əlaqədar milli və beynəlxalq
səviyyədə praktiki addımların atılmasının vacibliyini vurğulayaraq;
Ermənistan Respublikasının Azərbaycan Respublikasına qarşı təcavüzü ərzində törədilmiş beynəlxalq
humanitar hüquq və beynəlxalq insan hüquqlarının pozuntusunun cəzasız qalmasına son qoyulmasının ədalətin
təmin edilməsinə, gələcək pozuntuların qarşısının alınmasına, mülki müdafiə və sülhün bərqərar edilməsinə
şərait yaradacağından əminliyini ifadə edərək;
Ermənistan Respublikası silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycan Respublikasının torpaqlarının qeyriqanuni işğalının davam etməsini, beynəlxalq humanitar hüquq və beynəlxalq insan hüquqlarının ciddi
pozuntusunu qınayan bir sıra dövlətlər və beynəlxalq təşkilatlar qəbul etdiyi qətnamə və qərarları alqışlayaraq;
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Ermənistan Respublikasının silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Xocalı şəhərində
1992-ci ilin fevral ayında Azərbaycanın mülki vətəndaşlarına qarşı törədilmiş kütləvi vəhşiliyi insanlığa qarşı
cinayət və soyqırımı kimi şiddətlə qınayır;
İƏT Pİ üzv parlamentlərini Xocalı şəhərində və Azərbaycan Respublikasının işğal edilmiş digər
ərazilərində törədilmiş cinayətin müharibə cinayəti, insanlığa qarşı cinayət və soyqırımı kimi tanınması üçün
bütün səylərini əsirgəməməyə çağırır;
“İƏT Anım günü proqramı” çərçivəsində təşviq edilən və Ermənistan Respublikasının silahlı qüvvələri
tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Xocalı şəhərində 1992-ci ilin fevral ayında törədilmiş azərbaycanlıların
soyqırımı tarixi həqiqətlərinin üzə çıxarılması məqsədi daşıyan “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq vətəndaş
maarifləndirilməsi kampaniyasını alqışlayır;
Bütün İƏT üzv parlamentlərini bu kampaniyanı dəstəkləməyə və onun fəaliyyətində iştirak etməyə
çağırır”.
Bununla da İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərin Parlament İttifaqı 1992-ci ildə Xocalı şəhərində
Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən azərbaycanlı əhaliyə qarşı törədilmiş cinayəti insanlığa qarşı cinayət və
soyqırımı kimi bir daha tanıyıb və üzv parlamentləri Xocalı soyqırımını tanımağa çağırıb. Habelə Parlament
İttifaqı “Xocalıya ədalət!” kampaniyasını dəstəklədiyini bir daha təsdiqləyib.
Sessiyada qəbul olunan üçüncü qətnamə “İƏT Pİ və DƏ İKGF arasında əməkdaşlıq” adlanır. İƏT Pİ və
Dialoq və Əməkdaşlıq uğrunda İslam Konfransı Gənclər Forumu arasında əməkdaşlığı nəzərdə tutan qətnamə
DƏ İKGF Mədəniyyətlərarası dialoq üzrə baş koordinatoru Leyla xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə həyata
keçirilən “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq məlumat və təşviqat kampaniyasına İƏT üzv ölkələri parlamentləri
səviyyəsində dəstəyin verilməsini, Xocalı qətliamının soyqırımı və insanlığa qarşı törədilmiş cinayət kimi
qiymətləndirilməsini, cinayətkarların beynəlxalq səviyyədə məsuliyyətə cəlb edilməsinə çağırış edilməsini
nəzərdə tutur. Sənəddə cari ildə Xocalı qətliamından 25 il ötməsi xüsusi vurğulanır.
Sessiya 139 bənddən ibarət yekun Bamako Kommunikesini qəbul etməklə işini tamamladı.
Bəyannamənin 3 bəndi (85, 86, 87) “Ermənistan Respublikasının Azərbaycan Respublikasına qarşı təcavüzü”
başlığı altında birləşdirilib və 86 saylı bənd Xocalı haqqındadır:
Azərbaycan ərazilərində qədim İslam abidələrinin və mədəni irsin kütləvi məhv edilməsi ilə nəticələnən
məscidlərə və müqəddəs İslam məkanlarına təcavüzü qınayır; 1992-ci il fevral ayının 25-dən 26-na keçən gecə
bir neçə saat ərzində Azərbaycanın Xocalı şəhərində baş vermiş 613 mülki vətəndaşın, o cümlədən 106 qadın və
63 uşağın dəhşətli qətliamını pisləyir;
Azərbaycan Respublikası hökumətinin və xalqının ölkələrinin müdafiəsinə yönəlmiş səyləri ilə tam
həmrəy olaraq və onlara dəstəyimizi ifadə edərək, daimi yaşayış yerlərini məcburi tərk etmiş azərbaycanlı
qaçqın və köçkünlərə humanitar köməyin göstərilməsinə, onların evlərinə qayıtmalarına yardım edilməsinə
çağırırıq.
Azərbaycan.-2017.-25 fevral.-№43.-S.7.
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İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Xocalı soyqırımının 29-cu ildönümü ilə əlaqədar bəyanat yayıb
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının (İƏT) Baş Katibliyi Xocalı soyqırımının 29-cu ildönümü ilə əlaqədar
bəyanat yayıb.
AZƏRTAC xəbər verir ki, İƏT-in Baş Katibliyinin yaydığı bəyanatda Baş katib Yusif bin Əhməd
Osayminin bu dəhşətli qətliamda həlak olanların xatirəsini yad etdiyi bildirilib. Baş katib qeyd edir ki, Xocalıda
törədilmiş kütləvi qırğın Ermənistan Respublikası tərəfindən Azərbaycan torpaqlarının işğal olunmasının
nəticəsidir. Bununla əlaqədar 2013-cü ildə Qahirədə keçirilmiş İslam ölkələrinin XII Zirvə görüşünün Yekun
Bəyannaməsinin 117-ci bəndində və 2020-ci il noyabrın 27-28-də İƏT Xarici İşlər Nazirləri Şurasının Niger
Respublikasının Niame şəhərində keçirilən VII sessiyasında qəbul edilmiş “1992-ci il Xocalı qətliamı qurbanları
ilə həmrəylik” adlı 51/47-S saylı qətnamədə Azərbaycanın işğal edilmiş Xocalı şəhərində dinc əhaliyə qarşı
törədilən əməllərin müharibə cinayəti, insanlığa qarşı cinayət və soyqırımı olduğu vurğulanıb.
Bu ağrılı hadisə ilə əlaqədar Baş katib Xarici İşlər Nazirləri Şurasının Ermənistanla Azərbaycan arasında
münaqişənin Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə hörmət, suverenliyinə və beynəlxalq miqyasda tanınmış
sərhədlərinin toxunulmazlığı çərçivəsində, beynəlxalq hüququn hamı tərəfindən qəbul edilmiş standartları və
prinsiplərinə, BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə uyğun siyasi yolla həllinə çağıran qərarını təsdiq
edib.
Oqtay Bayramov
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Qahirə
AZƏRTAC
2021, 27 fevral
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Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurası
Türk Şurası Xocalı soyqırımı ilə bağlı bəyanat verdi
Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurası Xocalı soyqırımının 28-ci ildönümü ilə bağlı bəyanat
yayıb. Bu barədə qurumun rəsmi saytında Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının (Türk Şurası) baş
katibi Bağdad Amreyevin adından anım mesajı yerləşdirilib.
Anım mesajında deyilir:
“1992-ci ilin 25 fevralından 26-na keçən gecə ərzində Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ
bölgəsindəki Xocalı şəhərində yaşayan azərbaycanlı dinc sakinlərə qarşı bənzəri görülməyən bir qətliam
törədildi. Minlərlə azərbaycanlının öldürüldüyü və ya əsir edildiyi bəşəriyyət tarixinin ən qanlı cinayətlərindən
biri olan bu faciə Xocalı soyqırımı olaraq bilinir.
Bu amansız zülm nəticəsində 106-sı qadın, 63-ü uşaq və 70-i yaşlı olmaqla 613 nəfər öldürüldü, 487 nəfər
ağır yaralandı və ya şikəst qaldı. Bununla yanaşı, 1275 günahsız insan girov götürüldü, 150 nəfərin taleyi hələ
də naməlum olaraq qalır.
Dinc əhali yaxın məsafədən vuruldu və diri-diri yandırıldı. Yaxalanan yaşlılar, uşaqlar və qadınlar bənzəri
görülməyən bir işgəncə, təcavüz və təhqirlərə məruz qaldılar.
Xocalıda bundan tam 28 il əvvəl yaşanan vəhşətin anıldığı bu gün Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq
Şurası olaraq, azərbaycanlı qardaşlarımızın ağrılarını ən dərin şəkildə hiss edir və bölüşürük. Bundan əlavə,
dünya miqyasında aparılan “Xocalıya Ədalət” beynəlxalq maarifləndirmə kampaniyasında Azərbaycan
hökuməti ilə çiyin-çiyinə olduğumuzu ifadə edirik.
Bu hisslərlə Xocalıda həyatını itirən şəhidləri hörmətlə yad edir, Azərbaycan hökumətinə və xalqına
başsağlığı veririk”.
Şərq.- 2020.- 25 fevral.- № 20.- S. 3.
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Amerika Birləşmiş Ştatları
Xocalı faciəsini soyqırım kimi tanıyan ABŞ ştatları
2010-cu ilin fevral ayının 25-də Massaçusets ştatının Baş Assambleyanın Nümayəndələr
Palatası Xocalıda qırğın törədilməsi faktının tanınması haqqında qətnamə qəbul etmişdir.
2011-ci ilin martın 3-də isə Amerikanın Texas ştatının Nümayəndələr Palatası Xocalı
soyqırımını rəsmən tanımışdır.
2012-ci ilin 24 fevral tarixində Corciya ştatının Baş Assambleyanın Nümayəndələr Palatası
Xocalı soyqırımını rəsmən tanımışdır.
2012-ci ilin 23 mart tarixində Men ştatının Senatı və Nümayəndələr Palatası Xocalı soyqırımını
rəsmən tanımışdır.
2013-cü ilin 28 yanvar tarixində Nyu-Meksiko ştatının Senatı və Nümayəndələr Palatası Xocalı
soyqırımını rəsmən tanımışdır.
2013-cü ilin 8 fevral tarixində Arkanzas ştatının Baş Assambleyanın Nümayəndələr Palatası
Xocalı soyqırımını rəsmən tanımışdır.
2013-cü ilin 25 fevral tarixində Missisipi ştatının Nümayəndələr Palatası Xocalı soyqırımını
rəsmən tanımışdır.
2013-cü ilin 4 mart tarixində Oklahoma ştatı Xocalı soyqırımını rəsmən tanımışdır. Oklahoma
ştatı Senatının birinci sessiyasında Xocalı qətliamının tanıması barədə qətnamə qəbul edilib.
2013-cü ilin 18 mart tarixində Tennessi ştatının Baş Assambleyanın Nümayəndələr Palatası
Xocalı soyqırımını rəsmən tanımışdır.
2013-cü ilin 18 mart tarixində Pensilvaniya ştatı Baş Assambleyanın Nümayəndələr Palatası
Xocalı soyqırımını rəsmən tanımışdır.
2013-cü ilin 4 aprel tarixində West Virciniya ştatının Nümayəndələr Palatası Xocalı soyqırımını
rəsmən tanımışdır.
2013-cü ilin 16 aprel tarixində Konnektikut ştatının
Palatası Xocalı soyqırımını rəsmən tanımışdır.

Baş Assambleyanın Nümayəndələr

2013-cü ilin 21 avqust tarixində Florida ştatının Nümayəndələr Palatası Xocalı soyqırımını
rəsmən tanımışdır.
2014-cü ilin 3 mart tarixində İndiana ştatının Baş Assambleyanın Senatı Xocalı soyqırımını
rəsmən tanımışdır.
2015-ci ilin fevral ayının 25-də ABŞ-ın Arizona ştatının Baş Assambleyanın Senatı Xocalı
soyqırımının tanınmasına dair qətnamə qəbul edib.
2015-ci ilin mart ayının 2-də ABŞ-ın Yuta ştatının Qubernatoru Qeri Herbert Xocalı
soyqırımının ildönümü ilə bağlı məktub imzalayıb.
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2016-cı ilin fevral ayının 3-də ABŞ-ın Nebraska ştatının Qubernatoru Pit Rikets bəyannamə
imzalayaraq, 26 fevral tarixini bütün ştatda “Xocalını anma günü” elan edib və ştat sakinlərini bu
günü hüznlə yad etməyə çağırıb.
2016-cı ilin mart ayının 24-də ABŞ-ın Minnesota ştatının Nümayəndələr Palatası Xocalı
soyqırımının 24-cü ildönümü ilə əlaqədar qətnamə qəbul edib.
2016-cı ilin fevral ayının 15-də ABŞ-ın Havay ştatının Qubernatoru Deyvid İqe Xocalı
soyqırımının 24-cü ildönümü ilə əlaqədar bu faciənin tanınması ilə bağlı xüsusi bəyannamə imzalayıb.
2016-cı ilin fevral ayının 17-də ABŞ-ın Montana ştatının Qubernatoru Stiv Bullok rəsmi bəyanat
imzalayaraq, Xocalı soyqırımının ildönümü ilə bağlı Montana sakinlərinə çağırış edib. O, bəyanatda
ştat sakinlərini 26 fevral tarixini “Xocalını anma günü” kimi tanımağa və yad etməyə çağırıb.
2016-cı ilin fevral ayının 25-də ABŞ-ın Aydaho ştatının Qubernatoru K.L.Buç Otter xüsusi
bəyannamə imzalayaraq fevralın 26-nı Aydahoda “Xocalı qətliamını anma günü” elan edib.
2017-ci ilin fevral ayının 25-də ABŞ-ın Nevada ştatının Qubernatoru Brayən Sandoval Xocalı
faciəsinə dair bəyanat imzalayıb.
Şəhərlər
2016-cı ilin mart ayının 1-də ABŞ-ın Viskonsin ştatının Miluoki dairəsinin icra hakimiyyəti başçısı
Kris Abel Xocalı faciəsinin 24-cü ildönümü ilə əlaqədar proklamasiya qəbul edib.

2016-cı ilin mart ayının 2-də ABŞ-ın Florida ştatının Hallandeyl-Biç şəhərinin meriyası Xocalı
soyqırımının 24-cü ildönümü ilə əlaqədar proklamasiya dərc edib.
2021-ci ilin fevral ayının 13-də ABŞ-ın Florida ştatının Aventura şəhərinin meri Enid Veisman
şəxsən öz adından və Aventura Şəhər Komissiyasının adından “2021-ci il 26 fevral tarixinin Xocalı
faciəsinin anım günü” kimi qeyd edilməsinə dair bəyanat yayıb.
2021-ci ilin fevral ayının 17-də ABŞ-ın Men ştatının Portlənd şəhərinin meri Ketlin M.Snayder
2021-ci il fevralın 26-nın Xocalı qətliamı qurbanlarının anım günü kimi qeyd olunmasına dair bəyanat
imzalayıb.
2021-ci ilin fevral ayının 18-də ABŞ-ın İllinoys ştatının Skoki şəhərinin meri Corc Van Dusen
Xocalı qətliamının 29-cu ildönümü ilə bağlı bəyannamə imzalayıb. Bəyannamədə deyilir ki, bütün
faktları nəzərə alaraq, Skoki meri Corc Van Dusen 2021-ci il fevralın 26-nı şəhərdə Xocalı qətliamı
qurbanlarının anım günü elan edib.
2021-ci ilin fevral ayının 18-də ABŞ-ın Florida ştatının Hallandeyl-Biç şəhərinin meriyası
Xocalı soyqırımının 29-cu ildönümü ilə əlaqədar proklamasiya dərc edib.
2021-ci ilin fevral ayının 25-də ABŞ-ın Massaçusets ştatının Boston şəhərinin meriyası Xocalı
soyqırımının 29-cu ildönümü ilə əlaqədar proklamasiya dərc edib.

Qeyd: İndiyədək ABŞ-ın 22 ştatı Xocalı soyqırımı ilə bağlı sənəd qəbul edib.
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ABŞ Konqresində Xocalı soyqırımı ilə bağlı məsələnin qaldırılması
Azərbaycan diplomatiyasının uğurudur
Xəbər verdiyimiz kimi ABŞ Konqresinin Beynəlxalq Münasibətlər Komitəsinin üzvü Don Bartonun
Nümayəndələr palatasında çıxış edərək, Konqresi Xocalı soyqırımını tanımağa çağırması ictimaiyyət
arasında geniş əks-səda doğurmuşdur.
Milli Məclis sədrinin müavini, Milli Məclis-Konqres birgə işçi qrupunun rəhbəri Ziyafət Əsgərov
AzərTAc-ın müxbirinə müsahibəsində bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin həyata keçirdiyi
xarici siyasətin daha bir uğuru kimi qiymətləndirmişdir.
Ziyafət Əsgərov demişdir ki, 2003-cü ilin avqustunda ABŞ konqresmenlərinin ölkəmizə səfəri zamanı Milli
Məclis-Konqres birgə işçi qrupunun yaradılmasına dair memorandum imzalanmışdır. Sənəddə bəyan edilmiş
məqsədlərə çatmaq üçün tərəflər təhlükəsizlik və hərbi sahə, enerji və ətraf mühit, maliyyə və bank işi, təhsil,
elm və texnologiya, kənd təsərrüfatı və insan hüquqları məsələlərinə dair 6 alt qrupun yaradılması qərara
alınmışdır.
Həmin vaxt konqresmenlərlə görüşdə Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində insan hüquqlarının
pozulması faktına Konqresin münasibət bildirməsi ilə bağlı məsələ qaldırmışdıq. Onlara işğal olunmuş
ərazilərimizdə insan hüquqlarının vəhşicəsinə pozulması, xüsusilə də Xocalı soyqırımı ilə bağlı kifayət qədər
faktlar təqdim edilmişdi. Konqresmenlər Kurt Ueldon, Solomon Ortiz, Karin Braun, Silvestra Reys və digərləri
Azərbaycan həqiqətlərinin ABŞ Konqresində yayılmasında fəal yardımçı olacaqlarına söz vermişdilər və
bundan sonra Konqresdə Azərbaycanın Dostları qrupu yaradıldı. Sevindirici haldır ki, həmin müddəalar bəndbənd reallaşır və dostlarımız verdikləri vədə əməl edirlər. Bir müddət əvvəl konqresmenlər bizdən Xocalı
soyqırımı ilə əlaqədar müəyyən sənədlər istəmişdilər və biz mərhum Çingiz Mustafayevin çəkdiyi kasetləri,
audio-video, foto və digər materialları göndərmişdik. Bundan sonra dostluq qrupunun üzvü, konqresmen Dən
Barton Nümayəndələr palatasında çıxış edərək, Azərbaycan həqiqətlərinin Amerika və dünya ictimaiyyətinə
çatdırılması baxımından mühüm addım atdı. Bunun üçün qrupun bütün üzvlərinə, xüsusilə də cənab D.Bartona
minnətdarlığımı bildirirəm.
1994-cü ildə xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Azərbaycan Respublikasının Milli
Məclisi Xocalı soyqırımına siyasi-hüquqi qiymət verib və hər il fevral ayının 26-da bütün dünya ölkələri
parlamentlərinə müraciətlər göndərilir. Amma bu günə qədər heç bir əks-səda yox idi. Ona görə də
Azərbaycanın Dostları qrupunun üzvü cənab Bartonun bu addımı çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. O deyir ki, 90
ildir ermənilər hər il aprel ayında qondarma "erməni soyqırımı"nın tanınması barədə məsələ qaldırırlar. Amma
bəşəriyyət 13 il bundan əvvəl baş vermiş Xocalı soyqırımına münasibət bildirməmişdir. Xocalı şəhəri tamamilə
yerlə yeksan edilib, minlərlə insan qəddarcasına qətlə yetirilib, əsir, girov götürülmüşdür. Bəşəriyyət bunu
bilməli və xatırlamalıdır!
Bəli, dünya Azərbaycanın haqq səsini eşitməli və öz sözünü deməlidir. Xatırladım ki, dostluq qrupunun
digər üzvü, konqresmen Solomon Ortiz də fevralın 16-da Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi
ilə bağlı Konqresdə çıxış etmişdir. O demişdir ki, münaqişə nəticəsində Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ ərazisi və
ona bitişik 7 rayon Ermənistan tərəfindən işğal edilib, azərbaycanlılar öz doğma yurd-yuvalarından didərgin
düşüblər. Məsələ ilə ATƏT məşğul olsa da, bu günə qədər heç bir irəliləyiş yoxdur.
Konqresmen münaqişə ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin yerinə yetirilməsini və
Ermənistan qoşunlarının Azərbaycanın bütün işğal olunmuş ərazilərindən qeyd-şərtsiz çıxarılmasını tələb
etmişdir. S.Ortiz ABŞ-ın müttəfiqi kimi Azərbaycanın İraqa hərbi kontingent göndərməsini, məlum 11 sentyabr
terror aksiyasından sonra Prezident Heydər Əliyevin dərhal bəyanat verərək, Azərbaycanın beynəlxalq
terrorizmlə mübarizədə Birləşmiş Ştatların yanında olduğunu elan etməsini xüsusi vurğulamışdır.
S.Ortiz və D.Barton Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi ilə bağlı bu ilin yanvarında qəbul etdiyi qərarı da yüksək qiymətləndirmişlər. Onlar hesab edirlər ki,
bu nüfuzlu təşkilat Ermənistanı işğalçı dövlət kimi tanımışdır və işğalçı öz niyyətlərindən əl çəkməlidir.
Konqresmenlər də Dağlıq Qarabağı nəzarətsiz zona hesab edir və oradakı rejimi separatçı qüvvələr adlandırırlar.
Dostluq qrupunun digər üzvü Ed Uaytfild isə bu günlərdə qəzetə verdiyi müsahibəsində İraqdakı
Azərbaycan əsgərlərinin fədakarlığından, hərbçilərimizin amerikalılara yaxın köməyindən bəhs edir.
Müsahibədə Azərbaycanın ABŞ-ın müttəfiqi kimi dünyada terrorizmə qarşı mübarizədə, sülhün bərqərar
olmasında rolu xüsusi vurğulanır. Onun məqaləsi 435 konqresmenə paylanmışdır.
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ABŞ konqresmenlərinin bu cür çıxışları Azərbaycanın mənafelərini tam əks etdirir və bunlar həm də
beynəlxalq hüquq baxımından ədalətin bərpasına çağırışdır.
Xocalı soyqırımı və Azərbaycan torpaqlarının azad olunması ilə bağlı çağırışların dünyanın fövqəl dövləti
olan Amerikadan gəlməsi digər ölkələr üçün də siqnaldır və inanıram ki, onlar da gözləmə mövqeyindən
çəkiləcəkdir. Azərbaycanın işi haqq işidir. Biz heç kimin ərazisinə göz dikməmişik. Tələb edirik ki, işğalçı
qoşunlar ərazilərimizdən çıxarılsın və Xocalı soyqırımına beynəlxalq miqyasda qiymət verilsin.
Bir məqamı da xüsusi vurğulamaq istəyirəm. Konqresmenlərin, eləcə də ABŞ Dövlət Departamentinin
Azərbaycanın xeyrinə olan bəyanatlarla çıxış etmələrində Prezident İlham Əliyevin xarici siyasətinin xüsusi
rolu vardır. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin siyasi xəttini ləyaqətlə davam etdirən Prezident İlham Əliyev
Milli Məclis-Konqres işçi qrupunun fəaliyyətinə də həmişə xüsusi diqqət və qayğı göstərir. Biz öz fəaliyyətimizi
Prezidentin tövsiyələri əsasında qurur və məhz onun siyasi xəttinə uyğun hərəkət edirik. Əldə olunan uğurlar da
məhz dövlətimizin başçısının həyata keçirdiyi məqsədyönlü xarici siyasətin nəticəsidir.
Milli Məclis-Konqres işçi qrupunun fəaliyyəti bundan sonra da uğurla davam etdiriləcəkdir. Yaxın
vaxtlarda cənab Kurt Ueldon və digər konqresmenlər Azərbaycana gələcəklər və biz daha bir neçə vacib
məsələni müzakirə edəcəyik. Sonra isə bizim ABŞ-a səfərimiz və Azərbaycan parlament nümayəndə heyətinin
Konqres qarşısında çıxışı nəzərdə tutulur.
“Respublika”.- 2005.- 23 fevral.-N 42.- S 3.
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Amerika-Türk Assosiasiyaları Assambleyasının Prezidenti
Don Bartona məktub göndərmişdir
AzərTAc xəbər verir ki, Amerika-Türk Assosiasiyaları Assambleyasının (ATAA) prezidenti Cengiz Vural
Xocalı soyqırımını tanımağa çağırmış ABŞ Konqresinin üzvü, Dən Bartona təşəkkür məktubu göndərmişdir.
Vural Cengiz məktubunda amerikalı türklər adından Dən Bartona 1992-ci ilin fevralında erməni silahlı
qüvvələri tərəfindən törədilən Xocalı soyqırımı ilə bağlı bəyanatına görə dərin minnətdarlığını bildirmişdir.
Məktubda deyilir: “Qeyd etdiyiniz kimi, Xocalı faciəsi dünyada misli görünməmiş qəddarlıqla törədilmiş
vəhşilik aktı olmaqla bərabər, bütöv bir şəhərin məhv edilməsinə səbəb olmuşdur. Təəssüflər olsun ki,
beynəlxalq ictimaiyyət uzun müddət buna biganəliklə yanaşmışdır”.
Ümid edirik ki, Xocalı soyqırımının tanınması Azərbaycan xalqının haqq səsinin dünya ictimaiyyətinə
çatdırılmasında mühüm addımlardan biri olacaqdır.
ATAA-nın prezidenti Amerikanın türk icması adından Avropa Şurası Parlament Assambleyasının
ermənilərin təcavüzü nəticəsində bir milyondan çox azərbaycanlının qaçqın və məcburi köçkünə çevrilməsini
təkzibolunmaz fakt kimi qəbul edən qərarını da alqışlamışdır
AzərTAc
28.03.2005
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ABŞ konqresmeni Xocalı soyqırımına dair bəyanat verib
ABŞ Konqresinin Kaliforniyadan olan üzvü, konqresmen Xuan Varqas Xocalı soyqırımının 25-ci
ildönümü ilə əlaqədar bəyanat verib.
AZƏRTAC xəbər verir ki, Azərbaycanın Los-Ancelesdəki baş konsulluğuna göndərilmiş bəyanatda
Xocalı soyqırımı zamanı qətlə yetirilmiş azərbaycanlılardan bəhs olunur və bu dəhşətli faciə pislənilir.
Sənəddə 1992-ci il fevralın 26-da Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş Xocalı qətliamı zamanı 600-dən
çox günahsız mülki əhalinin, o cümlədən böyük sayda uşaq, qadın və qocaların kütləvi şəkildə qətlə yetirildiyi
bildirilir. Həmçinin “Human Rights Watch” təşkilatına istinad edilərək bu faciənin regionda ən böyük qətliam
olaraq qeydə alındığı vurğulanır. Bildirilir ki, bu dəhşətli hadisə dünya xalqları arasında qarşılıqlı anlaşma və
tolerantlığın nə qədər zəruri olduğunu göstərir.
Qeyd edək ki, Kaliforniyanın ikinci ən böyük şəhəri olan San-Dieqonu, eləcə də ştatın İmperial Vilayətini
2013-cü ildən ABŞ Konqresinin Nümayəndələr Palatasında təmsil edən konqresmen Xuan Varqas Demokratlar
Partiyasına mənsubdur. O, Konqresin maliyyə xidmətləri komitəsinin üzvüdür. Əvvəllər Kaliforniya Ştat Senatı
və Assambleyasının üzvü olub.
Xalq qəzeti.-2017.-22 fevral.- № 40.-S.4.
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ABŞ-ın Massaçusets ştatı Xocalı qırğınını tanımışdır
Bu il fevralın 25-də ABŞ-ın Massaçusets ştatının Nümayəndələr Palatası Xocalı qırğınını tanımış və
müvafiq sənəd qəbul etmişdir.
Palatanın sədri Robert de Leo tərəfindən imzalanmış sənəddə deyilir: “Bu sənədlə hamıya elan edilir ki,
Massaçusets ştatının Nümayəndələr Palatası 18 il əvvəl Xocalı qırğını törədilməsi faktını həqiqətən tanıyır.
25 fevral 2010-cu il. Ştatın palatası, Boston, Massaçusets. Robert de Leo, Palatanın sədri”.
Vüqar SEYİDOV
AzərTAc-ın xüsusi müxbiri
Berlin
“Xalq qəzeti”.-2010.-27 aprel.-N 89.-S.5.
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Son beş ildə Amerikada Xocalı soyqrımını rəsmən tanıyan şəhərlərin sayı artıb
“ABŞ-nın bütün şəhərlərinin icra strukturları ilə yüksək səviyyədə əlaqələr yaradılır”
İstənilən dövlətin ən qiymətli sərvəti, onun insan resursları ilə hesablanır. Əgər ölkə vətəndaşları yüksək
səviyyədə təhsil alıb, milli adət-ənənələrinə sadiq qalırsa, o dövləti heç kəs tapdalayıb, keçə bilməz. Bu
baxımdan Azərbaycan xalqını xoşbəxt hesab etmək olar. Dünyanın hansı tərəfində yaşamasından asılı
olmayaraq, azərbaycanlılar daim dövlətlərinin həqiqətləri uğrunda yorulmadan mübarizə aparırlar. Təbii ki,
burada dövlətin indiki və keçmiş vətəndaşlarına sahib çıxması da böyük əhəmiyyət kəsb edir. Hər hansı
azərbaycanlı yaşadığı yerdən asılı olmayaraq, çətin anlarında doğma Azərbaycanının ona arxa durduğunu hiss
edirsə, demək o, sona qədər məhz bu dövlət üçün çarpışacaq.
Arxada qoyduğumuz 20 il dövlətimiz, xalqımız üçün kifayət qədər mürəkkəb, çətin şəraitdə keçib.
Ərazilərimizin işğalından tutmuş, dünyada xoşagəlməz xalq kimi qarşılanmağımıza qədər hər şeylə rastlaşmışıq.
Amma qazandıqlarımız da az olmayıb. Ən böyük sərvət olan müstəqilliyimizi çətin də olsa qazandıq. Təbii ki,
bunun bədəli də ucuz olmadı. Amma hazırda bu o qədər də əhəmiyyətli deyil. Əvvəla, itirdiklərimizin heç biri
ilə razılaşmamışıq. İkincisi verdiyimiz qurbanların müqabilində güclü, ləyaqətli xalq olduğumuzu bütün
dünyaya sübut etdik.
Hazırda dünyada Azərbaycanın vuran qolu hesab olunan diasorumuz da məhz bu məqsədə xidmət edir.
Bir müddət öncə Bakıda baş tutan Dünya Azərbaycanlılarının III Qurultayı bu baxımdan çox faydalı idi. Dövlət
başçısının xaricdə yaşayan həmvətənlərimiz qarşısında etdiyi çıxış da onların Azərbaycan üçün nə qədər doğma,
eyni zamanda əhəmiyyətli olduğunu sübut etdi. Bu əslində geniş coğrafiyaya yayılmış 50 milyonluq
azərbaycanlıların yumruq kimi birləşib, eyni mövqedən çıxış etməsini göstərdi.
Bu dəfə ABŞ-da fəaliyyət göstərən diasporumuzun fəaliyyətindən, bu günə kimi gördükləri işlərdən
bəhs edəcəyik. Heç kəsə sirr deyil ki, dünyada ən güclü erməni diasporu məhz ABŞ-da formalaşıb. Hətta inkişaf
o səviyyəyə çatıb ki, onlar konqresin daxilinə belə nüfuz edirlər. Bu baxımdan orada fəaliyyət göstərən
cəmiyyətlərimizin, təşkilatlarımızın üzərinə çox böyük məsuliyyət düşür.
Dünya Azərbaycanlılarının III Qurultayında iştirak edən Amerika Azərbaycanlıları Şəbəkəsinin İcraçı
Direktoru, siyasi elmlər doktoru Adil Bağırovun verdiyi hesabat güclü erməni diasporunun arxivlərə keçmək
üzrə olduğunu deməyə əsas verir. O, II Qurultaya qədər ABŞ-da yaşayan həmvətənlərimizin pərakəndə şəkildə
müdafiə olunduğunu bildirdi. Bu isə əleyhimizə kampaniya aparan düşmənlərimizin daha güclü olması
təəssüratını yaradırdı. Amerika cəmiyyəti haqlı tərəf kimi məhz erməniləri görürdü. Amma II Qurultaydan sonra
Azərbaycan diasporunun fəaliyyəti hücum strategiyası üzərində quruldu:”Bu ermənilər üçün gözlənilməz oldu.
Onlar uzun müddət müdafiə olunan Azərbaycan diasporunun birdən-birə əks-hücuma keçəcəyini gözləmirdilər.
Ən önəmli olan cəhət bu strategiyanın eyni vaxtda ABŞ-nın bütün ştatlarında tətbiq olunması idi. Bu bizə bir
çox mətləbləri aydınlaşdırdı. Bu günə qədər erməni diasporunu güclü edən, özümüzün müdafiə olunmağımız ilə
bağlı imiş. Son beş ildə bu mif tamamilə dağıldı. İkincisi pərakəndə halda səpələnmiş cəmiyyətlərin,
təşkilatların koordinasiya olunub, birləşməsi idi. Uzun müddət bu təşkilatlar arasında ziddiyyətlər, fikir
ayrılıqları var idi. Bunun aradan qaldırılmasında Dünya Azərbaycanlılarının II Qurulatayının böyük əhəmiyyəti
oldu. Məhz həmin müzakirələrdə səslənən fikirləri əsas götürüb 2007-ci ildə ABŞ-nın bütün ərazisində fəaliyyət
göstərən təşkilatların, cəmiyyətlərin rəhbərləri ilə bir araya gəlib, hamımızı eyni vaxta məlumatlandara biləcək
bir qurum yaratmaq qərarına gəldik. Tam əminliklə demək olar ki, Amerika Azərbacanlıları Şəbəkəsinin
yaradılması ilə ABŞ-dakı Azərbaycan diasporunun qarşısında yeni səhifə açıldı. Məhz bundan sonra erməni
diasporunu divara sıxışdırdıq. Çünki artıq onların hansı addımlar atacağını gözləmirdik. Əksinə onlar özləri
səksəkə içində bizim gözlənilməz addımlarımızdan özlərini sığortalamaq yollarını axtarmağa başladılar. ABŞdakı Azərbycan diasporunun ən önəmli cəhətlərindən biri də rəhbər şəxslərin hamısının yüksək təhsil almaları
ilə bağlıdır. Doktorlar, professorlar, alimlər, təcürbəli diplomatlar diasporun əsas beyin mərkəzləridir. Bu ilk
vaxtlardan bizim məqsədimiz idi. Və çox şükürlər ki, buna nail olduq”.
A. Bağırovun sözlərinə görə, günlər keçdikcə ABŞ-nın bütün şəhərlərinin icra strukturları ilə yüksək
səviyyədə əlaqələr yaradılır. Azərbaycan diasporunun rəğbət qazanmasının əsas səbəblərindən biri bütün
fəaliyyətlərin sırf qanun çərçivəsində həyata keçirilməsidir. Bu isə nəzərdə tutulan tədbirlərin nəinki maneəsiz
keçirilməsinə imkanlar yaradır, həm də yerli qurumlar tərəfindən dəstəklənir:
“Əsas məqsədimiz ABŞ-nın ən yüksək yerlərinə nüfuz etmək, Azərbaycan həqiqətlərini olduğu kimi
onlara qəbul etdirmək, iki ölkə arasındakı əlaqələri daha da inkişaf etdirmək, yaydığımız bəyanatların, fikirlərin
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nüfuzlu media orqanlarında təhlilinə nail olmaqdır. Bu yolda qarşımıza çıxan bütün maneələri uğurla dəf edirik.
Artıq bir neçə dəfə ən nüfuzlu qəzetlər bizim işlərimiz barədə yazıb. Hesab edirəm ki, bu böyük uğurdur”.
O, bu günə qədər görülmüş işlər barədə də geniş məlumat verdi. Bir il ərazində Amerika
Azərbaycanlıları Şəbəkəsi ABŞ konqesinə, siyasətçilərinə, nüfuzlu şəxslərinə Azərbaycan həqiqətləri ilə bağlı
200 mindən çox məktub göndərib və bunların hamısına cavab məktubları alıblar. İsmarıclar əsasən Dağlıq
Qarabağ münaqişəsi, erməni yalanlarının ifşası, inkişaf edən Azərbaycanın prespektivləri və s. sahələri əhatə
edib. ABŞ-ın ən nüfuzlu qəzetlərində, jurnallarında təxminən 80-ə yaxın məqalə çap olunub. Bunlar da əsasən
erməni yalanları, Azərbaycan həqiqətləri və diasporla bağlı olub. Yazılan məqalələrin böyük əksəriyyətinə
Amerika cəmiyyəti güclü reaksiya verib.
Qısa müddət ərazində yaranmasına baxmayaraq Amerika Azərbaycanlıları Şəbəkəsi rəsmən tanınıb.
Demək olar ki, bütün şəhərlərdə şəbəkənin qolları yerləşir. Hər hansı bir tədbirin keçirilməsi bütün
cəmiyyətlərə, təşkilatlara eyni vaxtda çatdırılır və işlər mərkəzdən kordinasiya olunur. Bunun məntiqi
nəticəsidir ki, Amerika Azərbaycanlıları Şəbəkəsi rəsmən erməni diasporuna qarşı mübarizə aparan ən fəal
təşkilat kimi qəbul olunub.
Təsadüfi deyil ki, 2009-cu ildən başlayaraq 31 Mart soyqrımı ABŞ cəmiyyətində geniş təbilğ olunmağa
başlanıb. Və bunun qarşısını almaq üçün erməni diasporu heç nə edə bilmir. Bununla paralel olaraq Xocalı
soyqrımının da daim gündəlikdə olması, artıq real nəticələr verməkdədir. Artıq Xocalı soyqrımı ABŞ-ın dörd
ştatında rəsmən tanınıb. Bütün bunlar yaxın gələcəkdə Xocalı soyqrımının ABŞ konqresinə çıxarılacağına və öz
ədalətli qiymətini alacağına ümidlər yaradır.
Azərbaycan diaspor tarixində ilk dəfə olaraq ABŞ-da Qarabağ Fondu yaradılıb. Hazırda bu fondun digər
ölkələrdəki diaspor təşkilatlarımız ilə əlaqələndirilməsi müzakirə olunur. Bundan başqa tez-tez işğal olunmuş
ərazilərimiz, orda məhv edilən abidələrimiz, qəbristanlıqlarımız, erməni vəhşiliyini geniş əks etdirən jurnallar,
broşürlər buraxılır.
Nəzərə almaq lazımdır ki, bütün bunlar son beş il ərzində mümkün olub. Dünya Azərbaycanlılarının III
Qurultayı növbəti beş ildə daha böyük işlərin görüləcəyinə ümidlər yaradır.
Məhəmməd TAĞIYEV
“Paritet”.-2011.-19-20 iyul.-№77.-S.10.
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ABŞ Konqresində Xocalı soyqırımının qurbanları ilə bağlı
bəyanatlar səsləndirilmişdir
1992-ci ilin fevralında erməni silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycanda həyata keçirilən amansız
Xocalı soyqırımının 19-cu ildönümü ilə bağlı faciə qurbanlarının xatirəsi ABŞ Konqresinin
Nümayəndələr Palatasında anılmışdır. Azərbaycan üzrə işçi qrupunun həmsədri konqresmen Bill Şuster,
eləcə də Konqres üzvləri xanım Virciniya Foks, Stiv Koen və xanım Eddi Bernis Conson Nümayəndələr
Palatasında verdikləri bəyanatlarla həmkarlarını Azərbaycanın Xocalı şəhərinin acı taleyinə biganə
qalmamağa və keçmiş sovet ordusunun motoatıcı alayının köməyi ilə erməni silahlı qüvvələri tərəfindən
yerlə-yeksan edilən şəhərin qətlə yetirilmiş azərbaycanlı sakinlərinin xatirəsini anmağa çağırmışlar.
Şimali Karolina ştatının Konqresdəki nümayəndəsi xanım Virciniya Foks bildirmişdir ki, Azərbaycanın
Dağlıq Qarabağ bölgəsindəki Xocalı şəhərində 1992-ci ilin fevralın 25-dən 26-na keçən gecə 613 nəfər qətlə
yetirilmişdir. "Human Rights Watch", "Memorail" və digər beynəlxalq insan haqları müşahidəçiləri bu hadisəni
Dağlıq Qarabağ münaqişəsində "bu günə qədər ən böyük qırğın" adlandırmışlar. Konqres üzvü xatırlatmışdır ki,
beynəlxalq icma tərəfindən dəfələrlə pislənən bu faciəni 2001-ci ildə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının
bir qrup üzvü 324 nömrəli yazılı bəyannamədə "ermənilər Xocalının bütün əhalisini qırmış və şəhəri tamamilə
dağıtmışlar" ifadələri ilə təsvir etmişlər. Virciniya Foks Konqresin spikerinə müraciətdə demişdir: "Mən,
həmkarlarımı mənə qoşularaq Xocalı şəhəri və həmin fəlakətli günlərdə qətlə yetirilən Xocalı sakinlərinin
xatirəsini yad etməyə və bu faciənin ildönümündə Azərbaycana dərin başsağlığı verməyə çağırıram".
Tennesi ştatının konqresmeni Stiv Koen isə bəyanatında qeyd etmişdir ki, vaxtilə yeddi min nəfər əhalisi
olan Xocalı şəhəri 1992-ci ilin 25-26 fevralında erməni silahlı qüvvələri tərəfindən tamamilə yerlə-yeksan
edilmişdir. Hazırda erməni işğalı altında olan şəhərə hücum nəticəsində 613 nəfər qətlə yetirilmişdir. Bunların
106-sı qadın, 63-ü uşaq, 56 nəfər isə xüsusi qəddarlıq və işgəncə ilə öldürülənlər idi. 1275 nəfər əsir götürülmüş,
155 nəfər itkin düşmüş, 487 nəfər, onlardan 76-sı azyaşlı olmaq şərti ilə əlilə çevrilmişdir. 8 ailə tamamilə məhv
edilmiş, 25 uşaq hər iki valideynini itirmiş, 130-u isə ən azı bir valideyndən məhrum edilmişdir. Koen faciəni
həmkarlarına təsvir edərkən o zaman hadisə haqda yazan ABŞ-ın "Newsweek" və "Times" jurnallarından
məqalələri xatırlatmışdır. O da, Azərbaycanın dünyanın mürəkkəb bölgəsində ABŞ-a güclü müttəfiq olduğunu
deyərək, Konqres üzvlərini Xocalı şəhərində baş verən faciəni azərbaycanlılarla birlikdə anmağa çağırmışdır.
Azərbaycanın işğal edilmiş ərazisində baş verən faciə ilə bağlı bəyanatla çıxış edən daha bir Konqres üzvü,
Texas ştatının təmsilçisi xanım Eddi Bernis Conson vurğulamışdır ki, hər il bu günlərdə Azərbaycanın
müsəlman, xristian və yəhudi icmaları bir araya gələrək Xocalıda erməni silahlı qüvvələri tərəfindən həyata
keçirilən etnik təmizləməni pisləyir və beynəlxalq icmanı bu qanlı faciəni unutmamağa çağırır. "Onların
çağırışlarını biz eşidirik", - deyən xanım Conson diqqətə çatdırmışdır ki, baş verən faciə geniş beynəlxalq media
diqqəti qazansa da, o vaxtdan bəri, demək olar ki, unudulmuşdur: "Ümid edirəm, bundan sonra biz, hər il
qurbanların xatirəsini dualarla ana biləcəyik". Amerika qanunvericisi Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin bu gün də
yüz minlərlə qurbanlarının qaçqın və məcburi köçkün kimi yaşadığını bildirmişdir. Eddi Bernis Conson
demişdir: "Mən, Ruanda soyqırımının indiyədək sağalmayan qurbanları ilə görüşmüşəm, Bosniyaya gedib
müharibədən sonra orada etnik təmizləmənin nəticələrini görmüşəm. Bilirəm ki, xəritədən hətta kiçik şəhərin
silinməsi belə bütün bölgəyə böyük ziyan vurur. Bu gün Kəşmir və Darfurda qırğınlar baş verdiyi, günahsız
mülki vətəndaşların qurbana çevrildiyi bir vaxtda biz, beynəlxalq icma kimi daha çox iş görməliyik". Konqres
üzvü xanım Conson Dağlıq Qarabağ münaqişəsi tərəflərinin dinc həll yolu tapacağına və burada baş verən etnik
təmizləmənin bitəcəyinə ümid etdiyini bildirmişdir. Onun sözlərinə görə, Xocalıda qətlə yetirilən insanların
xatirəsi qarşısında hamı bu cür addımları qətiyyətlə pisləməyə borcludur.
Konqresdə Azərbaycanla bağlı işçi qrupunun həmsədri, pensilvaniyalı qanunverici Bill Şuster Xocalı
qırğınını bəşəriyyətə qarşı cinayət adlandıraraq faciənin ildönümünü anan Azərbaycan xalqı ilə birlikdə olmağa
çağırmışdır. Azərbaycanı ABŞ-ın güclü strateji müttəfiqi və dostu kimi dəyərləndirən konqresmen həmkarlarına
müraciət edərək bildirmişdir ki, millət vəkilləri kimi onlar haqqında az məlumat olan hadisələri üzə
çıxarmalıdırlar. Baş verən zaman "Boston Gobe", "Washington Post", "New York Times" və bir sıra digər
nüfuzlu Avropa və Rusiya xəbər agentlikləri tərəfindən işıqlandırılan qanlı Xocalı faciəsi təəssüf ki, bu günlərdə
çox az diqqət və maraq cəlb edir. Şuster Xocalıda baş verənləri heç vaxt unutmamağa və erməni silahlı
qüvvələri tərəfindən amansızcasına qətlə yetirilən azərbaycanlıların xatirəsini anmağa çağırmışdır.
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Texas ştatı Xocalı qırğınını tanıdı
ABŞ-ın Texas ştatı Ermənistan tərəfindən Xocalıda çox ağır cinayət törədilməsi faktını tanıyıb.
Lent.az-ın “AzərTAc” agentliyinə istinadən verdiyi məlumata görə, bu ştatın nümayəndələr palatası
tərəfindən qəbul edilmiş 535 nömrəli qətnamədə Azərbaycanın bu şəhərinin erməni işğalından qaçaraq yaxa
qurtarmağa çalışan dinc sakinlərinin Ermənistan silahlı qüvvələri və Rusiya ordusunun hissələri tərəfindən
qırğına məruz qalması pislənilir.
Qətnamədə qeyd edilir ki, “Human Rights Watch” təşkilatı bu aksiyanı hərbi əməliyyatlar zonasında dinc
sakinlərə münasibət haqqında konvensiyanın pozulmasından ibarət cinayət kimi tanıyıb.
Xatırladaq ki, 2010-cu il fevralın 25-də Massaçusets ştatının nümayəndələr palatası Xocalıda qırğın
törədilməsi faktının tanınması haqqında qətnamə qəbul edib.
Qeyd etmək lazımdır ki, erməni diasporu ilə müqayisədə Azərbaycan diasporu hələ gəncdir və
Azərbaycan icmalarının yaşadığı ölkələrin ictimai həyatına bu diasporun təsiri hələ yenicə qüvvə toplamaqdadır.
Lakin bizim diaspor erməni diaspor təşkilatlarının mövqelərinin daha güclü olduğu ölkələrdə və ştatlarda
cəsarətlə onlara qarşı “döyüşür”.
Onu da xatırladaq ki, ABŞ-ın və Kanadanın bir sıra ştatları və şəhərləri, o cümlədən Kaliforniya ştatı
Qarabağı Azərbaycanın tərkib hissəsi kimi tanıyan qətnamə və proklamasiyalar qəbul ediblər.
http://news.lent.az/news/67595
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ABŞ-ın Nyu-Cersi Ştatı Xocalı qətliamını tanıyıb
Vaşinqton. İzabel Levin – APA. ABŞ-ın Nyu-Cersi Ştatının qubernatoru Kris Kristi və və vitsequbernator, leytenant Kim Qadaqno Nyu-Cersi Ştatının Xocalı qətliamı qurbanlarına ehtiramlarını ifadə
edərək birgə bəyanat yayıblar.
Bu barədə APA-nın müxbirinə Qubernatorluqdan məlumat verilib.
“Nyu-Cersi Ştatı adından, biz ABŞ-Azərbaycanlıları Şəbəkəsi və erməni və rus əsgərləri tərəfindən
Dağlıq Qarabağ müharibəsinin dəhşətli faciəsinin - qaçmağa cəhd edərkən yüzlərlə etnik azərbaycanlının qətlə
yetirildiyi Xocalı qətliamının 20-ci ildönümünü yad edən hər kəslə həmrəy olduğumuzu bildiririk”, - deyə
bəyanatda qeyd olunur.
ABŞ-Azərbaycan Şəbəkəsi bunun Xocalı qətliamının hər hansı ABŞ qubernatoru tərəfindən tanınan ilk
fakt olduğunu qeyd edərək, bəyanatı alqışlayıb.
Şəbəkə bildirir ki, Nyu-Cersi Ştatı bununla, Xocalı qətliamını tanıyan ilk ABŞ ştatı olub.
http://az.apa.az/xeber_ABSh-in_Nyu-Cersi_Shtati_Xocali__252379.html
25 fevral 2012-ci il
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Corciya ştatı Xocalı qətnaməsi qəbul etdi
ABŞ qanunvericilik tarixində Sərkisyanın adı ilk dəfə qətliamla bağlı çəkildi
Nyu-Cersi ştatından sonra Corciya ştatı da Xocalı qətliamı ilə bağlı qətnamə qəbul edib. Ştatın
Nümayəndələr Palatasında 1594 saylı qətnamə Azərbaycan və türk diasporunun həyata keçirdiyi güclü
kampaniya nəticəsində qəbul edilib.
ABŞ qanunvericilik tarixində ilk dəfə olaraq bu qətnamədə Ermənistan prezidenti Serj Sərkisyanın adı
qətliamla bağlı çəkilir. "1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə erməni qüvvələri və Rusiyanın 366-cı
motoatıcı alayı Azərbaycanın Xocalı şəhərinə hücum edərək sakinləri vəhşicəsinə qətlə yetirib, 613 dinc sakin, o
cümlədən 106 qadın, 63 uşaq, 70 yaşlı adam qətlə yetirilib, yüzlərlə adam itkin düşüb, 1000 nəfər əlilə çevrilib,
1275 nəfər girov götürülüb, 8 ailə tamamilə məhv edilib, 150-dən çox uşaq valideynlərindən birini və ya hər
ikisini itirib", - deyə qətnamədə bildirilir.
Sənəddə qeyd olunur ki, prezident Serj Sərkisyan bu qətliamı "stereotipləri qırmaq" üçün qisas aktı
adlandırdığı halda, Ermənistan bu faciəyə görə məsuliyyəti rəsmən inkar edir.
"1992-ci ildə törədilmiş Xocalı qətliamı beynəlxalq səviyyədə tanınmayıb, bu faciənin qurbanlarının
tanınması və xatırlanması lazımdır. Ona görə də Nümayəndələr Palatası qərara alır ki, Xocalı qətliamının 20-ci
ildönümündə bu qurumun üzvləri qətliamın qurbanlarını xatırlayanlara qoşulsun və bununla bağlı dərin təəssüf
hissi keçirdiklərini bildirsin. Qərara əsasən, Nümayəndələr Palatasının Katibi bu qətnamənin nüsxəsini
ictimaiyyətə və mətbuata göndərməlidir".
Yeri gəlmişkən, Macarıstan parlamentinin bir qrup deputatı da Xocalı soyqırımının 20-ci ildönümü
münasibətilə bəyanatla çıxış edib. Azərbaycanın Macarıstandakı səfirliyindən APA-ya verilən məlumata görə,
bəyanatı Macarıstan-Azərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupunun sədri, parlamentin beynəlxalq işlər
komissiyasının sədr müavini Marton Dendeşi imzalayıb.
Bəyanatda Ermənistanın Azərbaycana qarşı yürütdüyü təcavüz, ermənilərin Xocalıda dinc əhaliyə qarşı
qətliam haqqında geniş məlumat öz əksini tapıb: "Beynəlxalq hüquq normalarına əsasən, Ermənistan etnik
təmizləmə aparmaqla cinayət törədib. Bu erməni təcavüzü BMT Təhlükəsizlik Şurasını 1993-cü ildə dörd
qətnamə qəbul etməyə vadar edib ki, bu qətnamələrdə beynəlxalq hüquq normalarının daim pozulması pislənir,
münaqişənin qısa zamanda sülh yolu ilə həll olunması üçün Ermənistandan öz qoşunlarını qeyd-şərtsiz işğal
altında olan ərazilərdən çıxarmaq tələb olunur. O vaxt dünya mətbuatı beynəlxalq hüquq normalarına görə
soyqırımı anlayışına tam uyğun gələn, ermənilər tərəfindən törədilmiş bu cinayəti geniş işıqlandırıb. Lakin bu
günə kimi ciddi dəyişiklik baş verməyib. Dünya ictimaiyyətinin digər soyqırımı hallarından fərqli olaraq
Azərbaycan xalqının başına gələn faciəni yada salmaması, bir milyondan artıq azərbaycanlının problemlərinin
hələ də həll olunmamasına diqqət yetirməməsi ədalətsizlikdir. Biz Azərbaycana ədalətli münasibət tələb edirik".
“Ekspress”.-2012.-29 fevral.-№37.-S.13.
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ABŞ-ın Men ştatının Nümayəndələr Palatası Xocalı soyqırımı haqqında
qətnamə qəbul etmişdir
Bakı, 23 mart (AzərTAc). ABŞ-ın Men ştatının Nümayəndələr Palatası Xocalı soyqırımının 20-ci
ildönümü ilə əlaqədar qətnamə qəbul etmişdir.
Amerika-Azərbaycan Cəmiyyətindən AzərTAc-a bildirmişlər ki, sənədin qəbul edilməsinin
təşəbbüskarları Men ştatından senator Castin Alfond və Nümayəndələr Palatasının üzvü Enn Haskell olmuşlar.
Sənəd Amerika-Azərbaycan Cəmiyyətinin nümayəndəsi Tərlan Əhmədovun səyləri nəticəsində qəbul
edilmişdir.
AzərTAc
23 mart 2012-ci il
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Dünya da artıq Xocalıya ədalət istəyir
“Xocalıya ədalət” kompaniyası çərçivəsində görülən tədbirlər lazımi nəticəni verir. Hətta əvvəllər Avropa
ölkələrində bu məsələyə bir qədər soyuq yanaşanlar deyəsən, faciənin nə qədər ciddi olduğunu dərk etdi. İlk
olaraq ermənilərə ağır zərbə Meksika senatından gəldi. Meksika senatı Xocalı soyqırımını tanıdı.
Corciya ştatının parlamenti Xocalı ilə əlaqədar qətnamə qəbul edib
Ancaq ermənilərin heç gözləmədiyi daha ağır zərbə ABŞ-ın Corciya ştatından gəldi. ABŞ-ın Corciya
ştatının parlamenti Xocalı ilə əlaqədar qətnamə qəbul etdi. Azərbaycan Amerika Şurası (AAC), AzərbaycanAmerika Cəmiyyəti (ASA) və Amerika Türk Dərnəkləri Assambleyasının (ATAA) birgə qurduğu PAX
TURCİCA İnstitutunun səyləri nəticəsində ABŞ-ın Corciya (Georgia) ştatının qanunverici orqanı (parlamenti)
Xocalı soyqırımının 20-ci ildönümü münasibətilə 1594 saylı qətnamə qəbul edib. “Prezident Serj Sərkisyan bu
qətliamı “stereotipləri qırmaq” üçün qisas aktı adlandırdığı halda Ermənistan bu faciəyə görə məsuliyyəti
rəsmən inkar edir”- deyə vurğulanan qətnamədə qeyd edək ki, ABŞ qanunvericiliyi öz tarixində ilk dəfə olaraq
Ermənistan prezidenti Serj Sərkisyanın adını qətliamla bağlı çəkir. Xocalı faciəsinin dəqiq tarixi və soyqırımın
real təsviri ilə bağlı informasiyanın yer aldığı qətnamədə bildirilir ki, Xocalı soyqırımı beynəlxalq səviyyədə
tanınmalıdır: “1992-ci ildə törədilmiş Xocalı qətliamı beynəlxalq səviyyədə tanınmayıb, bu faciənin
qurbanlarının tanınması və xatırlanması lazımdır. Ona görə də Nümayəndələr Palatası qərara alır ki, Xocalı
qətliamının 20-ci ildönümündə bu qurumun üzvləri qətliamın qurbanlarını xatırlayanlara qoşulsun və bununla
bağlı dərin təəssüf hissi keçirdiklərini bildirsin. Qərara əsasən, Nümayəndələr Palatasının katibi bu qətnamənin
nüsxəsini ictimaiyyətə və mətbuata göndərməlidir”.
Xatırladaq ki, sözügedən qətnamə 2012-ci il fevral ayının 24-də qəbul edilib.
Alman Bundestaqında İnsan Hüquqları Komitəsinin sol fraksiyasının deputatı Katrin Verner və Annet
Qrot öz çıxışlarında bildiriblər ki, Xocalı soyqırımı hərbi cinayətkarlıq kimi qiymətləndirilməlidir. Ketrin
Verner çıxışında Xocalıda törədilənləri soyqırım olaraq vurğulayıb. O qeyd edib ki, Ermənistan tərəfindən dinc
əhalinin qətlə yetirilməsinə heç cür haqq qazandırmaq olmaz. Verner onu da bildirib ki, Ermənistan bu qətliamı
inkar edə bilməz. Çünki bu, tarixi faktdır: “Bunu qəbul etməklə yaraları sağaltmaq və barışığa nail olmaq olar”.
A.Qrott da öz növbəsində bildirib ki, cinayəti öz adı ilə adlandırmaqla iş bitmir. Bundan nəticə çıxarılmalıdır ki,
bir də bu hal baş verməsin: “Faciə qurbanları müdafiə olunmalı, cinayətkarlar cəzalandırılmalıdır”.
1992-ci ildə Xocalıda ermənilərin törətdiyi vəhşiliklər Ermənistan tərəfindən nə qədər inkar olunsa da,
hadisədən dərhal sonra bölgəyə ezam olunan əcnəbi jurnalistlərin çəkdikləri ermənilərin ikiüzlülüyünü ortaya
qoyur. Macarıstanda “Népszava” (“Xalqın səsi”) adlı nəşrdə Atill Çarnainin “Qarabağ cəhənnəminin iyirminci
ildönümü” adlı müəllif yazısını gözdən keçirək. Onu da bildirək ki, adıçəkilən jurnalist həmin hadisədən dərhal
sonra Xocalıya ezam olunub və özü də qeyd etdiyi kimi, həmin kabusu öz gözləriylə görüb. O bildirir ki,
faciədən yalnız həftələr, aylar keçdikdən sonra Qərb bundan xəbər tutub: “Həmin vaxt artıq Azərbaycan və
Ermənistan arasında elan olunmamış müharibə 4-cü il idi ki, davam edirdi. Azərbaycana məxsus Qarabağda
yaşayan ermənilər onu Ermənistana birləşdirmək istəyirdilər”. Məqalədə macar jurnalist Ermənistanın işğal
etdiyi ərazilərdən indiyədək çıxmadığını da xüsusi qeyd edir. Azərbaycanın Xocalıdakı itkilərindən söz açan
müəllif müharibənin əvvəlində 20 min azərbaycanlının həlak olmasından, 50 min insanın isə müxtəlif xəsarətlər
almasından bəhs edir. Müharibə zamanı 1 milyon azərbaycanlının didərgin həyatından danışan müəllif onu da
qeyd edir ki, beynəlxalq komissiyalar Xocalıya görə Ermənistanı aqressor olaraq tanıyır. Müəllif bildirir ki,
ermənilər Xocalı soyqırımını “xocalı döyüşü” adlandırsalar da, əslində faktlar bunun əksini göstərir. Bu hadisə
bütöv bir xalqa qarşı törədilən soyqırımdır və hadisəni törədənlər hələ də məsuliyyətə cəlb olunmayıb. Müəllif
ombudsman Elmira Süleymanovadan götürdüyü müsahibədən də müəyyən sitatlara yer verir. O bildirir ki,
ombudsman müsahibəsində Ermənistanda bir nəfər belə azərbaycanlının olmadığını qeyd edir. Azərbaycanda,
xüsusilə Bakıda isə 50 mindən artıq erməni yaşayır.
Diasporumuz daha aktiv oldu
Onu da qeyd edim ki, Azərbaycan həqiqətlərini ortaya çıxarmaqda xaricdə yaşayan, təhsil alan
soydaşlarımızın da rolu böyükdür. Məsələn, Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının Lids
Universitetində təhsil alan bir qrup azərbaycanlı tələbə tərəfindən həmin ali məktəbdə Xocalı faciəsinin miqyası,
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nəticələri barədə həqiqətlərin müxtəlif ölkələrdən olan tələbə-müəllim heyətinə çatdırılması məqsədilə
“Azərbaycanı tanıyaq” adlı tədbir keçirilib. Tədbirdə Birləşmiş Krallıqla yanaşı müxtəlif ölkələrin vətəndaşları
da iştirak edib. Tələbələr adından mərasimi açan Rəvan Səmədov çoxmillətli auditoriyanı zəngin tarixi-mədəni
ənənələri olan, Şərq və Qərb dəyərlərinin kəsişdiyi, çoxsaylı milli-etnik qrupların vətəni, sülh mədəniyyəti və
tolerantlıq nümunəsi Azərbaycanı yaxından tanımağa və sevməyə, eləcə də onun üzləşdiyi erməni təcavüzü,
Xocalı soyqırımı barədə məlumatlı olmağa çağırıb.“Odlar yurdu – Azərbaycan” adlı təqdimatla çıxış edən Şahin
Səmədli Azərbaycanın yerləşdiyi coğrafi ərazi, sərhədləri, təbiəti, dövlət quruluşu, paytaxtı, iqtisadiyyatı, neft
sənayesi, həmçinin əhalisi, çoxəsrlik tarixə malik mədəniyyəti, milli adət-ənənələri, bayramları, zəngin milli
mətbəxi, xalçaçılıq, muğam sənəti, müasir dünya mədəniyyətinin inkişafına töhfələri haqda ətraflı məlumat
verib. Qoşqar Qurbanlı “Azərbaycan tarixi” adlı təqdimatında Azərbaycanın ən qədim dövrlərdən bugünədək
keçdiyi mürəkkəb yolu diqqətə çatdıraraq coğrafi mövqeyi və zəngin təbii ehtiyatlarına görə daim böyük
imperiyaların maraqlarında olduğundan işğallarla üzləşməsi, “Türkmənçay” müqaviləsi, həmçinin XX əsrin
əvvəllərində müstəqilliyinə son qoyularaq Sovet İmperiyasının tərkibinə daxil edilməsi, əsrin sonlarında
apardığı azadlıq mübarizəsi, yenidən müstəqillik əldə etdikdən sonra inkişafı kimi məsələləri qeyd edib.
“Qarabağ həqiqətləri” mövzusundan bəhs edən Elvin Balacanov Qarabağın Azərbaycanın ayrılmaz tərkib
hissəsi olduğunu sübut edən tarixi faktlara toxunaraq, ermənilərin illər boyu Azərbaycan torpaqlarına ərazi
iddiaları, Ermənistan Respublikasının XX əsrin sonlarında yeritdiyi işğalçılıq siyasəti, işğal zamanı törədilmiş
beynəlxalq cinayətlər haqda məlumat verərək BMT Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq qətnamələrinə indiyədək
məhəl qoyulmadığını xüsusi vurğulayıb. Cahangir Cəfərov və Tural Hüseynov “Soyqırımlara son” adlı
təqdimatlarında Xocalı soyqırımının tarixi, 20 il öncə dinc əhaliyə qarşı törədilmiş misilsiz vəhşiliklər və bunun
acı nəticələri, Xocalı soyqırımında təqsirli olanların şəxsiyyəti barədə tutarlı faktlar açıqlayıblar.
Lidsdə təhsil alan azərbaycanlı tələbələr həmçinin fevralın 25-də Londonda təşkil olunan, Trafalqar
meydanından başlayaraq Parlament binasınadək davam edən “Xocalı – 20-ci ildönümü” adlı yürüş-mitinqdə
iştirak ediblər. Fevralın 25-də Praqanın mərkəzi Sülh meydanında “Azər-Çex” Cəmiyyətinin təşkilatçılığı,
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi və Azərbaycanın Çexiyadakı səfirliyinin dəstəyi ilə “Xocalıya ədalət –
Xocalıya işıq” aksiyası keçirilib. Müqəddəs Lüdmila məbədinin qarşısında, açıq havada Xocalı faciəsinin 20-ci
ildönümünə həsr olunmuş fotosərgi təşkil edilib və çex dilində hazırlanmış mindən çox buklet və broşürlər
paylanılıb. Mərkəzi meydan olduğu üçün yüzlərlə yerli vətəndaş və xarici turistlər faciə ilə maraqlanıb.
Azərbaycanın Çexiyadakı səfiri Tahir Tağızadə, Xocalı Rayon İcra Hakimiyyəti başçısının müavini Vahid
Əliyev, Ostrava şəhər muzeyinin rəhbəri David Mayer çıxış edərək faciə barədə ətraflı məlumat verib. “AzərÇex” Cəmiyyətinin sədri Elşən Nəzərov Praqada Xocalı faciəsi ilə bağlı artıq 5 ildir ki keçirilən anım
tədbirlərindən, Liditse ilə Xocalı faciələrinin oxşarlığından danışıb. Sonra iştirakçılar tərəfindən meydanda
1500-dən çox şamdan ibarət “XOCALI” sözü yazılıb və şamlar yandırılıb. Şəhər sakinlərinin də iştirak etdiyi bu
tədbir “Sarı gəlin” Azərbaycan xalq mahnısının sədaları altında başa çatıb.
Avstraliyanın Sidney şəhərində Xocalı soyqırımının qurbanları bir neçə tədbirlə anılıb. Cümə günü,
fevralın 24-də Avstraliya-Azərbaycan-Türk Dostluq Cəmiyyəti və Türk Quruluşları Federasiyasının
təşkilatçılığı ilə Avstraliyanın ən böyük məscidi olan Gelibolu Camisində 3000-dən artıq insanın iştirak etdiyi
Cümə namazından öncə Xocalı faciəsi barədə ətraflı məlumat verilib, Xocalı qurbanlarının ruhuna “Yasin”
oxunub və dualar edilib. Həmin gün Türk Dayanışma Dərnəyinin binasında “Türk Evi”ndə (Turkish House)
Azərbaycan, Türkiyə, uyğur, türkmən və digər türk toplumlarının, yerli ictimaiyyət nümayəndələrinin, o
cümlədən Avstraliyada təhsil alan azərbaycanlı tələbələrin iştirakı ilə anım tədbiri keçirilib. AvstraliyaAzərbaycan-Türk Dostluq Cəmiyyətinin və “Azərbaycanın səsi” radiosunun təşəbbüsü ilə keçirilən tədbirdə
Heydər Əliyev Fondu tərəfindən Xocalı faciəsi ilə bağlı hazırlanaraq bu ölkədə yaşayan azərbaycanlılara
göndərilən videomateriallar nümayiş olunub, kitablar və broşürlər paylanıb. Avstraliya-Azərbaycan-Türk
Dostluq Cəmiyyətinin prezidenti İmamətdin Qasımov iştirakçılara Xocalı soyqırımının dəhşətləri haqqında
məlumat verərək Türkiyə-Azərbaycan birliyinin bu hadisənin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında önəmli rol
oynadığını vurğulayıb. 2000 FM Radiosunda 19 ildir efirə çıxan “Azərbaycanın səsi” radio proqramının rəhbəri
Gülzar Qasımova isə son üç həftə ərzində Xocalı faciəsi ilə bağlı xüsusi proqram yayımladıqlarını və
dinləyicilərə ətraflı məlumat verdiklərini deyib. Digər çıxış edənlər, Türk Dayanışma Dərnəyinin rəhbəri Bəşir
Karasu və Türk Quruluşları Federasiyasının prezidenti Dursun Candəmir də ermənilərin Azərbaycan türklərinə
qarşı törətdiyi vəhşiliyi qınayıblar. Anım mərasimində Xocalı soyqırımına aid fotosərgi də nümayiş etdirilib.
Ermənilər tək qaldılar
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Azərbaycanın haqq səsinin dünyada eşidilməsi erməniləri qorxuya salır. Onları daha çox narahat edən isə
Amerika və İsrailin də bu məsələdə Azərbaycan tərəfinə dəstək verməsidir. Erməni xəbər portallarının birində
bildirilir ki, İsrailin “erməni soyqırım”ını tanımaması əslində “yəhudi qısqanclığıdır”. Müəllif Qalustyan bildirir
ki, bu gün İsrail dövlət səviyyəsində ermənilərə öz nifrətini nümayiş etdirir. Qalustyana görə, Knessetdə onların
guya nə vaxtsa soyqırıma məruz qalmalarını yəhudilər sadəcə qısqanclıq ucbatından qəbul etmək istəmirlər.
Müəllif İsrail xarici işlər naziri Aviqdor Libermanın sitatından sonra məsələyə aydınlıq gətirən İsrailin
Rusiyadakı səfiri Dorrit Qolenderin sözlərini xüsusi vurğulayıb: “Biz erməni xalqının yaşadığı böhranı qəbul
edirik, erməni genosidini isə qəbul etmirik”. Müəllif daha sonra qeyd edir ki, fevralın 22-də Knessetin
komitəsində Xocalı soyqırımı müzakirə edilib. Fevralın 26-da isə İsrailin müxtəlif şəhərlərində Xocalı hadisələri
ilə bağlı tədbirlər keçirilib. Müəllif bildirir ki, İsrail Azərbaycanı silahlandırmağa davam edir və hətta öz
mütəxəssislərini bunun üçün Azərbaycana yollayır: “Aydın məsələdir ki, bu silahlar kimə qarşı istifadə
olunacaq. Bu da yəhudilərin bizə qarşı olan aqressivliklərindən irəli gəlir. Rəsmi Tə-Əviv növbəti dəfə
ermənilərə və Ermənistana olan münasibətini gizlətmədi”. Məqalənin sonunda erməni müəllif ermənilərin bu
böhrandan çıxma yolunun erməni diasporu və Ermənistandan asılı olduğunu bir daha vurğulayır. Görünür,
müəllif başa düşür ki, onların güvəndikləri dağlara çoxdan qar yağıb. Və deməli, öz uydurma soyqırım
fantaziyalarının tanınması üçün beynəlxalq səviyyədən daha aşağılara, yəni diaspor səviyyəsinə enməyin vaxtı
çatıb.
Nüşabə
“Palitra”.-2012.-29 fevral.-№24.-S.7.
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Nyu-Meksiko ştatının Senatı Xocalı faciəsini tanımışdır
Yanvarın 28-də Nyu-Meksiko ştatının Senatı Xocalı faciəsini tanımışdır. Azərbaycan əhalisinin kütləvi
qətlini təsdiq edən qətnamə ştatın parlamentinin yuxarı palatasına, baxılmaq üçün Demokrat
Partiyasından olan senator Herald Ortis-i-Pino tərəfindən təqdim edilmişdir.
Sənəddə Ermənistan ilə Azərbaycan arasında Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən söhbət açılır, 1992-ci il
fevralın 25-26-da Xocalı şəhərinin işğalı zamanı erməni silahlı qüvvələrinin dinc Azərbaycan əhalisinə qarşı
törətdiyi qırğından, 600 nəfərdən çox insanın, o cümlədən uşaqların, qadınların və ahılların qətlindən ətraflı
bəhs edilir.
Qətnamənin müəllifi yazır: "...Qırğından sonra Xocalıda tapılmış bir çox insanların meyitləri eybəcər hala
salınmış və təhqir olunmuşdu. Bu hadisə müharibənin vəhşicəsinə törədilmiş ən dəhşətli qırğını idi". Sənəddə,
həmçinin qeyd edilir ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının Azərbaycan ərazilərinin işğalını pisləyən qətnamələr
qəbul etdiyinə baxmayaraq, Azərbaycan ərazisinin 20 faizi - Dağlıq Qarabağ və ona bitişik olan 7 rayon
Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalı altındadır. Nyu-Meksiko ştatı Senatının Xocalı qırğınının təsdiqinə dair
qətnaməsi 35 senator tərəfindən yekdilliklə qəbul olunmuşdur.
Xatırladırıq ki, Xocalı faciəsi Texasın, Nyu-Cersinin, Corciyanın, Meynin də qanunvericilik orqanları
tərəfindən tanınmışdır.
Yusif BABANLI
“Azərbaycan”.-2013.-1 fevral.-N 23.-S.5.
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Arkanzas ştatının Nümayəndələr Palatası Xocalı faciəsini soyqırımı kimi tanımış və
Amerika-Azərbaycan münasibətlərinin əhəmiyyətini vurğulamışdır
Arkanzas ştatının Nümayəndələr Palatası fevralın 8-də Xocalı faciəsini tanımışdır.
Dağlıq Qarabağda azərbaycanlı əhalinin kütləvi şəkildə qətlə yetirilməsinin soyqırımı olmasını
təsdiqləyən HR1004 nömrəli qətnamə Konqresin üzvləri Conatan Barnett və Kerin Hopper tərəfindən ştatın
qanunverici orqanının aşağı palatasına təqdim edilmişdir. Sənəddə Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən və
Ermənistanın Azərbaycana qarşı 1988-ci ildən apardığı müharibədən bəhs edilir.
Qanun layihəsinin müəllifləri vurğulamışlar ki, Xocalıda azərbaycanlı əhalinin məhv edilməsi "bu qanlı
münaqişənin gedişində ən iri miqyaslı qırğındır; əksəriyyəti qadınlar və uşaqlar olmaqla 613 sakin qətlə
yetirilmişdir".
Qəbul edilmiş qanun layihəsində Human Rights Watch hüquq-müdafiə təşkilatının Xocalı soyqırımına
dair rəyi bir daha təkrarlanaraq qeyd edilir ki, bu faciə zamanı "münaqişə zonasında mülki əhali ilə rəftar
barədə hüquq normaları pozulmuşdur".
Qətnamədə daha sonra qeyd edilir ki, etibarlı müttəfiqlər olan Azərbaycan Respublikası və Amerika
Birləşmiş Ştatları azadlıq, demokratiya və insan hüquqları kimi ümumi dəyərlərə sadiqdirlər, Arkanzas ştatı və
Azərbaycan Respublikası arasında möhkəm və qarşılıqlı məqbul iqtisadi münasibətlər yaranmışdır və
perspektivdə bu münasibətlər daha da genişlənəcəkdir.
Nümayəndələr Palatasının üzvləri bu qətnaməni qəbul etməklə, bu münasibətlərin inkişafına
Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarının töhfəsini də etiraf etmiş və vurğulamışlar ki, Azərbaycan ilə
Arkanzas ştatı arasında əməkdaşlıq ştat administrasiyasının maraqlarına uyğundur.
Yusif BABANLI
AzərTAc
Vaşinqton
“Azərbaycan”.-2013.-12 fevral.-N 32.-S.6.
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Missisipi Ştatının Nümayəndələr Palatası Azərbaycan Respublikası ilə ABŞ arasında diplomatik
əlaqələrin qurulmasının 21-ci ildönümünə dair qətnamə qəbul etmişdir
Vaşinqton, 1 mart (AzərTAc). Türkiyə-Amerika Ticarət Palatasının nümayəndələri, Azərbaycan
Respublikasının ABŞ-dakı səfirliyinin müşaviri Məmməd Talıbov, Hyuston-Bakı Qardaşlaşmış şəhərlər
Assosiasiyasının (HBSCA) prezidenti İradə Axundovanın daxil olduğu nümayəndə heyəti Missisipi ştatı
Senatının plenar iclasında qonaq qismində iştirak etmişdir. Nümayəndə heyəti bir sıra Senat üzvləri ilə
görüşmüşdür. Görüşlər zamanı Azərbaycan və Türkiyə ilə Missisipi ştatı arasında münasibətlərin inkişafı
perspektivləri müzakirə olunmuşdur.
Missisipi ştatı Nümayəndələr Palatasında Azərbaycan Respublikası ilə ABŞ arasında diplomatik
əlaqələrin qurulmasının 21-ci ildönümü ilə bağlı qətnamə qəbul olunmuşdur. Qətnamədə Azərbaycanın
terrorçuluğa qarşı mübarizə, enerji təhlükəsizliyi, Əfqanıstanda NATO əməliyyatlarının həyata keçirilməsində
mühüm rolu qeyd olunur, həmçinin ABŞ Prezidenti Administrasiyası bu əlaqələri daha da möhkəmləndirməyə
dəvət edilir.
Bundan sonra nümayəndə heyəti Missisipi ştatının Sığorta komissarı Mayk Çeyni ilə görüşmüşdür.
Görüş zamanı Missisipi ştatının iqtisadiyyat, təhsil və digər sahələri barədə təqdimat keçirilmişdir. Mayk Çeyni
Missisipi ştatının, Azərbaycan və Türkiyə biznes dairələri ilə əlaqələrin inkişafında maraqlı olduğunu
bildirmişdir. Həmin gün Missisipi ştatının paytaxtı Cəkson şəhərində amerikalı və avrasiyalıların “Turkuaz"
Şurası (Turquoise Council of Americans and Eurasians) tərəfindən təşkil olunmuş “Türkiyə, Azərbaycan və
Missisipi Dostluq ziyafəti” keçirilmişdi. Tədbirdə Missisipi ştatının yerli qanunvericilik orqanlarının yetmişdən
çox üzvü, yerli hakimiyyət orqanlarının nümayəndələri, türkiyəli iş adamları iştirak etmişlər. Ziyafət zamanı
Türkiyənin Bitlis vilayətinin valisi Veysel Yurdakul, Missisipi ştatının Dövlət katibi Delbert Huzman, həmin
ştatın kənd təsərrüfatı və kommersiya komissarı Sindi Hayd-Smit çıxış edərək Türkiyə və Azərbaycanla
əlaqələrin inkişaf etdirilməsinin əhəmiyyəti barədə danışmışlar.
Azərbaycan Respublikasının ABŞ-dakı səfirliyinin müşaviri Məmməd Talıbov çıxış edərkən
Azərbaycan Respublikası ilə ABŞ arasında mövcud olan münasibətlərin strateji xarakter daşıdığını bildirmiş,
həmçinin Azərbaycan və Türkiyənin birgə səyləri nəticəsində regionda reallaşan mühüm enerji və nəqliyyat
layihələri barədə tədbir iştirakçılarını məlumatlandırmışdır. O, Azərbaycanın ABŞ-ın ştatları, o cümlədən
Missisipi ilə əlaqələrin inkişaf etdirilməsində maraqlı olduğunu qeyd etmişdir. Azərbaycanlı diplomat tədbirdə
iştirak edən Missisipi Nümayəndələr Palatasının üzvlərinə Azərbaycan Respublikası ilə ABŞ arasında
diplomatik əlaqələrin qurulmasının 21-ci ildönümü ilə bağlı qətnamənin qəbul olunmasına görə təşəkkürünü
bildirmişdir. Çıxışının sonunda M.Talıbov 1992-ci ilin fevralın 26-sının Azərbaycan tarixinin ən kədərli
səhifələrindən olduğunu bildirərək həmin gün dünya Azərbaycanlılarının Xocalı qətliamı qurbanlarını yad
etdiyini tədbir iştirakçıların diqqətinə çatdırmışdır.
Sonra İ.Axundova qeyd olunan qətnamənin müəllifləri olan Nümayəndələr Palatasının üzvləri Hank
Zuber və Cefri Qaysa HBSCA adından təşəkkürnamə təqdim etmişdir. Nümayəndə heyəti eyni zamanda,
Missisipi Dövlət katibi D.Huzmanla görüşmüşdür. Görüş zamanı Azərbaycan və Türkiyənin ABŞ üçün strateji
əhəmiyyəti, ABŞ-ın Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində fəallığının artırılmasının
vacibliyi, həmçinin Azərbaycan, Türkiyə və Missisipi ştatı arasında əməkdaşlığın inkişafı imkanlarından söhbət
açılmışdır.
AzərTAc
1 mart 2013-cü il
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ABŞ-ın Oklahoma ştatının Senatı Xocalı soyqırımını tanımışdır
Martın 4-də ABŞ-ın Oklahoma ştatı Senatının birinci sessiyasında Xocalı qətliamının tanınması barədə
qətnamə qəbul edilmişdir. Qətnamənin mətnində Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən və
Azərbaycanın Xocalı şəhərinin keçmiş SSRİ-nin hərbi alayının köməyi ilə erməni silahlı qüvvələri tərəfindən
işğal edilməsindən, bu şəhərin 600-dən çox dinc sakininin qətlə yetirilməsindən danışılır.
Oklahoma ştatının Senatı faciəli hadisələr faktını nəzərə alaraq və Xocalı qətliamının 21-ci ildönümünü
qeyd edərək, bu qətnaməni ABŞ Konqresinə, Dövlət Departamentinə və ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyinə
göndərmək barədə qərar qəbul etmişdir.
Qətnamənin müəllifi Oklahoma ştatının 26-cı dairəsini təmsil edən deputat Tom İvesterdir.
Yusif BABANLI

“Azərbaycan”.-2013.-6 mart.-N 51.-S.1.
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Tennessi ştatı Xocalı soyqırımını tanıyıb
Martın 18-də ABŞ-ın Tennessi ştatının qanunverici orqanının Nümayəndələr Palatasında Xocalı
faciəsinin 21-ci ildönümü münasibətilə qətnamə qəbul edilib.
Lent.az-ın Azərbaycanın ABŞ-dakı səfirliyinə istinadən məlumatına görə,qətnamədə erməni silahlı
qüvvələri tərəfindən Xocalı şəhərində törədilmiş cinayətin qurbanları anılır və Ermənistanın Azərbaycanın
ərazilərini işğal etməsi faktının beynəlxalq təşkilatların sənədlərində əks olunduğu qeyd edilir.
Qeyd edək ki, Tennessi ştatı ilə yanaşı, ABŞ-ın digər ştatları, o cümlədən Missisipi, Men, Texas,
Arkanzas, Oklahoma, Nyu-Meksiko ştatlarının qanunverici orqanlarında da Xocalı faciəsi ilə əlaqədar müvafiq
qətnamələr qəbul edilib.
http://www.timeturk.com/az/2013/03/19/tennessi-stati-xocali-soyqirimini-taniyib.html
19 mart 2013-cü il
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ABŞ-ın Pensilvaniya ştatının Baş Assambleyası
Xocalı qətliamını tanımışdır
Martın 20-də ABŞ-ın Pensilvaniya ştatının Baş Assambleyası Xocalı qətliamını tanımışdır. Palata
üzvləri 171 nömrəli qətnamədə Xocalı qətliamının 21-ci ildönümü ilə əlaqədar Azərbaycan xalqının dərdinə
şərik çıxdıqlarını bildirmişlər. Sənəddə 1992-ci il fevralın 25-26-da erməni silahlı qüvvələrinin keçmiş SSRİnin hərbi alayının dəstəyi ilə Xocalı şəhərində dinc azərbaycanlılara qarşı törətdiyi qətliamın təfərrüatı açıqlanır,
Xocalı şəhərinin mühasirəyə alınması 1988-ci ildən etibarən Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsində həyata
keçirilən hərbi təcavüzkarlıq və etnik təmizləmə faktı kimi vurğulanır".
Qətnamədə həmçinin 613 dinc azərbaycanlının qətlə yetirildiyi, 150 nəfərin itkin düşməsi, 487 nəfərin
yaralanması və 1270 adamın girov götürülməsi faktı qeyd edilir.
Sənəddə "Human Rights Watch" hüquq müdafiə təşkilatının Xocalı qətliamına dair rəyi də qeyd olunur.
Təşkilatın verdiyi rəyə görə, bu faciə münaqişə zonasında mülki əhali ilə rəftar barədə adi hüququn pozulması
idi.
Qətnamənin müəllifləri həmçinin ABŞ-ın Azərbaycan icmasının fəaliyyətini əlaqələndirən,
Azərbaycanın mühüm tarixi hadisələri haqqında hamını məlumatlandıran, bu dəhşətli faciənin tanınması işində
əhəmiyyətli rol oynayan və onun qurbanlarının xatirəsinin ehtiramla anılması üçün səylər göstərən ABŞ
Azərbaycanlıları Şəbəkəsinin rolunu vurğulamışlar. Sonda isə müəlliflər Xocalı qurbanlarının xatirəsini
anmağa, qətnamənin surətini ABŞ Dövlət Departamentinə, ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyinə və Konqresin
Pensilvaniya ştatından olan hər bir üzvünə göndərməyə çağırırlar.
Qətnamə layihəsi konqresmen Tomas Myort başda olmaqla ştatın 14 konqresmeni tərəfindən
assambleyanın üzvləri Vanessa Loueri Braun, Tomas Koltageron, Mark Koen, Qordon Denlinger, Mori
Hinqriç, Tim Henessi, Dik Hess, Vilyam Korts II, Nikolas Mikozzi, Devid Millard, Harri Redşou, Kurtis Sanni
və Maykl Sturlanın dəstəyi ilə martın 18-də müzakirəyə təqdim edilmişdir.
Beləliklə, Pensilvaniya ştatı Massaçusets, Texas, Men, Nyu-Cersi, Corciya, Nyu-Meksiko, Arkanzas,
Missisipi, Oklahoma və Tennensi ştatlarından sonra Xocalı qətliamını tanıyan 11-ci ştat olmuşdur.
Yusif BABANLI,
AzərTAc
Vaşinqton

“Azərbaycan”.-2013.-28 mart.-N 63.-S.5.
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ABŞ-ın Vest Virciniya ştatı Xocalı faciəsi ilə bağlı qətnamə qəbul etmişdir
ABŞ-ın Vest Virciniya ştatının qanunverici orqanının Nümayəndələr Palatasında Xocalı faciəsinin 21-ci
ildönümü ilə bağlı qətnamə qəbul edilmişdir.
Azərbaycanın ABŞ-dakı səfirliyindən AzərTAc-a bildirmişlər ki, qətnamədə erməni silahlı qüvvələri
tərəfindən Xocalı şəhərində törədilmiş cinayətin qurbanları anılır və Xocalı hadisələrinin 1988-ci ildən
Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ regionunda erməni hərbi qüvvələri tərəfindən həyata keçirilən hərbi təcavüzün və
etnik təmizləmənin tərkib hissəsi olduğu qeyd edilir.
Xatırladaq ki, Vest Virciniya ştatı ilə yanaşı, ABŞ-ın digər ştatları, o cümlədən Pensilvaniya, Missisipi,
Meyn, Texas, Arkanzas, Oklahoma, Nyu Meksiko, Tennesi ştatlarının qanunverici orqanlarında da Xocalı
faciəsi ilə əlaqədar qətnamələr qəbul edilmişdir.
“Azərbaycan”.-2013.-5 aprel.-N 70.-S.1.
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Konnektikut ştatı Xocalı qətliamını rəsmən tanımışdır
Bakı, 9 may (AzərTAc). ABŞ-ın Konnektikut ştatının baş assambleyası Xocalı qətliamını rəsmən
tanımışdır. Ştatın qanunverici orqanı proklamasiyası ilə Azərbaycan Respublikasının 1992-ci il fevralın
25-26-da Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edilmiş Xocalı şəhərində törədilmiş faciə zamanı həlak
olanların yaxınlarına və sağ qalanlara başsağlığı vermişdir.
Sənədin mətnində Xocalıda 600-dən çox insanın qətlə yetirildiyi, erməni hərbi birləşmələrinin
törətdikləri vəhşiliklərin “Human Rights Watch” hüquq-müdafiə təşkilatı, eləcə ABŞ-ın və digər ölkələrin
KİV-ləri tərəfindən sənədlərlə əsaslandırıldığı barəsində məlumat verilmişdir. Qanunvericilər onu da
vurğulamışlar ki, bir çox ölkələrin hökumətləri Ermənistan silahlı qüvvələrinin dinc əhali üzərinə hücumunu
pisləmişdir.
Sənədin layihəsi ştatın Nümayəndələr Palatasının üzvü Kevin Rayan və senator Endryu Meynard
tərəfindən təqdim edilmişdir.
Yusif Babanlı
AzərTAc
Vaşinqton
9 may 2013-cü il
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Birləşmiş Ştatlardakı Azərbaycan diasporu Xocalı soyqırımının tanıdılmasında
aktiv fəaliyyət göstərir
Dünyanın əksər ölkələrində olduğu kimi Birləşmiş Ştatlarda fəaliyyət göstərən Azərbaycan diaspor
təşkilatları da ölkəmizin həqiqətləri, xüsusilə ermənilərin zaman-zaman azərbaycanlılara qarşı törətdikləri
soyqırımlar, xüsusilə Xocalı soyqırımının bu ölkə ictimaiyyətinə, həmçinin beynəlxalq aləmə çatdırılması
istiqamətində fəallıq göstərir, müxtəlif layihələr, tədbirlər həyata keçirirlər. Cari il ərzində də okeanın o tayında
fəaliyyət göstərən Azərbaycan diaspor təşkilatları Xocalı soyqırımının tanıdılması istiqamətində müntəzəm
şəkildə addımlar atıb, imzatoplama kampaniyası həyata keçiriblər. Məhz atılan məqsədyönlü addımlar və
görülən işlərin nəticəsində bu sahədə bir sıra uğurlar da qazanılıb. Belə ki, bu il mart ayının 18-də Birləşmiş
Ştatların Tennessi ştatının parlamenti Xocalı qətliamını tanıyıb, Pensilvaniya ştatının assambleyasında isə
Xocalı qətliamının tanınması ilə bağlı qətnamə təqdim edilib. Tennessi ştatının Xocalı faciəsinin 21-ci
ildönümünün tamam olduğu vaxt qəbul etdiyi qətnamə ştatın qanunvericilik orqanına konqresmen Co Touns
tərəfindən təqdim edilib.Pensilvaniya ştatının qəbul etdiyi qətnamədə isə Xocalı faciəsinin 21-ci ildönümündə
hadisə qurbanlarının xatirəsinin anılmasına çağırılır. Sənədin nüsxələri ABŞ Dövlət Departamenti, Birləşmiş
Ştatların Azərbaycandakı səfirliyi və Pensilvaniya ştatının qanunvericilərinə göndərilib. Ümumilikdə, Xocalı
faciəsinin 21-ci ildönümü ilə əlaqədar Birləşmiş Ştatların Arkanzas, Corciya, Massaçusets, Nyu Meksiko və
Oklahoma ştatlarında da 1992-ci ildə baş vermiş hadisəsinin tanınması və qətliam zamanı həlak olmuş
insanların xatirəsinin anılmasına çağıran qətnamələr qəbul edilib. ABŞ azərbaycanlıların şəbəkəsi USAN,
Amerika Azərbaycan Şurası, Amerika Azərbaycan Cəmiyyəti və Paxturcica qrupları Amerikada yaşayan
azərbaycanlıları Xocalı faciəsini tanıyan ştatların qanunvericilik orqanlarına təşəkkür bildirməyə çağırıb.
Xəbərlərdən də aydın olduğu kimi Birləşmiş Ştatlarda Azərbaycan diaspor təşkilatları, eləcə də Amerikada
yaşayan azərbaycanlılar Xocalı faciəsinin 21-ci ildönümü ilə əlaqədar bir sıra tədbirlər keçirib. Kaliforniyanın
İrvin universitetində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Tələbə Assosiasiyası “Dağlıq Qarabağ Münaqişəsi: Məhv
edilmiş şəhərin tarixçəsi” mövzusunda seminar təşkil edib. Amerika Azərbaycan Şurası və AYNA şəbəkəsinin
təşəbbüsü ilə keçirilən tədbirdə tələbə assosiasiyasının üzvləri Aytən Nəbiyeva, Rəfiqə Qurbanzadə, Montana
ştatının universitetinin professoru Tomas Qolts, Amerika Azərbaycan Şurasının baş direktoru Cavid Hüseynov
məruzə ediblər. Qarabağdan məcburi köçkün olan Rəfiqə Qurbanzadə toplaşanlara hazırkı Xocavənd (əvvəl
Hadrut) rayonunda Çərəkənd kəndi haqda xatirələrini bölüşüb. O, bir zaman uşaqlıq illərini keçirdiyi Qarabağa
qayıdıb babasının qəbrini ziyarət edə biləcəyinə ümid etdiyini deyib. Tədbirdə jurnalist və yazar Tomas Qoltsun
Xocalı haqda çəkdiyi sənədli film nümayiş etdirilib. Tədbirə Azərbaycan və türk icmaları, eləcə də
Kaliforniyanın Orenc dairəsini təmsil edən erməni icmasının üzvləri qatılıblar.
Nyu-Yorkda Kolumbiya Universitetində isə “Dağlıq Qarabağ: Cinayətlər, qaçqınlar və kollektiv yaddaş”
mövzusunda konfrans keçirilib. Birləşmiş Ştatlar və Kanadada fəaliyyət göstərən Azərbaycan Amerika Şurası
və Amerika Azərbaycan Cəmiyyətinin dəstəyi ilə keçirilən tədbir Kolumbiya Universitetində təhsil almış
Amerika Azərbaycanlı Gənclər Şəbəkəsinin üzvləri tərəfindən təşkil edilib. Universitetinin beynəlxalq və
ictimai münasibətlər kafedrasında təşkil edilmiş tədbirdə amerikalı jurnalist Tomas Qolts mühazirə oxuyub.
Xocalı hadisələrinin şahidi olmuş Tomas Qolts Amerika ictimaiyyətinə faciə ilə bağlı məlumatları çatdıran ilk
jurnalistdir. O,“Azərbaycan gündəliyi” kitabının müəllifidir.
Mühazirədən sonra Tomas Qoltsun Xocalı faciəsi haqda çəkdiyi sənədli film nümayiş etdirilib. Xocalı
faciəsinin 21-ci ildönümü ilə bağlı Amerikanın müxtəlif ştatları və şəhərlərində Birləşmiş Ştatlardakı diaspor
təşkilatları tərəfindən tədbirlər keçirilib. Birləşmiş Ştatlarda fəaliyyət göstərən Azərbaycan diasporunun Xocalı
soyqırımının amerikalılara çatdırılması istiqamətində əldə etdiyi ən ciddi nailiyyətlərdən biri də prezident Barak
Obamaya Xocalı soyqırımı ilə əlaqədar petisiyanın göndərilməsi olub. Belə ki, Amerikada yaşayan
azərbaycanlılar prezident Barak Obama administrasiyasının Xocalı qətliamı və onun qurbanlarını anması və
müharibə cinayətlərini tanıması məqsədilə Ağ Evin veb səhifəsində petisiya yerləşdirib. Ağ Evin “Biz xalqıq”
səhifəsində yerləşdirilmiş petisiyada deyilirdi ki, hər il fevralın 26-da amerikalı azərbaycanlılar və Birləşmiş
Ştatlardakı azərbaycanlılar şəbəkəsinin dostları 1990-cı illərdə baş vermiş ən dəhşətli hadisələrdən biri olan
Xocalı qətliamının ildönümünü qeyd edir. “Amerika azərbaycanlıları və bizim bu ölkədə və bütün dünyada
dostlarımız adından faciənin ildönümü ərəfəsində Xocalı qətliamı və onun qurbanlarının anılması və prezidentin
bəyanat verməsində bizə kömək etməyiniz üçün sizə müraciət edirik”-deyə petisiyada bildirilir. Ağ Evin
vətəndaşları narahat edən məsələlərlə bağlı administrasiyaya müraciət edə bilməsi məqsədilə yaratdığı “Biz
xalqıq” (“We the People”) səhifəsində yerləşdirilmiş petisiyanın nəzərdən keçirilməsi üçün ona 2013-cü il
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fevralın 25-ə qədər 99 mindən çox adamın imza atması lazım idi. Lakin soydaşlarımız daha çox fəallıq nümayiş
etdirərək lazım olan imza sayı, 99 mindən bir qədər də artıq imza toplayaraq Ağ Evə göndərdilər. AmerikaAzərbaycan Şurası və Pax Turcica təşkilatı da Xocalı qətliamının tanınması səyləri çərçivəsində məktub
kampaniyası keçirib. Ağ Evin veb səhifəsində yerləşdirilmiş petisiya Amerika azərbaycanlılarının Xocalı
qətliamının anılması məqsədilə hər il keçirdiyi kampaniyanın bir hissəsini təşkil edib. Məlumat üçün qeyd
etmək yerinə düşər ki, Birləşmiş Ştatlardakı Azərbaycan diaspor təşkilatları hər il Birləşmiş Ştatlar Konqresinin
üzvləri, yerli hökumət və media nümayəndələrinə Xocalı hadisələri ilə bağlı məktublar göndərir, yerli mətbuat
orqanlarında məqalələrlə çıxış edir.
Birləşmiş Ştatlardakı Azərbaycan diasporunun Xocalı soyqırımının tanıdılması istiqamətində göstərdiyi
fəallıq və həyata keçirdiyi tədbirlər amerikalı senatorlar tərəfindən də dəstək qazanıb. Belə ki, Şimali Karolina
ştatını təmsil edən senator Key Heyqan Amerikada fəaliyyət göstərən diaspor təşkilatlarının Xocalı qırğınının
tanınması ilə bağlı məktub kampaniyasına dəstəyini bildirib. Azərbaycan və türk diaspor təşkilatlarının
üzvlərinə ünvanladığı məktubda senator Xocalı faciəsinin Konqres səviyyəsində soyqırım kimi tanınması ilə
bağlı məsələnin onun diqqətinə çatdırılmasına görə razılığını ifadə edib. Senator qeyd edib ki, 1992-ci ildə
fevralın 25-dən 26-a keçən gecə Azərbaycanın Xocalı şəhərində azərbaycanlıların kütləvi qırğını baş verib. Bu,
kütləvi qırğın həm də Xocalı soyqırımı adlandırılır. Senator Hoqan Birləşmiş Ştatlar hökumətinin mülki
vətəndşalara qarşı kütləvi qətliamların qarşısının alınması ilə bağlı kursunun müəyyən edilməsinin vacibliyni
vurğulayıb. O, 2010-cu ildə soyqırım və mülki vətəndaşların kütləvi şəkildə qətlinin qarşısının alınmasının
Birləşmiş Ştatların milli maraqlarında olduğuna dair Konrqesin 71 saylı qətnaməsinin ABŞ Senatına təqdim
edildiyini bildirib. Eyni ildə dekabr ayında Senatda qəbul edilmiş qətnamə bu məqsədlərə nail olmaq üçün
Barak Obama administrasiyasını fəaliyyət göstərməyə çağırır. Senator Heyqan bildirir ki, Senatda Xocalı
qətliamının tanınmasına və Ermənistanı bu faciəyə, habelə Dağlıq Qarabağ müharibəsi dövrü digər zorakılıq
aktlarına görə məsuliyyəti üzərinə götürməsinə çağıran xüsusi bir qanunvericilik layihəsi olmasa da, Senatın
qəbul etdiyi 71 saylı qətnamə soyqırım və kütləvi qırğınların qınanması və əvvəllər kütləvi şəkildə qətlə
yetirilmiş insanların xatirəsinin anılması kimi bir borcun olduğunu xatırlatmaq istiqamətində mühüm bir
addımdır. Məlumat üçün qeyd edək ki, Demokrat Partiyasından olan senator Key Heyqan 12 ildir Birləşmiş
Ştatlar Senatında Şimali Karolina ştatını təmsil edir. Xocalıda və Srebrenitsada baş vermiş kütləvi qırğınların
tanınması ilə bağlı məktub kampaniyası Birləşmiş Ştatlarda və Kanadada fəaliyyət göstərən AmerikaAzərbaycan Şurası və Pax Turcica institutunun təşəbbüsü, həmçinin Amerika-Azərbaycan Cəmiyyəti, TürkAmerika Assosiasiyalar Birliyi və Türk-Amerika Assosiasiyalar Federasiyasının dəstəyi ilə keçirilib. Birləşmiş
Ştatlarda Xocalı soyqırımı ilə bağlı daha bir qətnamə Meyn ştatında qəbul edilib. Belə ki, Meyn ştatının
Nümayəndələr Palatası Xocalı faciəsinin ildönümü ilə əlaqədar sənəd qəbul edib.Xocalı faciəsinin anılmasına
dair sənədin qəbul edilməsi təşəbbüsləri ilə Meyn ştatının Nümayəndələr Palatasının üzvü Anna Haskel və
senator Castin Alfond çıxış ediblər. Xocalı faciəsinin ildönümü ilə əlaqədar sənədin qəbul edilməsi Birləşmiş
Ştatlarda fəaliyyət göstərən Amerika-Azərbaycan Cəmiyyətinin üzvü və təşkilatın Meyn ştatında fəalı Tərlan
Əhmədovun səyləri nəticəsində mümkün olub. Sənəddə 2012-ci il fevral ayının 26-da Azərbaycanda Xocalı
qətliamının 20 illiyinin qeyd edildiyi deyilir. Meyn ştatının qanunvericiləri sənəddə Birləşmiş Ştatların
Azərbaycanın suverenliyi və ərazi bütövlüyünün dəstəklənməsi siyasətinə qoşulduqlarını bildirib.
“Olaylar”.-2013.-18 iyul.-№1218.-S.15.
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ABŞ-ın Arkanzas ştatının Senatında Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyi, suverenliyi və
ərazi bütövlüyünü dəstəkləyən qətnamə yekdilliklə qəbul edilmişdir
Fevralın 20-də ABŞ-ın Arkanzas ştatının Senatında Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyi, suverenliyi və
ərazi bütövlüyü və onun ABŞ ilə strateji tərəfdaşlığının dəstəklənməsinə çağıran qətnamə yekdilliklə qəbul
edilmişdir.
Qətnamədə ABŞ tərəfindən Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyi, suverenliyi və ərazi bütövlüyünün
dəstəkləndiyi, ölkəmizin Birləşmiş Ştatların regionda mühüm strateji tərəfdaşı olduğu vurğulanır. Sənəddə
enerji təhlükəsizliyi, terrorçuluğa, narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsinə, insan alverinə qarşı mübarizə və kütləvi
qırğın silahlarının yayılmaması sahələrində Azərbaycan ilə ABŞ arasında həyata keçirilən əməkdaşlıq yüksək
qiymətləndirilmişdir. Həmçinin Azərbaycanın iqtisadi sahədə qazandığı uğurlar və regionda Bakı-TbilisiCeyhan, Bakı-Tbilisi-Ərzurum neft,qaz boru kəmərləri, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu kimi vacib irimiqyaslı
layihələrin həyata keçirilməsində ölkəmizin aparıcı rolu qeyd edilmişdir.
Eyni zamanda, qətnamədə Cənubi Qafqaz regionunda həll olunmamış münaqişələrin Azərbaycanda sülh və
sabitliyə zərər vurmasına imkan verilməməsinin vacibliyi qeyd olunmuş, NATO, BMT, İslam Əməkdaşlıq
Təşkilatı və digər nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və
beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri çərçivəsində ərazi bütövlüyünün tanınması xüsusilə vurğulanmışdır.
Qeyd edək ki, 2013-cü ildə Arkanzas ştatının qanunverici orqanının hər iki palatası Xocalı qətliamının 21-ci
ildönümü ilə əlaqədar qətnamələr qəbul etmişdir.
Yusif BABANLI.
AzərTAc-ın xüsusi müxbiri
Vaşinqton
“Azərbaycan”.-2014.-22 fevral.-N 39.-S.1.
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Florida ştatının Nümayəndələr palatasının üzvü Xocalı soyqırımını tanıyan
qətnamə layihəsi hazırladı
Florida ştatı parlamentinin Nümayəndələr palatasının üzvü Defni Kempbel Xocalı soyqırımını
tanıması ilə bağlı qətnamə layihəsi hazırlayıb.
Sənəddə Defni Kempbel Ermənistanın Azərbaycana qarşı aqqressiyasından, Azərbaycan əhalisinə qarşı
etnik təmizləmə siyasətindən və dinc Xocalı sakinlərinə qarşı törədilən soyqırımdan bəhs edib. Sənədin müəllifi
613 azərbaycanlının qətlini sübut olaraq göstərib.
Sənəddə Ermənistan tərəfindən BMT-nin 4 qətnaməsinin hələ də yerinə yetirilmədiyi və Azərbaycan
ərazisinin 20 faizinin Ermənistan tərəfindən işğal olunması faktları yer alır.

Defni Kempbel öz qətnaməsində həmçinin Florida ştatı parlamentini Xocalı soyqırımınin qubanlarını
anmağa dəvət edib. Qeyd edək ki Defni Kempbel 2010-cu ildən etibarən Florida parlamentində ştatın 108 seçki
dairəsini təmsil edir.
atvxeber.az
19 avqust 2013-cü il
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ABŞ-ın İndiana ştatının Senatı Xocalı faciəsini soyqırımı kimi tanıyan
qətnamə qəbul etmişdir
Martın 3-də ABŞ-ın İndiana ştatının Senatında Xocalı faciəsinin 22-ci ildönümünə həsr olunmuş
müzakirələr aparılmış və bu qətliamın soyqırımı kimi tanınması haqqında qətnamə qəbul edilmişdir. Sənəddə
bildirilir ki, 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Ermənistana məxsus silahlı dəstələr Azərbaycanın
Xocalı şəhərini işğal etmiş və burada 600-dən artıq günahsız insanı, o cümlədən çoxsaylı qadın və uşaqları
amansızlıqla qətlə yetirmişlər. Qeyd edilir ki, BMT Baş Məclisinin və Təhlükəsizlik Şurasının Ermənistanın
işğal etdiyi Azərbaycan ərazisinin azad edilməsi haqqında qətnamələrinə baxmayaraq, rəsmi Yerevan bu
günədək həmin sənədlərin icrasını təmin etməmiş, işğal etdiyi torpaqları boşaltmamışdır. Qətnamənin surətinin
ABŞ Prezidentinə, Senatına, Nümayəndələr Palatasına, Dövlət Departamentinə və ölkənin Bakıdakı səfirliyinə
göndəriləcəyi qeyd olunmuşdur.
Beləliklə, İndiana ABŞ-ın Xocalı qətliamını soyqırımı kimi tanıyan 15-ci ştatı olmuşdur. Keçən il Xocalı
soyqırımı ilə bağlı qətnamələri Texas, Nyu Meksiko, Tennessi, Oklahoma və Pensilvaniya ştatlarının senatları
da qəbul etmişdir.
“Xalq qəzeti”.-2014.-5 mart.-N 48.-S.3.
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ABŞ-ın Minnesota ştatı Xocalı soyqırımını tanıyıb
ABŞ-ın Minnesota ştatının Nümayəndələr Palatası Xocalı soyqırımının 24-cü ildönümü ilə əlaqədar
qətnamə qəbul edib. Qətnamədə deyilir ki, Xocalı soyqırımı Ermənistanın Azərbaycana hərbi təcavüzü və ona
qarşı apardığı etnik təmizləmə çərçivəsində keçmiş SSRİ qoşunlarının 366-cı motoatıcı alayının köməyi ilə
erməni silahlı birləşmələri tərəfindən törədilib. İşğal edilmiş zonanı tərk etməyə çalışan dinc əhali qırğına məruz
qalıb. 613 adam, o cümlədən 106 qadın, 83 uşaq və 70 qoca erməni hərbçiləri tərəfindən qətlə yetirilib. Sənəddə
qeyd edilir ki, bəzi ekspertlər Xocalını Azərbaycanın “Srebrenitsası” adlandırıblar. Sonra BMT Təhlükəsizlik
Şurasının Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycan ərazisindən dərhal və qeyd-şərtsiz çıxarılmasını tələb
edən 822, 853, 874 və 844 nömrəli qətnamələri sadalanıb. Qətnamədə deyilir ki, Minnesota ştatının
Nümayəndələr Palatasının Qaydalar və inzibati orqanlar komitəsi bütün bu faktları nəzərə alaraq, 2016-cı il
fevralın 26-nı Xocalı qırğını qurbanlarının Anım günü elan edib.
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Qətnaməni Nümayəndələr Palatasının üzvü Pol Rozental, Qaydalar və inzibati orqanlar komitəsinin sədri
Coys Peppin və Nümayəndələr Palatasının sədri Kört Daud imzalayıblar. Qətnamə ABŞ Azərbaycanlıları
Şəbəkəsinin Xocalıda törədilən hərbi cinayətlər barədə Amerika ictimaiyyətini məlumatlandıran illik
kampaniyası çərçivəsində qəbul edilib.
Yusif Babanlı
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Vaşuinqton
AZƏRTAC
2016, 5 aprel
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Miluoki dairəsi fevralın 25-26-nı Xocalı qırğınının ildönümü elan edib
ABŞ-ın Viskonsin ştatının Miluoki dairəsinin icra hakimiyyəti başçısı Kris Abel Xocalı faciəsinin 24-cü
ildönümü ilə əlaqədar proklamasiya qəbul edib.

Sənəddə 1992-ci il fevralın 25-26-da Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycanın dinc əhalisinin
qətlə yetirilməsindən, heç bir təqsiri olmayan vətəndaşlara, erməni silahlı birləşmələrinin hücumu nəticəsində
girov və əsir götürülmüş adamlara işgəncə verilməsindən danışılır. Sənəddə daha sonra göstərilir ki, beynəlxalq
birlik Xocalı hadisələrinə dərhal sərt münasibət bildirsə də, indiyədək heç bir ölkə bu faciəyə görə məsuliyyəti
öz üzərinə götürməyib. Proklamasiyada qeyd olunur ki, Xocalı qırğını Azərbaycan xalqının tarixi yaddaşında
xüsusi yer tutduğu üçün bu cinayətin qurbanlarının xatirəsini ehtiramla yad etmək lazımdır. Beləliklə, Kris Abel
Miluoki dairəsində 2016-cı il fevralın 25-26-nı Xocalı qırğınının 24-cü ildönümü elan edib.
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AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Vaşinqton
AZƏRTAC
2016, 1 mart
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ABŞ-ın İndiana ştatının qubernatoru Xocalı qətliamını pisləyən bəyannamə imzalayıb
ABŞ-ın İndiana ştatının qubernatoru Erik Holkomb xüsusi bəyannamə imzalayaraq, 26 fevral
tarixini İndianada “Xocalını Anma Günü” elan edib.
Azərbaycanın Los-Ancelesdəki baş konsulluğundan APA-ya verilən məlumata görə, bəyanamədə Xocalı
qətliamı dəhşətli faciə kimi pislənilir.

Bu, İndiana qubernatoru tərəfindən indiyədək Xocalı faciəsinə dair imzalanan ilk bəyannamədir.
Sənəddə Xocalı qətliamı zamanı 600-dən çox mülki vətəndaşın, o cümlədən çoxlu sayda uşaq, qadın və
qocaların kütləvi şəkildə öldürüldüyü bildirilir. “Human Rights Watch” təşkilatının bu qətliamı regionda baş
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vermiş ən böyük kütləvi qırğın adlandırdığı vurğulanaraq qeyd olunur ki, bu dəhşətli hadisə dünya xalqları
arasında qarşılıqlı anlaşma, xoş münasibət və tolerantlığın nə qədər zəruri olduğunu göstərir.
Həmçinin qubernator Azərbaycanın müstəqilliyinin, suverenliyinin və ərazi bütövlüyünün ABŞ və BMT
də daxil olmaqla bütün beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən tanındığını bildirir.
Bəyanatın sonunda qubernator E.Holkomb İndianada və dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan
azərbaycanlıların hər il 26 fevral tarixində Xocalı qətliamının qurbanlarını andıqlarını bildirərək, bu tarixi
İndianada “Xocalını Anma Günü” elan etdiyini açıqlayır və bütün İndiana sakinlərini bu günü anmağa çağırır.
Qeyd edək ki, ABŞ-ın hazırkı vitse-prezidenti Mayk Pence indiki vəzifəyə seçilməzdən öncə, 2013-2016cı illərdə İndiana ştatının qubernatoru olub.
Xalq qəzeti.-2017.-23 fevral.-№41.-S.3.
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Texas parlamenti Xocalı faciəsi ilə bağlı yeni qətnamə qəbul etdi
ABŞ-ın Texas ştatının Nümayəndələr Palatasının üzvü Jin Vu Xocalı faciəsinin 23-cü ildönümü ilə əlaqədar
qətnamə yayıb. Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsindən Trend-ə daxil olan məlumata görə, bu barədə Azərbaycanın
ABŞ-dakı diaspor təşkilatı Amerika Azərbaycanlıları Şəbəkəsi xəbər verib.
Qətnamədə qeyd edilir ki, Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsində yerləşən Xocalı şəhərinin mülki əhalisi Qarabağ
müharibəsi zamanı erməni silahlı qüvvələri tərəfindən qırğına məruz qalıb: "Bu, müharibə vaxtı baş verə biləcək cinayət
haqqında xəbərdarlıq və zorakılığa yol verməmək üçün dialoqun inkişaf etdirilməsinin zəruri olmasının acı bir
xatırlatmasıdır”.

Qətnamədə deyilir ki, Xocalıda baş verən qırğın Azərbaycan ərazilərinin Ermənistan tərəfindən işğalı tarixində ən
faciəli hadisələrdən biridir. 1992-ci il fevral ayının 25-dən 26-na keçən gecə Ermənistan silahlı qüvvələri keçmiş SSRİ-nin
Xankəndi şəhərində yerləşdirilən 366-cı motoatıcı alayının ağır texnikası və şəxsi heyətinin dəstəyi ilə Xocalı şəhərini ələ
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keçirib. Nəticədə, ən azı 613 nəfər vəhşicəsinə qətlə yetirilib. Onlardan 106-sı qadın, 63 nəfəri azyaşlı uşaq, 70 nəfəri isə
yaşlı insanlar olub. Qırğınlar zamanı 8 ailə tamamilə məhv edilib, 487 nəfər əlil olub, 1275 nəfər əsir götürülüb, 150 nəfər
isə itkin düşüb.
Qeyd edək ki, bu Texas ştatının parlamentində Azərbaycana dair qəbul edilən ikinci qətnamədir.

Azərbaycan.-2015.-18 fevral.-№ 38.-S.4.
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Hallandeyl-Biç şəhəri 26 fevral tarixini Xocalı soyqırımının ildönümünü günü elan edib
ABŞ-ın Florida ştatının Hallandeyl-Biç şəhərinin meriyası Xocalı soyqırımının 24-cü ildönümü ilə
əlaqədar proklamasiya dərc edib. Proklamasiyada 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə erməni silahlı
qüvvələrinin dinc azərbaycanlı əhaliyə qarşı törətdiyi qırğın nəticəsində 600-dən çox günahsız vətəndaşın, o
cümlədən qadınların və uşaqların öldürülməsindən danışılır. Sənəddə qeyd edilir ki, “Human Rights Watch”
hüquq müdafiə təşkilatının əlindəki dəlillərə əsasən, Xocalı soyqırımı regionda ən böyük hərbi cinayətdir.
Xocalı hadisələrinin dəhşətli itkilərdən xəbər verdiyi, habelə bütün dünyada insanların bir-birini daha yaxşı başa
düşməsinin və onların tolerantlığının vacib olduğunu göstərdiyi üçün Hallandeyl-Biç şəhərinin meri Coy
F.Kuper 2016-cı il fevralın 26-nı Hallandeyl-Biç şəhərində Xocalı qırğınının 24-cü ildönümünü günü elan edir.
Bu sənəd Florida ştatının Azərbaycan Assosiasiyasının prezidenti Töhfə Eminovaya təqdim olunub.
Proklamasiya ABŞ Azərbaycanlıları Şəbəkəsinin illik kampaniyası nəticəsində qəbul edilib.
Yusif Babanlı
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Vaşinqton
AZƏRTAC
2021, 7 mart
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ABŞ-ın Nyu Meksiko ştatının Senatı Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyən qətnamə
qəbul etmişdir
Bakı, 14 fevral (AZƏRTAC). Fevralın 13-də ABŞ-ın Nyu Meksiko ştatının Senatında Azərbaycanla
bağlı qətnamə qəbul edilmişdir.
Azərbaycanın Los Ancelesdəki baş konsulluğundan AZƏRTAC-a bildirmişlər ki, qətnamədə
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün ABŞ tərəfindən dəstəkləndiyi və beynəlxalq birliyin Dağlıq Qarabağı
müstəqil dövlət kimi tanımadığı qeyd edilir.
Bildirilir ki, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə məşğul olan ATƏT-in
Minsk qrupuna problemin beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri, BMT Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq
qətnamələri, eləcə də ATƏT-in qəbul etdiyi qərar və sənədlər əsasında həlli həvalə olunmuşdur. BMT
Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən qəbul edilmiş 822, 853, 874 və 884 saylı qətnamələr Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünü dəstəkləyir və erməni qoşunlarının işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərindən dərhal, tamamilə və
qeyd-şərtsiz çıxarılmasını tələb edir. NATO, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı və Qoşulmama Hərəkatı kimi
beynəlxalq təşkilatlar da daxil olmaqla dünya birliyi Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü və suverenliyini tanıyır və
münaqişənin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və sərhədləri çərçivəsində həllini dəstəkləyir.
Bütün bunları nəzərə alaraq, qanunvericilər ABŞ-ın münaqişənin tezliklə və ədalətli şəkildə həlli
istiqamətində səylərini gücləndirməsinin vacibliyini vurğulayırlar.
Xatırladaq ki, bu, 2014-cü ildə ABŞ-da Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair qəbul edilmiş ikinci
qətnamədir. Yanvarın 30-da Arizona parlamenti oxşar qətnamə qəbul edərək, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə
dəstək verdiyini bildirmişdi. Ötən il isə Nyu Meksiko parlamenti Xocalı soyqırımını tanıyan qətnamə qəbul
etmişdi.
AZƏRTAC
14 fevral 2016-ci il
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ABŞ-ın müttəfiqi olan Azərbaycanın faciəsinin tanınması vacibdir
Vaşinqton, 26 fevral, Yusif Babanlı, AZƏRTAC
ABŞ-ın Montana ştatından olan konqresmen Rayan Zinke Xocalı faciəsinin 23-cü ildönümü ilə əlaqədar
Konqresdə bəyanatla çıxış edib.
Konqresmen R.Zinke Xocalı faciəsinin əsl miqyasının kiçildilməsi cəhdlərinə baxmayaraq, 1992-ci il
fevralın 26-da həyata keçirilən qətliamda 613 silahsız azərbaycanlının öldürüldüyünü bildirib. O, eyni zamanda,
Azərbaycan və ABŞ-ın yaxın münasibətlərini, eləcə də ölkəmizin Əfqanıstanda həyata keçirilən əməliyyatlara
əhəmiyyətli töhfəsini xüsusi qeyd edib. R.Zinke belə bir gündə ABŞ-ın müttəfiqi olan Azərbaycanın faciəsinin
tanınmasının vacib olduğunu vurğulayıb.
Konqresmen Xocalı faciəsinin 23-cü ildönümü ilə əlaqədar fevralın 25-də ABŞ Konqresində keçirilən
anma mərasimində iştirak edib və nitq söyləyib.
Həmin gün Kaliforniyadan olan konqresmen Cudi Çu çıxış edərək Ermənistanın təcavüzkar siyasətini
dəstəkləyən fikirlər səsləndirsə də, R.Zinkenin bəyanatı sayəsində Konqres üzvlərinə reallığı əks etdirən
məlumatlar çatdırılıb
Yusif Babanlı
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri
Vaşinqton
26 fevral 2016-ci il
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Arizona ştatı Xocalı soyqırımını tanıdı
Vaşinqton, 26 fevral, AZƏRTAC
ABŞ-ın Arizona ştatının Senatı fevralın 25-də Xocalı soyqırımının tanınmasına dair qətnamə qəbul edib.
Qətnamə Senatın plenar iclasında iştirak edən Azərbaycanın Los-Ancelesdəki baş konsulu Nəsimi Ağayevə
təqdim edilib.
Qətnamədə bildirilir ki, erməni silahlı qüvvələri 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə
Azərbaycanın Xocalı şəhərini işğal edərək, 600-dən çox mülki şəxsi qətlə yetirib, minə yaxın insan yaralanıb və
1200-dən artıq insan əsir götürülüb. “Human Rights Watch” təşkilatının müvafiq hesabatına istinad edilərək,
Xocalı soyqırımının Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsində ən böyük kütləvi qətliam olduğu bildirilir və
dünyanın bir sıra ölkələrinin və ABŞ-ın müxtəlif ştatlarının müvafiq qətnamələr qəbul edərək, bu qətliamı
pislədikləri vurğulanır. Qətnamədə bu faciəni törədənlərin hələ də ədalət qarşısında cavab vermədikləri
bildirilərək, Dağlıq Qarabağ və ətraf 7 rayon da daxil olmaqla Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış
ərazilərinin 20 faizinin hələ də işğal altında olduğu qeyd edilir.
Eyni zamanda, bildirilir ki, BMT Təhlükəsizlik Şurası və Baş Məclisi müvafiq qətnamələr qəbul edərək,
Azərbaycan ərazilərinin Ermənistan tərəfindən işğal edilməsini pisləyib.
Sonda Arizona ştatının Senatı tərəfindən 2015-ci il 26 fevral tarixinin Xocalı faciəsinin 23-cü ildönümü
kimi tanındığı və faciənin qurbanlarının yad edildiyi bildirilir.
Qeyd edək ki, bu, Arizona Ştatı tərəfindən Xocalı soyqırımına dair qəbul edilmiş ilk rəsmi sənəddir.
Bununla da Xocalı soyqırımını ABŞ-da tanıyan ştatların sayı 16-ya çatıb.
Yusif Babanlı
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri
Vaşinqton
26 fevral 2016-ci il
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ABŞ-ın Arizona ştatının Nümayəndələr Palatası Xocalı soyqırımını tanıyan bəyannamə
qəbul edib
Bəyannamədə Xocalı faciəsi soyqırımı kimi qiymətləndirilir
ABŞ-ın Arizona ştatının Nümayəndələr Palatası fevralın 23-də Xocalı soyqırımının tanınmasına dair
bəyannamə qəbul edib.
Azərbaycanın Los-Ancelesdəki baş konsulluğundan AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Nümayəndələr
Palatasının təxsisatlar komitəsinin sədri Don Şuter tərəfindən Palatanın plenar iclasında oxunan və yekdilliklə
qəbul edilən bəyannamə plenar iclasda iştirak edən Azərbaycanın Los-Ancelesdəki baş konsulu Nəsimi
Ağayevə təqdim edilib. Palatanın bütün üzvləri Xocalı qurbanlarının xatirəsinə hörmət əlaməti olaraq,
bəyannamənin oxunmasını ayaq üstündə dinləyiblər.

Bəyannamədə bildirilir ki, erməni silahlı qüvvələri 1992-ci il 25-26 fevral tarixində Azərbaycanın Xocalı
şəhərini işğal edərək, 600-dən çox mülki şəxsi qətlə yetirib, minə yaxın insanı yaralayıb və 1200-dən artıq
insanı əsir götürüb. “Human Rights Watch” təşkilatının müvafiq hesabatına istinad edilərək, Xocalı
soyqırımının Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsində ən böyük kütləvi qətliam olduğu bildirilir və dünyanın bir
sıra ölkələrinin və ABŞ-ın 20 ştatının qanunverici orqanlarının və qubernatorlarının müvafiq sənədlər qəbul
edərək bu qətliamı pislədikləri vurğulanır.
Bəyannamədə deyilir: “Bu soyqırımını törədənlər hələ də azadlıqdadırlar və məsuliyyətə cəlb
olunmayıblar”.
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin hələ də davam etdiyi bildirilən sənəddə buna səbəb kimi
Ermənistan ordusu tərəfindən Dağlıq Qarabağ və ətraf 7 rayon da daxil olmaqla Azərbaycanın beynəlxalq
səviyyədə tanınmış ərazisinin 20 faizinin hələ də işğal altında saxlanılması göstərilir.
Eyni zamanda, vurğulanır ki, BMT Təhlükəsizlik Şurası və Baş Məclisi müvafiq qətnamələr qəbul
edərək, Ermənistan tərəfindən Azərbaycan ərazilərinin işğal edilməsini pisləyib.
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Sonda Arizona Ştatının Nümayəndələr Palatası tərəfindən 26 fevral 2017-ci il tarixinin Xocalı faciəsinin
25-ci ildönümü kimi tanındığı və faciənin qurbanlarının yad edildiyi bildirilir.
Bəyannamənin qəbulundan sonra baş konsul N.Ağayev Nümayəndələr Palatasının spikeri və ayrı-ayrı
üzvləri ilə görüşərək, Azərbaycan xalqının ağrısını bölüşdüklərinə və ədaləti dəstəklədiklərinə görə onlara
təşəkkür edib.
Qeyd edək ki, bu, Arizona qanunverici orqanı tərəfindən Xocalı faciəsinə dair qəbul edilmiş ikinci
sənəddir. İlk sənəd 2015-ci il 26 fevral tarixində qanunverici orqanın yuxarı palatası - Arizona Ştat Senatı
tərəfindən qəbul edilmişdi. Həmçinin 2014-cü ildə Arizona Senatı və Nümayəndələr Palatası Ermənistan
tərəfindən Azərbaycana qarşı həyata keçirilən işğalçılıq və etnik təmizləmə siyasətini pisləyən qətnamələr qəbul
edib.
AZƏRTAC
2017, 24 fevral
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ABŞ-ın Yuta ştatı da Xocalı soyqırımını tanıdı
Vaşinqton, 3 mart, AZƏRTAC.
ABŞ-ın Yuta ştatının qubernatoru Qeri Herbert Xocalı soyqırımının ildönümü ilə bağlı martın 2-də
məktub imzalayıb.

Azərbaycanın Los-Ancelesdəki baş konsulu Nəsimi Ağayevə ünvanlanmış məktubda qubernator Xocalı
faciəsinin 23-cü ildönümü ilə əlaqədar bu qətliam zamanı uşaq və qadınlar da daxil olmaqla 600-dən çox
insanın öldürüldüyünü bildirərək, Yutada, eləcə də bütün dünyada yaşayan azərbaycanlılara Yuta ştatının əhalisi
adından başsağlığı verdiyini qeyd edir.
Məktubda bildirilir ki, bu faciəvi hadisə müharibə zamanı törədilən vəhşilikləri bir daha yada salır və
müxtəlif dini, irqi, etnik, milli və mədəni kimliklərə məxsus insanlar arasında daha çox qarşılıqlı anlaşmanın,
ünsiyyətin və dözümlülüyün nə qədər zəruri olduğunu göstərir.
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Qubernator Q.Herbert sonda Azərbaycan və ABŞ xalqları arasında müxtəlif körpülərin qurulması işinə
verdiyi töhfələrə görə Azərbaycanın Los-Ancelesdəki baş konsulluğuna təşəkkür edir. O, iki ölkə arasında
iqtisadiyyat, mədəniyyət və təhsil sahələrində əlaqələrin təşviqinin təqdirəlayiq olduğunu vurğulayır.
Qeyd edək ki, bu, Yuta qubernatoru tərəfindən Xocalı qətliamının tanınması ilə bağlı imzalanmış ilk
rəsmi sənəddir. Beləliklə, ABŞ-da Xocalı soyqırımını tanıyan ştatların sayı 17-yə çatıb.
Yusif Babanlı
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri
Vaşinqton
3 mart 2015-ci il
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ABŞ-da Xocalı soyqırımını tanıyan ştatların sayı 18-ə çatdı
Los-Anceles, 11 fevral, AZƏRTAC
ABŞ-ın Nebraska ştatının qubernatoru Pit Rikets bəyannamə imzalayaraq, 26 fevral tarixini bütün ştatda
“Xocalını anma günü” elan edib və ştat sakinlərini bu günü hüznlə yad etməyə çağırıb.
Azərbaycanın Los-Ancelesdəki baş konsulluğuna daxil olmuş bəyannamədə Xocalı qətliamı dəhşətli faciə
kimi pislənilir. Bu bəyannamə Nebraska ştatında Xocalı soyqırımı ilə bağlı qəbul edilmiş ilk sənəddir.
Sənəddə 24 il əvvəl - 1992-ci il fevralın 26-da Xocalı qətliamı zamanı 600-dən çox günahsız mülki
əhalinin, o cümlədən böyük sayda uşaq, qadın və qocaların kütləvi şəkildə qətlə yetirildiyi bildirilir. “Human
Rights Watch” təşkilatının bu soyqırımını regionda baş vermiş ən böyük kütləvi qırğın adlandırdığı
vurğulanaraq qeyd olunur ki, bu dəhşətli hadisə dünya xalqları arasında qarşılıqlı anlaşma, ünsiyyət və
tolerantlığın nə qədər zəruri olduğunu göstərir.
Bəyannamə, eyni zamanda, Nebraska ştatının dövlət katibi Con Qeyl tərəfindən də imzalanıb. Beləliklə,
ABŞ-da Xocalı qətliamını tanıyan və pisləyən ştatların sayı 18-ə çatıb.
Yusif Babanlı
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri
Los-Anceles
11 fevral 2016-cı il
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ABŞ-ın Havay ştatı da Xocalı soyqırımını tanıdı
Vaşinqton, 15 fevral, AZƏRTAC
ABŞ-ın Havay ştatının qubernatoru Deyvid İqe Xocalı soyqırımının 24-cü ildönümü ilə əlaqədar bu
faciənin tanınması ilə bağlı xüsusi bəyannamə imzalayıb.
Azərbaycanın Los-Ancelesdəki baş konsulluğuna daxil olmuş bəyannamədə qubernator Havay ştatının
sakinləri adından Xocalı faciəsi ilə bağlı dərin kədərini ifadə edərək, amansız qəddarlığa məruz qalmış günahsız
qətliam qurbanlarının anılmasının önəmini vurğulayır.
Sənəddə qeyd olunur ki, 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə baş vermiş Xocalı qətliamı zamanı
600-dən çox mülki insan qətlə yetirilib. Oxşar qəddarlıqların yenidən baş verməməsi üçün Xocalı qurbanlarını
hörmətlə yad etmək vacibdir.

Bəyannamənin sonunda qubernator D.İqe arzu edir ki, tarix bir daha belə bir faciənin şahidi olmasın.
Beləliklə, bu bəyannamə ilə ABŞ-da Xocalı soyqırımını tanıyan və pisləyən ştatların sayı 19-a çatıb.
Yusif Babanlı
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri
Vaşinqton
15 fevral 2016-cı il
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Montana ABŞ-da Xocalı soyqırımını tanıyan 20-ci ştat oldu
Vaşinqton, 18 fevral, AZƏRTAC
ABŞ-ın Montana ştatının qubernatoru Stiv Bullok rəsmi bəyanat imzalayaraq, Xocalı soyqırımının
ildönümü ilə bağlı Montana sakinlərinə çağırış edib. O, bəyanatda ştat sakinlərini 26 fevral tarixini “Xocalını
anma günü” kimi tanımağa və yad etməyə çağırıb.
Azərbaycanın Los-Ancelesdəki baş konsulluğuna daxil olmuş sənəddə Xocalı qətliamı müharibə
dəhşətlərindən biri kimi pislənilib.

Montana ştatında Xocalı soyqırımı ilə bağlı qəbul edilmiş ilk sənəd olan bu bəyanatda S.Bullok bildirir:
“Biz montanalılar bu günü anmaq üçün ştatımızda yaşayan azərbaycanlı bacı və qardaşlarımıza qoşulur və
bununla münaqişələr nəticəsində meydana gəlmiş zorakılıqları dəf etmək üçün səylərimizi davam etdiririk”.
Sənədin sonunda 2016-cı il 26 fevral tarixinin Montanada “Xocalını anma günü” elan edildiyi vurğulanır.
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Beləliklə, bu sənədlə ABŞ-da Xocalı soyqırımını tanıyan ştatların sayı 20-yə çatıb.
Yusif Babanlı
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri
Vaşinqton
18 fevral 2016-cı il
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Aydaho Xocalı soyqırımını tanıyan 21-ci ABŞ ştatı oldu
Vaşinqton, 26 fevral, AZƏRTAC
ABŞ-ın Aydaho ştatının qubernatoru K.L.Buç Otter xüsusi bəyannamə imzalayaraq fevralın 26-nı
Aydahoda “Xocalı qətliamını anma günü” elan edib.
Azərbaycanın Los-Ancelesdəki baş konsulluğuna daxil olmuş bəyannamədə Xocalı qətliamı zamanı
həyatını itirmiş azərbaycanlılardan bəhs olunur və bu dəhşətli faciə pislənilir.
Bu bəyannamə Aydaho ştatında Xocalı qətliamı ilə bağlı qəbul edilmiş ilk rəsmi sənəddir.
Sənəddə 24 il əvvəl - 1992-ci il fevralın 26-da Xocalı qətliamı zamanı 600-dən çox günahsız mülki
əhalinin, o cümlədən böyük sayda uşaq, qadın və qocaların kütləvi şəkildə qətlə yetirildiyi bildirilir. Həmçinin
qeyd olunur ki, bu dəhşətli hadisə dünya xalqları arasında qarşılıqlı anlaşma, ünsiyyət və tolerantlığın nə qədər
zəruri olduğunu göstərir.
Bəyannamə, eyni zamanda, Aydaho ştatının dövlət katibi Lorens Deni tərəfindən də imzalanıb.
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Beləliklə, ABŞ-da Xocalı qətliamını tanıyan ştatların sayı 21-ə çatıb.
Yusif Babanlı
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri
Vaşinqton
26 fevral 2016-cı il

186

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

XX əsrin faciəsi Xocalı soyqırımı

ABŞ-ın Nevada ştatının qubernatoru Xocalı faciəsinə dair bəyanat imzalayıb
ABŞ-ın Nevada ştatının qubernatoru Brayən Sandoval Xocalı faciəsinə dair bəyanat imzalayıb.
Azərbaycanın Los-Ancelesdəki baş konsulluğundan AZƏRTAC-a bildiriblər ki, qubernator sənədi
“Xocalını Anma Günü” münasibətilə imzaladığını bildirir.
Baş Konsulluğa göndərilmiş bəyanatda Xocalı faciəsinin qurbanlarının Nevada ştatı tərəfindən anıldığı
qeyd olunur və bu dəhşətli hadisənin törətdiyi ağır nəticələr nəzərdə tutularaq, dünya xalqları arasında qarşılıqlı
anlaşma, ünsiyyət və dözümlülüyün önəmi vurğulanır.
Qeyd edək ki, bu bəyanat Nevada ştatının qubernatoru tərəfindən Xocalı faciəsinə dair imzalanmış ilk
rəsmi sənəddir.

Respublikaçılar partiyasına mənsub olan qubernator B.Sandoval 2011-ci ildə keçirilmiş seçkilərdə qalib
gələrək bu vəzifəyə seçilib.
Xalq qəzeti.-2017.-1 mart.- № 46.-S.8.
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Aventura şəhərinin meri Xocalı faciəsi ilə bağlı bəyanat qəbul edib
ABŞ-ın Florida ştatının Aventura şəhərinin meri Enid Veisman şəxsən öz adından və Aventura Şəhər
Komissiyasının adından “2021-ci il 26 fevral tarixinin Xocalı faciəsinin anım günü” kimi qeyd edilməsinə dair
bəyanat yayıb.

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsindən AZƏRTAC-a verilən məlumata görə, bəyanatda qeyd edilir ki,
1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Azərbaycanın Xocalı şəhərinin sakinləri, o cümlədən qadınlar,
uşaqlar və yaşlılar daxil olmaqla 600-dən çox günahsız dinc insan qətliama məruz qalıb. Beynəlxalq insan
hüquqları təşkilatları, o cümlədən “Human Rights Watch” bu faciəni regionun ən böyük qətliamı adlandırıb.
Xocalıda baş vermiş hadisə yad edilərək, müharibə dövrünün dəhşətləri xatırladılır, dünyadakı bütün
insanlar arasında daha çox anlaşma, ünsiyyət və tolerantlığa ehtiyac duyulduğu diqqətə çatdırılır.
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Bütün dünyada, o cümlədən Florida ştatında və Aventura şəhərində yaşayan azərbaycanlıların 26 fevral
tarixini Xocalı faciəsi qurbanlarının xatirəsinin anım günü kimi qeyd etdiyi bildirilir.
Bəyanat Florida Azərbaycan-Amerika Mədəniyyət Assosiasiyasının prezidenti Töhfə Eminova tərəfindən
edilən müraciət əsasında təşkilat adından qəbul olunub.
AZƏRTAC
2021, 13 fevral
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ABŞ-ın daha bir ştatında Xocalı soyqırımı ilə bağlı bəyanat qəbul edilib
ABŞ-ın Men ştatının Portlənd şəhərinin meri Ketlin M.Snayder 2021-ci il fevralın 26-nın Xocalı qətliamı
qurbanlarının anım günü kimi qeyd olunmasına dair bəyanat imzalayıb.

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a verilən məlumata görə,
bəyanatın imzalanması Men Azərbaycan Cəmiyyətinin rəhbəri Tərlan Əhmədovun təşəbbüsü ilə baş tutub.
Bəyanatda Xocalı soyqırımının 29-cu ili haqqında yazılıb, qətlə yetirilən azərbaycanlıların sayı qeyd
olunub və faciənin insanlıq əleyhinə törədilmiş ən böyük qətliamlardan biri olduğu bildirilib. Diqqətə çatdırılıb
ki, Xocalı qətliamı dünyada insanlıq əleyhinə yönəlmiş cinayətlərdən biridir.
ABŞ-ın Men ştatında belə bir bəyanatın qəbul edilməsi Amerika azərbaycanlılarının Xocalı soyqırımının
ildönümü ərəfəsində ən böyük uğuru kimi qiymətləndirilə bilər.
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AZƏRTAC
2021, 17 fevral
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ABŞ-ın İllinoys ştatının Skoki şəhərinin meri Xocalı qətliamının 29-cu ildönümü ilə bağlı
bəyannamə imzalayıb
ABŞ-ın İllinoys ştatının Skoki şəhərinin meri Corc Van Dusen Xocalı qətliamının 29-cu ildönümü ilə
bağlı bəyannamə imzalayıb.

AZƏRTAC xəbər verir ki, ABŞ-ın Orta Qərb ştatları üzrə Azərbaycan Mərkəzinin üzvlərinə və İllinoys
ştatının Azərbaycan icmasına ünvanlanmış bəyannamədə deyilir ki, 1988-ci ildə Ermənistanın Azərbaycana
qarşı başlatdığı hərbi təcavüz və Azərbaycan xalqına qarşı apardığı etnik təmizləmə siyasəti çərçivəsində keçmiş
sovet ordusunun 366-cı motoatıcı alayının köməyi ilə erməni silahlı birləşmələri 1992-ci il fevralın 25-dən 26na keçən gecə Xocalıda qətliam törədiblər. İşğal edilmiş şəhəri tərk etməyə çalışan dinc əhali qırğına məruz
qalıb. Nəticədə 613 nəfər, o cümlədən 106 qadın, 63 uşaq, 70 qoca erməni hərbçiləri tərəfindən qətlə yetirilib.
Bəzi ekspertlər Xocalı faciəsini “Azərbaycan Srebrenitsası” adlandırırlar.
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Həmçinin sənəddə vurğulanır ki, 1993-cü ildə BMT Təhlükəsizlik Şurasının Ermənistan silahlı
qüvvələrinin Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən dərhal və qeyd-şərtsiz çıxarılmasını tələb edən 822, 853,
874 və 884 nömrəli qətnamələri qəbul olunub. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün BMT Baş Assambleyası,
Avropa Parlamenti, AŞPA, ATƏT, ABŞ Dövlət Departamenti və Ağ ev tərəfindən dəstəklənməsi xüsusi qeyd
olunur.
Bəyannamədə deyilir ki, bütün bu faktları nəzərə alaraq, Skoki meri Corc Van Dusen 2021-ci il fevralın
26-nı şəhərdə Xocalı qətliamı qurbanlarının anım günü elan edib.
AZƏRTAC-ın Vaşinqton bürosu
AZƏRTAC
2021, 18 fevral
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ABŞ-ın Hallandeyl-Biç şəhəri 26 fevral tarixini Xocalı soyqırımının 29-cu ildönümü günü elan
edib
ABŞ-ın Florida ştatının Hallandeyl-Biç şəhərinin meriyası Xocalı soyqırımının 29-cu ildönümü ilə
əlaqədar proklamasiya dərc edib.
Şəhərin meri xanım Coy Kuper tərəfindən imzalanan proklamasiyada 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na
keçən gecə erməni silahlı qüvvələrinin dinc azərbaycanlı əhaliyə qarşı törətdiyi qırğın nəticəsində 600-dən çox
günahsız vətəndaşın, o cümlədən qadınların və uşaqların öldürülməsindən danışılır.

Sənəddə qeyd edilir ki, “Human Rights Watch” hüquq müdafiə təşkilatının əlindəki dəlillərə əsasən,
Xocalı soyqırımı regionda ən böyük hərbi cinayətdir. Xocalı qətliamının Amerikanın 20 ştatı tərəfindən
tanındığı qeyd olunur. Xocalı hadisələrinin dəhşətli itkilərdən xəbər verdiyi, habelə bütün dünyada insanların
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bir-birini daha yaxşı başa düşməsinin və onların tolerantlığının vacib olduğunu göstərdiyi üçün mer Coy Kuper
2021-ci il fevralın 26-nı Hallandeyl-Biç şəhərində Xocalı qırğınının 29-cu ildönümü günü elan edib.
Sənəd Florida ştatının Florida-Azərbaycan Cəmiyyətinin rəhbəri Esmira Bayramovaya təqdim olunub.
Qeyd edək ki, hazırda ABŞ Azərbaycanlıları Şəbəkəsi illik Amerika ictimaiyyətinin Xocalı qətliamı haqqında
məlumatlandırma kampaniyasını keçirir.
AZƏRTAC-ın Vaşinqton bürosu
AZƏRTAC
2021, 19 fevral
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Boston şəhəri 26 fevral tarixini Xocalı qətliamının 29-cu ildönümü günü elan edib
ABŞ-ın Massaçusets ştatının Boston şəhərinin meriyası Xocalı soyqırımının 29-cu ildönümü ilə əlaqədar
proklamasiya dərc edib.

Şəhərin meri Martin Ualş tərəfindən imzalanan proklamasiyada 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən
gecə sovet ordusunun 366-cı alayının dəstəyi ilə erməni silahlı qüvvələrinin dinc azərbaycanlı əhaliyə qarşı
törətdiyi qırğın nəticəsində 613 günahsız vətəndaşın, o cümlədən 106 qadının, 83 uşağın və 70 yaşlı vətəndaşın
öldürülməsindən danışılır.
Qeyd olunur ki, 8 ailə tamamilə məhv edilib, 25 uşaq hər iki valideynini, 130 uşaq valideynlərindən birini
itirib. Bundan başqa, 487 dinc sakin ağır yaralanıb, 1275 nəfər girov götürülüb. Sənəddə qeyd edilir ki, “Human
Rights Watch” hüquq-müdafiə təşkilatının əlindəki dəlillərə əsasən, Xocalı soyqırımı 1990-cı illərin ən böyük
qətliamıdır. Xocalı qətliamının Amerikanın 20 ştatı tərəfindən tanındığı qeyd olunur. Xocalı hadisələrinin
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dəhşətli itkilərdən xəbər verdiyi, habelə bütün dünyada insanların bir-birini daha yaxşı başa düşməsinin və
onların tolerantlığının vacib olduğunu göstərdiyi üçün mer Martin Ualş 2021-ci il fevralın 26-nı Boston
şəhərində Xocalı qırğınının 29-cu ildönümü günü elan edib.
Sənəd Massaçusets ştatında yerləşən Yeni İngiltərənin Azərbaycan Mərkəzinə təqdim olunub. Qeyd edək
ki, hazırda ABŞ Azərbaycanlıları Şəbəkəsi illik Amerika ictimaiyyətinin Xocalı qətliamı haqqında
məlumatlandırma kampaniyasını keçirir.
AZƏRTAC-ın Vaşinqton bürosu Vaşinqton
AZƏRTAC
2021, 25 fevral
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ABŞ-ın Hallandeyl Biç şəhər meri: “Ermənilər Xocalıda qətliam törədiblər”
ABŞ-ın Florida ştatının Hallandeyl Biç şəhər meri Coy Kuper Xocalı soyqırımının 30-cu ildönümü ilə
bağlı bəyannamə imzalayıb.

“Report”un yerli bürosunun xəbərinə görə, Azərbaycan icmasına ünvanlanmış bəyannamədə deyilir ki,
1988-ci ildə Ermənistanın Azərbaycana qarşı başladığı hərbi təcavüz və etnik təmizləmə siyasəti çərçivəsində
erməni silahlı birləşmələri keçmiş sovet ordusunun 366-cı motoatıcı alayının köməyi ilə 1992-ci il fevralın 25dən 26-na keçən gecə Xocalıda qətliam törədiblər. İşğal edilmiş şəhəri tərk etməyə çalışan dinc əhali qırğına
məruz qalıb. Nəticədə 613 nəfər, o cümlədən 106 qadın, 63 uşaq, 70 qoca erməni hərbçiləri tərəfindən qətlə
yetirilib. Bəzi ekspertlər Xocalı faciəsini “Azərbaycan Srebrenitsası” adlandırırlar.
Sənəddə həmçinin vurğulanır ki, 1993-cü ildə BMT Təhlükəsizlik Şurası Ermənistan silahlı qüvvələrinin
Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən dərhal və qeyd-şərtsiz çıxarılmasını tələb edən 822, 853, 874 və 884
saylı qətnamələri qəbul edib. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün BMT Baş Assambleyası, Avropa Parlamenti,
AŞPA, ATƏT, ABŞ Dövlət Departamenti və Ağ Ev tərəfindən dəstəklənməsi xüsusi qeyd olunur.
Coy Kuper bəyannaməni Florida-Azərbaycan Cəmiyyətinin rəhbəri Esmira Bayramovaya təqdim edib.
Peport.az
2022, 17 fevral
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Meksika Senatı
Meksika Konqresində Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi anılmışdır
Xocalı faciəsinin 19-cu ildönümü ilə əlaqədar Azərbaycanın Meksikadakı səfirliyi MeksikaAzərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupu ilə birgə Meksika Konqresində tədbir keçirmişdir.
Səfirlikdən bildirmişlər ki, tədbirdə səfir İlqar Muxtarov Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzündən,
Xocalı faciəsinin fəsadlarından bəhs edən təqdimatla çıxış etmişdir.
Diplomat vurğulamışdır ki, Xocalı soyqırımı nə qədər dəhşətli olsa da, bu, Ermənistanın Azərbaycan xalqına
qarşı törətdiyi qeyri-insani və qəddar cinayətlərdən yalnız biridir. İ.Muxtarov işğal edilmiş tarixi
torpaqlarımızda Azərbaycan mədəniyyətinə qarşı Ermənistan tərəfindən həyata keçirilməkdə davam edən
cinayətləri, məscidlərin və digər dini və tarixi abidələrin məhv edilməsi faktlarını tədbir iştirakçılarının
diqqətinə çatdırmışdır.
Təqdimatda, həmçinin Azərbaycanın tarixi, mədəniyyəti, iqtisadi inkişafı, dünyada artan nüfuzundan da bəhs
edilmişdir.
Bundan əlavə, tədbirdə Azərbaycanın Meksikadakı səfirliyi tərəfindən 2010-cu ilin fevralında Xocalı faciəsi
haqqında ilk dəfə olaraq ispan dilində yaradılmış www.justiciaparajodyali.org internet səhifəsi barədə
iştirakçılara məlumat verilmişdir.
Meksika-Azərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupunun sədri Markos Peres ölkəmiz, habelə Ermənistanın
Azərbaycana qarşı təcavüzü və Xocalı faciəsi barədə Konqres üzvlərinə geniş məlumat verdiyi üçün səfirə
təşəkkürünü bildirmişdir. Deputat vurğulamışdır ki, Xocalıda olmuş dəhşətli hadisələrin Meksika
ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırılması istiqamətində gələcəkdə də əlindən gələni edəcəkdir.
Dostluq qrupunun digər üzvləri də çıxış edərək, Xocalıda törədilmiş cinayətlərin insan hüquqlarının ən
kobud şəkildə pozulmasının bariz sübutu olduğunu demişlər. Deputatlar vurğulamışlar ki, təcavüzün sərhədi və
milliyyəti yoxdur, işğalçılıq siyasəti, insan hüquqlarının pozulması və digər qeyri-insani cinayətlərin
dayandırılması üçün Meksika Konqresi də daxil olmaqla beynəlxalq ictimaiyyət öz səylərini birləşdirməlidir.
Tədbirdə Meksikada akkreditə olunmuş diplomatik nümayəndəliklərin rəhbərləri, KİV-lərin təmsilçiləri
iştirak etmişlər.
Xocalı soyqırımı haqqında Meksika ictimaiyyətinin məlumatlandırılması istiqamətində tədbirlər davam
etdiriləcəkdir.
“Xalq qəzeti”.-2011.-19 fevral.-N 39.-S.2.
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Meksika Senatında Xocalı soyqırımı müzakirə olunub
Meksika Senatı Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı razılaşma maddələrindən ibarət qərar qəbul edib.
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, Meksika Senatının qərarında
bildirilir ki, 26 fevral 1992-ci il tarixində Ermənistan silahlı qüvvələrindən ibarət qoşunlar Azərbaycanın Dağlıq
Qarabağ regionunda Xocalının mülki əhalisinə qarşı hücuma keçib və beynəlxalq insan hüquqları üzrə
təşkilatların tərəddüd etmədən soyqırım kimi adlandırdığı hadisə baş verib. Nəticədə əsasən etnik
mənsubiyyətinə görə yüzlərlə insanın ölümünə səbəb olublar.
Qərarda, eyni zamanda Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli prosesindən bəhs olunub, Madrid
prinsiplərinin mahiyyəti açıqlanıb, Azərbaycan ərazilərinin Ermənistan tərəfindən işğal edildiyi və məcburi
köçkün və qaçqınların öz əvvəlki yaşayış yerlərinə qayıtmalarının vacibliyi qeyd edilib.
Qərarda deyilir:
Deputatlar Palatası Azərbaycan və Ermənistan xalqlarının suverenliyinə tam hörmətlə yanaşaraq,
mümkün hesab edilən formatda ən qısa və sürətləndirilmiş tərzdə Dağlıq Qarabağ regionunda münaqişəyə
davamlı şəkildə son qoyacaq razılığın əldə edilməsi üçün Azərbaycan və Ermənistan hökumətlərini səy
göstərməyə və ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərini münaqişənin sülh yolu ilə davamlı həllinin təmin
edilməsi məqsədilə hər iki hökumətə bütün tələb olunan dəstəyin göstərilməsinə davam etməyə çağırır;
Xocalı qətliamından 19 il ötməsinə baxmayaraq, qətliamın qurbanlarının hələ də ədalətə nail
olmadıqları göstərir ki, hər hansı sülh razılaşması üçün mərkəzi element qısa zaman ərzində öz yerini
tapmalıdır, o cümlədən insanlar arasında əlaqələr bərpa edilməli və mümkün qədər tez bir zamanda hər iki
cəmiyyət arasında yenidən harmoniya yaranmalıdır.
Günel
“Ədalət”.-2011.-21 dekabr.-№232.-S.2.
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Meksika, Pakistan…
Siyahını genişləndirmək və Xocalı faciəsinin beynəlxalq aləmdə soyqırımı kimi tanınması
prioritet olmalıdır
Ermənistan - Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi dövründə ən müdhiş, faciəli, tarixdə analoqu çox
az olan hadisələrdən biri şübhəsiz ki, Xocalıda baş vermiş soyqırımıdır. Bu faciə XX əsrin ən dəhşətli və ən
qəddarcasına törədilmiş Xatın, Xirosima faciələri ilə eyni səviyyədə durur, desək yanılmarıq. Tariximizə qanlı
hərflərlə yazılan Xocalı soyqırımı baş verdikdən bu yana faciə ilə bağlı çox yazılıb, çox danışılıb. Uzun illər
faciənin beynəlxalq miqyasda tanınması istiqamətində müəyyən işlər görülsə də, hələ də beynəlxalq ictimaiyyət
onu soyqırımı kimi tanımır.
Təqdiredici haldır ki, iki ildən artıqdır ki, Dialoq və Əməkdaşlıq Uğrunda İslam Konfransı Təşkilatı
Gənclər Forumu (DƏ İKGF) və “Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ bölgəsinin Azərbaycanlı icması”
ictimai birliyi İKGF-nin Mədəniyyətlərarası Dialoq üzrə Baş Koordinatoru Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə
həyata keçirilən “Xocalıya ədalət” beynəlxalq təşviqat kampaniyasına başlayıb və kampaniya çərçivəsində 2
ildir ki, dünyanın 50-yə yaxın ölkəsində müxtəlif xarakterli tədbirlər və aksiyalar keçirilir. Hal-hazırda isə
kampaniya çərçivəsində Xocalı soyqırımına dünya ictimaiyyəti tərəfindən hüquqi-siyasi qiymət verilməsi
məqsədilə hazırlanmış petisiyaya beynəlxalq imzatoplama aksiyası keçirilir.
Elə bu kimi tədbirlərin nəticəsidir ki, soyqırımının 20-ci ili ərəfəsində Pakistan Senatı və Meksika
parlamenti Azərbaycanın Xocalı şəhərində baş vermiş hadisələri soyqırımı kimi tanıyıb. Pakistan Senatının
Beynəlxalq münasibətlər komitəsinin iclasında 1992-ci ildə Azərbaycanın Xocalı şəhərində erməni silahlı
birləşmələri tərəfindən törədilən faciəli hadisələrin soyqırımı kimi tanınması barədə qətnamə yekdilliklə qəbul
edilib. Senat bir daha Azərbaycan ərazilərinin toxunulmazlığını təsdiqləyir və onun beynəlxalq çərçivədə qəbul
olunmuş sərhədlərini tanıyır. Senat habelə beynəlxalq ictimaiyyətdən Ermənistanı BMT TŞ-nin Dağlıq Qarabağ
üzrə qəbul etdiyi qətnamələri yerinə yetirməyə çağırmağı xahiş edir, eləcə də Xocalıdakı faciəli hadisələrin
günahkarlarının məsuliyyətə cəlb edilməsinə çağırmağı tələb edir. Hər iki ölkə ilə yanaşı, ABŞ-ın Texas ştatı da
Ermənistan tərəfindən Xocalıda çox ağır cinayət törədilməsi faktını tanıyıb. Şübhəsiz ki, adları qeyd olunan
ölkələrin və ştatın Xocalı soyqırımını tanıması mühüm presedent hesab edilməlidir. Şübhəsiz ki, dünya
ictimaiyyəti tərəfindən Xocalı faciəsinin azərbaycanlılara qarşı soyqırımı aktı kimi tanınmasının başlanğıcı üçün
presedentdir.
Azərbaycan xalqının fəlakət və faciəsi, əsasən Xocalı əhalisinin erməni silahlı qüvvələri tərəfindən
kütləvi qətlə yetirilməsi, ümumilikdə işğal olunmuş ərazilərdə etnik təmizləmə haqqında həqiqətlərin dünyaya
çatdırılması Azərbaycan dövlətinin xarici siyasətinin prioritetinə çevrilməlidir. İlk dəfədir ki, Xocalı soyqırımı
xarici parlamentlər tərəfindən qanunvericilik aktı səviyyəsində tanınıb. Xüsusən də Meksikanın böyük nüfuzunu
nəzərə alsaq, Senatın qərarı Latın Amerikası ölkələrinin Azərbaycan reallıqları və Qarabağ münaqişəsi haqda
məlumatlandırılması baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyacaq. Senatın qərarı Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsinə dair bir çox beynəlxalq sənədlərin şərtlərinin yerinə yetirilməsinin vacibliyinin bu qərarda əksini
tapması baxımından da mühüm önəm kəsb edir. Düzdür, burada qeyd edilə bilər ki, Meksika və Pakistan
dünyada elə də mühüm söz sahibi olan ölkələr deyil və bu səbəbdən də onların qərarlarına böyük önəm vermək
olmaz. Lakin bu belə deyil. Nəzərə alaq ki, qondarma erməni soyqırımı da ilk dəfə olaraq məhz Latın Amerikası
ölkəsində tanınıb. Sonradan da taun kimi Avropaya və digər yerlərə yayıldı. Hazırda da Avropanın mərkəzində Fransada müzakirə olunur. Düzdür, erməni diasporu ilə müqayisədə Azərbaycan diasporu hələ gəncdir və
Azərbaycan icmalarının yaşadığı ölkələrin ictimai həyatına bu diasporun təsiri hələ yenicə qüvvə toplamaqdadır.
Lakin buna baxmayaraq, bu istiqamətdə fəaliyyəti gücləndirmək olar. Əsas xətt də Xocalı soyqırımının
dünya miqyasında tanıdılması olmalıdır. Bəziləri bu fikirdədir ki, dünya Xocalı soyqırımı haqqında məlumatlı
olsa da, erməni lobbisi faciənin rəsmi səviyyədə tanınmasına imkan vermir. Yəni Azərbaycanın cəhdlərinin
qarşısını erməni diasporası alır. Digər yanaşmada isə bu işdə əsas məsuliyyətin öz üzərimizə düşdüyü iddia
olunur.
Faciənin beynəlxalq miqyasda tanıdılması üçün ilk növbədə özümüz ardıcıl fəaliyyət göstərməliyik.
Ermənilər özlərindən qondarma bir soyqırımı uydurublar və az qala yüz ildir ki, bu istiqamətdə təbliğat
aparırlar. Onların apardıqları təbliğat da nəticəsiz qalmayıb. Hər halda, böyük dövlətlər də daxil olmaqla,
onlarca ölkənin parlamenti qondarma erməni soyqırımını tanıyıbsa, bunun özü göstəricidir. Xocalı soyqırımı baş
verdiyi günlərdə dünya mətbuatı bu hadisə ilə bağlı məlumatlar yaydı. Amma sonra xarici mətbuat da bu
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məsələni xatırlamağa həvəsli olmadı. Sözsüz ki, Xocalı soyqırımının tanıdılması istiqamətində heç bir işin
görülmədiyini demək də doğru olmazdı. Bu sırada Milli Məclisin faciəyə hüquqi-siyasi qiymət verməsini, ayrıayrı ölkələrdə müxtəlif aksiyaların keçirildiyini xatırlada bilərik. Lakin görürük ki, nəticə arzuladığımız
səviyyədə deyil. Bu isə o deməkdir ki, faciənin tanıdılması istiqamətində həyata keçirilən işlərdə çatışmazlıqlar
var və onlar dəqiq müəyyənləşdirilməlidir. Aydın məsələdir ki, özlərini dünyaya «soyqırımı qurbanı» kimi
göstərən ermənilər Xocalı faciəsinin gerçək mahiyyətinin açıqlanmasında maraqlı deyillər. Ona görə də, Xocalı
soyqırımının hər ildönümündə onlar bəzi əks-tədbirlər görürlər. Ən doğrusu bu olardı ki, Xocalı soyqırımının
tanıdılması ilə bağlı sistemli fəaliyyət planı hazırlansın və onun dəqiq surətdə həyata keçirilməsinə nəzarət
olunsun.
Azər NURİYEV
“Kaspi”.-2012.-3 fevral.-№240.-S.4.
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Pakistan İslam Respublikasının Senatı
Pakistan Senatı Azərbaycanın Xocalı şəhərində baş vermiş hadisələri
soyqırımı kimi tanımışdır
Pakistan Senatı Azərbaycanın Xocalı şəhərində baş vermiş hadisələri soyqırımı kimi tanıyıb.
Çərşənbə günü Pakistan Senatının Beynəlxalq münasibətlər komitəsinin iclasında 1992-ci ildə
Azərbaycanın Xocalı şəhərində erməni silahlı birləşmələri tərəfindən törədilən faciəli hadisələrin soyqırımı kimi
tanınması barədə qətnamə yekdilliklə qəbul edilib. Bu barədə Trend-ə qətnamənin təşəbbüskarı senator Hacı
Qulam Əli İslamabaddan telefonla bildirib.
Bu komitənin qərarı əsasdır və Senatın özünün qərarı hesab edilir.
Sənəddə göstərilir ki, Senat Azərbaycan ərazilərinin ermənilər tərəfindən işğalını və 1992-ci ilin
fevralında erməni silahlı birləşmələri tərəfindən törədilən soyqırımı pisləyir. Senat bir daha Azərbaycan
ərazilərinin toxunulmazlığını təsdiqləyir və onun beynəlxalq çərçivədə qəbul olunmuş sərhədlərini tanıyır.
Senat habelə beynəlxalq ictimaiyyətdən Ermənistanı BMT TŞ-nin Dağlıq Qarabağ üzrə qəbul etdiyi
qətnamələri yerinə yetirməyə çağırmağı xahiş edir, eləcə də Xocalıdakı faciəli hadisələrin günahkarlarının
məsuliyətə cəlb edilməsinə çağırmağı tələb edir.
"Pakistan Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi məsələsində həmişə Azərbaycanın
yanında olacaq", - senator deyib.
1992-ci il fevralın 26-da Ermənistan Silahlı Qüvvələri Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ regionunda yerləşən
Xocalı şəhərinin mülki əhalisinə hücum ediblər və onların beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən
soyqırımı kimi tanınan əməlləri nəticəsində öz etnik mənsubiyyətinə görə yüzlərlə adam qətlə yetirilib.
Bir az əvvəl Meksika Senatı Azərbaycanın Xocalı şəhərində baş vermiş hadisələri soyqırım kimi tanıyıb.
1992-ci il fevralın 26-da Ermənistan silahlı birləşmələri Xocalı şəhərinin yeddi minlik əhalisinə qarşı soyqırım
aktı həyata keçirib. Bu hərbi təcavüz zamanı Xocalı ağır hərbi texnikadan şiddətli atəşlər nəticəsində
darmadağın edilib, dinc sakinlərə amansızcasına divan tutulub. Bir neçə saat ərzində 613 soydaşımız, o
cümlədən 106 qadın, 63 uşaq və 70 qoca xüsusi qəddarlıqla qətlə yetirilib, meyitlər üzərində təhqiredici
hərəkətlərə yol verilib. Həmin kütləvi qırğın həyata keçirilərkən 8 ailənin həyatına son qoyulub, 25 uşaq hər iki
valideynindən, 130 uşaq isə valideynlərinin birindən məhrum edilib, 487 dinc Xocalı sakini ağır yaralanıb və
1275 nəfər girov götürülüb. Girov götürülənlərdən 150 nəfərin taleyi indiyədək məlum deyil.
İki Cənubi Qafqaz ölkəsi arasında münaqişə 1988-ci ildə Ermənistanın Azərbaycana qarşı ərazi iddiası
irəli sürməsi zəminində yaranıb. Azərbaycan torpaqlarının iyirmi faizi, yəni Dağlıq Qarabağ ərazisi və bu
əraziyə bitişik yeddi rayon Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin işğalı altındadır. 1994-cü ildə tərəflər atəşkəs
rejiminə dair razılaşma əldə ediblər və o vaxtdan bəri ATƏT-in Minsk qrupunun himayəsi altında, Rusiya,
Fransa və ABŞ-ın həmsədrliyi ilə hələ də nəticəsiz sülh danışıqları aparılır.
BMT Təhlükəsizlik Şurasının Dağlıq Qarabağ və ətraf rayonların azad edilməsinə dair qəbul etdiyi dörd
qətnaməni Ermənistan bu günə qədər yerinə yetirməyib.
“Xalq qəzeti”.-2012.-2 fevral.-№25.-S.2.
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Daha bir ölkə Xocalı soyqırımını tanıdı
Pakistan Senatı Azərbaycanın Xocalı şəhərində baş vermiş hadisələri soyqırımı kimi tanıyıb.
Çərşənbə günü Pakistan Senatının Beynəlxalq münasibətlər komitəsinin iclasında 1992-ci ildə
Azərbaycanın Xocalı şəhərində erməni silahlı birləşmələri tərəfindən törədilən faciəli hadisələrin soyqırım kimi
tanınması barədə qətnamə yekdilliklə qəbul edilib. Bu barədə qətnamənin təşəbbüskarı senator Hacı Qulam Əli
İslamabaddan telefonla bildirib.
Bu komitənin qərarı əsasdır və Senatın özünün qərarı hesab edilir.
Sənəddə göstərilir ki, Senat Azərbaycan ərazilərinin ermənilər tərəfindən işğalını və 1992-ci ilin
fevralında erməni silahlı birləşmələri tərəfindən törədilən soyqırımı pisləyir. Senat bir daha Azərbaycan
ərazilərinin toxunulmazlığını təsdiqləyir və onun beynəlxalq çərçivədə qəbul olunmuş sərhədlərini tanıyır.
Senat habelə beynəlxalq ictimaiyyətdən Ermənistanı BMT TŞ-nin Dağlıq Qarabağ üzrə qəbul etdiyi
qətnamələri yerinə yetirməyə çağırmağı xahiş edir, eləcə də Xocalıdakı faciəli hadisələrin günahkarlarının
məsuliyətə cəlb edilməsinə çağırmağı tələb edir.
“Pakistan Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi məsələsində həmişə Azərbaycanın
yanında olacaq”, – senator deyib.
1992-ci il fevralın 26-da Ermənistan Silahlı Qüvvələri Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ regionunda
yerləşən Xocalı şəhərinin mülki əhalisinə hücum ediblər və onların beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən soyqırımı
kimi tanınan əməlləri nəticəsində öz etnik mənsubiyyətinə görə yüzlərlə adam qətlə yetirilib.
Bir az əvvəl Meksika Senatı Azərbaycanın Xocalı şəhərində baş vermiş hadisələri soyqırım kimi
tanıyıb.
1992-ci il fevralın 26-da Ermənistan silahlı birləşmələri Xocalı şəhərinin yeddi minlik əhalisinə qarşı
soyqırım aktı həyata keçirib. Bu hərbi təcavüz zamanı Xocalı ağır hərbi texnikadan şiddətli atəşlər nəticəsində
darmadağın edilib, dinc sakinlərə amansızcasına divan tutulub. Bir neçə saat ərzində 613 soydaşımız, o
cümlədən 106 qadın, 63 uşaq və 70 qoca xüsusi qəddarlıqla qətlə yetirilib, meyitlər üzərində təhqiredici
hərəkətlərə yol verilib. Həmin kütləvi qırğın həyata keçirilərkən 8 ailənin həyatına son qoyulub, 25 uşaq hər iki
valideynindən, 130 uşaq isə valideynlərinin birindən məhrum edilib, 487 dinc Xocalı sakini ağır yaralanıb və
1275 nəfər girov götürülüb. Girov götürülənlərdən 150 nəfərin taleyi indiyədək məlum deyil.
İki Cənubi Qafqaz ölkəsi arasında münaqişə 1988-ci ildə Ermənistanın Azərbaycana qarşı ərazi iddiası
irəli sürməsi zəminində yaranıb. Azərbaycan torpaqlarının iyirmi faizi, yəni Dağlıq Qarabağ ərazisi və bu
əraziyə bitişik yeddi rayon Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin işğalı altındadır. 1994-cü ildə tərəflər atəşkəs
rejiminə dair razılaşma əldə ediblər və o vaxtdan bəri ATƏT-in Minsk qrupunun himayəsi altında, Rusiya,
Fransa və ABŞ-ın həmsədrliyi ilə hələ də nəticəsiz sülh danışıqları aparılır.
BMT Təhlükəsizlik Şurasının Dağlıq Qarabağ və ətraf rayonların azad edilməsinə dair qəbul etdiyi dörd
qətnaməni Ermənistan bu günə qədər yerinə yetirməyib.
“Trend” İA.-2012.-1 fevral.
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Pakistan Senatı Xocalı şəhərində baş vermiş hadisələri soyqırımı kimi tanıyıb
FaktXeber.com xəbər verir ki, Pakistan Senatı Azərbaycanın Xocalı şəhərində baş vermiş hadisələri
soyqırımı kimi tanıyıb. Çərşənbə günü Pakistan Senatının Beynəlxalq münasibətlər komitəsinin iclasında 1992ci ildə Azərbaycanın Xocalı şəhərində erməni silahlı birləşmələri tərəfindən törədilən faciəli hadisələrin
soyqırım kimi tanınması barədə qətnamə yekdilliklə qəbul edilib. Bu barədə qətnamənin təşəbbüskarı senator
Hacı Qulam Əli İslamabaddan telefonla bildirib.
Bu komitənin qərarı əsasdır və Senatın özünün qərarı hesab edilir.
Sənəddə göstərilir ki, Senat Azərbaycan ərazilərinin ermənilər tərəfindən işğalını və 1992-ci ilin
fevralında erməni silahlı birləşmələri tərəfindən törədilən soyqırımı pisləyir. Senat bir daha Azərbaycan
ərazilərinin toxunulmazlığını təsdiqləyir və onun beynəlxalq çərçivədə qəbul olunmuş sərhədlərini tanıyır.
Senat habelə beynəlxalq ictimaiyyətdən Ermənistanı BMT TŞ-nin Dağlıq Qarabağ üzrə qəbul etdiyi
qətnamələri yerinə yetirməyə çağırmağı xahiş edir, eləcə də Xocalıdakı faciəli hadisələrin günahkarlarının
məsuliyətə cəlb edilməsinə çağırmağı tələb edir.
"Pakistan Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi məsələsində həmişə Azərbaycanın
yanında olacaq", - senator deyib.
1992-ci il fevralın 26-da Ermənistan Silahlı Qüvvələri Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ regionunda
yerləşən Xocalı şəhərinin mülki əhalisinə hücum ediblər və onların beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən soyqırımı
kimi tanınan əməlləri nəticəsində öz etnik mənsubiyyətinə görə yüzlərlə adam qətlə yetirilib.
Bir az əvvəl Meksika Senatı Azərbaycanın Xocalı şəhərində baş vermiş hadisələri soyqırım kimi
tanıyıb.
1992-ci il fevralın 26-da Ermənistan silahlı birləşmələri Xocalı şəhərinin yeddi minlik əhalisinə qarşı
soyqırım aktı həyata keçirib. Bu hərbi təcavüz zamanı Xocalı ağır hərbi texnikadan şiddətli atəşlər nəticəsində
darmadağın edilib, dinc sakinlərə amansızcasına divan tutulub. Bir neçə saat ərzində 613 soydaşımız, o
cümlədən 106 qadın, 63 uşaq və 70 qoca xüsusi qəddarlıqla qətlə yetirilib, meyitlər üzərində təhqiredici
hərəkətlərə yol verilib. Həmin kütləvi qırğın həyata keçirilərkən 8 ailənin həyatına son qoyulub, 25 uşaq hər iki
valideynindən, 130 uşaq isə valideynlərinin birindən məhrum edilib, 487 dinc Xocalı sakini ağır yaralanıb və
1275 nəfər girov götürülüb. Girov götürülənlərdən 150 nəfərin taleyi indiyədək məlum deyil.
İki Cənubi Qafqaz ölkəsi arasında münaqişə 1988-ci ildə Ermənistanın Azərbaycana qarşı ərazi iddiası
irəli sürməsi zəminində yaranıb. Azərbaycan torpaqlarının iyirmi faizi, yəni Dağlıq Qarabağ ərazisi və bu
əraziyə bitişik yeddi rayon Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin işğalı altındadır. 1994-cü ildə tərəflər atəşkəs
rejiminə dair razılaşma əldə ediblər və o vaxtdan bəri ATƏT-in Minsk qrupunun himayəsi altında, Rusiya,
Fransa və ABŞ-ın həmsədrliyi ilə hələ də nəticəsiz sülh danışıqları aparılır.
BMT Təhlükəsizlik Şurasının Dağlıq Qarabağ və ətraf rayonların azad edilməsinə dair qəbul etdiyi dörd
qətnaməni Ermənistan bu günə qədər yerinə yetirməyib.
“Mövqe”.- 2012.- 2 fevral.-S.3.
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Pakistan parlamenti komitəsinin qəbul etdiyi qətnamədə Xocalı soyqırımı pislənilir
Fevralın 2-də Pakistan İslam Respublikasının Milli Assambleyasının xarici əlaqələr üzrə daimi komitəsi
32-ci iclasında Azərbaycan Respublikası hökuməti və xalqı ilə həmrəylik nümayiş etdirərək qətnamə qəbul
edib.
Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, qətnamədə Azərbaycan
ərazilərinin Ermənistan tərəfindən işğalı və 26 fevral 1992-ci ildə Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən
Azərbaycanın Xocalı şəhərində mülki əhaliyə qarşı törədilmiş soyqırımı pislənilir.
Xarici əlaqələr üzrə daimi komitə bir daha Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi
bütövlüyünü beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri çərçivəsində təsdiqləyir. Komitə, həmçinin BMT
Təhlükəsizlik Şurası və Baş Assambleyasının Ermənistan qoşunlarının Azərbaycanın işğal olunmuş
ərazilərindən dərhal, tam və qeyd-şərtsiz çıxarılması ilə bağlı qəbul etdiyi qətnamələrin icra olunmasını tələb
edir və beynəlxalq ictimaiyyəti və beynəlxalq təşkilatları Ermənistanı bu qərarların icrasına vadar etməyə
çağırır.

Xalq qəzeti.-2017.-4 fevral.-№ 25.-S. 3.
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Kolumbiya Senatı
Kolumbiya Senatında Azərbaycan ərazilərinin işğalı ilə bağlı qərar qəbul edilmişdir
Bakı, 23 aprel (AzərTAc). Kolumbiya Senatında Azərbaycan ərazilərinin işğalı ilə bağlı qərar qəbul
edilmişdir.
AzərTAc xəbər verir ki, bu barədə aprelin 23-də xarici işlər nazirliyinin mətbuat katibi Elman
Abdullayev məlumat vermişdir.
Bu qərarın yekdilliklə qəbul olunduğunu vurğulayan xarici siyasət idarəsinin sözçüsü qeyd etmişdir ki,
bu sənədin əlavəsində ermənilər tərəfindən Azərbaycana qarşı aparılan təcavüzkar siyasətin tarixi haqqında
məlumat verilmiş, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı ölkəmizin ədalətli mövqeyi əks
olunmuşdur. Bundan əlavə, qərarda Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ regionunun və onun ətrafındakı yeddi
rayonun erməni hərbi birləşmələri tərəfindən təcavüzə məruz qaldığı və indiyə qədər işğal altında saxlanıldığı
faktı əksini tapmışdır.
Kolumbiya Senatının qəbul etdiyi qərarda, həmçinin 1 milyondan artıq azərbaycanlının qaçqın və
məcburi köçkün şəraitində yaşadığı, onlara qarşı törədilmiş zorakılıq və insan hüquqlarının pozulduğu faktı
barədə məlumat verilmiş və bu, qətiyyətlə pislənilmişdir.
Qərarda əsas diqqət çəkən məqam isə Xocalıda ermənilər tərəfindən törədilmiş cinayətlərin soyqırımı
adlandırılmasıdır. Beləliklə, Latın Amerikasında Meksikadan sonra daha bir ölkə - Kolumbiya Xocalıda
törədilmiş cinayətləri soyqırımı kimi qiymətləndirmişdir.
E.Abdullayev qərarın Senata çıxmamışdan əvvəl Kolumbiyanın xarici işlər və müdafiə məsələləri üzrə
ikinci komitəsində müzakirə edildiyini vurğulamışdır. Xarici siyasət idarəsinin sözçüsü 102 senatorun iştirakı ilə
yekdilliklə qəbul olunan bu qərarın Azərbaycan diplomatiyasının Xocalı soyqırımının dünya birliyi tərəfindən
siyasi-hüquqi qiymətin verilməsi istiqamətində növbəti uğurlu addımı kimi qiymətləndirmişdir. E.Abdullayev
bundan sonra da bu sahədə işlərin davam etdirilməsinin vacibliyini vurğulanmışdır.
AzərTAc
23 aprel 2012-ci il
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Kolumbiya da Xocalı soyqırımını tanıdı
Senatın qərarı 100 ilə yaxındır ki, dünya ictimaiyyətinə yalanlar sırıyan erməni lobbisinin siyasətini
alt-üst etdi
Daha bir ölkə Xocalı faciəsini soyqırım kimi tanıyıb. Belə ki, Kolumbiya Senatında Azərbaycan
ərazilərinin işğalını və Xocalı şəhərində dinc insanlara qarşı ermənilər tərəfindən soyqırım həyata
keçirilməsini pisləyən qərar qəbul edilib. Bu barədə jurnalistlərə Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat
xidmətinin rəhbəri Elman Abdullayev məlumat verib.
Onun sözlərinə görə, Kolumbiya Senatında qərar yekdilliklə qəbul olunub: «Həmin qərara əlavədə
Azərbaycana qarşı təcavüzkar siyasətin tarixi haqqında məlumat verilib. Azərbaycanın mövqeyi əks olunub, o
cümlədən Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ regionu və onun ətrafındakı digər 7 rayonun Ermənistan tərəfindən
təcavüzə məruz qaldığı və indiyə qədər Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal altında saxlanılması barədə
bildirilib».
Onun sözlərinə görə, qərarda eyni zamanda 1 milyondan artıq azərbaycanlının qaçqın və məcburi köçkünə
çevrildiyi, Azərbaycan əhalisinə qarşı törədilən zorakılıq və onların insan hüquqlarının pozulması barəsində
məlumat verilib və qətiyyətlə pislənilib: «Bununla yanaşı önəmli bir fakt qərarda Xocalıda baş vermiş cinayətlər
soyqırım kimi adlandırılıb. Bu o deməkdir ki, Latın Amerikasında Meksikadan sonra növbəti bir ölkə
Kolumbiya Xocalıda baş vermiş hadisələri soyqırım kimi qiymətləndirib. Qərar senata çıxmamışdan əvvəl
Kolumbiyanın xarici işlər və müdafiə məsələləri üzrə ikinci komitəsində müzakirə edilib».
Abdullayev bildirib ki, 102 senatın iştirakı ilə yekdilliklə qəbul olunan bu qərar Azərbaycan diplomatıyasının
Xocalı soyqırımının dünya tərəfindən hüquqi siyasi qiymətin verilməsi istiqamətində növbəti uğurlu addımıdır:
«Biz bundan sonrada bu sahədə işləri davam etdirəcəyik. Bu istiqamət bizim üçün çox önəmlidir».
Qeyd edək ki, bu ilin fevralında Pakistan və Meksika senatları da Xocalı faciəsinin soyqırım kimi tanınması
barədə qətnamə qəbul ediblər. Pakistan Senatı bununla bağlı qətnamədə beynəlxalq ictimaiyyət soyqırımla bağlı
məsuliyyət müəyyən etməyə çağırılıb. Azərbaycan ərazisinin 20%-nin işğalı və ermənilər tərəfindən törədilmiş
Xocalı soyqırımı ilə bağlı qətnamə yekdilliklə qəbul edilib. Qətnamədə Xarici Əlaqələr Komitəsi Azərbaycan
torpaqlarının Ermənistan tərəfindən işğalını və 26 fevral 1992-ci il tarixində erməni silahlı qüvvələri tərəfindən
Azərbaycanın Xocalı şəhərində mülki əhaliyə qarşı törədilmiş soyqırımı pisləyib. Komitə eyni zamanda
Azərbaycanın beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən tanınmış ərazi bütövlüyünü və suverenliyini bir daha təsdiq
edib. Sənəddə BMT Baş Assambleyasının və Təhlükəsizlik Şurasının erməni silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın
işğal olunmuş ərazilərindən dərhal, tam və qeyd-şərtsiz çıxarılmasına dair qətnamələrinin yerinə yetirilməsi
tələb edilib. Pakistan Senatı eyni zamanda beynəlxalq ictimaiyyəti və beynəlxalq təşkilatları Ermənistanı bu
qərarları yerinə yetirməyə səsləməyə çağırıb. Qətnaməyə görə beynəlxalq ictimaiyyət bu soyqırım üçün
məsuliyyət də müəyyən edə bilər.
Meksika Senatının qəbul etdiyi qərarda da 1992-ci il fevralın 25-26-da Dağlıq Qarabağın Xocalı şəhərində
baş vermiş faciə soyqırım adlandırılıb. Bu qərarı hələ iki ay öncə bu barədə qərar qəbul olunanda ekspertlər
bunun Xocalı soyqırımını tanıması istiqamətində mühüm presedent olacağını proqnozlaşdırırdılar. Hər halda
Kolumbiya Senatının məlum qərarı da müsbət faktdır və dünya ictimaiyyəti tərəfindən Xocalı faciəsinin
azərbaycanlılara qarşı soyqırım aktı kimi tanınmasında əhəmiyyətli olacaq. Eyni zamanda nəzərə almaq
lazımdır ki, bu qərar məhz erməni yalanlarının, qondarma erməni soyqırımının ildönümü günü qəbul olunub.
Kolumbiya Senatı bununla 100 ilə yaxındır ki, dünya ictimaiyyətinə yalanlar sırıyan erməni lobbisinin siyasətini
də alt-üst etdi. Bu qərar Azərbaycan xalqının fəlakət və faciəsi, əsasən Xocalı əhalisinin erməni silahlı qüvvələri
tərəfindən kütləvi qətlə yetirilməsi, ümumilikdə işğal olunmuş ərazilərdə etnik təmizləmə haqqında həqiqətlərin
dünyaya çatdırılması baxımından ciddi əhəmiyyətə malikdir. Azərbaycan dövlətinin xarici siyasətində prioritetə
çevrilən bu xətt erməni lobbisinin yüz ildən bəri formalaşdırdığı mifi dağıtmağa başlayıb.
Qısa müddət ərzində iki aydan bir az artıq zaman kəsiyində erməni vandalizminin üç dövlət tərəfindən
rəsmən tanınması böyük uğur sayılmalıdır. Eyni zamanda bu xətt bütün imkanlar səfərbər edilərək davam
etdirilməlidir. Latın Amerikasının iki ölkəsinin və İslam aləmində böyük nüfuza malik olan Pakistan tərəfindən
tanınması Ermənistan və erməni diasporası üçün sarsıdıcı zərbədir. Ən azından ona görə, Xocalı faciəsinin
soyqırım kimi tanınması barədə qərarlar Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinə dair bir çox beynəlxalq
sənədlərin şərtlərinin yerinə yetirilməsinin vacibliyinin bu qərarda əksini tapması baxımından da mühüm önəm
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kəsb edir. Bu sənədlərdə əsasən işğal olunmuş ərazilərin azad edilməsi, məcburi köçkünlərin öz doğma
yurdlarına qayıtması qeyd olunur.
Qeyd edək ki, Xocalı şəhəri 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə keçmiş sovet ordusu hərbçilərinin və
hərbi texnikasının dəstəyilə erməni hərbi birləşmələri tərəfindən işğal olunub. Hərbi əməliyyat dinc əhalinin
kütləvi öldürülməsi ilə müşayiət olunub. 600-dan çox adam, o cümlədən qocalar, qadınlar və uşaqlar qətlə
yetirilib.
Cahangir
“Xalq Cəbhəsi”.-2012.-24 aprel.-N 69.-S.5.
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Kolumbiya Xocalı hadisələrini soyqırımı kimi tanıdı
Bu ölkənin Senatında Azərbaycan torpaqlarının işğalı haqqında sənəd qəbul edilib
Kolumbiya Senatında Azərbaycan torpaqlarının işğalı haqqında sənəd qəbul edilib. Bu barədə
jurnalistlərə açıqlamasında Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Elman Abdullayev
bildirib.
Senatın qəbul etdiyi sənəddə Xocalıda baş vermiş cinayət soyqırımı adlandırılıb. Sənədə əlavədə
Azərbaycana qarşı təcavüz siyasətinin tarixi, Azərbaycanın mövqeyi, Qarabağ və ətrafındakı 7 rayonun
ermənilərin işğalı altında olduğu, 1 milyona yaxın azərbaycanlının qaçqın və məcburi köçkün düşdüyü bildirilir,
əhaliyə qarşı zorakılıq, insan hüquqlarının pozulması pislənilir.
E. Abdullayev bildirib ki, Latın Amerikası ölkələri arasında Meksikadan sonra Kolumbiya da
Xocalıda baş verən hadisələrə soyqırımı kimi qiymət verib. Qərar Senatdan öncə onun II Konstitusional Daimi
Komitəsində (Müdafiə və Xarici İşlər üzrə Komitə) irəli sürülüb. Sənədin təsdiqi üçün tələb olunan 102 səs
toplanıb və sənəd yekdilliklə qəbul olunub.
Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Elman Abdullayev söylədi ki, Kolumbiya
Senatının qərarında deyilir: Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ və onun ətrafındakı 7 rayonun
ərazisinin qanunsuz hərbi işğalı, həmçinin Azərbaycan Respublikası əhalisinə qarşı təcavüz, ölümlər, fiziki
işgəncələr, əzablar və onların insan hüquqlarının pozulması ilə nəticələnmiş hərəkətləri, xüsusən də Xocalı
soyqırımı zamanı, həmçinin tərəflər arasında bərqərar olmuş atəşkəs rejiminin pozulması və döyüş
əməliyyatlarının yenidən başlanması və indiyədək baş verənləri qəbul etmir.
Senatın II Daimi Komitəsi tərəflərin ərazi bütövlüyünü dəstəklədiyini qeyd edir və beynəlxalq
təşkilatların həyata keçirdiyi müxtəlif mexanizm vasitəsilə həlli yollarını tapılmadığına dərindən təəssüflənir.
Hər iki tərəfin ərazi bütövlüyünə və beynəlxalq miqyasda tanınmış sərhədlərinə hörmətlə yanaşır. Eyni zamanda
Komitə Ermənistan hökumətini BMT TŞ-nin 822, 853, 874, 884 saylı qətnamələrinin yerinə yetirməyə çağırır.
Xocalı soyqırımının dünya ictimaiyyəti tərəfindən siyasi və hüquqi qiymətləndirilməsi istiqamətində
Azərbaycan diplomatiyasının apardığı siyasətin tərkib hissəsi kimi qiymətləndirilə bilər. Hər zaman qeyd
etdiyimiz kimi Azərbaycanın xarici siyasəti onun ən başlıca prioriteti olan Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin həllinə yönələcək və Azərbaycan haqqında dolğun və ətraflı məlumatlar, Azərbaycan
xalqının üzləşdiyi faciələr haqqında dünya ictimaiyyətinə çatdırılması və ən önəmlisi dünya ictimaiyyətinin
diqqətini siyasi və hüquqi cəhətdən qiymətləndirilməsi yönəldilməsinə istiqamətində davam etdirilir.
Xocalı soyqırımının tanınması silsiləsi davam etdirilir. Soyqırımı Meksika və Kolumbiyadan öncə, halhazırda ABŞ-da Nyu-Cersi, Texas ştatları, Pakistan Senatının Xarici Əlaqələr Komitəsində də tanınıb. Xocalı
soyqırımının dünya ictimaiyyətinə tanıdılması işləri davam edib, edir və edəcək".
“Şərq”.-2012.-24 aprel.-№70.-S. 2.
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Kolumbiya Senatının üzvü Xocalı soyqırımının 21-ci ildönümü ilə əlaqədar
Azərbaycan xalqı ilə həmrəyliyini ifadə etmişdir
Kolumbiya Senatının xarici əlaqələr komitəsinin üzvü Aleksandra Pirakive Azərbaycan Prezidentinə
və Milli Məclisin sədrinə Xocalı soyqırımının 21-ci ildönümü ilə əlaqədar məktub göndərmişdir.
Bu sözləri Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Elman Abdullayev fevralın 19-da
demişdir. Bildirilmişdir ki, senator məktubunda Xocalı soyqırımının 21-ci ildönümü ilə əlaqədar Azərbaycan
xalqı ilə həmrəyliyini ifadə etmişdir.
Məktubda vurğulanmışdır ki, Kolumbiya Senatı Azərbaycan xalqının iztirablarını anlayır və faciənin
günahkarlarını qınayır. Zorakılıq unudulmamalıdır və bu cür vəhşiliklərin qarşısının alınması üçün səylərin
göstərilməsi vacibdir.
Xocalı soyqırımının dünyada tanınmasının ildən-ilə genişləndiyini qeyd edən E.Abdullayev demişdir:
"İnsanlığa qarşı bu qəddar cinayətlərin günahkarları əməllərinə görə cavab verəcəklər. Bu, Azərbaycan xarici
siyasətinin prioritetlərindən biridir".
“Azərbaycan”.-2013.-20 fevral.-N 39.-S.2.
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Kolumbiya Konqresinin Nümayəndələr Komitəsi
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və Xocalı soyqırımına dair
qərar qəbul etmişdir
Azərbaycan Respublikasının Meksika Birləşmiş Ştatlarındakı səfirliyindən verilmiş məlumata əsasən,
cari il iyulun 30-da Kolumbiya Respublikası Konqresinin Nümayəndələr Palatasının Xarici İşlər və Milli
Müdafiə Məsələləri üzrə II Komitəsi Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və Xocalı
soyqırımına dair qərar qəbul etmişdir.
Kolumbiya Konqresinin Nümayəndələr Palatasının sədri Hernan Penaqos Xiraldo tərəfindən irəli sürülən
"Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi" adlı qərar layihəsi Palatanın II Komitəsində səsverməyə qoyulmuş və
yekdilliklə qəbul edilmişdir.
Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirmişlər ki, sənəddə Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ regionu
və onun ətrafındakı yeddi rayonun Ermənistan tərəfindən işğal olunması, bu hərbi təcavüz nəticəsində
Azərbaycan əhalisinə qarşı törədilmiş cinayətlər, o cümlədən dinc əhalinin öldürülməsi və əlil edilməsi,
Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqlarının pozulması, xüsusilə Xocalıda baş vermiş soyqırımı aktı və tərəflər
arasında bərqərar edilmiş atəşkəs rejiminin pozulması qətiyyətlə pislənilmişdir.
Qərarda həmçinin Azərbaycan və Ermənistanın beynəlxalq miqyasda tanınmış sərhədlərinə hörmət
prinsiplərini rəhbər tutaraq Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının 822, 853, 874 və 884 saylı
qətnamələrinin yerinə yetirilməsi barədə Ermənistan Respublikası hökumətinə çağırış ifadə edilmişdir.
Bildirilir ki, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinə dair Kolumbiya Konqresinin Nümayəndələr Palatasının
sədri Hernan Penaqos Xiraldo tərəfindən Xarici İşlər və Milli Müdafiə Məsələləri üzrə II Komitəsinin üzvləri
üçün hazırlanan altı səhifəlik icmalda bu münaqişə, eləcə də Azərbaycan torpaqlarının 20 faizinin Ermənistan
tərəfindən işğal edilməsi və bu işğalın regionda sülhə və əmin-amanlığa təhdid olması, rəsmi Yerevanın
təcavüzkar siyasəti nəticəsində bir milyondan artıq azərbaycanlının öz yurdlarından qaçqın və məcburi köçkün
düşməsi barədə ətraflı məlumat verilmiş və pislənilmişdir.
İcmalda münaqişənin tarixinə nəzər salınır və Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın Xocalı
şəhərində törətdikləri soyqırımının ağır nəticələri barədə məlumat verilir. İcmalın sonunda Hernan Penaqos
Xiraldo Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ regionunun və ətraf rayonlarının Ermənistan tərəfindən işğalının
xronologiyasını verir və işğalın qarşısının alınması və Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycan ərazilərindən
dərhal və qeyd-şərtsiz çıxarılmasını tələb edən BMT Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi dörd qətnamə barədə
faktları diqqətə çatdırır.

“Azərbaycan”.-2013.-2 avqust.-N 168.-S.1.

212

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

XX əsrin faciəsi Xocalı soyqırımı

“Xocalıya Ədalət”-in Kolumbiya presedenti
Azər Həsrət: «Kolumbiya BMT üzvüdür, eyni zamanda Güney Amerika Xalqları Birliyi, Sakit Okean
Alyansı kimi təşkilatlarda söz sahibidir»
Vazeh Əsgərov: «Kolumbiya 24 aprel 2012 ildə Xocalı soyqırımını rəsmən tanımış digər 6 respublika
sırasındadır»
Elçin Xalidbəyli: «Bu, Xocalı soyqırımının daha çox xarici dövlət tərəfindən tanınmasına stimul
verəcək»
Kolumbiya Respublikası Konqresinin Nümayəndələr Palatasının Xarici İşlər və Milli Müdafiə Məsələləri
Üzrə 2-ci Komitəsi Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi və Xocalı soyqırımına dair qərar qəbul edib. Kolumbiya
Konqresinin Nümayəndələr Palatasının sədri Hernan Penaqos Xiraldo tərəfindən irəli sürülən «ErmənistanAzərbaycan münaqişəsi» adlı qərar layihəsi Palatanın 2-ci Komitəsində səsverməyə qoyulub və yekdilliklə
qəbul edilib.
Sözügedən sənəd Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ regionu və onun ətrafındakı yeddi rayonun Ermənistan
tərəfindən işğal olunması, bu hərbi işğal nəticəsində Azərbaycan əhalisinə qarşı törədilmiş cinayətlər, o
cümlədən dinc əhalinin öldürülməsi və əlil edilməsi, Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqlarının pozulması,
xüsusilə Xocalıda baş vermiş soyqırım aktı və tərəflər arasında bərqərar edilmiş atəşkəs rejimin pozulması
qətiyyətlə pislənilib.
Qərarda həmçinin, Azərbaycan və Ermənistanın beynəlxalq miqyasda tanınmış sərhədlərinə hörmət
prinsiplərini rəhbər tutaraq, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının 822, 853, 874 və 884 saylı
qətnamələrinin yerinə yetirilməsi barədə Ermənistan hökumətinə çağırış ifadə edilib. Hernan Penaqos Xiraldo
tərəfindən komitə üzvləri üçün hazırlanan altı səhifəlik icmalda Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, eləcə də
Azərbaycan torpaqlarının 20 faizinin Ermənistan tərəfindən işğal edilməsi və bu işğalın regionda sülhə və əminamanlığa təhdid olması, rəsmi Yerevanın təcavüzkar siyasəti nəticəsində bir milyondan artıq azərbaycanlının öz
yurdlarından qaçqın və məcburi köçkün düşməsi barədə ətraflı məlumat verilib və pislənilib.
İcmalda münaqişənin tarixinə nəzər salınır və Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın Xocalı
şəhərində törətdiyi soyqırımın ağır nəticələri barədə məlumat verilir. İcmalın sonunda Hernan Penaqos Xiraldo
Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ regionunun və ətraf rayonlarının Ermənistan tərəfindən işğalının xronologiyasını
verir və adıçəkilən işğalın qarşısının alınması və Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycan ərazilərindən
dərhal və qeyd-şərtsiz çıxarılmasını tələb edən BMT Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi dörd qətnamə barədə
faktları diqqətə çatdırır.
Bu qərar Xocalı soyqırımının tanıdılması prosesinə necə təsir edə bilər?
Politoloq Elnur Eltürk bildirdi ki, ümumiyyətlə, son illər Xocalı soyqırımının Meksika, Pakistan senatında
tanınmasını bu istiqamətdə gedən uğurlu işlərin nəticəsi hesab etmək olar. Onun sözlərinə görə, bu nəticəni
Azərbaycan tərəfinin yürütdüyü düzgün təbliğatın nəticəsi kimi dəyərləndirməliyik: «Həmçinin, Heydər Əliyev
Fondu tərəfindən aparılan Xocalıya Ədalət kampaniyası bu prosesə öz müsbət töhfəsini verir. Azərbaycan
dövlətinin son illər Latın Amerikası ölkələri ilə əlaqələrinə xüsusi önəm verməsi və orada səfirliklərimizin
fəaliyyət göstərməsi, qarşılıqlı səfərlərin təşkili rəsmi Bakının bu regionla bağlı daha fəal siyasət yürüdəcəyini
göstərir. Hesab edirəm ki, Kolumbiya parlamentində Xocalı soyqırımının tanınması, başqa dövlətlər üçün
presedent ola bilər. Bu eyni zamanda erməni diasporunun yüz ildir ki, qondarma soyqırımla bağlı apardığı
təbliğata qarşı böyük zərbədir. Artıq, dünya birliyi gerçəklikləri görməyə başlayıb. Bu işləri davam etdirilməli
və Ermənistanın iç üzü açılıb ortaya qoyulmalıdır».
Siyasi şərhçi Azər Həsrət bildirdi ki, istənilən ölkənin, hətta adi bir əyalətin belə Azərbaycan həqiqətlərini
rəsmən tanıması, Xocalı kimi bir soyqırımına hüquqi qiymət verməsi ölkəmizin xeyrinədir: «Bu baxımdan
Kolumbiyanın bu aktını çox önəmli addım hesab edirəm. Düzdür, kimsə düşünə bilər ki, Kolumbiya dünya
siyasi səhnəsində elə də ciddi rolu olmayan bir ölkədir və qəbul etdiyi qərar çox da işə yaramaya bilər. Ancaq
nəzərə almaq lazımdır ki, Kolumbiya da BMT üzvüdür, eyni zamanda Güney Amerika ölkələri arasında
özünəməxsus yeri var, üstəlik də Güney Amerika Xalqları Birliyi, Xalqların And Birliyi, Sakit Okean Alyansı
kimi təşkilatlarda söz sahibidir. Yəni Kolumbiya bizim düşündüyümüz qədər də önəmsiz bir ölkə deyil, əksinə,
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Güney Amerikada söz sahibi sayıla biləcək ölkələr sırasındadır. Bu baxımdan həmin ölkənin Xocalı soyqırımını
tanıması ona qonşu və yaxın olan ölkələrə də təsir göstərə bilər».
Strasburq Universitetinin doktoru Vazeh Əsgərov vurğuladı ki, bu qərar Azərbaycan dövlətinin və
diasporunun uzun illər boyu ədalətin bərqərar olması yolunda apardıqları işin nəticəsidir. Onun sözlərinə görə,
1992-ci il fervalın 26-da Azərbaycan xalqına qarşı törədilən Xocalı soyqırımı ölkəmizin tarixinə ən dəhşətli və
faciəli səhifələrdən biri kimi daxil olub: «Bu 20 ildə Xocalı qaçqınlarının simasında özünü azərbaycanlı sayan
bütün soydaşlarımız bu haqsızlığın tanınması istiqamətində fəaliyyət göstərmiş və BMT, Avropa İttifaqı və
Avropa Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatlarına müraciətlər ünvanlamış, erməni hərbi təcavüzü nəticəsində
başımıza gələn bəlaya laqeyd qalmamaqlarını dilə gətirmişlər. Onu da qeyd edim ki, beynəlxalq konvensiyalar
və ümumbəşəri qanunlar Xocalı faciəsi kimi soyqırımları pisləyir, yolverilməz olduğunu bildirir və Azərbaycan
BMT-nin 1948-ci il 9 dekabr tarixli «Soyqırım cinayətinin qarşısının alınması və ona görə cəzalar haqqında»
konvensiyasını rəhbər tutaraq, Ermənistan Respublikasına qarşı BMT-nin Beynəlxalq məhkəməsində iddia
qaldırmaq üçün bütün hüquqi əsaslara malikdir».
O, həmçinin əlavə etdi ki, iyulunun 30-da Kolumbiya Respublikası Konqresinin Nümayəndələr Palatasının
Xarici İşlər və Milli Müdafiə Məsələləri Üzrə 2-ci Komitəsinin qərarı təqdirəlayiqdir: «Qeyd edək ki,
Kolumbiya parlamenti 24 aprel 2012 ildə Xocalı soyqırımını rəsmən tanımış digər 6 respublika sırasındadır.
Sözügedən sənəd Ermənistan tərəfindən Dağlıq Qarabağ regionunu və onun ətrafındakı yeddi rayonun işğal
olunmasını, Azərbaycan əhalisinə qarşı törədilmiş cinayətlər, o cümlədən dinc əhalinin öldürülməsi və əlil
edilməsi, soyqırım aktı və tərəflər arasında bərqərar edilmiş atəşkəs rejimin pozulması qətiyyətlə pisləyir və
BMT Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi dörd qətnamə barədə faktları diqqətə çatdırır. Əminəm ki, yaxın
gələcəkdə Azərbaycan həqiqətlərinin, haqq səsinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında görülən işlər daha da
geniş vüsət alacaq, bu səpkidə veriləcək qərarlar öz torpaqlarını itirmiş on minlərlə soydaşımızın yenidən öz
yurdlarına dönməyinə yol açacaq».
Siyasi şərhçi Elçin Xalidbəyli isə diqqətə çatdırdı ki, bu, ölkəmiz üçün olduqca əhəmiyyətli bir hadisədir:
«Çünki həmin qərar eynilə Azərbaycanın maraqlarına, mövqeyinə uyğun gəlir. Ən əsasısa bu qərar beynəlxalq
hüquq normalarını da özündə tamamilə əks etdirir. Təbii ki, hər hansı xarici ölkədə belə bir qərarın qəbul
edilməsi Azərbaycanın xarici siyasət idarəsinin aktivinə yazılmalıdır. Çünki belə sənədlər təsadüfən qəbul
edilmir. Şübhəsiz ki, bu tipli qərarların qəbulu üçün Dağlıq Qarabağ münaqişəni xarici dövlətlərin rəsmi
dairələrinə fundamental şəkildə izah etmək, problemin mahiyyətini incəliklərinə qədər açmaq lazımdır. Deməli,
Azərbaycanın lobbiçilik fəaliyyəti bu önəmli işin öhdəsindən gəlinməsi üçün yetərli olub. Və Kolumbiya
parlamentində qəbul edilmiş bu qərarı Azərbaycan diplomatiyasının uğuru hesab etmək mümkündür. Heç
şübhəsiz ki, bu cür qərarlar Xocalı soyqırımının bütün dünyada tanıdılması prosesinə böyük töhfələr verə bilər.
Çünki Kolumbiya Dağlıq Qarabağ münaqişəsində maraqlı tərəflərdən deyil, üstəlik, Cənubi Qafqaz regionuyla
yaxından-uzaqdan heç bir əlaqəsi yoxdur. Ancaq bu dövlətin qəbul etdiyi Xocalı qərarı bütün dünyaya kimi
haqlı, kimin haqsız olduğunu birmənalı şəkildə göstərir. Digər dövlətlər üçün də örnək rolunu oynayır. Üstəlik,
qondarma «erməni soyqırımı»nı tanımış bəzi dövlətləri də çətin vəziyyətə salır. Yəni əslində əsl təcavüzkarın və
soyqırım törədənin, işğalçının məhz ermənilər olduğunu göstərir. Bu baxımdan, belə qərarların erməni
diasporunun qondarma «erməni soyqırımı» ilə bağlı sərsəmləmələrin təbliği prosesini də əhəmiyyətdən salır.
Xatırladaq ki, Xocalı soyqırımını indiyə qədər Kolumbiyadan başqa, Pakistan, Meksika və ABŞ-ın bir sıra
ştatlarının parlamentlərində tanıyıblar. Və bu, güclü erməni diasporu qarşısında qazanılmış kifayət qədər ciddi
uğurlardandır. Bu baxımdan, hesab etmək olar ki, Xocalı soyqırımının beynəlxalq aləmdə tanıdılması prosesi
bundan sonra da uğurla davam etdiriləcək. Və Kolumbiya parlamentində qəbul edilmiş qərar da Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin ədalətli həllinə, eləcə də Xocalı soyqırımının daha çox xarici dövlət tərəfindən tanınmasına
stimul verəcək».
«Olaylar» İnformasiya Agentliyinin siyasi şərhçisi Elman Cəfərli dedi ki, Kolumbiya senatının çıxardığı
Azərbaycan ərazilərinin işğalı ilə bağlı qərar təqdirəlayiqdir. Onun sözlərinə görə, qərarda əlavədə Azərbaycana
qarşı təcavüzkar siyasətin tarixi haqqında məlumat verilib, Azərbaycanın mövqeyi əks olunub, o cümlədən
Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ regionu və onun ətrafındakı digər 7 rayonun Ermənistan tərəfindən təcavüzə
məruz qaldığı və indi qədər Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal altında saxlanması əks olunub:
«Bundan öncə Meksika parlamenti də analoji qərar çıxarmışdı. Xocalı soyqırımına dair Azərbaycanın xeyrinə
qərarlar Serbiya və ABŞ-ın Arkanzas ştatının qanunverici orqanlarında da çıxarılıb. Bütün bunlar Azərbaycan
dövlətinin Qarabağ diplomatiyasının uğuru kimi qiymətləndirilməlidir. Dünya azərbaycanlılarının qurultayında
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev «müdafiədən hücum diplomatiyasına keçməliyik» bəyanatını vermişdi. Bu
bəyanatdan sonra ölkənin xarici siyasət idarəsi və diaspora təşkilatlarımız fəallığı artırırdı. Artıq nəticə və
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uğurlarımız var. Hesab edirəm ki, Kolumbiya parlamentinin bu qərarı «güclü və məğlubedilməz erməni
diasporası» mifini bir daha dağıtdı. Azərbaycan iqtisadi və hərbi cəhətdən Xocalı soyqırımını törətmiş işğalçı
Ermənistandan güclüdür. Xocalı soyqırımını tanıtma kampaniyasında qazandığımız nəticələr onu göstərir ki,
yaxın zamanlarda diaspora və lobbiçilik sahəsində də üstünlük bizim tərəfimizdə olacaq. Dünya ictimai rəyini
tam olaraq öz xeyrimizə dəyişə biləcəyik.
Əli.
“Xalq Cəbhəsi”.-2013.-3 avqust.-N 139.-S.9.
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Kolumbiya Senatı Xocalı soyqırımının 25-ci ildönümü ilə bağlı qərarnamə qəbul edib
Kolumbiya Respublikasının Senatı Xocalı soyqırımının 25-ci ildönümü ilə bağlı qərarnamə qəbul edib.
Azərbaycanın bu ölkədəki səfirliyindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Kolumbiya Senatının vitseprezidentinin, xarici əlaqələr və milli müdafiə komissiyasının prezidentinin, eləcə də senatorların imzaladığı bu
qərarnamə Senat tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Kolumbiyadakı diplomatik nümayəndəliyinin rəhbəri
Ramil Fərzəliyevə təqdim edilib.

Sənəddə bildirilir ki, Senat üzvləri Xocalı soyqırımının 25-ci ildönümü ilə bağlı bu faciəvi günün yüzlərlə
qurbanının xatirəsini anaraq, Azərbaycan xalqı ilə həmrəyliyini bildirir.
Qərarnamədə 25 il əvvəl - 1992-ci il fevralın 26-da Ermənistan qoşunları və Dağlıq Qarabağdakı
separatçılar tərəfindən yüzlərlə azərbaycanlı qadının, uşağın və qocanın qətl edilməsi ilə bağlı şiddətli faktların
dünya tarixində bir daha təkrarlanmamasının vacibliyi qeyd olunur.
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Kolumbiya xalqının da mənasız müharibədən uzun illər əziyyət çəkdiyi bildirilib, Azərbaycan və
Ermənistan xalqlarının da münaqişəni sülh razılaşması ilə həllinə dair Kolumbiyanın arzusu ifadə edilir.
Qərarnamədə BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının 822, 853, 874, 884 saylı qətnamələrini yerinə yetirərək
Ermənistan qoşunlarının Dağlıq Qarabağ da daxil olmaqla işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərindən çəkilməsi ilə
bağlı Ermənistana çağırış edilir.
Azərbaycan xalqının daim beynəlxalq instansiyalara müraciət edərək insan haqları, beynəlxalq humanitar
haqlar və ərazi bütövlüyü hüququnun qorunması zəmanəti ilə sülhə nail olmaq üçün Ermənistan xalqı ilə
danışıqların aparılması üçün göstərdiyi səylərinin alqışlandığı qərarnamədə bildirilir. Bu qərarnamə ilə
Azərbaycan xalqına Kolumbiya Senatının dəstəyinin ifadə edildiyi göstərilir.
Ramil Fərzəliyev ədaləti dəstəklədiyinə, Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə ehtirama və
münaqişədən əziyyət çəkən Azərbaycan xalqına göstərilən dəstəyə görə xalqımız və hökumətimiz adından
Kolumbiya Senatına təşəkkür edib.
Qeyd edək ki, Kolumbiya Senatında 2012-ci ildə də “Azərbaycan Respublikası ərazisinin işğal edilməsi”
barədə qərar qəbul edilib.
Azərbaycan.-2017.-19 mart.-№61.-S.10.
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Kolumbiya Senatı Xocalı soyqırımının 29-cu ildönümü ilə əlaqədar bəyanat qəbul edib
Kolumbiya Senatının xarici əlaqələr daimi Komissiyası və yuxarı palatada fəaliyyət göstərən KolumbiyaAzərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupu tərəfindən Xocalı soyqırımının 29-cu ildönümü ilə əlaqədar
bəyanat qəbul edilib.

Azərbaycanın bu ölkədəki səfirliyindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Senatın birinci vitse-spikeri,
adıçəkilən daimi komissiyanın sədri və çoxsaylı senatorlar tərəfindən imzalanmış sənəddə 1992-ci il fevralın 26da Xocalı şəhərində azərbaycanlı mülki əhaliyə qarşı soyqırımı törədildiyi, bu zaman 63-ü uşaq, 106-sı qadın və
70-i yaşlı olmaqla, 613 dinc sakinin qətlə yetirildiyi qeyd olunur.
Çoxsaylı dünya ölkələrinin qanunverici orqanları tərəfindən tanınmış Xocalı soyqırımının 29-cu
ildönümünün Kolumbiya Senatı tərəfindən qeyd edildiyi və faciə qurbanlarının xatirəsinin yad olunduğu
bildirilir.
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Həlak olmuş soydaşlarımızla əlaqədar dost ölkə olaraq Kolumbiyanın Azərbaycan hökuməti və xalqına
həmrəyliyi və başsağlığı diləkləri çatdırılır, eləcə də bu kimi faciələrin bir daha baş verməməsi, regionda
möhkəm və davamlı sülhün bərqərar olmasına dair arzu ifadə edilir.
AZƏRTAC
2021, 26 fevral
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Qvatemala Konqresi
Qvatemala Konqresində Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzünü pisləyən qətnamə
qəbul edilib
Qvatemala Konqresində Azərbaycan Respublikasının suveren ərazisinin istilasını və hərbi işğalını
pisləyən, eləcə də Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin beynəlxalq hüquq normalarına və BMT-nin qətnamələrinə
uyğun olaraq sülh yolu ilə nizamlanması üçün Ermənistan Respublikasına çağırış edilən qətnamə səs çoxluğu ilə
qəbul edilib.
Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, qəbul
edilmiş qətnamədə 1992-ci il fevralın 26-da Xocalı şəhərində dinc əhaliyə qarşı soyqırımı aktının törədilməsi
pislənilir.
Sənəddə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən tərəfləri
dialoqa, münaqişənin həlli üçün mexanizm hazırlamağa çağıran və beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlər
çərçivəsində ərazi bütövlüyü prinsipinə hörməti tələb edən qətnamələrin qəbul edildiyi, Qvatemalanın BMT-yə
üzv dövlət kimi beynəlxalq hüquqa hörmət çərçivəsində universal dəyərlərin təmin olunmasına tərəfdar olduğu
bildirilir.
AZƏRTAC
2015, 12 oktyabr
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Çexiya Respublikasının Parlamenti
Çexiya parlamenti Ermənistanı insanlığa qarşı cinayət törətməkdə
pisləyən qətnamə qəbul etmişdir
Çexiya Respublikası Avropa İttifaqının üzvləri arasında Ermənistanı dinc Xocalı sakinlərinin
qətliamına görə rəsmən pisləyən və bu hərəkətləri insanlığa qarşı cinayət kimi tanıyan ilk dövlət olmuşdur.
Fevralın 7-də ölkənin ali qanunvericilik orqanının Deputatlar Palatasının Beynəlxalq Əlaqələr Komitəsi
21 il əvvəl "erməni hərbi bölmələri tərəfindən Azərbaycanın işğal olunmuş Xocalı şəhərində 613 müdafiəsiz
dinc sakinin vəhşicəsinə qətlə yetirilməsi ilə törədilmiş qırğına görə" Ermənistanı pisləyən qətnaməni
yekdilliklə qəbul etmişdir.
Qəbul edilmiş sənəddə qeyd olunur ki, "bu qırğın haqqında dünyanın bir çox kütləvi informasiya
vasitələri məlumat yaymış və bu hadisə "Human Rights Watch/Helsinski" təşkilatı tərəfindən erməni hərbi
qoşunlarının münaqişə zonalarında dinc əhaliyə münasibətdə beynəlxalq hüququn adi normalarının pozulması
kimi bəyan edilmişdir".
Sənəddə xüsusi vurğulanır ki, "insanlığa qarşı törədilən bu cinayəti bir çox dünya hökumətləri də
pisləmişlər".
Qəbul edilmiş sənəddə o da qeyd edilir ki, "Azərbaycan torpaqlarının qonşu Ermənistan tərəfindən
işğalına son qoyulmasına çağıran BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının 822 (1993), 853 (1993), 874 (1993) və 884
(1993) saylı qətnamələri indiyədək yerinə yetirilməmişdir. BMT Baş Məclisi, Avropa Parlamenti, Avropa
Şurası və ATƏT-in Parlament Assambleyası öz qətnamələrində Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ
da daxil olmaqla suverenliyini və ərazi bütövlüyünü dəstəkləyirlər".
Nəhayət, yekdilliklə qəbul edilmiş qətnamənin sonuncu paraqrafında deyilir: "Çexiya Respublikası
Parlamentinin Deputatlar Palatasının Xarici Əlaqələr Komitəsi müdafiəsiz dinc əhaliyə qarşı törədilmiş etnik
təmizləməni, qırğın və soyqırımı hallarını törədilmə vaxtından və yerindən asılı olmayaraq pisləyir. Bütün bu
cür aktları pisləyən, qəbul edilmiş qətnamələrin ardıcıllıqla yerinə yetirilməsinə çağırırıq. Bu kontekstdə
Xocalıda törədilmiş qırğını insanlığa qarşı cinayət hesab edərək, onu pisləyir və rədd edirik. Bununla həmin
faciənin 21-ci ildönümünü anır və Azərbaycan xalqına başsağlığı veririk".
Beləliklə, Çexiya parlamenti Avropa İttifaqında Ermənistanı Xocalıda bəşəriyyət əleyhinə törətdiyi
cinayətlərə görə pisləyən ilk qanunverici orqan olmuşdur. Çexiya bu qətnamə ilə Dağlıq Qarabağ regionunu
Azərbaycan Respublikasının tərkib hissəsi kimi, Ermənistanı isə bu ərazini işğal etmiş, Xocalıda ən ağır
cinayətin törədilməsində təqsirkar olan dövlət kimi tanıdığını bir daha rəsmən təsdiq etmişdir.
Pərvanə QARAYEVA,
AzərTAc-ın xüsusi müxbiri
Praqa
“Azərbaycan”.-2013.-20 fevral.-S.2.
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Bosniya və Herseqovinanın Parlament Məclisinin Xalqlar Palatası
Bosniya və Herseqovinanın Parlament Məclisinin Xalqlar Palatası Azərbaycan Respublikasının
suverenliyinin və ərazi bütövlüyünün tanınması və hörmət olunmasına dair qətnamə qəbul etmişdir
Bakı, 26 fevral (AzərTAc). Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin həyata keçirdiyi
uğurlu xarici siyasət kursunun əməli nəticəsi olaraq, Bosniya və Herseqovinanın Parlament Məclisinin Xalqlar
Palatasının (yuxarı palata) məhz 21 il öncə qanlı Xocalı soyqırımının baş verdiyi gün - 2013-cü il fevralın 26-da
keçirilən iclasında mütləq səs çoxluğu ilə Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü və Xocalı soyqırımına dair rəsmi
sənəd – “Azərbaycan Respublikasının suverenliyinin və ərazi bütövlüyünün tanınması və hörmət olunması”na
dair qətnamə qəbul olunmuşdur.
Azərbaycanın Bosniya və Herseqovinadakı diplomatik nümayəndəliyindən AzərTAc-a bildirmişlər ki, bu
qətnamə Bosniya və Herseqovina parlamentinin tarixində bu qəbildən qəbul olunan ilk sənəddir.
Bosniya və Herseqovinada mövcud mürəkkəb siyasi mühitə, qarşıya çıxan bütün çətinliklərə, təzyiq və
maneələrə baxmayaraq, Heydər Əliyev Fondu tərəfindən həyata keçirilən “Xocalıya ədalət” kampaniyasının
tərkib hissəsi olaraq, Azərbaycan dövləti tərəfindən qarşıya qoyulmuş milli və dövlət maraqlarımıza xidmət
edən vacib, strateji məsələnin - Xocalı soyqırımının tanınması, yalnız xidmətləri olan vətənpərvər şəxslərin,
peşəkar diplomatların deyil, hər bir azərbaycanlının uğuru, xüsusilə ölkəmizin həyata keçirdiyi xarici siyasətin,
şəxsən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin konkret əməli fəaliyyətinin, uzaqgörən və
humanist siyasətinin məntiqi nəticəsidir.
Qətnamədə deyilir:
“BMT Nizamnaməsinin məqsəd və prinsiplərini, beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini əldə rəhbər
tutaraq, Xalqlar Palatasının deputatları:
- Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazi bütövlüyünə və suverenliyinə
hörmətlə yanaşdıqlarını təsdiqləyirlər və dəstəklərini ifadə edirlər.
- Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən qəbul
edilmiş bütün tövsiyə, qətnamə və bəyannamələrin, xüsusilə BMT Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi 4
qətnamənin (822, 853, 874 və 884 saylı qətnamələr) yerinə yetirilməsinə, eləcə də bütün erməni silahlı
qüvvələrinin Azərbaycan Respublikasının işğal olunmuş ərazilərindən dərhal, tamamilə və qeyd-şərtsiz
çıxarılmasına çağırırlar.
- Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zamanı, xüsusilə Xocalı şəhərində dinc əhalinin
milli və etnik zəmində kütləvi qırğınını bəşəriyyət əleyhinə cinayət və xalqların dinc birgə yaşamasına təhlükə
olaraq pisləyirlər və münaqişənin qurbanları, onların ailələrinin kədərinə tam şərik çıxırlar.
- Azərbaycan Respublikasının regional və beynəlxalq təhlükəsizliyinə yönəlmiş təhdidlərin aradan
qaldırılmasına zəmin yaradılması məqsədilə bütövlükdə öz ərazisi üzərində suverenliyinin bərpa olunması
istiqamətində səylərini alqışlayırlar.
- Regionda möhkəm sülhün və sabitliyin bərqərar olması məqsədilə ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində
aparılan sülh prosesinin sürətləndirilməsinin vacibliyini xatırladırlar.
- Hökumət və qeyri-hökumət qurumlarının iştirakı ilə yuxarıda göstərilən münaqişənin sülh yolu ilə
həllinə nail olunmasına töhfə verən beynəlxalq təşkilatların səylərini dəstəkləyirlər və qanunun aliliyi,
demokratiya, insan haqları və təməl azadlıqların universal sisteminə tam dəstəklərini ifadə edirlər”.
Qeyd edək ki, son dövrdə tarixi köklərə söykənən Azərbaycan ilə Bosniya və Herseqovina arasındakı əlaqələr
bütün istiqamətlər, o cümlədən siyasi, iqtisadi, mədəni, humanitar sahələrdə ciddi inkişaf etməkdədir.
İki ölkə arasında mədəni əlaqələr xüsusilə zəngin tarixə malikdir. Sarayevodakı Qazi Xosrov bəy
kitabxanasında dahi Azərbaycan şairlərinin, o cümlədən Nizami Gəncəvi və Məhəmməd Füzulinin əsərlərinin
əlyazmalarının aşkarlanması buna əyani sübutdur.
İkitərəfli dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin göstəricisi olaraq, 2011-ci ildə Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin təşəbbüsü və tapşırığına əsasən, Azərbaycan dövlətinin dəstəyi ilə Sarayevo şəhərindəki Bakı
küçəsində yenidənqurma və bərpa işləri həyata keçirilmiş, 2011-ci il noyabrın 8-də həmin küçənin rəsmi açılış
mərasimi keçirilmişdir.
2012-ci il fevralın 24-də Sarayevo şəhərində, Dobrinya çayı sahilində Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü
və təşkilatçılığı ilə yeni Azərbaycan-Bosniya və Herseqovina dostluq parkı salınmış, Bosniya və
Herseqovinanın dövlət və hökumət qurumlarının rəsmi siyasi razılığını əldə etməklə burada Xocalı və
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Srebrenitsa soyqırımlarını özündə əks etdirən memorial kompleks yaradılmış, abidə üzərində “Xocalı
soyqırımının qurbanlarının xatirəsinə (Azərbaycan, 25-26 fevral 1992-ci il)” sözləri həkk edilmişdir.
Sarayevonun ən müasir istirahət guşəsi adını qazanmış park və abidə hazırda paytaxt sakinləri və şəhərin
qonaqlarının ziyarət məkanına çevrilmişdir.
Azərbaycan ilə Bosniya və Herseqovina xalqları arasında tarixi baxımdan bənzər cəhətlərdən biri də hər
iki xalqın amansız təcavüzə məruz qalması və bəşəriyyətə qarşı qəsd kimi dəyərləndirilən Xocalı və Srebrenitsa
faciələrini yaşamalarıdır. Bu baxımdan Leyla xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə Xocalı soyqırımına dair memorial
kompleksin məhz Bosniya və Herseqovinanın paytaxtı Sarayevo şəhərində ucaldılması ciddi tarixi, siyasi və
mənəvi əhəmiyyətə malikdir.
Qeyd etmək lazımdır ki, Bosniya və Herseqovina soyqırımı aktının baş verdiyi tarixdən keçən 21 il
ərzində dünyada Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsini özündə əks etdirən bütöv memorial kompleksin
yaradıldığı ilk ölkədir.
Avropanın mərkəzində yerləşən, 1992-1995-ci illərdə qanlı müharibəyə səhnə olmuş, BMT və Haaqa
tribunalı tərəfindən soyqırımı kimi rəsmən tanınan Srebrenitsa faciəsinin yaşandığı bir dövlət olaraq, üçmillətli
(boşnak, serb və xorvat) Bosniya və Herseqovinanın Parlament Məclisinin Xalqlar Palatasında Xocalı
soyqırımını tanıyan qətnamənin qəbul edilməsi, heç şübhəsiz ki, öz növbəsində dünyada və Avropada ümumi
ictimai rəyin formalaşmasında və digər ölkələrin parlamentləri tərəfindən bu qəbildən olan addımların atılması
istiqamətində mühüm rol oynayacaqdır.
Azərbaycan həqiqətləri, Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü və onun ağır nəticələri, Xocalı
soyqırımının təbliği və tanınması istiqamətində işlərin aparılması bundan sonra da qətiyyətlə davam
etdiriləcəkdir.
AzərTAc
26 fevral 2013-cü il
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Bosniya və Herseqovina Parlament Məclisinin Xalqlar Palatasında Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünün, suverenliyinin dəstəklənməsinə və hörmət olunmasına dair yekdilliklə qətnamə
qəbul olunmuşdur
Bakı, 27 fevral (AzərTAc). Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin həyata
keçirdiyi uğurlu xarici siyasətin nəticəsi olaraq, Bosniya və Herseqovinanın Parlament Məclisinin Xalqlar
Palatasının (yuxarı palata) fevralın 26-da keçirilən iclasında mütləq səs çoxluğu ilə Ermənistanın Azərbaycana
təcavüzü və Xocalı soyqırımına dair rəsmi sənəd – “Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün və
suverenliyinin
dəstəklənməsi
və
hörmət
olunması”na
dair
qətnamə
qəbul
olunmuşdur.
AzərTAc qətnamənin fotosurətini və Azərbaycan dilinə tərcüməsini təqdim edir.
"Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün və
suverenliyinin dəstəklənməsi və hörmət olunması"na dair
QƏTNAMƏ
BMT Nizamnaməsinin məqsəd və prinsiplərini, beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini əldə rəhbər tutaraq,
Xalqlar Palatasının deputatları:
- Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazi bütövlüyünə və suverenliyinə
hörmətlə yanaşdıqlarını təsdiqləyirlər və dəstəklərini ifadə edirlər.
- Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən qəbul
edilmiş bütün tövsiyə, qətnamə və bəyannamələrin, xüsusilə BMT Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi 4
qətnamənin (822, 853, 874 və 884 saylı qətnamələr) yerinə yetirilməsinə, eləcə də bütün erməni silahlı
qüvvələrinin Azərbaycan Respublikasının işğal olunmuş ərazilərindən dərhal, tamamilə və qeyd-şərtsiz
çıxarılmasına çağırırlar.
- Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zamanı, xüsusilə Xocalı şəhərində dinc əhalinin
milli və etnik zəmində kütləvi qırğınını bəşəriyyət əleyhinə cinayət və xalqların dinc birgə yaşamasına təhlükə
olaraq pisləyirlər və münaqişənin qurbanları, onların ailələrinin kədərinə tam şərik çıxırlar.
- Azərbaycan Respublikasının regional və beynəlxalq təhlükəsizliyinə yönəlmiş təhdidlərin aradan
qaldırılmasına zəmin yaradılması məqsədi ilə bütövlükdə öz ərazisi üzərində suverenliyinin bərpa olunması
istiqamətində səylərini alqışlayırlar.
- Regionda möhkəm sülhün və sabitliyin bərqərar olması məqsədi ilə ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində
aparılan sülh prosesinin sürətləndirilməsinin vacibliyini xatırladırlar.
- Hökumət və qeyri-hökumət qurumlarının iştirakı ilə yuxarıda göstərilən münaqişənin sülh yolu ilə
həllinə nail olunmasına töhfə verən beynəlxalq təşkilatların səylərini dəstəkləyirlər və qanunun aliliyi,
demokratiya, insan haqları və təməl azadlıqların universal sisteminə tam dəstəklərini ifadə edirlər.
AzərTAc
27 fevral 2013-cü il
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Bosniya və Herseqovina da Ermənistanın təcavüzkar olduğunu təsdiq etdi
Prezident İlham Əliyevin yürütdüyü xarici siyasət strategiyası erməni məkrini ifşa etməkdə
davam edir
Bakı, 27 fevral (AzərTAc). Müasir dövrdə hər bir müstəqil dövlətin nüfuzu və qüdrəti həm də onun xarici
siyasət sahəsində qazandığı nailiyyətlərlə ölçülür. Dövlətçiliyin, müstəqilliyin, milli təhlükəsizliyin qorunması,
beynəlxalq aləmə çoxşaxəli inteqrasiyanın təmin olunması, enerji təhlükəsizliyinin, vətəndaşların firavan
yaşayışının təmin olunması xarici siyasətdə mühüm istiqamətlər kimi nəzərdən keçirilir. Diplomatiya hər bir
dövlətin beynəlxalq arenada mövqelərinin möhkəmlənməsinə, ümummilli problemlərinin həllinə yönəlir.
Milli Məclisin mətbuat xidmətindən AzərTAc-a bildirmişlər ki, iki gün öncə xalqımız miqyasına görə təkcə
Azərbaycan xalqına qarşı deyil, insanlıq əleyhinə törədilmiş Xocalı soyqırımının 21-ci ildönümünü qeyd etdi.
Bu faciənin soyqırımı olduğunu BMT-nin Soyqırımı Cinayətlərinin Qarşısının Alınması və Cəzalandırılması
haqqında Konvensiyasının, Ümumdünya İnsan Haqları Bəyannaməsinin, Vətəndaş və Siyasi Hüquqlar barədə
Beynəlxalq Sazişin, Fövqəladə Vəziyyətlərdə və Hərbi Münaqişələr Zamanı Qadınların və Uşaqların Müdafiəsi
Bəyannaməsinin, Yuqoslaviya Beynəlxalq Cinayət Tribunalı Nizamnaməsinin, Ruanda Beynəlxalq Cinayət
Tribunalı Nizamnaməsinin, Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin, Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin “Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında” 1998-ci il 26 mart tarixli Fərmanının müddəaları təsdiq
edir. Bir çox ölkələrin - Kolumbiya, Meksika, Pakistan, Çexiya, Rumıniya parlamentlərində və ABŞ-ın yeddi
ştatında (Texas, Arkanzas, Nyu-Cersi, Ceorcia, Mein, Massaçusets, Nyu-Meksika) Xocalı soyqırımına siyasi
qiymət verilmişdir. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan 56 ölkənin parlament nümayəndə heyəti ötən il
yanvarın 31-də Xocalı faciəsini beynəlxalq səviyyədə soyqırımı kimi tanımışdır.
Bəli, Azərbaycanın müqəddəs torpaqlarının işğalı hesabına öz ərazilərini daha da genişləndirməyi
qarşılarına məqsəd qoymuş erməni şovinistlərinin son iki əsrdə xalqımıza qarşı yürütdüyü etnik təmizləmə
siyasətinin tərkib hissəsi olan bu qəddar və amansız soyqırımı bəşər tarixinə ən dəhşətli terror aktlarından biri
kimi daxil olmuşdur.
Qarabağın qanlı-qadalı illərində dəhşətli qırğınlar törədilən, yer üzündən silinən bir isti yurd idi Xocalı.
Bu faciənin soyqırımı aktı olduğunu elə qətliamda əli körpə uşaq qanına batmış erməni “ideoloqlarından” olan
Zori Balayanın yazdığı “Ruhumuzun dirçəlişi” adlı kitabı sübut edir. Fevralın 26-da Xocalıda Xaçaturla ələ
keçirdikləri evə girərkən daşnakların 13 yaşlı bir türk uşağını pəncərəyə mismarlamasına və çox səs-küy
salmasın deyə anasının kəsilmiş döşünü onun ağzına soxaraq uşağın başından, sinəsindən və qarnından dərisinin
soyulmasına və 7 dəqiqə sonra qan itirərək dünyasını dəyişməsinə tamaşa etmək insanlığa sığarmı? Bunu yalnız
erməni xisləti daşıyan bir yazıçı öz əsərində sevinclə qeyd edə bilərdi. O erməni ki, ölmüş türk uşağının cəsədini
hissə-hissə doğrayaraq itlərə yem edir, hər gün bir uşağın başını kəsir və bir erməni kimi öz vəzifəsini yerinə
yetirdiyini etiraf edir. Budur əsl həqiqət, budur əsl erməni vəhşiliyi. Qəribədir ki, sivil dünya ölkələri və
beynəlxalq təşkilatlar belə, bu ağlasığmaz faciənin üstündən sükutla keçdilər.
İkinci Dünya müharibəsindən sonra, 1948-ci il dekabrın 9-da BMT-nin 260 A saylı qətnaməsi ilə qəbul
edilmiş “Soyqırımı cinayətinin qarşısının alınması və cəzalandırılması haqqında” Konvensiyasının yaradıcısı
olan bu qurumun Baş Məclisindən belə, o vaxt səs-səmir çıxmadı. Halbuki Xocalı soyqırımı öz xarakterinə görə
beynəlxalq kateqoriyalı bir cinayət idi. BMT-nin bu Konvensiyasının 2-ci maddəsində aydın deyilir ki, “milli,
etnik, irqi və dini bir qrupu qismən və ya tamam qətlə yetirmək soyqırımı adlanır”. Əgər adlanırsa və BMT-nin
üzvü olan dövlətlər bunu birmənalı olaraq qəbul edirlərsə, onda bəs niyə 21 ildir öz əməlləri ilə fəxr duyan
ermənilərə bu qədər loyal münasibət bəslənir?
Haqq nazilər, amma üzülməz. Bu gün Azərbaycan həqiqətləri, Ermənistanın ölkəmizə qarşı təcavüzü və
onun ağır nəticələri, Xocalı soyqırımının təbliği və tanınması istiqamətində aparılan işlər öz bəhrələrini
verməkdədir. Əminliklə söyləmək olar ki, dünyanın əksər ölkələrində Xocalı soyqırımı ilə bağlı müxtəlif
tədbirlər, yürüşlər, aksiyalar təşkil olunur. Artıq dünya dövlətləri bu faciənin əsl səbəbkarlarını yaxşı tanıyırlar.
Bu kampaniya xüsusən də Xocalı soyqırımının 20-ci ildönümü ilə bağlı ötən il Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevin xalqa müraciəti və Bakıda dövlət başçısının iştirakı ilə keçirilən ümumxalq yürüşündən sonra daha da
geniş vüsət aldı. Dünya Azərbaycan xalqının öz Prezidentinin arxasında olduğuna şahidlik etdi.
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində dövlət başçısının apardığı
siyasət və xalqın birliyi erməni diasporunu qorxuya saldı. Heydər Əliyev Fondunun həyata keçirdiyi “Xocalıya
ədalət” kampaniyası, xarici ölkələrdəki səfirliklərimizin və diaspor təşkilatlarımızın bu istiqamətdəki fəaliyyəti
ermənilərin məkrli siyasətini ifşa etməkdə davam edir. Eyni zamanda, Milli Məclis rəhbərliyinin və
225

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

XX əsrin faciəsi Xocalı soyqırımı

parlamentlərarası dostluq qruplarının, beynəlxalq təşkilatlardakı nümayəndə heyətlərinin qarşılıqlı səfərləri və
bu səfərlər çərçivəsində keçirilən görüşlərdə aparılan danışıqlar zamanı erməni təcavüzü daim əsas müzakirə
mövzusu olur.
Prezident İlham Əliyevin xarici siyasəti “Ən yaxşı müdafiə hücumdur!” taktikası üzərində qurması
nəticəsində Azərbaycan Avropa Şurası, ATƏT, Avropa İttifaqı, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, NATO Parlament
Assambleyası, BMT və digər mötəbər beynəlxalq təşkilatlarda Ermənistanın təcavüzkar dövlət kimi
tanınmasına nail olmuşdur. Böyük dövlətlərlə qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığı genişləndirmək, xaricdə güclü
diaspor və lobbi formalaşdırmaq dövlət başçısı İlham Əliyevin xarici siyasətinin prioritet məqsədləri sırasında
xüsusi vurğulana bilər.
Bu günlərdə isə daha bir ölkə erməni təcavüzünü ifşa etdi. Fevralın 26-da Bosniya və Herseqovinanın
Parlament Məclisinin Xalqlar Palatasının (yuxarı palata) məhz 21 il öncə qanlı Xocalı soyqırımının baş verdiyi
gün - 2013-cü il fevralın 26-da keçirilən iclasında mütləq səs çoxluğu ilə Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü
və Xocalı soyqırımına dair rəsmi sənəd - “Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün və suverenliyinin
dəstəklənməsi və hörmət olunması”na dair qətnamə qəbul olundu. Bu qətnamə Bosniya və Herseqovina
parlamentinin tarixində bu qəbildən qəbul olunan ilk sənəddir.
Qətnamədə bildirilir ki, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zamanı, xüsusilə Xocalı
şəhərində dinc əhalinin milli və etnik zəmində kütləvi qırğınını bəşəriyyət əleyhinə cinayət və xalqların dinc
birgə yaşamasına təhlükə olaraq pisləyirlər və münaqişənin qurbanlarının, onların ailələrinin kədərinə tam şərik
çıxırlar. Azərbaycanın doğru yolda olduğunu təsdiqləyən bu sənəddə ölkəmizin haqq səsinin beynəlxalq
təşkilatlar tərəfindən eşidilməsinin vacibliyi vurğulanır. Bosniya və Herseqovinanın Parlament Məclisinin
Xalqlar Palatasında Xocalı soyqırımını tanıyan qətnamənin qəbul edilməsi, heç şübhəsiz ki, öz növbəsində
dünyada və Avropada ümumi ictimai rəyin formalaşmasında və digər ölkələrin parlamentləri tərəfindən bu
qəbildən olan addımların atılması istiqamətində mühüm rol oynayacaqdır. Ölkə rəhbərliyinin böyük
uzaqgörənliklə yürütdüyü xarici siyasət strategiyası Azərbaycanın beynəlxalq aləmdəki rolunu getdikcə
möhkəmləndirməkdədir. Beynəlxalq arenada ölkəmizin ildən-ilə artan nüfuzu üzləşdiyimiz bütün problemlərin
milli maraqlarımıza uyğun qısa vaxt ərzində həll olunacağına əminlik yaradır.
Ermənistanın dünya miqyasında təcavüzkar dövlət kimi tanınmasına nail olmaq və Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünü təmin etmək, dünya siyasətini istiqamətləndirən böyük dövlətlərlə qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığı
genişləndirmək, xaricdə güclü diaspor və lobbi formalaşdırmaq dövlətimizin başçısı İlham Əliyevin xarici
siyasətinin prioritet məqsədləri sırasında xüsusi vurğulana bilər.
Məhz bu baxımdan Bosniya və Herseqovinanın Parlament Məclisinin Xalqlar Palatasının Ermənistanın
Azərbaycana təcavüzü və Xocalı soyqırımına dair qəbul etdiyi rəsmi sənəd Azərbaycan diplomatiyasının
növbəti uğurudur. İnanırıq ki, bundan sonra da Prezident İlham Əliyevin bu istiqamətdə apardığı məqsədyönlü
siyasət nəticəsində Azərbaycan həqiqətləri daha yüksək kürsülərdən dünyanın diqqətinə çatdırılacaq və
xalqımıza qarşı törədilən soyqırımı cinayətlərində iştirak edənlər ədalət məhkəməsi qarşısında cavab verəcəklər.
AzərTAc
27 fevral 2013-cü il
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Peru Respublikasının Konqresi
Peru parlamentində Xocalı soyqırımı ilə bağlı məsələ deputatlar tərəfindən
müzakirəyə çıxarılıb və qərar qəbul olunub
XİN mətbuat xidmətindən 525.az-a verilən məlumata görə, qərarda deyilir ki, 1987-ci ilin sonlarında
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin son mərhələsi başlayıb və ermənilər tərəfindən Xankəndindəki
azərbaycanlı əhaliyə qarşı hücumlarla daha da kəskinləşib: “1988 və 1989-cu illərdə ermənilərin hücumlarının
sayının artması və sonrakı illərdə keçmiş SSRİ-də siyasi stabilliyin olmaması yüz minlərlə azərbaycanlının
deportasiya olunmasına gətirib çıxarıb.
1992-ci il fevral ayının 25-dən 26-a keçən gecə Azərbaycanın Xocalı şəhərində azərbaycanlılara qarşı
dəhşətli qətliam baş verib. Qətliam nəticəsində qadın və uşaqların da daxil olduğu 613 insan öldürülüb, 1275
nəfər girov götürülüb, 150 nəfər itkin düşüb, 76-sı azyaşlı olmaqla 487 nəfər əlil edilib, 26 uşağın hər iki, 130
uşağın isə ən azı bir valideyni qətlə yetirilib.
Soyqırımı kimi qiymətləndirilən və tam şəkildə sənədləşdirilmiş bu hücumun ardınca Dağlıq Qarabağ və
ətrafındakı yeddi rayon Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunub”
Qərarda daha sonra BMT Təhlükəsizlik Şurasının bu münaqişə ilə bağlı 4 qətnamə qəbul etdiyi vurğulanır və
qətnamələrdən ətraflı söz açılır. Həmçinin qeyd edilir ki, bu qətnamələrlə BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası
suverenliyə hörmət, ərazi bütövlüyü və beynəlxalq sərhədlərin pozulmazlığı prinsiplərini bir daha təsdiq edib.
Qəbul olunmuş qərarda münaqişə nəticəsində Azərbaycan Respublikasına on milyardlarla dollar ziyanın
dəyməsi də öz əksini tapıb. Sözügedən sənəddə göstərilir ki, ATƏT-in Budapeşt Zirvə toplantısının qərarına
əsasın 12 may 1994-cü il tarixdə atəşkəs elan edilsə də, atəşkəsin pozulma halları davam etməkdədir və belə
hallar 2003-cü ildən bəri daha da intensivləşib.
Qərarın sonunda Peru Konqresinin Xarici Məsələlər Komissiyası Konqresin Plenar İclasına
aşağıdakıları təklif edir:
1. Ermənistan və Azərbaycan xalqlarının suverenliyinə tam hörmətini ifadə edərək, Peru
Respublikasının Konqresi, bu ölkələrin hökumətlərini münaqişəyə son qoymaq məqsədilə özlərinin
uyğun hesab etdiyi formatda və mümkün olan ən qısa müddətdə razılaşma əldə etməyə çağırır.
2. Xocalı qətliamının nümunəsində münaqişə qurbanlarına edilmiş ədalətsizliyin hələ də aradan
qaldırılmadığını xatırlayaraq, biz bəyan etməliyik ki, xalqlar arasında əlaqələrin möhkəmlənməsinə və
millətlər arasında harmoniyanın yenidən təsis edilməsinə töhfə verəcək mümkün tədbirlər istənilən sülh
razılaşmasının əsas elementi olmalıdır.
“525-ci qəzet”.-2013.-14 iyun.-N 106.-S.1.
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Panama Milli Assambleyası
Panama Milli Assambleyasında “Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycan
ərazilərinin işğal edilməsi”nə dair qətnamə qəbul edilmişdir
Bakı, 14 avqust (AzərTAc). Azərbaycan Respublikasının Meksika Birləşmiş Ştatlarındakı səfirliyindən
verilmiş məlumata əsasən Panama Milli Assambleyasında “Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycan
ərazilərinin işğal edilməsi”nə dair dörd saylı qətnamə qəbul edilmişdir.
Xarici İşlər Nazirliyindən AzərTAc-a bildirmişlər ki, qətnamə layihəsi Milli Assambleyanın plenar
iclasında səsverməyə çıxarılmış və yekdilliklə qəbul edilmişdir.
Qətnamədə Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ regionu və onun ətrafındakı yeddi rayonun
Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edilməsi, bu hərbi münaqişə zamanı və ondan sonra əhalimizin
hüquqlarının kobud şəkildə pozulması, xüsusən də 1992-ci ildə azərbaycanlılara qarşı Xocalıda təcavüzkar ölkə
tərəfindən törədilmiş soyqırımı qətiyyətlə pislənilmişdir.
Qətnamədə, həmçinin BMT Təhlükəsizlik Şurasının məlum dörd qətnamələrinə əməl edilməsi üçün
Ermənistan Respublikası hökumətinə çağırış ifadə edilmişdir.
AzərTAc
14 avqust 2013-cü il
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Honduras Milli Konqresi
Honduras Milli Konqresi Azərbaycan ərazilərinin işğalı və Xocalı soyqırımını tanıyan
qərar qəbul edib
Honduras Milli Konqresi 2014-cu ilin 17 yanvar tarixində Azərbaycan ərazilərinin işğalı və Xocalı
soyqırımını tanıyan № 333-2013 saylı Qərar qəbul edib.
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən APA-ya verilən məlumata görə, Honduras Milli Konqresinin qəbul
etdiyi bu qərar Konqresin Prezidenti və katibləri tərəfindən təsdiq edilib.
Bu qərar 2014-cu ilin 24 yanvar tarixində Honduras Respublikasının Prezidenti və Xarici İşlər Naziri
tərəfindən təsdiq edildikdən sonra, 2014-cu ilin 13 fevral tarixində ölkənin rəsmi mətbuat orqanı olan “THE
GAZETTE” kütləvi informasiya vasitəsində dərc edilərək qüvvəyə minib və ölkənin qanunu statusunu alıb.
Sənədin giriş hissəsində Ermənistan Respublikasının öz müstəqilliyini bəyan etdikdən əvvəl və sonra
Azərbaycanın suverenliyi altında olan geniş əraziləri ilhaq etmək yolu ilə öz ərazilərinin ekspansiyası siyasətinə
başladığı bildirilir.
1991 və 1992-ci illərdə Sovet İttifaqının dağılması nəticəsində yaranmış siyasi qeyri-sabitlikdən istifadə edən
Ermənistan Respublikası hökumətinin Dağlıq Qarabağ və onu əhatə edən 7 rayonun işğalı məqsədilə döyüş
əməliyyatlarını hərbi fazaya keçirərək ərazi ekspansiyası siyasətini intensivləşdirdiyi bildirilir. Həmçinin 30 min
insanın öldürüldüyü və 1 milyondan çox insanın məcburi köçkünə çevrildiyi hərbi əməliyyatlar zamanı
Xocalıda azərbaycanlı əhaliyə qarsı Soyqırım aktı və digər insanlıq əleyhinə cinayətlərin törədildiyi qeyd edilir.
Sənəddə Ermənistan hökuməti tərəfindən Azərbaycanın suveren ərazilərinin işğalı nəticəsində beynəlxalq
hüququn təməl prinsiplərinin pozulması ilə yanası, azərbaycanlı əhalinin kütləvi səkildə məcburi köçkünə
çevrilməsi diqqətə çatdırılır və bu kimi hərəkətlər beynəlxalq cinayət əməli kimi qiymətləndirilərək, beynəlxalq
sülh və təhlükəsizliyə təhdid olaraq təqdim edilir.
Bununla yanaşı, bütün erməni qoşunlarının Azərbaycanın işğal edilmiş bütün ərazilərindən dərhal
çıxarılmasını tələb edən BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1992 və 1993-cü illərdə qəbul etdiyi 822, 853, 874 və
884 saylı qətnamələrin qəbulundan 21 ildən artıq vaxtın ötməsinə baxmayaraq, münaqişənin hələ də davam
etdiyi və Ermənistan hökumətinin BMT-nin tələblərinə etinasız olduğu bildirilir.
Qərarın 1-ci bəndində Ermənistan Respublikası hökuməti, təcavüzkar işğalçı davranış, Azərbaycanın suveren
ərazilərinin hərbi işğalı və Azərbaycan mülki əhalisinə qarsı misilsiz hərəkətlərə görə ciddi şəkildə ittiham
edilir. Qərarın 2-ci bəndində Ermənistan tərəfinin hərəkətlərinə münasibətdə Azərbaycan dövləti və hökuməti
ilə həmrəylik ifadə olunur.
Qərarın 3-cu bəndində beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyin təmin edilməsinə cavabdeh olan qurumlar,
münaqişədən əvvəlki status kvonun bərpa edilməsi məqsədilə, Azərbaycan ərazilərinin qaytarılması ilə bağlı
həlledici addımlar atmağa çağırılır. Qərarın 4-cu bəndində Honduras Respublikası Hökuməti Azərbaycan
Dövlətinin ərazi bütövlüyünün bərpası, Azərbaycan əhalisinin sülh və təhlükəsizliyinin və öz ərazisində sülh
şəraitində yaşamaq hüququnun bərpa edilməsi naminə beynəlxalq təşəbbüsləri dəstəkləməyə çağırılır.
Qərarın 5-ci bəndində sənədin “THE GAZETTE” rəsmi kütləvi informasiya vasitəsində dərc edilməsindən
sonra qüvvəyə minəcəyi bildirilir.
“Xalq qəzeti”.-2014.-22 fevral.-N 39.-S.2.
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Sudan Respublikası Milli Assambleyası
Sudan Respublikası Xocalı qətliamını soyqırımı kimi tanıyıb
Sudan Respublikası Milli Assambleyasının xarici əlaqələr komitəsinin qəbul etdiyi sənəddə (1 sentyabr
2014-cü il) 1992-ci ilin fevralında Xocalı şəhərində mülki Azərbaycan əhalisinə qarşı Ermənistan silahlı
qüvvələri tərəfindən törədilmiş qətliam soyqırımı aktı və insanlığa qarşı cinayət kimi tanınıb.
Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AzərTAc-a bildiriblər ki, sənəddə Xocalıda mülki insanların
öldürülməsi və Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü pislənilir və BMT Təhlükəsizlik Şurasının 822, 853,
874 və 884 saylı qətnamələrinə istinad olunaraq, Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğal edilmiş Azərbaycan
ərazilərindən dərhal, tam və qeyd-şərtsiz çıxarılması tələb edilir.
Sənəddə Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünə dəstək ifadə olunaraq, güc tətbiq etmək yolu ilə
ərazi əldə edilməsinin BMT Nizamnaməsinə və beynəlxalq hüquqa zidd olduğu bir daha vurğulanır.
Sənəddə Xocalı soyqırımı qurbanlarının və onların qohumlarının onlara vurulmuş mənəvi və maddi itkilərə
görə ədalətli və hüquqi əsasda təzminat almaq hüququ da tanınır.
Xocalı soyqırımının dünya miqyasında tanıtdırılması istiqamətində ardıcıl fəaliyyət bundan sonra da davam
etdiriləcək.
Sənədin mətni ilə bu linkdən tanış olmaq mümkündür: http://mfa.gov.az/files/file/Sudan.pdf
“Xalq qəzeti”.-2014.-9 sentyabr.-N 195.-S.2.
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Sloveniya Milli Şurası
Sloveniya Milli Şurası Xocalı soyqırımını tanıyıb
Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycanın Xocalı şəhərində törədilmiş soyqırımının
insanlığa qarşı cinayət olduğu vurğulanıb
Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin məlumatında deyilir ki, Azərbaycan Respublikasının
Avstriyadakı Səfirliyinin (Sloveniyada da akkreditasiya olunmuşdur) məlumatına əsasən, 20 yanvar 2016-cı il
tarixində Sloveniya Respublikasının Milli Şurası şuranın üzvü Rudi Matjasicin təşəbbüsü əsasında ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı qərar qəbul edib.
Qərarda Milli Şura Sloveniya Respublikasının Hökumətinə Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin sülh yolu ilə nizamlanmasına yönəlik səylər çərçivəsində Birləşmiş Millətlər Təşkilatının
münaqişə ilə bağlı müvafiq qətnamələrini dəstəkləməyi təklif edib.
Milli Şuranın üzvü Rudi Matjasic tərəfindən irəli sürülmüş təşəbbüsdə qeyd olunur: Sloveniyanın Milli
Şurası Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğal olunmuş
Azərbaycan ərazilərindən dərhal çıxarılması və məcburi köçkünlərin təhlükəsiz və rahat şəkildə öz doğma yurdyuvalarına qayıtmasını nəzərdə tutan BMT Təhlükəsizlik Şurasının 822, 853, 874 və 884 saylı 1993-cü il tarixli
qətnamələri əsasında həllinin dəstəklənməsinə çağırır.
Sənəddə bütün hallarda etnik təmizləmə, qırğın və mülki əhalinin kütləvi şəkildə qətlə yetirilməsinin kəskin
pislənilməli olduğu qeyd olunaraq, bu xüsusda Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən 26 fevral 1992-ci il
tarixində Azərbaycanın Xocalı şəhərində törədilmiş soyqırımın insanlığa qarşı cinayət olduğu vurğulanıb və
faciənin 24-cü ildönümü münasibətilə Azərbaycan xalqına başsağlığı ifadə olunub.
Sənəddə yazılır: “26 fevral 2016-cı ildə 106-sı qadın, 63-ü uşaq və 70-i yaşlı olmaqla, 613 nəfər dinc sakinin
Ermənistan hərbi birləşmələri tərəfindən Azərbaycanın Xocalı şəhərində amansızcasına qətlə yetirilməsi və
çoxlu sayda mülki insanın itkin düşməsindən 24 il keçir”. İnsanlığa qarşı cinayət olan bu hadisə dünyanın əksər
hökumətləri tərəfindən pislənilib.
Təşəbbüsdə BMT Baş Assambleyası, Avropa Parlamenti, Avropa Şurasının Parlament Assambleyası və
Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının qəbul etdiyi qətnamələrdə Dağlıq Qarabağ daxil olmaqla
Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi bütövlüyünün dəstəkləndiyi qeyd olunaraq, münaqişənin
həllinin beynəlxalq hüquq və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə, xüsusilə BMT TŞ-nın müvafiq dörd qətnaməsinə
(822, 853, 874 və 884 saylı) əsaslanmalı olduğu bildirilir.
Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən aparılmış işin nəticəsində Meksika, Pakistan, Honduras, Qvatemala,
Kolumbiya, Panama, Peru, Bosniya və Hersoqovina, Sudan, Çex Respublikası və Rumıniyanın parlamentləri və
ABŞ-ın 16 ştatının yerli qanunverici orqanı, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı və onun Parlament İttifaqı tərəfindən
Xocalı faciəsini soyqırımı və insanlıq əleyhinə cinayət kimi tanıyan, Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüz və
işğalını pisləyən, Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü və suverenliyini və münaqişənin BMT TŞ-nın
qətnamələri əsasında həllini dəstəkləyən müxtəlif sənədlər qəbul edilib.
26 fevral 1992-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Xocalı şəhərində Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən
törədilmiş əməllərin soyqırımı və insanlıq əleyhinə cinayət kimi tanıdılması istiqamətində Xarici İşlər Nazirliyi
tərəfindən həyata keçirilən ardıcıl fəaliyyət bundan sonra da davam etdiriləcəkdir
Xalq qəzeti.-2016.-23 yanvar.-№ 15.-S.7.
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Cibuti Respublikasının Milli Assambleyası
Cibuti parlamenti Xocalı soyqırımını tanıyıb
Cibuti Respublikasının Milli Assambleyası (parlamenti) plenar iclasında mütləq səs çoxluğu ilə Xocalı
soyqırımına dair qətnamə qəbul edib.
Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, qətnamə Milli Assambleyanın
spikeri Məhəmməd Əli Huməd ilə görüşdə Azərbaycan səfiri Elman Abdullayevə rəsmən təqdim olunub. Cibuti
parlamentinin sədri ölkəsinin Azərbaycanı daim dəstəklədiyini və yanında olduğunu bir daha vurğulayıb.
Qətnamədə Azərbaycan torpaqlarının Ermənistan tərəfindən işğalı və 1992-ci il fevralın 26-da Ermənistan
silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycanın Xocalı şəhərində dinc əhaliyə qarşı törədilmiş qətliam soyqırımı aktı
və insanlıq əleyhinə cinayət kimi tanınır, günahkarların müvafiq beynəlxalq alətlərə uyğun olaraq
cəzalandırılmalı olduğu bəyan edilir.
Milli Assambleya bu qətnamədə Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazi
bütövlüyü və suverenliyinə hörmətini bir daha təsdiq edir, habelə BMT Nizamnaməsi və beynəlxalq hüquqa
əsasən güc tətbiq etməklə ərazilərin işğal edilməsinin qəbuledilməz olduğunu vurğulayır.
Cibuti parlamenti BMT Baş Assambleyasının və Təhlükəsizlik Şurasının, eləcə də digər beynəlxalq
təşkilatların Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən dərhal, tam və qeydşərtsiz çıxarılmasına dair qətnamələrinin yerinə yetirilməsini tələb edir, eyni zamanda, beynəlxalq ictimaiyyəti
və beynəlxalq təşkilatları bu qərarların yerinə yetirilməsi üçün Ermənistana təzyiq göstərməyə çağırır.
Qətnamədə Ermənistanın təcavüzünün qurbanları olan bir milyondan artıq azərbaycanlının taleyi və
böhranlı vəziyyəti, eləcə də humanitar problemlərin miqyasından dərin narahatlıq ifadə olunur, beynəlxalq
ictimaiyyət münaqişənin həllinə maksimum töhfə verməyə çağırılır.
Xalq qəzeti.-2017.-25 yanvar.-№16.-S.4.
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Daha bir ölkə Xocalı soyqırımını tanıdı
Cibuti Respublikasının Milli Assambleyası (Parlamenti) Xocalı soyqırımının tanınması barədə qərar
qəbul edib. Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, parlamentin plenar iclasında soyqırımının tanınmasına dair
qətnamə səsverməyə çıxarılıb və səs çoxluğu ilə qəbul olunub. Assambleyanın 5-ci ictimai sessiyasında qəbul
edilən qətnamədə - BMT Nizamnaməsində ifadə olunan məqsəd, prinsip və müddəaları rəhbər tutaraq;
Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi bütövlüyünün pozulmazlığını dəstəkləyərək;
Azərbaycan Respublikasının 20 faiz torpaqlarının Ermənistan Respublikası tərəfindən işğalı ilə nəticələn
Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünü rədd edərək;
Bir milyondan artıq Azərbaycanlının, Ermənistanın təcavüzünün qurbanlarının taleyi və böhranlı
vəziyyəti, eləcə də humanitar problemlərin miqyası və kəskinliyindən dərin narahatlıq keçirərək;
BMT Təhlükəsizlik Şurasının 822 (30 aprel 1993), 853(29 iyul 1993) , 874 (14 oktyabr 1993), və 884 (12
noyabr 1993) qətnamələrini xatırladaraq;
İƏT-ə üzv dövlətlərin Parlament Birliyi (UPCI) və İƏT Nizamnaməsinin prinsip və məqsədlərinə istinad
edərək;
Əvvəllər qəbul olunmuş müvafiq qətnamələri, xüsusilə 14-15 mart tarixlərində Seneqal Respublikasının
Dakar şəhərində keçirilən İslam Konfransı Sammitinin 11-ci sessiyasının 10/11-P (IS) nömrəli və 30-31 yanvar
2008-ci il tarixlərində Misir Ərəb Respublikasının Qahirə şəhərində baş tutan UPCI-nin 5-ci iclasında qəbul
olunan 11/5 - CONF nömrəli qətnamələri bir daha təsdiq edərək;
İƏT xarici işlər nazirlərinin 18 yanvar 2011-ci ildə Abu-Dabi şəhərində qəbul etdiyi qərarı nəzərə alaraq;
İslam Konfransı Sammitinin 2013-cü ilin fevralında Qahirədə keçirilən 12-ci sessiyasının yekun
kommunikesinə uyğun olaraq, 1992-ci ildə Azərbaycanın Xocalı şəhərində mülki şəxslərə qarşı törədilmiş
qətliamı soyqırımı və insanlıq əleyhinə cinayət kimi tanımasını alqışlayaraq;
UPCI-nin Xocalı qurbanlarının dəstəklənməsi ilə nəticələnən Gənclər Forumunun yekdil mövqeyini
xatırladaraq;
Beynəlxalq ictimaiyyətin dərin narahatçılığını, Azərbaycan ərazilərinin əhəmiyyətli hissəsinin işğalının
davam etməsi ilə üzləşdiyini və işğalçı ermənilərin bu ərazilərə qeyri-qanuni köçürülməsini xüsusi
vurğulayaraq, Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin işğal etdiyi Dağlıq Qarabağ regionu da daxil olmaqla
Azərbaycan ərazilərindən dərhal, tam və qeyd-şərtsiz çıxarılması tələb edilir.
Qətnamədə aşağıdakı maddələr yer alıb:
Bir daha təsdiq edir ki, heç bir dövlət Azərbaycan Respublikasının işğal olunmuş ərazilərində yaradılmış
vəziyyətin qanuniliyini tanımamalı, kömək göstərməməli və ya yaradılmış vəziyyətin qorunub-saxlanılması
üçün yardım etməməlidir;
1992-ci ildə Xocalı şəhərində Azərbaycanlı mülki əhaliyə qarşı törədilmiş qətliamın soyqırımı aktı və
insanlıq əleyhinə cinayət kimi tanıdığını, günahkarların müvafiq beynəlxalq alətlərə uyğun olaraq
cəzalandırılmalı olduğunu bəyan edir;
Azərbaycan Respublikasına qarşı təcavüzü qınayır, BMT Nizamnaməsi və beynəlxalq hüquqa əsasən güc
tətbiq etməklə ərazilərin işğal edilməsinin qəbuledilməz olduğunu bir daha təsdiqləyir;
Ermənistan Respublikasını BMT Təhlükəsizlik Şurasının 822, 853, 874 və 884 saylı qətnamələrinə əməl
etməyə çağırır;
Azərbaycan Respublikasının işğal olunmuş ərazilərindən qovulmuş əhalinin öz doğma torpaqlarına
qayıtmaq kimi ayrılmaz hüququnun olduğunu təsdiq edir və onların geri qayıtması üçün əlverişli şəraitin
yaradılması, eyni zamanda münaqişədən zərər çəkmiş ərazilərin beynəlxalq səviyyədə bərpa edilməsi vacibliyini
vurğulayır;
Üzv dövlətləri, habelə beynəlxalq və regional təşkilatları, qrupları öz səlahiyyətləri çərçivəsində
münaqişənin həllinə maksimum töhfə verməyə çağırır;
Milli Assambleyanın Prezidentinə hazırkı qətnaməni Respublika Prezidentinə təqdim etmək səlahiyyəti
verir. Qeyd edək ki, sənəd qeyri-rəsmi tərcümə olunub.

525-ci qəzet.-2017.-25 yanvar-№ 13.-S.1.
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Şotlandiya Parlamenti
Şotlandiya parlamenti Xocalı faciəsinə siyasi qiymət verib
Xəbər verildiyi kimi, ötən ilin noyabrında Azərbaycanın Böyük Britaniya Birləşmiş Krallığındakı səfiri
Tahir Tağızadə və Milli Məclisin deputatı, Böyük Britaniya ilə parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupunun
rəhbəri Cavanşir Feyziyev Şotlandiyaya işgüzar səfər ediblər.
Milli Məclisin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, səfər zamanı Şotlandiya Parlamentində bir
sıra görüşlər keçirilib, parlamentin sədri və fraksiyalarının rəhbərləri ilə işgüzar danışıqlarda ikitərəfli
münasibətlərin daha da inkişaf etdirilməsi haqqında fikir mübadiləsi aparılıb.
Görüşlərdə şotlandiyalı parlamentarilərə verilən ətraflı məlumatlar əsasında bu ilin fevral ayının
əvvəllərində Şotlandiya Parlamentində təmsil olunan bütün siyasi partiyaların ümumi razılığı ilə Xocalı
soyqırımına siyasi qiymət verilməsi qərara alınıb və bu məqsədlə Xocalı soyqırımının 25 illiyi ərəfəsində həmin
qanlı qırğına siyasi qiymət verilməsi haqqında Qətnamənin mətni Parlamentin saytında yerləşdirilib.

234

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

XX əsrin faciəsi Xocalı soyqırımı

Şotlandiya Parlamenti üzvlərinin mütləq əksəriyyəti öz adlarını Qətnamə Layihəsinin mətninə əlavə
etməklə təklif olunan sənədin qəbul edilməsinə dəstək veriblər.
Qəbul olunmuş Qətnamədə Azərbaycan ilə Şotlandiya arasında qarşılıqlı dostluq və faydalı əməkdaşlıq
münasibətlərinin mövcud olduğu vurğulanmaqla bərabər, ötən əsrin 90-cı illərində Azərbaycan Respublikasının
Dağlıq Qarabağ bölgəsində həyata keçirilmiş işğal faktı qətiyyətlə pislənilir, Xocalıda baş verən qanlı hadisələr
isə Dağlıq Qarabağın azərbaycanlı əhalisinə qarşı soyqırımı kimi tanınır. Parlament üzvlərinin 80 faizinin
tərəfdar çıxdığı Qətnamədə Xocalı soyqırımını törədənlərin hərəkətləri müharibə cinayətləri və bəşəriyyətə qarşı
cinayət kimi qiymətləndirilir, gələcəkdə bu cür hadisələrin dünyanın heç bir yerində baş verməməsi üçün belə
bir Qətnamənin qəbul olunmasının zəruriliyi qeyd olunur.
Sənəddə, həmçinin BMT Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən qəbul olunmuş 4 qətnaməyə məhəl qoymayan
Ermənistanın Azərbaycan ərazilərinin 20 faizinin hələ də işğal altında saxladığı vurğulanır, münaqişənin
beynəlxalq hüquq normaları əsasında həll edilməsinə dəstək ifadə olunur.
Qətnamənin surəti Şotlandiya Parlamentinin rəhbərliyi və parlamentdə təmsil olunmuş bütün siyasi
fraksiyaların rəhbərləri tərəfindən fevralın 22-də Şotlandiya Parlamentinə səfər etmiş Azərbaycan nümayəndə
heyətinə təqdim olunub. Azərbaycanın Böyük Britaniyadakı səfiri Tahir Tağızadə, Böyük Britaniya ilə
parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupunun rəhbəri, Milli Məclisin deputatı Cavanşir Feyziyev, Şotlandiyada
Azərbaycan icmasının rəhbəri Fuad Ələkbərov və səfirliyin əməkdaşları nümayəndə heyətinin tərkibində
olublar.
Xalq qəzeti.-2017.-22 fevral.- № 40.-S.1.
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Paraqvay Respublikasının Deputatlar Palatası
Paraqvay Deputatlar Palatası Xocalı soyqırımını tanıyıb
Paraqvay Respublikasının Deputatlar Palatası 1992-ci ildə Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ regionunun
Xocalı şəhərində Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən törədilmiş soyqırımının pislənilməsi və 26-cı
ildönümünün anılması münasibətilə həmrəyliyin ifadə edilməsi barədə bəyanat qəbul edib.
AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə məlumat Paraqvay parlamentinin saytında yerləşdirilib.

Bəyanatda qeyd edilir ki, Xocalı qətliamı Ermənistan və Azərbaycan arasındakı münaqişənin hərbi
fazasının üç ili ərzində mülki əhalinin məruz qaldığı ən böyük hücum olub, nəticədə etnik xarakterli səbəblərə
görə 63 uşaq, 106 qadın və 70 yaşlı insan olmaqla 613 azərbaycanlı qətlə yetirilib, 1275 sakin əsir düşüb,
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onlardan 150 nəfərinin taleyi hələ də məlum deyil. Bundan əlavə, 76-sı uşaq olmaqla, 487 nəfər Xocalı sakini
şikəst edilib, 26 uşaq hər iki valideynini və 130 uşaq isə valideynlərindən birini itirib.
Bu faktın Azərbaycan Respublikasının müxtəlif qurumları və müstəqil mənbələr tərəfindən tam
sənədləşdirildiyi qeyd olunub.
Sənəddə bir sıra dövlətlərin Ermənistanın silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycanın mülki əhalisinə qarşı
törədilmiş bu soyqırımı və insanlıq əleyhinə cinayəti pislədiyi, Azərbaycan ərazilərinin Ermənistan tərəfindən
işğalının qınanıldığı, həmçinin Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünə, suverenliyinə və beynəlxalq
səviyyədə tanınmış sərhədlərinin toxunulmazlığına hörmət ifadə etdikləri vurğulanıb.
Bəyanatda BMT Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən 1993-cü ildə qəbul edilmiş 822, 853, 874 və 884 nömrəli
qətnamələrin təcavüzün dayandırılmasını, diqqətin qurbanlara yönəldilməsini və Azərbaycanın 20 faiz
torpağının Ermənistan tərəfindən işğalı nəticəsində yaranmış münaqişənin həlli yolu kimi dialoqu təşviq etdiyi
bildirilir. Deputatlar palatası qeyd olunanları və beynəlxalq humanitar hüququn əsas prinsip və normalarına
hörmət edilmədiyini əsas tutaraq, 1992-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ regionunun Xocalı
şəhərində törədilmiş soyqırımını pislədiyini və bu insanlıq əleyhinə cinayətin 26-cı ildönümünün anılması
münasibətilə Azərbaycan xalqına öz həmrəyliyini ifadə etdiyini bəyan edib.
Xalq qəzeti.- 2017.- 22 dekabr.- № 283.- S.8.
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İordaniya Senatı
Xocalı faciəsi qurbanlarının xatirəsi İordaniyada da anılıb
Əmman şəhərində Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin, İordaniyaAzərbaycan Dostluq Cəmiyyətinin və ölkəmizin İordaniyadakı səfirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə Xocalı
soyqırımının 27-ci ildönümü ilə əlaqədar anım mərasimi keçirilib.
Səfirlikdən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, tədbirdə İordaniya şahzadəsi xanım Basma İrşid, İordaniya
parlamentinin xarici əlaqələr komitəsinin sədri, parlamentin Yuxarı (Senat) və Aşağı (Nümayəndələr)
palatalarının üzvləri, müxtəlif dövlətlərin İordaniyada akkreditə olunmuş səfirləri, bir sıra nazirliklərin məsul
əməkdaşları, Əmman şəhər bələdiyyəsinin rəhbər işçiləri, Əmman şəhərində Heydər Əliyev küçəsi və
meydanının yerləşdiyi Yeni Bədr rayonunun başçısı, sabiq baş nazirlər və Senat sədrləri, vaxtilə Azərbaycanda
təhsil almış iordaniyalı tələbələr, mətbuat nümayəndələri, o cümlədən İordaniyanın “Petra” Dövlət Xəbərlər
Agentliyinin, Dövlət Radio və Televiziya Müəssisəsinin, “7 STARS” telekanalının, “Əd-Dustur” qəzetinin
rəhbər işçiləri, iş adamları və bu ölkədə yaşayan həmvətənlərimiz iştirak ediblər.
Tədbir Azərbaycan Respublikasının dövlət himninin səsləndirilməsi ilə açıq elan edilib.
Xocalı faciəsi zamanı qətlə yetirilmiş həmvətənlərimizin və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda
canlarını fəda etmiş şəhidlərimizin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib, müqəddəs Qurani-Kərimdən
ayələr oxunub.
Çıxış edən İordaniya-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyətinin sədri, İordaniya Senatın üzvü Mərvan əl-Hmud
İordaniya ilə Azərbaycan arasındakı dostluq və əməkdaşlıq münasibətlərindən, Kral II Abdullah ilə Prezident
İlham Əliyev arasındakı şəxsi dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin bu münasibətlərə müsbət təsirindən bəhs edib.
O, Xocalı şəhərində dinc insanların vəhşicəsinə qətlə yetirilməsini, milli və dini dəyərləri əks etdirən abidələrin
dağıdılmasını təkcə Azərbaycan xalqına qarşı deyil, bütün insanlığa qarşı törədilmiş qanlı cinayət adlandırıb.
Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin Asiya ölkələri üzrə şöbə müdirinin
müavini İsmayıl Ənsərli çıxışında Xocalı soyqırımı haqqında ətraflı məlumat verib, Xocalı soyqırımı
həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasının əhəmiyyətini vurğulayıb.
Çıxış edən ölkəmizin İordaniyadakı səfiri Rasim Rzayev 27 il əvvəl işğalçı Ermənistan silahlı qüvvələri
tərəfindən törədilmiş Xocalı faciəsinin insanlığa qarşı cinayət və xalqımıza qarşı soyqırımı olduğunu bildirib. O,
Xocalı soyqırımının ermənilərin Azərbaycan xalqına qarşı törətdikləri silsilə qırğınların davamı olduğunu və bu
qətliamların işğalçı Ermənistanın etnik təmizləmə və soyqırımı siyasətini əks etdirdiyini vurğulayıb.
Səfir erməni işğalı nəticəsində Azərbaycan torpaqlarının 20 faizinin işğal edildiyini, bir milyondan çox
insanın doğma yurd-yuvalarından didərgin düşdüyünü qeyd edib. Diplomat Ermənistanın təcavüzkar siyasətinin
beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən pisləndiyini, işğalçı qüvvələrin Azərbaycan ərazisindən dərhal çıxarılmasının
tələb olunduğunu, lakin Ermənistanın öz işğalçılıq niyyətlərindən əl çəkmədiyini, beynəlxalq təşkilatların bu
xüsusda qəbul etdiyi qətnamələrə əməl etmədiyini bildirib. Səfir R.Rzayev İordaniya Senatının Xocalı
soyqırımının tanınması və qətiyyətlə pislənməsi barədə sənəd qəbul etdiyini, habelə BMT, İƏT və digər
beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində Azərbaycanla bağlı keçirilən səsvermələrdə İordaniya tərəfinin daim dost
mövqe nümayiş etdirdiyini məmnunluqla vurğulayıb, Kral II Abdullaha, İordaniya xalqına və hökumətinə
minnətdarlığını ifadə edib.
Səfir R.Rzayev çıxışını xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin “Xocalı soyqırımı XX əsrin ən
böyük insan faciələrindən biridir. Xocalıda misli görünməmiş qəddarlıqla törədilmiş bu insan qırğınının Yer
kürəsinin hər hansı bir guşəsində baş verməsinin qarşısını almaq üçün Xocalı soyqırımı həqiqətləri dünya
ictimaiyyətinə hərtərəfli çatdırılmalı və humanizm ideyalarına sədaqət nümayiş etdirən bütün insanların bu
faciəyə öz qəti, birmənalı mövqelərini bildirmələri üçün ciddi və məqsədyönlü iş aparılmalıdır” fikri ilə
tamamlayıb.
Sonra Pakistanın İordaniyadakı səfiri Cenid Rəhmət, Türkiyənin bu ölkədəki səfiri Murat Karagöz,
İordaniya-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyətinin üzvü, sabiq mədəniyyət naziri Saleh İrşidat, Tədqiqatlar və
İnformasiya Məsləhətləşmələri üzrə “Ərəbçilik evi”nin ( “Dar əl-Arubə”) baş direktoru Sultan Haşim Xəttab,
yazıçı-jurnalist, tarixçi, “Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və beynəlxalq hüquq” kitabının müəllifi Ömər əl-Armuti,
İordaniyadakı Azərbaycan diasporunun nümayəndəsi Zümrüd Dadaşova çıxış ediblər. Çıxışlarda Ermənistanın
Azərbaycana qarşı işğalçılıq siyasəti pislənilib, işğal edilmiş ərazilərdə ermənilərin özbaşınalığından danışılıb.
Daha sonra “Xocalı soyqırımı” sənədli filmi nümayiş etdirilib.
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Tədbir iştirakçıları Xocalı faciəsini əks etdirən fotosərgi ilə tanış olublar.
İştirakçılara Qarabağ münaqişəsi, xüsusilə də Xocalı soyqırımını əks etdirən kitab və materiallar,
səfirliyin hazırladığı press-relizlər paylanılıb.
Tədbir Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə açılmış ehsan süfrəsi ilə davam etdirilib.
Xocalı faciəsinin 27-ci ildönümü İordaniyanın kütləvi informasiya vasitələrində geniş işıqlandırılıb.
AZƏRTAC
2020, 28 fevral
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İndoneziya Parlamentinin Nümayəndələr Palatası
İndoneziya parlamentinin üzvləri Xocalı soyqırımı ilə bağlı bəyanat yayıblar
Xocalı soyqırımının 28-ci ildönümü ilə əlaqədar İndoneziya parlamentinin Nümayəndələr Palatasının 40
üzvü, o cümlədən bir neçə fraksiya rəhbəri bu faciəni qınayan bəyanat yayıblar.
AZƏRTAC xəbər verir ki, fevralın 26-da imzalanan bəyanatda 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən
gecə Azərbaycanın Xocalı şəhərinin mülki əhalisinin erməni silahlı qüvvələrinin hücumuna məruz qaldığı,
soyqırımı nəticəsində 106 qadının, 63 uşağın, 70 yaşlı olmaqla, ümumilikdə, 613 nəfərin qətlə yetirildiyi,
yüzlərlə insanın ağır yaralandığı və 1275 nəfərin əsir götürüldüyü bildirilib.
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Habelə 28 il bundan əvvəl Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsində Ermənistan silahlı qüvvələri
tərəfindən törədilmiş Xocalı soyqırımının günahsız qurbanlarının dərin kədər hissi ilə xatırlandığı və onların
ailələrinə başsağlığı verildiyi, Xocalı faciəsi zamanı həyatlarını itirmiş insanların ailə üzvlərinin kədərlərini
bölüşdükləri qeyd olunub.
Gələcəkdə dünyanın heç bir yerində insanlığa qarşı yönələn bu cür cinayətlərin bir daha baş verməməsi
naminə Azərbaycan xalqı ilə həmrəylik ifadə edilib, Xocalıda həyatlarını itirmiş insanların xatirəsinin yad
olunmasının, həmin dəhşətli cinayətin xatırlanmasının vacibliyi vurğulanıb.
O cümlədən dünya ictimaiyyəti, beynəlxalq təşkilatlar, dövlətlər və hökumətlər, beynəlxalq insan
hüquqları müdafiəçiləri, dini icmalar və digər aidiyyəti institutlar erməni silahlı qüvvələri tərəfindən Xocalı
şəhərində mülki azərbaycanlı əhaliyə qarşı insan hüquqlarının pozulması, zülm vermək, vəhşilik törətmək kimi
cinayət əməllərinin həyata keçirildiyi Xocalı soyqırımını sərt şəkildə qınamağa, həmçinin ErmənistanAzərbaycan Dağlı Qarabağ münaqişəsinə ədalətli hüquqi qiymət verməyə çağırılıb.
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İndoneziya parlamenti Nümayəndələr Palatasının üzvləri Xocalı soyqırımı qurbanlarının hamı tərəfindən
hər il yad edilməsi və onların xatirəsinin əbədiləşdirilməsi təşəbbüsünü də irəli sürüblər.
Vüqar Ağayev,
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Cakarta
AZƏRTAC
2020, 27 fevral
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İndoneziyanın 40-dan çox deputatı Xocalı ilə bağlı bəyanat imzaladı
Xocalı soyqırımının 28-ci ildönümü ilə əlaqədar İndoneziya Parlamentinin Nümayəndələr
Palatasının 40 üzvü, bir neçə fraksiya rəhbəri daxil olmaqla, Xocalı Soyqırımını qınayan Bəyanat
imzalayıblar.
Azərbaycanın İndoneziyadakı səfirliyindən Azvision.az -a verilən məlumata görə, bəyanatda 1992-ci il
fevralın 25-dən 26-a keçən gecə Azərbaycanın Xocalı şəhərinin mülki əhalisinin erməni silahlı qüvvələrinin
hücumuna məruz qaldığı, soyqırım nəticəsində 106 qadının, 63 uşağın, 70 yaşlı olmaqla, ümumilikdə 613
nəfərin qətlə yetirildiyi, yüzlərlə insanın ağır yaralandığı və 1275 nəfərin əsir götürüldüyü bildirilib.
Habelə, 28 il bundan əvvəl Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsində Ermənistan silahlı qüvvələri
tərəfindən törədilmiş Xocalı soyqırımının günahsız qurbanlarının dərin kədər hissi ilə xatırlandığı və onların
ailələrinə başsağlığı verildiyi, Xocalı faciəsi zamanı həyatlarını itirmiş insanların ailə üzvlərinin kədərlərini
bölüşdükləri qeyd olunub.
Gələcəkdə dünyanın heç bir yerində bir daha insanlığa qarşı yönəldilən bu cür cinayətlərin baş verməməsi
naminə, Azərbaycan xalqı ilə həmrəylik ifadə edilib, Xocalıda həyatlarını itirmiş insanların xatirəsinin yad
edilməsinin və Xocalıda törədilmiş dəhşətli cinayətin xatırlanmasının vacib hesab edildiyi vurğulanıb.
O cümlədən, dünya ictimaiyyəti, beynəlxalq təşkilatlar, dövlətlər və hökumətlər, beynəlxalq insan
hüquqları müdafiəçiləri, dini icmalar və digər aidiyyəti beynəlxalq institutlar erməni silahlı qüvvələri
tərəfindən Xocalı şəhərindəki mülki azərbaycanlı əhaliyə qarşı insan hüquqlarının pozulmasını, zülmün,
vəhşiliyin və digər cinayət əməllərinin törədildiyi Xocalı soyqırımını sərt şəkildə qınamağa, həmçinin
Ermənistan-Azərbaycan Dağlı Qarabağ münaqişəsinə layiqli hüquqi qiymət verməyə dəvət edilib.
İndoneziya Respublikası Nümayəndələr Palatasının üzvləri hər kəsi Xocalı soyqırımını hər il yad edərək,
onların xatirəsini əbədiləşdirmək təşəbbüsünü irəli sürüblər.
Azvision.az
2020, 27 fevral

244

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

XX əsrin faciəsi Xocalı soyqırımı

İndoneziya-Azərbaycan dostluq qrupu Xocalı soyqırımı ilə bağlı bəyanat verib
İndoneziya Respublikasının Nümayəndələr Palatasında fəaliyyət göstərən İndoneziya-Azərbaycan
Parlamentlərarası dostluq qrupunun sədri Məhəmməd İqbal Xocalı qətliamının 29-cu ildönümü ilə
əlaqədar qrupun adından bəyanat verib.
525.az-ın xəbərinə görə, bəyanatda 1992-ci ilin fevral ayının 25-dən 26-a keçən gecə Azərbaycanın
Xocalı şəhərinin mülki əhalisi qətliama məruz qaldığı, qətliam nəticəsində 106-sı qadın, 63-ü uşaq və 70-i qoca
olmaqla, 613 nəfərin qətlə yetirildiyi, yüzlərlə insanın ağır yaralandığı və 1275 nəfərin əsir götürüldüyü qeyd
olunub.
Qrup Xocalı qətliamının insanlıq tarixində böyük bir ləkə olduğunu, bu faciəyə görə məsuliyyət daşıyan
şəxslərin cəzalandırılmalı olduğunu vurğulayıb. Habelə, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin ən qara səhifəsi
olan, 29 il bundan əvvəl Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsində törədilmiş Xocalı qətliamının qurbanlarının
xatirəsinin qrup tərəfindən dərin kədər və təəssüf hissi ilə yad edildiyi, sözügedən qətliam nəticəsində həlak
olanlara Allahdan rəhmət dilədikləri, onların ailə üzvlərinə və Azərbaycan xalqına başsağlığı verildiyi qeyd
olunub.
Qrup bir daha dünyanın heç bir yerində bu cür bəşəriyyət əleyhinə cinayətin törədilməməsi üçün Xocalıda
həlak olan insanların yad edilməsini və Xocalıda törədilən dəhşətli cinayətlərin yadda saxlanılmasını vacib
hesab edib. Qrup, həmçinin, hesab edir ki, Xocalı qurbanları hər kəsə sülhün dəyərini xatırladır.
Bəyanatda o cümlədən Xocalı qətliamının 29-cu ildönümü Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin həlli istiqamətində yeni beynəlxalq sülh səylərinin başladılması üçün fürsət olaraq
qiymətləndirilib, Ermənistana BMT Təhlükəsizlik Şurasının 822, 853, 874 və 884 saylı qətnamələrinin
tələblərini yerinə yetirərək, öz qoşunlarını Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən çıxarmağa və bir milyon
azərbaycanlı qaçqının evlərinə qayıtmasına çağırış edilib.
525-ci qəzet.- 2021.- 18 fevral.- № 31.- S.4.

245

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

XX əsrin faciəsi Xocalı soyqırımı

İndoneziya Parlamenti Xocalı soyqırımının 29-cu ildönümü münasibətilə başsağlığı verib
İndoneziya Parlamentinin rəsmi səhifəsində “İndoneziya Parlamenti Xocalı soyqırımının 29-cu ildönümü
münasibətilə dərin kədər hissi ilə başsağlığı verir” başlıqlı bəyanat yayımlanıb.
AZƏRTAC xəbər verir ki, İndoneziya-Azərbaycan Dostluq Qrupunun sədri Məhəmməd İqbalın verdiyi
bəyanatda 29 il bundan əvvəl Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ ərazisində baş vermiş Xocalı qətliamının
qurbanlarının xatirəsini dərin hörmətlə yad etdikləri vurğulanıb. Bu insanlıq faciəsinin Ermənistanla
Azərbaycan arasındakı münaqişənin ən qaranlıq səhifəsi olduğunu bildirən M.İqbal, Xocalı qətliamının
bəşəriyyət tarixinə böyük bir ləkə olduğunu və bu faciəni törədənlərin cəzalandırılmasının zəruri olduğunu
bildirib.
Bəyanatda, 1988-ci ilin əvvəllərində Ermənistanın Dağlıq Qarabağı Azərbaycandan ayırmaq üçün
Azərbaycana qarşı təcavüzkar fəaliyyətlərə başladığı, 1992-ci il fevralın 25-də və 26-da Xocalı şəhərində etnik
azərbaycanlıların qətlə yetirildiyi qeyd olunub. Faciə zamanı 106 qadın, 33 uşaq və 70 yaşlı insan daxil olmaqla,
ümumilikdə 613 nəfərin qəsdən öldürüldüyü əksini tapıb. Yüzlərlə insanın ağır yaralandığı, 1275 nəfərin isə əsir
götürüldüyü vurğulanıb.
İndoneziya Parlamentinin dərin kədər və təəssüf hissi ilə Xocalı qurbanlarını yad etdiyi, dostluq qrupunun
bu faciə nəticəsində həyatını itirənlərə Allahdan rəhmət dilədiyi, onların ailələrinə və Azərbaycan xalqına dərin
hüznlə başsağlığı verdiyi bildirilib.
Sənəddə, həmçinin Xocalı soyqırımının 29-cu ildönümünün Dağlıq Qarabağ regionunda Ermənistanla
Azərbaycan arasında münaqişənin həlli istiqamətində yeni beynəlxalq sülh səylərinin başladılması üçün fürsət
olduğu bildirilərək, Ermənistanın BMT TŞ-nın 822, 853, 874 və 884 saylı qətnamələrinin tələblərini yerinə
yetirməsi, öz silahlılarını Azərbaycan torpaqlarından çıxarmasına və bir milyon azərbaycanlı qaçqının evlərinə
qayıtmasına şərait yaradılmasına çağırış öz əksini tapıb.
Bəyanatda, dünyanın heç bir yerində bir daha bəşəriyyət əleyhinə bu cür cinayətlərin törədilməməsi üçün
Xocalıda həlak olanların yad edilməsinin və burada törədilən dəhşətli cinayətin yadda saxlanılmasının vacib
hesab edildiyi qeyd edilib. Xocalı qurbanlarının hər kəsə sülhün dəyərini xatırlatdığı vurğulanıb.
Vüqar Ağayev
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Cakarta
AZƏRTAC
2021, 26 fevral
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Əfqanıstan Milli Şurasının Yuxarı Palatası
Əfqanıstan Milli Şurasının Yuxarı Palatası Azərbaycanın suverenliyi və ərazi bütövlüyünün
dəstəklənməsinə dair bəyanat qəbul edib
Oktyabrın 4-də Əfqanıstan İslam Respublikasının Milli Şurasının Yuxarı Palatası Azərbaycan
Respublikasının suverenliyi və ərazi bütövlüyünün dəstəklənməsinə dair bəyanat qəbul edib.
AZƏRTAC xəbər verir ki, bəyanatda Əfqanıstan Milli Şurasının Yuxarı Palatası Ermənistanın
Azərbaycan Respublikasına qarşı silahlı hücumunu pisləyir. Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış
sərhədləri çərçivəsində suverenliyi və ərazi bütövlüyünə hörmət ifadə olunur.
Əfqanıstan Milli Şurasının Yuxarı Palatası Ermənistan ilə Azərbaycan arasındakı hərbi toqquşmalar
zamanı Azərbaycan Respublikasının Xocalı şəhəri və Dağlıq Qarabağ bölgəsinə dəymiş zərər və insanlıq
əleyhinə cinayətlərlə bağlı dərin narahatlığını bildirir, hadisə nəticəsində həlak olanların yaxınlarının dərdinə
şərik olaraq bu iki qonşu ölkə arasında problemin birdəfəlik həllini və bu hadisənin səbəbkarlarının
mühakiməsini istədiyini bildirir. Sənəddə BMT Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq qətnamələrinin ən qısa zaman
ərzində icra edilməsinə çağırış əks olunur.
Əfqanıstan Milli Şurasının Yuxarı Palatası Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi
bütövlüyünün müdafiəsində bu ölkə ilə qəti şəkildə həmrəy olduğunu bəyan edir. Milli Şuranın Yuxarı Palatası,
həmçinin sözügedən məsələyə dair dərhal öz mövqeyini bildirdiyi üçün Əfqanıstan İslam Respublikasının
Xarici İşlər Nazirliyinə təşəkkürünü ifadə edir.
AZƏRTAC
2021, 4 oktyabr
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Pakistanın Xeybər Puxtunxva Əyalət Assambleyası
Pakistanın Xeybər Puxtunxva əyalətinin Assambleyası Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə hörməti
təsdiq edən qətnamə qəbul edib
Fevralın 21-də Pakistanın Xeybər Puxtunxva əyalətinin Assambleyası tərəfindən Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyünə hörməti təsdiq edən qətnamə qəbul edilib.
AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat
xidməti idarəsinin məlumatında deyilir.
Qətnamədə Xeybər Puxtunxva əyalətinin Assambleyası Pakistan və Azərbaycan arasındakı qarşılıqlı
hörmət, etimad və anlaşma prinsiplərinə əsaslanan strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinə yüksək dəyər verərək, iki
ölkə arasında bölüşülən mədəni dəyərlərin, regional və qlobal məsələlərə ortaq yanaşmanın və beynəlxalq
müstəvidə yaxın əməkdaşlığın mövcud olduğunu vurğulayır. Pakistanın Cəmmu və Kəşmir məsələsinin
beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri əsasında həllinə dair prinsipial mövqeyinin Azərbaycan tərəfindən
birmənalı dəstəkləndiyi və Azərbaycanın İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının (İƏT) Cəmmu və Kəşmir Kontakt
Qrupunda fəal iştirakı qətnamədə məmnuniyyətlə qeyd olunur.
Assambleya Azərbaycanın beynəlxalq tanınmış sərhədləri çərçivəsində suverenliyi və ərazi bütövlüyünü
bir daha təsdiq edərək, Azərbaycanın ərazilərinin Ermənistan tərəfindən işğal olunmasını və 1992-ci ilin 26
fevral tarixində Azərbaycanın Xocalı şəhərində Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən mülki əhaliyə qarşı
törədilən soyqırımını, İƏT və BMT qətnamələrinə əhəmiyyət verilməməsini pisləyir və Ermənistan-Azərbaycan
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli üzrə Azərbaycan Respublikasının səylərini dəstəkləyir.
Assambleya bəyan edir ki, Ermənistan Azərbaycanın ərazilərini işğaldan azad etməyənədək və beləliklə də bu
iki ölkə arasında sülh əldə olunmayanadək Ermənistanla diplomatik münasibətlər qurulmayacaq.
Məlumat üçün bildirmək istərdik ki, Xeybər Puxtunxva əyaləti Pakistanın dörd inzibati əyalətindən biri
olub, ölkənin şimali-qərb bölgəsində yerləşir və əhalisinin sayına, həm də iqtisadiyyatına görə üçüncü böyük
əyalət hesab olunur. Əyalətin Assambleyası təkpalatalı qanunverici qurum olmaqla 5 il müddətinə seçilən 145
üzvdən ibarətdir.
Pakistan Senatının Xarici Əlaqələr Komitəsi 2012-ci ildə, Pakistan Milli Assambleyasının Xarici İşlər
üzrə Daimi Komitəsi tərəfindən 2017-ci ildə Xocalı soyqırımını tanıyan, həmçinin Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünü dəstəkləyərək, Ermənistanın işğal olunmuş Azərbaycan torpaqlarından dərhal çıxarılmasını tələb
edən qətnamələr qəbul edilib.
AZƏRTAC
2021, 22 fevral
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Soyqırımın tanınması işi davam edir
Türkiyə Böyük Millət Məclisi
Keçiörən bələdiyyəsi Xocalı soyqırımını rəsmən
tanımışdır
Martın 9-da Ankaranın Keçiörən bələdiyyəsində Türkiyə Böyük Millət Məclisi (TBMM) deputatlarının
iştirakı ilə xüsusi iclas keçirilmişdir. Əvvəlcə, erməni silahlı quldur dəstələrinin 13 il bundan əvvəl Xocalı
şəhərində mülki əhaliyə qarşı törətdikləri cinayətlər haqqında sənədli filim göstərildi.
Millət vəkili, Türkiyə-Azərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupunun sədri Haluk İpək, Azərbaycanın
Türkiyədəki səfiri Məmməd Əliyev, Keçiörən bələdiyyəsinin sədri Turqut Altınok iclasda çıxış edərək
ermənilərin Xocalıda törətdikləri cinayəti soyqırımı kimi qiymətləndirdilər. TBMM-də də Xocalı soyqırımının
tanınması üçün müvafiq hazırlığın aparıldığını nəzərə çarpdıran natiqlər ilk addımın Keçiörən bələdiyyə məclisi
tərəfindən atıldığını vurğuladılar.
Daha sonra səsvermə keçirildi. Keçiörən bələdiyyə məclisinin üzvləri 1992-ci ilin fevralın 25-dən 26-na
keçən gecə Xocalı şəhərində ermənilər tərəfindən azərbaycanlı əhaliyə qarşı törədilmiş cinayəti yekdilliklə
soyqırımı kimi tanıdılar.
İclasdan sonra AzərTAc-ın müxbirinə müsahibə verən Turqut Altınok dedi ki, rayon ərazisində yeni salınan
parkda Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə abidə ucaldılacaqdır. Biz azərbaycanlı qardaşlarımızın haqlı
mübarizəsini hər zaman dəstəkləyəcəyik. Ermənilər bir əsr bundan əvvəl olmayan hadisələri dünyaya həqiqət
kimi təqdim edirlər. Bu yalan üzərində qurulmuş erməni təbliğat kampaniyasını ifşa etmək lazımdır. Beynəlxalq
ictimaiyyətə dəlillərlə, faktlarla, sübutlarla həqiqəti göstərmək hər birimizin borcudur.
Tural RZAYEV,
AzərTAc-ın xüsusi müxbiri
Ankara
“Azərbaycan”.-2005.- 10 mart.
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Xocalı soyqırımı
Türkiyə Böyük Millət Məclisində müzakirələr
Məxsusi "Dirçəliş - XXI əsr" jurnalı üçün
Redaksiyadan: Mövcud hər iş beynəlxalq qanunlar çərçivəsinə sığındığı kimi, qan tökülməsinin də
tarazlığı qanunlar tərəfindən qorunur. Beynəlxalq qanunlar, qan tökülməsinə rəvac verən müharibələrdə ağ
bayraq qaldırana, hospitallara, təcili yardım maşınlarına atəş açılmasına və vəhşicəsinə rəftar yolu ilə insan
qətlinə yol vermir. Lakin ermənilər və onlara havadarlıq edənlərin Azərbaycanın Xocalı şəhərində törətdikləri
beynəlxalq qanunların bütün məhdudluq çərçivələrini dağıtmış, heç bir ölçüyə sığmayan qətli tətbiq etməklə
tarixdə AG LƏKƏ qoymuşdur.
Azərbaycan xalqının, bütün azərbaycanlıların ömrünə qanla yazılmış bu qətl dünyaya soyqırımı aktı kimi
qəbul etdirə bilmişikmi? Yaxın tarixi səhifələsək görərik ki, Xocalı faciəsi ilə bağlı Azərbaycanın harayına ilk
səs verən və bu soyqırımın tanınması təşəbbüsü ilə ilk çıxış edən məhz Türkiyə dövləti olmuşdur. Qətliamdan 13
il keçmişdir və yenə də Türkiyə Azərbaycandan sonra ilk olaraq bu məsələni dövlət səviyyəsində qaldırdı Xocalı
soyqırımı anım günü ərəfəsində sözügedən məsələ Türkiyə Böyük Millət Məclisində müzakirəyə çıxarıldı.
Millət vəkilləri Dıırsun Akdəmir və Haluk İpdyin TBMM-dəki çıxışlarını nəzərinizə çatdırırıq.
Dursun Akdəmir (İğdır) - Sayın Başkan, hörmətli sədr, dəyərli millət vəkilləri, Azərbaycanın Xocalı
şəhərində ermənilər tərəfindən törədilən soyqırımın 13-cü dönümü münasibətilə söz almışam. Sözümə
başlamazdan öncə hamınızı və Ali Məclisi sayğılarla salamlayıram.
Dəyərli millət vəkilləri, məsləkdaşlarım, 26 fevral Türk dünyası və Azərbaycan üçün acılı günlərdən biri
olmaqla bərabər, eyni zamanda insanlıq tarixi üçün sözün əsl mənasında qara bir səhifədir. Ermənilərin
Azərbaycanın Xocalı şəhərində etdikləri və insanlıq tarixinə qara bir ləkə olaraq düşən Xocalı soyqırımı bundan
tam on üç il öncə, 26 fevral 1992-ci il tarixində gerçəkləşdirildi. Ermənilərin Qarabağ bölgəsində törətdikləri
terrorlar və bu hərəkətlər vaxtı azəri türklərinə qarşı edilən qətliamları unutmaq və hətta, bu qətlıamlardan
xəbəri olanların və qohumlarını itirənlərin bu vəhşi olayları hafizələrindən silməsi mümkün deyildir. Ermənilər
tərəfindən insanlıq tarixinə salınmış bu dəhşətli qara ləkə, insanlıq adına bir faciədir.
Saym Başkan, möhtərəm millət vəkilləri, məsləkdaşlarım, Xocalıya edilən hücum əslində, ermənilərin
tarixdə, Anadolu türklərinə qarşı etdikləri vəhşi hücumların bir bənzəri idi. Zatən, tarixi qaynaqlar (mənbələr)
ermənilərin Sovetlər İttifaqı zamanından bəri Azərbaycan torpaqları üzərində cinayətləri olduğunu aşkara çıxarır
və həqiqətlər dünya ictimaiyyətinə çatdırılmışdır.
Ermənilərin bu ərazilərə köçürülməsi siyasəti nəticəsində tarix boyu Azərbaycan torpaqları üzərində
gərginlik və fəlakətlər əskik olmamışdır. Belə ki, bu fəlakətlərdən, Ermənistanın daha öncə etdikləri
qırğınlardan qurtulan türklər təqib olunmuşlar, hətta 230 min türk zor gücünə Azərbaycana köçürülmüş, 1988-ci
il noyabr ayının sonuna qədər Ermənistanda bir nəfər də türk qalmamışdır. Buna baxmayaraq, Azərbaycanda bu
gün minlərlə erməni yaşamaqdadır.
Xocalıda ermənilər nə etdilər? O durumu qısaca anlatmaq, edilən haqsızlığın dərəcəsini göstərmək çox
önəmlidir.
Dəyərli məsləkdaşlarım, 13 il öncə, Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində 7 min əhalisi olan və coğrafi
mahiyyəti etibarilə bölgə içində strateji əhəmiyyət kəsb edən Xocalı əhərini ələ keçirmək üçün 25 fevral gecəsi
ağır silahlarla təchiz olunmuş Ermənistan silahlı qüvvələri və Xankəndidə yerləşən rus silahlı alayı hücuma
keçmiş və 7 min əhalisi olan Xocalıda bir gecədə ən azı 1500 müdafiəsiz insanı - uşağı, qadını bütün insanlığı
utandıracaq şəkildə qətlə yetirmişlər.
Arzu edərsinizsə, bir neçə fotoşəkil - buradan seçə bilməyəcəksiniz - bu işgəncəni xatırlatmaq baxımından
mətbuata və dünyaya göstərmək istəyirəm.
Dəyərli məsləkdaşlarım, Xocalı qətliamında hər cür dəhşət yaşanmışdır. Ermənilər insafsızcasına və
amansız bir şəkildə şəhidlərin gözlərini oyaraq, başlarının dərilərini soyaraq, vücudlarının müxtəlif orqanlarını
kəsərək öldürmüşlər. Hamilə qadınların qarınları yırtılmış, bəzi insanlar diri-diri torpağa basdırılmışdır.
Bu vəziyyəti fransız jurnalist Jan İv Yunet Xocalıda olarkən görmüş, elə o günlərdə dünya mətbuatına
çatdırmışdı. Ondan başqa Rusiyanın "İzvestiya" qəzetinin müxbiri Vladimir Belıx, Azərbaycanda tibb elmləri
professoru Yusifov o vaxt Xocalı soyqırımı ilə bağlı sənədlərlə dünya ictimaiyyətini tanış etmişdir.
Xocalı faciəsindən sonra Azərbaycanda vəziyyət daha da gərginləşdi.
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(Mikrofon avtomatik cihaz tərəfindən bağlanır).
Başkan: Hörmətli Akdəmir, sözünüzü yekunlaşdıra bilirsinizmi?
Buyurun!
Dursun Akdəmir (davam edərək) Təşəkkür edirəm, hörmətli Başkan.
Azərbaycanda hakimiyyət dəyişikliyi oldu. 9 mayda 30 min əhalisi olan Şuşa, 19 mayda 60 min əhalisi
olan Laçın ermənilər tərəfindən işğal edildi. Nəticədə, ermənilər Dağlıq Qarabağ bölgəsinin və ətrafının işğalını
tamamən gerçəkləşdirdilər.
Hörmətli Başkan, dəyərli millət vəkilləri, ermənilərin Azərbaycan türklərinə etdikləri qətllərin miqyasının
çox böyük olmasına baxmayaraq, dünya ictimaiyyəti buna yetərincə diqqət yetirməmişdir.
Azərbaycan torpaqlarının 20%-inin itirilməsinə, 1 milyondan çox insanın yaşadığı yerindən, yurdundan
məhrum edilməsinə baxmayaraq, Azərbaycana qarşı iqtisadi və hərbi sanksiyalar tətbiq edildi.
Hadisədən sonra ATƏT heyəti göndərildi. ATƏT heyəti 28 fevral 1992-ci il tarixindəki qərarında, bunun
bir işğal olduğunu, beynəlxalq hüquq və ATƏT-ə üzv dövlətlərin qəbul etməyəcəyi şəkildə işğal edildiyini
rəsmi olaraq bəyan etdi. Yenə BMT 1993-cü ilin 29 avqustunda Ermənistanın beynəlxalq hüquq normalarını
saya salmayan aqressiv siyasətini qınayan bir qərar verdi.
Bu gün Ermənistanda türk qalmamışdır. Azərbaycanda hələ də minlərlə erməni yaşamaqdadır. Hətta bu
gün ABŞ Konqresində Den Burton Xocalı soyqırımı ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarını tanış etmiş və dəstək
almağa çalışmışdır. Bu da göstərir ki, Ermənistan və Azərbaycan arasında keçirilən görüşlərdə BMT və ATƏTdə Qarabağın Azərbaycana aid olduğu qəbul edilmiş və Ermənistanın bu bölgələri işğal etdiyinin qəbul
edilməsinə baxmayaraq, bu beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən Ermənistana heç bir sanksiya tətbiq edilməmişdir.
Bu vəziyyətdə həmin beynəlxalq təşkilatlar Ermənistana müxtəlif səbəblər bəhanəsi ilə yardımlarını
göstərməkdədirlər.
Dəyərli millət vəkilləri, məsləkdaşlarım, ən dəhşətli insanlıq cinayəti olan soyqırımı tətbiqini ermənilər
Azərbaycan türklərinə qarşı etmişlər. Bunu bütün dünyaya biz, Türkiyə Böyük Millət Məclisi (BMM) olaraq,
Türkiyə türkləri olaraq hayqırmalıyıq. Mən inanıram ki, insanlıq cinayəti olan bu qırğında ermənilər axıtdıqları
qanda boğulacaqlar. Nə acı bir təsəllidir ki, XX əsrin sonlarında böyük haqsızlığa düçar olan türk milləti tarixin
hər dönəmində zülmə məruz qalsa da, hər dildən, hər irqdən olan insana heç bir xeyir güdmədən qucaq açmış və
onları zalımların əlindən qurtarmışdır.
Dəyərli məsləkdaşlarım, Yuxarı Qarabağ problemi Ermənistanın beynəlxalq hüququn "sərhədlərin güc
yolu ilə dəyişdirməyin mümkünsüzlüyü və torpaq bütövlüyünə hörmət" prinsiplərini pozmasından irəli gələn və
bütün beynəlxalq ictimaiyyəti maraqlandıracaq bir problemdir. Ermənilər hələ də beynəlxalq hüququ pozaraq
Yuxarı Qarabağ və digər 6 Azərbaycan bölgəsini işğal altında tutmağı davam etməkdədir. Bu ixtilaf
Azərbaycanda bir milyondan çox insanın öz ölkəsində köçkün vəziyyətinə düşməsinə səbəb olmuşdur.
Azərbaycanın böyük problemlərindən biri bir milyondan çox qaçqının acınacaqlı həyatıdır. Ermənistan BMT
Təhlükəsizlik Şurasının 822, 853, 874 və 884 saylı qərarlarına zidd olaraq Azərbaycan torpaqlarının 20%-ini
işğal altında saxlamaqdadır. Xocalı soyqırımının 13-cü ilində azərbaycanlı soydaşlarımızı tək qoymayaq.
Onların bu haqlı fəryadını BMT-yə, Avropa Birliyinə bizlər çatdırmalıyıq. Bu işin, bu məclisin vəzifəsi
olduğunu xatırlatmaq istəyirəm.
Bütün bu vəziyyət qarşısında Türkiyə Böyük Millət Məclisinin bir üzvü olaraq bu möhtəşəm binada
Ermənistanın işğalçı, qətliamçı və ölçülərə sığmayan siyasətini qınadığımı bütün dünyaya buradan eşitdirmək
istəyirəm. Ermənistanın qonşularına düşmən və yaramaz siyasəti türk mil-ləti və Türkiyə BMM tərəfindən
mənfi qarşılanmaqdadır.
Türkiyə istər Avropa Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı tərkibindəki Minsk qrupunun bir üzvü olaraq,
istərsə Güney Qafqazda məsuliyyət daşıması gərəkən bir güc olaraq Yuxarı Qarabağ probleminin həlli
müddətinə, problemin əvvəlindən bu yana olduğu kimi müdaxiləetmə istəyində və qərarındadır. Əsasən,
Türkiyə bu məqsədlə iki ölkənin xarici işlər nazirlərini görüşdürərək, dialoq şəraiti yaratması təşəbbüsünü
uğurlu bir cəhd hesab edir. Türkiyə sülhsevər, adil və qaneedici həllin tapılması siyasətini yürütməkdədir.
Dəyərli məsləkdaşlarım, Yuxarı Qarabağ problemi Güney Qafqazda regional təhlükəsizlik və sabitliyin
pozulmasına təsir göstərən inkaredilməz bir gerçəklikdir. Bu etibarla Azərbaycan xalqının qəbul edə biləcəyi
sülhsevər bir həll variantına Türkiyənin dəstək verməyə hazır olduğu məlumdur. Millət vəkilləri olaraq, TBMM
olaraq bu mövzuda daha aktiv olmağınızın gərəkliyini düşünürəm və bütün mil-lətimiz adından azərbaycanlı
soydaşlarımızın ağrı-acılarını buradan bölüşdürdüyümü bildirirəm.
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Dəyərli məsləkdaşlarım, totalitar hakimiyyətlərin yerinə demokratik hakimiyyətlərin gəlməsini istəyən,
demokratiyanı qorumağa çalışan bütün dövlətləri Qarabağ problemlərinin ədalətli şəkildə həll edilməsinə dəstək
verməyə və bölgədə demokratiyanın bərqərar olmasına yardım etməyə çağırıram.
Dəyərli məsləkdaşlarım, erməni qəsbkarlığını və cinayətini burada hüzurunuzda qınayır, ədalətin və
haqqın hakim olmasını diləyir və mənə bu mövzuda danışmağa imkan verən və tolerantlıq göstərən sayın
Başkana və AH Heyətimizə sayğılarımı çatdırıram.

Gündəmdən əlavə çıxış.
Azərbaycan Milli Məclisi tərəfindən elan edilmiş 26 fevral Matəm günü və Xocalı soyqırımı haqqında söz
istəyən Ankara millət vəkili Haluk İpək bəyə aiddir.
Buyurun hörmətli İpək bəy.
Haluk İpək (Ankara) - Təşəkkür edirəm hörmətli Başkan.
Hörmətli Başkan, dəyərli millət vəkilləri, 26 fevral 1992-ci il tarixində ermənilər tərəfindən Azərbaycanda
Xocalının əhalisinə qarşı edilən soy-qırımın 13-cü ildönümü ilə əlaqədar gündəmdən əlavə söz almışam, hamızı sayğı ilə salamlayıram.
Azərbaycan ilə Türkiyə bir millət, iki dövlət olaraq anılmaqda, tarix boyunca da ağrı- acılarını,
sevinclərini birlikdə paylaşmaqdadırlar. Xocalı soyqırımı bu bir olan millətə və iki dövlətə böyük acılar
vermişdir. Bu gün Türkiyə Böyük Millət Məclisində, həm müxalifətdə olan millət vəkilimizin, həm də mənim
iqtidarı təmsil edərək bu soyqırımı xatırlamağımız hadisəyə Türkiyə Cümhuriyyətinin nə qədər önəm verdiyini
və diqqətlə izlədiyini göstərməsi baxımından çox vacibdir.
Doğrudan da, Azərbaycanla Ermənistanın 1991-ci ildə müstəqillik qazanmaları və 1992-ci ilin əvvəlində
rus qoşunlarının Dağlıq Qarabağdan geri çəkilməsi ərəfəsində Ermənistan-Azərbaycan arasındakı ixtilaf
müharibəyə çevrilmiş, Dağlıq Qarabağ erməniləri Ermənistan silahlı qoşunlarının köməyi ilə Azərbaycanın
Laçın, Kəlbəcər, Ağdam, Füzuli, Qubadlı, Zəngilan və s. rayonlarından azərbaycanlı əhalisini sıxışdırıb
çıxarmağa davam etmişlər.
Ancaq bu arada, insan haqları tapdanmış, insan ömrü heç nə sayılmış, insanın insana edə bilməyəcəyi
dəhşətlər törədilmişdir. Bu dəhşətlərdən biri də Xocalı soyqırımıdır.
26 fevral 1992-ci il tarixində Xocalı şəhəri, gözlərini qan tutmuş erməni cəlladları tərəfindən yer üzündən
silinmişdir. Xocalı xalqı tarixdə misli görünməmiş bir dəhşətlə üzləşmiş, gülləboran edilmiş, əsir alınmış, bir
sözlə, şəhər bütünlüklə yox edilmişdir. Soyqırımda rus silahlı qüvvələrinin Dağlıq Qarabağda yerləşən 366-cı
alayı və Ermənistan qoşunları da iştirak etmişlər.
Hörmətli Başkan, dəyərli millət vəkilləri, bu gün insan haqları mövzusu ümumi bir dəyər olaraq maneələri
aşmış, bəşəri bir dəyər olmuşdur. Artıq insan haqları, insanlığın heç bir ayrı-seçkilik edilmədən əsas fəaliyyətini
əhatə etmişdir.
Bu haqlardan ən önəmlilərindən birisi insanın yaşamaq haqqıdır. Bəzi qurumların zənn etdikləri,
anladıqları kimi, insan haqları nostalji düşüncələrin təməl mənbəyi deyil. İnsan haqlarının felən həyata
keçirilməsi və bu haqların pozulmasına qarşı kəsərli olmaq da insanlığın və insan olmağın bir dəyəridir.
Ələlxüsus, Xocalıda insanlıq bu anlamda pis nümunə olmuş, insanlığın bu dəyərlərinə göz yumulmuşdur.
Fevralın 25-dən 26-na keçən gecə erməni silahlıları rus silahlı qüvvələrinin Dağlıq Qarabağda yerləşən
366-cı alayının iştirakı ilə Xocalıya hücuma keçdikləri vaxt Xocalıda təxminən 160 nəfərlik azəri polisi və
əsgəri vardı. Hücumdan əvvəl 3000-ə yaxın Xocalı sakini şəhəri tərk etmiş, ancaq sonradan şəhər mühasirəyə
alındığına görə kimsə oradan çıxa bilməmişdir. Tək çarə vertolyotlarla xalqı qurtarmaq idi, bunu da etmək
mümkün olmamışdır. Erməni silahlı birləşmələri Xocalıya üç tərəfdən hücum edərək Əsgəran istiqamətini açıq
qoymuşdular. Əsgəran onsuz da ermənilərin yerləşdikləri ərazi idi. Bu yol bilərəkdən açıq qoyulmuşdu. Səhər
saat 5 radələrində yuxudan oyanan Xocalı əhalisi - qadın, uşaq, qoca pərişan halda, soyuq və qarlı bir gündə
yollara tökülürlər. Soyqırımı hələ Xocalı şəhərinin içərisində başlamışdı. Xocalı xalqı məyus bir halda şəhəri
tərk edir, daha doğrusu, özlərini Azərbaycanın Ağdam şəhərinə çatdırmaq üçün dağlara doğru qaçmağa
çalışırdılar. Əfsuslar ki, Ağdama çatmaq üçün ermənilərin nəzarətində olan ərazidən keçmək lazım gəlirdi.
(Mikrofon avtomatik cihaz tərəfindən bağlanır).
Başkan: Hörmətli İpək, fikrinizi tamamlaya bilərsiniz, - buyurun.
Haluk İpək (davam edir): Çətin şəraitdə qaçan Xocalı əhalisi üçün məşəqqətli yolboyu pusqular qurmuş
erməni silahlı dəstələri qan tökməkdən doymaq bilmirdi. Ayaqyalın, yarıçılpaq əhalinin əksəriyyəti də qadınlar,
uşaqlar, yaşlılar olmaqla qarın üstünə yıxılaraq qalır, hərəkət edə bilmirdilər. Soyuqdan donan və uçuruma
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düşüb ölənlər də olurdu. Erməni silahlı dəstələri bu qaçan xalqın qabağını kəsərək, qalibiyyət hissi ilə etdikləri
zülm mənzərələrini hüzurunuzda anladıram - içim sızlayır və insanlığımdan utanıram, bütün bunları qəbul edə
bilmirəm. Erməni silahlı dəstələrini, Böyük Məclisin bu sütunları arasında min dəfə lənətləyir və o gün bu
qətliam ilə meydana gələn bu dəhşətli mənzərəni türk xalqının görməsi üçün, hadisələri burada şəkilləri ilə
təkrar göstərmək istəyirəm. Burada qarnı deşilmiş, müdafiəsiz bir qadınımız son vəziyyətdə görünür. Yenə
burada başı parçalanmış və tanınmaz hala gəlmiş bir azəri yurddaşımızın, mülki vətəndaşlarımızın vəziyyəti göz
qabağındadır.
Yenə bir mülki vətəndaşımız mülki azəri xalqının buradakı şəkillərini ictimaiyyətin nəzərinə çatdırıram.
Hörmətli Başkan, dəyərli millət vəkilləri, bir az bundan qabaq anlatdığım məşəqqətli yoldan sonra Xocalı
əhalisindən az sayda insan Ağdama çata bildi. Müxtəlif mənbələrə görə, Xocalı əhalisinin 613 mülki müdafiəsiz
Azərbaycan vətəndaşı faciəli şəkildə işgəncələrlə öldürüldü. Öldürülənlər arasında 63 uşaq, 106 qadın və çox
sayda qoca var idi. 487 insan şikəst qaldı, yüzlərlə insan əsir alındı. Ancaq sonradan bu əsirlərdən 800
Azərbaycan vətəndaşı buraxıldı. 500-ə yaxın Xocalı sakini hələ də itkindir. Bu qətliamda 8 ailənin bütün üzvləri
öldürülmüşdür.
Hörmətli Başkan, dəyərli millət vəkilləri, Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarının 20%-ni işğal altında
saxlaması heç bir şəkildə qəbuledilməzdir. Bu pozuntular, qırğınlar, işğallar Azərbaycanda bir milyondan çox
insan öz yurdundan və torpağından ayırmış, köçkün vəziyyətinə düşməsinə, yerlərindən, yurd-yuvalarından
didərgin salınmasına səbəb olmuşdur. Azərbaycanın ən başlıca problem birdən biri, erməni işğalı nəticəsində
yerlərini tərk etməyə məcbur olan bir milyondan çox insanı yerləşdirməkdir. Bu vəziyyət ölkənin iqtisadi və
sosial inkişafı baxımından başlıca problem olaraq qalmaqdadır.
Ermənilər hələ də beynəlxalq hüququ açıqcasına ayaqlayaraq, Dağlıq Qarabağı və digər 6 Azərbaycan
bölgəsini işğal altında saxlamaqdadırlar. İşğal altındakı Azərbaycan bölgələri Azərbaycan torpaqlarının
təxminən 20%-ni təşkil edir. Ermənistan beynəlxalq hüququ saya saymamaqdan əl çəkməlidir.
Bölgəyə göndərilən ATƏT heyətinin 28 fevral 1992-ci il tarixli qərarında bunun işğal olduğu, beynəlxalq
hüquq və ATƏT ölkələrinin normalarının qəbuledilməz ölçüdə pozulduğu bildirilmişdir. Birləşmİş Millətlər
Təşkilatı (BMT) isə əsas qətnaməsində işğalçıların dərhal və qeyd-şərtsiz işğal etdikləri bütün torpaqlardan
çıxmalarının vacibliyini təkrar etmişdir. ATƏT-in Minsk qrupu 1996-cı ildə Ermənistanı qınayaraq,
Azərbaycanın torpaq bü- tövlüyünə hörmətlə yanaşmasını istədiyi halda, həmin il BMT Dağlıq Qarabağın
Azərbaycan torpağı olduğunu üçüncü dəfə təsdiq etmişdir.
Bütün bu qərarlara baxmayaraq, Ermənistan müdafiə naziri Sarkisyan 2001-ci ilin may ayında erməni
parlamentində etdiyi çıxışında "işğal etdiyimiz torpaqlar var, bunda utanılası heç bir şey yoxdur, bu torpaqları
təhlükəsizliyimizi təmin etmək üçün işğal etmişik. Bəlkə üslubum diplomatik deyil, ancaq həqiqət budur", deyə bildirmiş və işğalı ilk sözdən etiraf etmişdir.
Son olaraq Avropa Şurası Parlamenti Siyasi Komissiyasının üzvü David Atkinson bir raport hazırlamış və
raport təşkilatda qəbul edilmişdir. Azərbaycan torpaqlarının mühüm bir hissəsinin hələ də Ermənistanın işğalı
altında olduğunu bildirən Atkinson "hərbi müdaxilə və etnik düşmənçiliklər, fərqli etniklərin qovulmasına və
nəticədə, monoetnik ərazilərin yaranmasına səbəb olmuşdur. Bu vəziyyət etnik təmizləmə anlayışına
bənzəməkdədir", - demişdir.
Hörmətli Başkan, dəyərli məsləkdaşlar, çox keçmişdə, Qarsdan Xataya qədər uzanan sərhəd xəttində,
bizanslıların şərqdən gələn müsəlman və türklərə qarşı bir sədd qurmaq məqsədilə yerləşdirdikləri ermənilər
Səlcuqlar dövründə Alp Aslanın Anadoluya girişi zamanı Bizansdan gördükləri zülm səbəbindən türklərin
Anadoluya girmələrinə də kömək etmişlər. Ancaq Qurtuluş savaşı zamanı Türkiyənin şimal-şərqindən
osmanlının və türkü arxadan vurmuşdular.
Bu gün Serb müqaviləsinin gizli stenoqrafiyalarının üzə çıxarıldığında eynən bu görünməkdədir.
Anadoluda yaşayan müsəlman türk xalqı ilə Orta Asiyada yaşayan, Azərbaycan başda olmaqla bütün türk
xalqının, bütün türk respublikalarının bağı... arada mütləq tampon bir xristian dövlət yaradaraq burada bir
tampon bölgə qurulmalıdır deyilmişdir.
Həqiqətən, xəritəyə diqqətlə baxdıqda Ermənistan torpağı kiçik bir dil şəklində İrana qədər uzadılmış
olduğunu görürük. Bu dil bilərəkdən Türkiyənin Azərbaycan və Orta Asiyaya olan pəncərəsinin bağlanması,
Azərbaycanın və o biri türk respublikalarının qərbə pəncərələrinin bağlanması üçün Stalin zamanında
quraşdırılmış, süni bir şəkildə cızılmışdır. Beləliklə, Qarabağ torpağının işğalı bu kiçik dil şəklində uzanan
torpağın genişlənməsi, ortada bir jandarm qurulması və Türkiyənin Orta Asiyaya açılan pəncərəsinin burada
bağlanması cəhdləridir. Yenə Azərbaycanın və digər türk respublikalarının qərbə olan pəncərəsinin bağlanması
cəhdləridir. Ona görə bu qətliamlar hamımızı narahat etməlidir.
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Başkan: Hörmətli İpək tamamlaya bilərsinizmi?
Haluk İpək (davam edir) - yekunlaşdırıram.
Ermənistanın qonşularına qarşı düşməncəsinə, insanlıqla uzlaşmayan, müasirliyə sığmayan qəsbkar və
faşist siyasətinin bir göstəricisi olaraq görünən bu qətlləri nifrətlə qınayır, ölənlərə Allahdan rəhmət diləyirəm.
Türkiyə Cümhuriyyəti ATƏT nəzdindəki Minsk qrupunun bir üzvü olaraq, Cənubi Qafqazda regional güc
siması ilə Dağlıq Qarabağ probleminin həlli istiqamətində, problemin başlanğıcından indiyədək bu
istiqamətindəki siyasətinə davam edəcəkdir.
Mənbəsini erməni işğalından alan Dağlıq Qarabağ problemi, Cənubi Qafqazda əmin-amanlığı
mümkünsüz istiqamətə aparmaqdadır. Həlli, Türkiyənin dəstəyi ilə Azərbaycan xalqının qəbul edə biləcəyi
barışçı bir həlb çatdırılmasıdır. Şərt, ermənilərin işğal etdikləri azəri torpaqlarından dərhal çıxmalarıdır. Türk
milləti, Çin səddindən ta Vyanaya qədər gedən ərazidə bir sıra millətlərlə qarşılaşmış, ancaq qarşılaşdığı
millətlərin heç birinə zülm etməmişdir. Bilavasitə, əzilən millətləri öz müdafiəsi altına almışdır. Bu millət özünə
edilən yaxşılıqları da, pislikləri də heç bir şəkildə unutmayacaqdır.
Erməni qatilləri tərəfindən öldürülən Xocalı xalqına rəhmət diləyir, onları yad edir, hamınıza hörmət və
ehtiramlarımı bildirirəm.
“Dirçəliş”.- 2005.- fevral-mart.- № 84-85, səh. 50-58.

254

XX əsrin faciəsi Xocalı soyqırımı

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Ankara dünyanı Xocalı soyqırımını tanımağa çağırdı
Türkiyə parlamenti Xocalı soyqırımı ilə bağlı dinləmələr keçirib
Dünən Türkiyə Böyük Millət Məclisində Xocalı soyqırımı ilə bağlı dinləmə keçirilib. Dinləmələr zamanı
Türkiyə - Azərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupunun sədri Haluk İpək 14 il bundan öncə baş vermiş Xocalı
soyqırımına dünya ictimaiyyətinin kifayət qədər diqqət yetirməməsini ədalətsizlik hesab edib. Onun fikrincə,
Xocalı soyqırımı yalnız hər il Türkiyə və Azərbaycanda deyil, dünya səviyyəsində pislənməlidir.
"Bu soyqırım düşünülmüş şəkildə həyata keçirilib. Bu hadisə XX əsrin faciəsi, bəşəriyyətə, insanlığa qarşı
ən çirkin addımdır. Orada baş vermiş erməni vəhşiliyinin misli-bərabəri yoxdur. Xocalıda hamilə qadınların
qarınları deşilib, uşaqlar süngüyə keçirilib. Dünya buna sükutla yanaşmamalı, öz sözünü deməlidir", - deyə
H.İpək vurğulayıb.
Qeyd edək ki, Türkiyə parlamentində Xocalı soyqırımı ilə bağlı keçirilən dinləmələrdə Azərbaycandan
olan millət vəkilləri Qənirə Paşayeva, Həvva Məmmədova və Elman Məmmədov da iştirak ediblər.
Millət vəkili Q.Paşayevanın ATV-yə verdiyi məlumata əsasən, Xocalı faciəsinin soyqırım olmasını təsdiq
edən sənədlər, fotoşəkillər və digər maddi sübutlar Türkiyə parlamentarilərinə nümayiş etdirilib. O, H.İpəkə
istinadən bildirib ki, Türkiyə parlamentariləri ermənilərin Azərbaycanın ərazilərini işğal altında saxlaması və
Xocalı soyqırımını törətməsini təsadüfi hadisə hesab etmirlər. Bu, ermənilərin 200 illik siyasətinin nəticəsidir.
Belə ki, bu gün Ankarada Xocalı soyqırımı ilə bağlı fotosərgi təşkil olunacaq, habelə soyqırım
qurbanlarının xatirəsinə məşəl yandırılaraq 1 dəqiqəlik sükut da elan olunacaq. Eyni zamanda, Ankarada
"Heydər Əliyev" Fondunun Xocalı soyqırımı ilə bağlı hazırladığı sənədli film də nümayiş etdiriləcək.
Bu gün isə Bakıda "İrəli" Ümumrespublika Gənclər Hərəkatı Xocalı soyqırımının 14-cü ildönümü ilə
əlaqədar "Ana harayı" heykəlinin ətrafına soyqırım qurbanlarının adları yazılmış lövhə vuracaq (APA).
Habelə dünən Azərbaycan Qaçqın və Məcburi Köçkün Gənclər Təşkilatının təşəbbüsü ilə "Xocalı qisasa
çağırır bizi" mövzusunda "dəyirmi masa" keçirilib. Təşkilatın sədri Vüqar Qədirov son vaxtlar Azərbaycanı
təslimçi sülhə sürükləyən bəyanatların verilməsini və bəzi mətbuat orqanlarında baş leytenant Ramil Səfərov
barəsində yalan məqalələrin yazılmasını erməni xüsusi xidmət orqanlarının işi adlandırıb. V.Qədirova görə,
Azərbaycan gəncliyi, ilk növbədə taleyinə qaçqınlıq həyatı yazılan insanlar torpaqlarımızın itirilməsi ilə
barışmayacaq və Xocalıda qətlə yetirilən soydaşlarımızın qisasını alacaqlar.
Respublika Gənclər Təşkilatlarının Milli Şurası isə dünən Xocalı soyqırımı ilə əlaqədar Azərbaycan
gənclərinə müraciət edib. Bu barədə APA-ya Gənclər Təşkilatlarının Milli Şurasından məlumat verilib.
Müraciətdə qeyd olunur ki, Xocalı faciəsinin beynəlxalq təşkilatlar qarşısında soyqırım kimi tanıdılması üçün
gənclərin yeganə yolu birgə mübarizəyə üstünlük verməsidir. Bunun üçün dünya azərbaycanlı gənclərinin eyni
cəbhədə birləşməsinə ehtiyac var.
Bu arada isə, Respublika Prokurorluğu, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi və Daxili İşlər Nazirliyi Xocalı
soyqırımı ilə bağlı açılmış cinayət işinin istintaqını davam etdirir. İstintaqın yaydığı məlumata əsasən, artıq 200dən artıq şəxsin Xocalı soyqırımında iştirakı sübuta yetirilib və bu şəxslər arasında ermənilərlə bərabər, Rusiya
ordusunun zabitlərinin də adları var. Artıq təqsirli bilinən şəxslərin işləri məhkəməyə də göndərilib. Belə ki,
hələ cinayətdə adı hallanan şəxslərin sayının çoxalacağı da gözlənilir. Amma cinayətkarların istintaqçılar üçün
əlçatmaz olmaları, onların ayrı-ayrı ölkələrdə yaşamaları istintaqı dalana dirəyib. Buna görə də istintaq hətta
bəzi şəxslərin günahkar olub-olmamasını sübut etməyə də çətinlik çəkir. Onu da qeyd edək ki, soyqırıma görə
adı hallananlar arasında erməni və ruslarla bərabər, azərbaycanlılar da var.
İ. ABBASOV
“Ayna”.- 2006.- 24 fevral.-N 33. S.1.
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Türkiyədə Xocalı soyqırımının tanınması üçün kampaniya başladı
Türkiyənin Qars vilayətində Xocalı soyqırımının Türkiyə Böyük Millət Məclisində (TBMM) qəbul
edilməsi üçün imzatoplama kampaniyasına start verilib. APA-nın Türkiyənin “Kafkas” xəbər agentliyinə
istinadən verdiyi məlumata görə, Milliyyətçi Hərəkat Partiyasının (MHP) Qars şəhər təşkilatı və Ülkü Ocaqları
Birliyinin başladığı aksiyaya bu gün çoxlu sayda Qars sakini qatılıb.
Ülkü Ocaqları Birliyinin Qars vilayəti təşkilatının sədri Onur Ersançmış hökuməti Ermənistanla
imzalanmış protokolu dərhal ləğv etməyə çağırıb.
“Xocalıdakı insanlıq faciəsinin beynəlxalq media və insan haqları ilə məşğul olan təşkilatlar tərəfindən
sənədləşdirilməsinə baxmayaraq, bu gün dünyada qərar verənlər bu qorxunc cinayəti tanımaq istəmir, bununla
da müsəlman türklərə qarşı ikili standart tətbiq etməkdədirlər”, – deyə təşkilat rəhbəri bəyan edib.
O. Ersançmış baş nazir Rəcəb Tayyip Ərdoğana da mesaj ünvanlayıb: “Bütün dünya və AKP hökuməti
bilsin ki, ermənilər işğal etdikləri Azərbaycan torpaqlarından çəkilmədən və Türkiyəyə qarşı torpaq-təzminat və
soyqırımı iddialarından imtina etmədən sərhədlər açıla bilməz və ermənilərlə əlaqələrimiz normallaşmaz. Bu
protokolu imzalamanız belə ABŞ Nümayəndələr Palatasında “soyqırımı” yalanının keçməsinə mane ola
bilmədi. Biz Dağlıq Qarabağ problemini və Xocalı qırğınını unutmayacağıq və unutdurmayacağıq. Çünki qardaş
Azərbaycan xalqı kimi hamımız müsəlmanıq, hamımız türkük. Bütün dünya bilsin ki, Dağlıq Qarabağ bizim
məsələmizdir, Xocalı soyqırımı bizim məsələmizdir, bizim iddiamızdır”.
“525-ci qəzet”.-2010.-16 mart.-N.48.-S.1.
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Türkiyə bələdiyyələri Xocalı soyqırımını tanıyacaq
Sabir Rüstəmxanlı: "Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin fəaliyyəti İrandakı dairələri çox ciddi şəkildə
təlaşlandırır"
"Türkiyə səfəri Xocalı soyqırımıyla yanaşı, bu ölkənin ictimai-siyasi fikrini 35 milyondan çox Azərbaycan
türkünün taleyinə yönəltmək məqsədi daşıyırdı"
Martın 2-də Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin (DAK) rəhbərliyi Türkiyə Cümhuriyyətində həyata
keçirilmiş "Xocalı həftəsi"nin yekunlarına həsr olunmuş mətbuat konfransı keçirdi. Mətbuat konfransını
DAK həmsədri Sabir Rüstəmxanlı açaraq bildirdi ki, qardaş ölkəyə səfərdə məqsəd qurumun İdarə
Heyətinin canlı toplantısını keçirmək və Xocalı soyqırımıyla bağlı təşkilatın mövqeyini Türkiyə
ictimaiyyətinə çatdırmaq idi. Bundan əlavə, DAK-ın müxtəlif ölkələrdəki təmsilçilikləri də Xocalı
faciəsinin 19-cu ildönümüylə əlaqədar həmin dövlətlərdəki Azərbaycan səfirlikləri və diaspor
təşkilatlarıyla birlikdə simpoziumlar, konfranslar, sərgilər, görüşlər, aksiyalar və s. keçirtdilər:
"DAK-ın sonuncu qurultayından sonra müəyyən tədbirlərimiz olub, ancaq İdarə Heyətinin bəzi üzvləri
iştirak etməyiblər. Ümumiyyətlə, qurultayda da müəyyən fikir ayrılıqları müşahidə olunurdu, hətta tədbirin işinə
mane olmaq və onu pozmaq istəyən qüvvələr vardı. Bu qüvvələrin hara və kimlərə bağlı olduqları barədə
müəyyən təxminlər və bildiyimiz şeylər olsa da, ancaq cəmiyyətə açıqlanmasına ehtiyac görmürəm. Hər halda
DAK-ın fəaliyyətinin müəyyən adamları və bizim qonşumuz İrandakı dairələri çox ciddi şəkildə narahat etdiyi
görünür. Ona görə də onlar davamlı olaraq DAK-ın içərisinə özlərilə birbaşa və yaxud dolayı yolla bağlı, onlara
inanan adamları salmağa və təşkilatın işini pozmağa çalışırlar". Onun sözlərinə görə, qurultay tərəfindən seçilən
DAK İdarə Heyətinin bəzi üzvləri təşkilatın işindən tamamilə kənarda qalmışdılar. Ona görə də Ankaradakı
iclasda iki nəfərin fəaliyyəti donduruldu. Bunlar Bəhruz Həqqi və Fəramərz Quluzadədir: "Bəhruz Həqqi heç
DAK-ın üzvü deyildi. Ancaq qurultayın demokratik keçirilməsi və tərəfdarlarının sayının üstünlük təşkil etməsi
onun İdarə Heyətinə düşməsinə şərait yaratdı. Amma sonradan İdarə Heyətinin razılığı olmadan başqa tədbirlərə
qatıldı. Hətta İdarə Heyətinin yığıncaqlarına belə gəlmirdi. Qurultayın yekununda özünü qeyri-səmimi aparan
Fəramərz Quluzadə isə bir sıra texniki və maliyyə məsələlərində DAK üçün problem yaradıb. Bundan əlavə,
DAK-ın Rusiya nümayəndəliyinin rəhbəri Mirəşrəf Fətiyev öz xahişilə tutduğu vəzifədən azad edildi, ancaq
İdarə Heyətinin üzvü kimi qalır. Biz təşkilatda müəyyən təyinatlar da aparmaq, gələcək iş planımızı təsdiqləmək
istəyirdik. Ancaq keçirdiyimiz "Xocalı həftəsi"nə görə buna vaxtımız qalmadı". DAK həmsədri səfər
çərçivəsində Xocalı soyqırımının 19-cu ildönümüylə əlaqədar keçirilən tədbirlər və görüşləri də diqqətə çatdırdı:
"Bu müddət ərzində özüm də başda olmaqla DAK İdarə Heyətinin üzvləri qardaş ölkənin qəzetlərinə
müsahibələr verdik, televiziyalarının müxtəlif verilişlərinin qonağı olduq. Bundan əlavə, DAK təmsilçiləri
İstanbulun Aydın Universitetində, Gəbzə Texnologiya Universitetində, Ankarada Gazi Universitetində, Türkiyə
Texniki Universitetində keçirilmiş tədbirlərdə iştirak etdilər. Yəni qısa müddət ərzində xeyli tədbirlər, görüşlər
keçirtdik". Sabir Rüstəmxanlı vurğuladı ki, səfərin əsas məqsədlərindən biri də Türkiyə ictimai fikrini İrana
doğru yönəltməkdi: "Çünki qardaş ölkədə çox az sayda insan İran əhalisinin 52 faizinin, yəni 35 milyondan
çoxunu Azərbaycan türklərinin təşkil etdiyini bilir. Ona görə də bütün görüşlərdə, tədbirlərdə əsas məqsəd bu
ölkənin ictimai-siyasi fikrini İrandakı azərbaycanlıların taleyinə istiqamətləndirməkdi. Yəni DAK-ın həm
diaspor təşkilatı olduğunu, həm də bu təşkilatın yarısının Güney Azərbaycanı təmsil etdiyini bildirdik. Onlar
bizim soydaşlarımızdır və taleləri də bizi maraqlandırır. Eyni zamanda Xocalı soyqırımı məsələsini Türkiyədə
qoymaqda məqsəd qondarma erməni soyqırımına qarşı mübarizə aparmağı buraxıb, ermənilərin yaxın
tariximizdə başımıza gətirdiyi faciəni dünyaya tanıtdırmağa çalışmağın məqsədəuyğun olduğunu deyirdik. Hətta
TBMM-in Xocalı faciəsini soyqırım aktı kimi tanımadığını bildirdik. Onlar da Azərbaycan parlamentinin PKKnı terrorçu təşkilat kimi tanımadığını bizə irad tutdular. Bu da haqlı bir iraddır. Yəqin bu il Türkiyənin bir neçə
böyük şəhər bələdiyyəsi Xocalı faciəsini soyqırım aktı kimi tanıyacaq. Bu proses daha da böyüyərək TBMM-in
soyqırım aktı kimi tanımasına gətirib çıxaracaq". Bundan sonra DAK İdarə Heyətinin üzvləri Vaqif Arzumanlı
və Adil Minbaşı öz səfər təəssüratlarını bölüşdülər. Sonda jurnalistləri maraqlandıran suallar cavablandırıldı.
Turqut.
“Xalq Cəbhəsi”.-2011.-3 mart.-N 40.-S.4.
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Türkiyə parlamentinə Xocalı soyqırımının tanınması ilə bağlı qanun layihəsi
təqdim olunacaqdır
İğdırdan seçilmiş millət vəkili Sinan Oğan Türkiyə Böyük Millət Məclisində keçirdiyi mətbuat
konfransında bildirmişdir ki, Xocalı qətliamının ildönümü ərəfəsində XX əsrin ən ağır cinayətlərindən
biri olan bu soyqırımının tanınması üçün parlamentə qanun layihəsi təqdim olunacaqdır.
Bundan başqa, Ankarada Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə abidə ucaldılması və Türkiyə paytaxtının
mərkəzi küçələrindən birinin "Xocalı" adlandırılması təklifləri müzakirə olunacaqdır.
S.Oğan demişdir ki, Fransa Milli Assambleyasının qondarma "erməni soyqırımı"nı inkar edənlərin
cəzalandırılması ilə bağlı qanun layihəsini qəbul etməsinə etiraz əlaməti olaraq, onun təmsil etdiyi Milliyyətçi
Hərəkat Partiyası Ankaradakı "Paris prospekti"nin Əlcəzair prospekti adlandırılması təklifini də parlamentə
verəcəkdir.
Oqtay BAYRAMOV
“Xalq qəzeti”.-2012.-14 yanvar.-N 9.-S.1.
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“Xocalı soyqırımının TBMM-də tanınacağına əminəm"
Coşqun Topal: "Hesab edirəm ki, Türkiyə və Azərbaycan bundan sonra da birlikdə addımlar
atmalıdırlar"
Qaradəniz Texniki Universitetinin Beynəlxalq Əlaqələr üzrə doktoru Coşqun Topalla "Həftə
içi"ndə söhbət
Fransa parlamentində qəbul olunan məlum qərardan sonra Türkiyənin Parisə hansı savabı verəcəyi dünya
ictimaiyyətinin diqqətindədir. Bu mənada Türkiyə Böyük Millət Məclisinin gələn ay ildönümü qeyd olunacaq
Xocalı soyqırımını tanıması Sarkozi hakimiyyətinə daha kəskin cavab ola bilməzdimi? Türkiyədəki Qaradəniz
Texniki Universitetinin Beynəlxalq Əlaqələr üzrə doktoru Coşqun Topalla söhbətimizin məqsədi də məhz bu
məsələlərdə çıxış yolu tapmaqdır.
- Əvvəlcə onu deyim ki, Avropa Birliyinin yaradıcısı ölkələrindən biri olan Fransanın xarici siyasətini bu
qurumun siyasətindən ayrı düşünmək çox çətindir. Diqqətlə fikir versək, burada adını çəkdiyimiz qurumla
Fransa arasında bir ortaq maraq uğrunda əməkdaşlığın olduğunu görərik. Xüsusilə də Fransa prezidenti Nikola
Sarkozinin Türkiyəyə qarşı tutduğu mövqe yeni deyil.
Hələ 2005-ci ilin noyabrında kansler Angela Merkelin başçısı olduğu Almaniyada sağ mərkəzçi partiya Xristian Demokrat Birliyi iqtidara gəlmişdi. Məhz bundan sonra Avropa Birliyinə üzvlük məsələsində Merkel
Almaniyasının Türkiyənin əleyhinə mövqe tutması Fransaya da təsir göstərmişdi. Maraqlısı budur ki, həmişə
anti-Türkiyə çıxışları ilə tanınmış Sarkozi 2007-ci ilin may ayında mühafizəkarların nümayəndəsi olaraq
prezident seçilib və hakimiyyətə gəldiyi ilk gündən bəri də Ankaranın bu quruma üzvlüyünün mümkün
olmadığını deyir. Hətta bu məsələdə o, həmişə Merkellə eyni mövqeyi bölüşür. Son olaraq dekabrın 22-də
Fransa parlamentinin alt qanadında qəbul edilən məlum layihə Senat tərəfindən də yanvarın 23-də təsdiqlənib.
Qısa vaxt ərzində prezident Sarkozinin imzalayacağı həmin sənədin nəticəsini də bilirsiniz, 1915-ci ildə baş
verənlərin "soyqırımı" olmadığını deməyənlərin 1 il həbs və ya 45 min avro məbləğində pul cəriməsi ilə
cəzalandırılmağı nəzərdə tutur.
- Elə isə Türkiyə Sarkoziyə həddini göstərmək üçün nələr edə bilər?
- Hazırda bütün dünya bu qanunu qəbul etdiyinə görə Türkiyənin hansı adekvat addım atacağını gözləyir.
Yəni Ərdoğan iqtidarı sadəcə bəyanatlar verəcəkmi, yoxsa əməli addımlar atacaqmı, hamının diqqəti bu
məsələyə yönəlib. Fikir verin: layihə parlamentin alt palatasında qəbul edilərkən Türkiyə səfirini qısa müddətə
Parisdən geri çağırdı. Ancaq məsələ Senata çıxmazdan az əvvəl səfir təkrar Fransaya qayıtdı. Məncə icrası
mümkün olan qərarlar qəbul edilməli və bunlar Türkiyəni beynəlxalq müstəvidə təcrid vəziyyətinə salmamalı,
dövlətin maraqlarına ziyan vurmamalıdır.
- Məncə burada ölkələrin gücü də nəzərə alınmalı, müqayisə olunmalıdır?
- Fransa son bir ildə ümumdaxili məhsul istehsalı 2 trilyon 145 milyard dollar olan dünyanın ən güclü 10
nəhəng iqtisadi gücündən biridir. Amma Sarkozi hakimiyyətə gələndən sonra Fransa iqtisadiyyatı artan işsizlik
və ictimai borclarla bir qədər kiçilməyə doğru gedir. Ölkədə ifadə azadlığını hədəfə alan parlamentin son qərarı
isə təkcə Fransanın xarici siyasətinə deyil, həm də iqtisadiyyata mütləq mənfi təsir göstərəcək. Fransa ildə 75
milyon xarici turist qəbul edən ölkə kimi dünyada birinci yerdədir. Amma yaxın illərdə bu vəziyyət dəyişə bilər.
İnsanlar ifadə azadlığının bu dərəcədə cilovlandırıldığı, əcnəbilərə, xüsusilə də müsəlmanlara qarşı sərt
tədbirlərin görüldüyü bir ölkəni ziyarət etmək istəməyəcəklər. Xüsusilə də Türkiyə və digər müsəlman
ölkələrinin cavabı gecikməyəcək. Təsəvvür edin ki, Jak Şirak dövründə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatında
müşahidəçi status almaq istəyən Fransa bu gün islamofobiya xəstəliyinə tutulub. Yeri gəlmişkən, İslam
Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi Ekmələddin İhsanoğlu da Fransanı islamofobiya xəstəliyinə tutulmaqda
günahlandırıb. Fransanın görə bilmədiyi şeylər bunlardır: Türkiyə bu gün 19-cu əsrdə Avropa dövlətlərinin
gördükləri "Şərq problemi"nin bir hissəsi deyil. Müasir dövrümüzdə Şərq - Qərb prizmasından yanaşaraq
problemli ölkə axtarsaq, bunu ancaq Qərbdə tapacağıq.
- Fransa türkləri erməni kartı ilə vurmağa çalışır. Bu mənada onun özünü də vaxtilə müxtəlif
ölkələrdə həyata keçirdiyi soyqırımları tanımaq yolu ilə vurmaq daha yaxşı effekt verər məncə?
- Bir çox ölkə parlamentlərində gündəmə gətirilən və qondarma erməni soyqırımını tanımağı nəzərdə
tutan layihələri sadəcə, erməni diasporlarının adına bağlamaq mümkün deyil. Hər bir ölkədə siyasətə və qərar
vermə orqanlarına təsir göstərmək istəyən müxtəlif qruplar da mövcuddur. Amma xüsusilə xarici siyasətlə bağlı
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məsələlərdə dövlətlər həmişə milli maraqları əsas tuturlar. Ölkələr qısa, orta və uzun müddətdə reallaşdırmağı
nəzərdə tutan məqsədlərə görə addım atmalıdır. Konkret olaraq Fransaya gəldikdə, bu ölkədə yaşayan erməni
vətəndaşların sayı heç də seçkilərin nəticəsinə təsir göstərmək iqtidarında deyil. Hansı ki, 60 milyonluq
Fransada Türkiyənin adi bir işarəsi ilə seçkiyə təsir edəcək imkanına malik, əhalinin 10 faizə qədərini təşkil
edən müsəlman vətəndaşları yaşayır. Amma nəzərə alaq ki, reallıqda Fransadakı ermənilərdən sayca 10 dəfə
artıq olan müsəlmanlar heç bir təsir imkanına malik deyil.
- Türkiyə Xocalı soyqırımını tanımaqla Fransaya bəşəriyyətin əsl qatillərinin ermənilər olduğunu
başa sala bilməzmi?
- Fevralın 26-da Xocalı soyqırımının 20-ci ildönümü qeyd olunacaq. Azərbaycanla Türkiyə sözün əsl
mənasında bir millət, iki dövlətdir. Hər il Xocalı soyqırımının ildönümü ilə bağlı məsələ Türkiyə Böyük Millət
Məclisində təmsil olunan siyasi partiyalar tərəfindən gündəmə gətirilir. Millət vəkilləri Xocalı qətliamını vəhşət
və soyqırımı olaraq adlandıraraq həyatını itirən azərbaycanlı qardaşlarının xatirəsinə sayğı duruşunda dayanırlar.
Özü də Böyük Millət Məclisində də aparılan müzakirələrə Azərbaycan parlamentinin üzvləri də qatılırlar. Bütün
bunları nəzərə alsaq yaxın gələcəkdə Xocalı soyqırımının Böyük Millət Məclisi tərəfindən rəsmən tanınacağına
əminəm. Yeri gəlmişkən, hələlik, Ankara şəhər bələdiyyəsinin Fransa səfirliyinin qarşısında Əlcəzair
soyqırımının xatirəsinə abidə ucaltmaq, Paris prospektinin adının Əlcəzair prospekti adlandırılması kimi
niyyətləri mövcuddur. Ola bilər ki, başqa bələdiyyələr də park, küçə və prospetlərin adını dəyişmək kimi
qərarlar qəbul edə bilər. Amma bunlar daha çox ictimaiyyətin diqqətini çəkmək üçün hesablanıb.
- Türkiyə ilə Azərbaycan, eləcə də digər türkdilli ölkələr birlikdə qondarma erməni soyqırımı
iddialarına qarşı mübarizədə birləşə bilərmi? Əlbəttə, daha əvvəl "türk dövlətlərinin birləşməsi
lazımdır" deyə bilərsiniz, amma nəzərə alaq ki, "erməni soyqırımı"nı 20 dövlət tanıyıbsa, Türkiyəni
dəstəkləyəcək 10 ölkə tapmaqdan çətin deyil?
- Bu yöndə Azərbaycan və Türk Diaspor Təşkilatlarının qurulmasını çox önəmli sayıram. Azərbaycan və
Türkiyə türklərinin məruz qaldıqları terror hücumları və qətliamlar barəsində reallıqları gerçəklərin dünya
ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırmalıdırlar. Ölkələrimiz tarixin bütün etaplarında bir millət, iki dövlət olublar.
Fransa parlamentində ortaya çıxan durumla bağlı bütün Azərbaycan siyasiləri Fransanın əleyhinə çıxışlar edib
və Türkiyənin yanında olduqlarını bildiriblər. Bununla yanaşı İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı da baş katib
səviyyəsində sərt reaksiya verərək Fransa parlamentinin qərarını açıq şəkildə rədd edib. Buna baxmayaraq,
hesab edirəm ki, Türkiyə və Azərbaycan bundan sonra da birlikdə addımlar atmalıdırlar.
Vüsal Tağıbəyli
“Həftə içi”.-2012.-27 yanvar.-№33.-S.1, 5.
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Türkiyə qeyd-şərtsiz Xocalı soyqırımını tanımalıdır?
Abdullah Buksur: "Bütün ölkələrdə bilməlidirlər ki, ermənilər insan qanına susayan yırtıcı
məxluqlardır"
Xocalı soyqırımının 20-ci ildönümünə bir həftə qalmış, dünən Türk Dün-yası İnsan Haqları Dərnəyinin
(TDİHD) sədri Abdullah Buksurun "Ulusalbakis"də bu faciəyə dair müsahibəsi yayımlanıb. O, Xocalı soyqırımı
ərəfəsində işinin çox olduğunu deyərək, rəhbərlik etdiyi dərnəyin sözügedən soyqırımla bağlı dünyanın hər
yerində qızğın təbliğat-təşviqat işləri apardığını bildirib. Bu il də Xocalı soyqırımı ilə əlaqədar müxtəlif
seminarlar, aksiyalar və imzatoplama kampaniyaları keçirdiklərini xatırladan A. Buksur sonuncu olaraq NyuYorkda - BMT baş ofisinin qarşısında keçirdikləri mitinqi misal göstərib. Biz də müsahibə mövzusunun
Azərbaycan xalqı üçün zərurətini nəzərə alıb, tərcümə edərək oxucuların diqqətinə çatdırırıq.
- Hər il olduğu kimi, bu il də Xocalı şəhərində ermənilər tərəfindən həyata keçirilmiş kütləvi qırğını
bütün təfsilatı ilə dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırmaq üçün çox işlər gördük. Azərbaycanın tarixinə qara
hərflərlə yazılmış Xocalı şəhəri 1992-ci ilin fevralın 25-dən 26-na keçən gecə qaniçən ermənilərin soyqırımı
siyasətinin icrasına şahidlik edib. Bizim də məqsədimiz budur ki, soyqırıma uğrayaraq yer üzündən silinmiş
Xocalının başına gətirilənləri dünyaya çatdıraq və bütün ölkələrdə bilsinlər ki, ermənilər heç də məzlum
deyillər, əksinə insan qanına susayan yırtıcı məxluqlardır.
- Xocalı qətliamı insanlıq dramıdır, amma siz onu həmişə nəyə görəsə müharibə cinayəti
adlandırırsınız...
- Erməni silahlıları o vaxt bölgədə yerləşdirilmiş 366-cı motoatıcı alayın birbaşa dəstəyi ilə şəhərin
giriş-çıxış yollarını bağlayaraq "Cenevrə sazişini", Birləşmiş Millətlər Təşkilatının "İnsan haqları Bəyannaməsi"
ni. "Vətəndaşlıq və siyasi haqlar sazişini", "Hərbi toqquşmalar zamanı və atəşkəs dövründə qadın və uşaqların
mühafizəsinə dair öhdəliyi" kobudcasına pozaraq sözün əsl mənasında müharibə cinayəti törədiblər. Xocalıda
elə bir qətliam törədilib ki, bu dünya ölkələrinin qəbul etdiyi heç bir sənədin detallarına uyğun gəlmir.
- Şərqi Türküstanda, Qarabağda, Krımda, Qərbi Trakyada, Kərkükdə, Bosniyada - bütövlükdə
türk dünyasında həmişə soyqırımların, müxtəlif formalı qətliamların baş verdiyini, xalqların
assimilyasiyasından çox danışmışıq, amma cəmi 20 il öncə gözlərimiz önündə Xocalıda baş verən
soyqırımı hələ də hüquqi qiymət almasına nail olmamışıq...
- Xocalıda yaşanan acı həqiqətlər adlarını çəkdiyiniz digər qətliamlardan daha dəhşətlidir. Ermənistan
ordusu uşaqlı-böyüklü mülki insanları yalnız mənsub olduqları dini və milli kimliklərinə görə qətlə yetirib.
Qadın, uşaq, qoca, cavan demədən yüzlərcə insanı, daha dəqiq söyləsək 613 nəfəri ağla gəlməyən dəhşətli
üsullarla qətlə yetiriblər. Eyni zamanda, hətta öldürülmüş insanların meyitlərini eybəcər hala salıblar. Bu
vandallıqdır, insana xas olmayan xüsusiyyətdir.
- Indi hər hansı yerdə müəyyən sayda insanların qətlinə soyqırımı adı verilir. Mümkünsə məhz
Xocalı qətliamının timsalında soyqırımı sözünün detallarını açıqlayardınız...
- Ermənistan ordusunun həyata keçirdiyi bu qətliamı bizim soyqırımı olaraq tanıyaraq Birləşmiş
Millətlər Təşkilatının 1948-ci ildə "Soyqırımı cinayətinin qarşısını alma və cəzalandırma" Sazişinə istinad
edirik. 5 maddədən ibarət olan bu sazişin 3 kateqoriyası məhz Xocalıda qeydə alınıb.
- Hansı kateqoriyalar?..
- Birincisi, hər hansı milli-etnik və ya dini qrupa mənsub olanların öldürülməsi. Nəzərə alaq ki,
Xocalıda insanlar məhz azərbaycanlı olduqlarına görə qətlə yetiriliblər. İkincisi, hər hansı qrupun üzvlərinə
ciddi şəkildə fiziki və ruhi zərərlərin verilməsi. Xocalı qırğım zamanı uşaqların sümüklərindən ilikləri çəkilib
çıxarılıb, onların üzərində dərman testləri keçirilib, adamların dərisinə qızdırılmış dəmirlə xaç işarəsi həkk
olunub və sair. Üçüncüsü, hansısa toplunun bütünlüklə və ya qismən fiziki olaraq yaşamdan məhrum edilməsi.
Nəzərə alaq ki, qətliam zamanı 83 uşaq, 106 qadın, 70 qoca öldürülüb, 8 ailə tamamən yox edilib, 478 nəfər
yaralanıb, 1275 adam əsir aparılıb, 150 nəfərdən isə indiyədək xəbər-ətər yoxdur.
- Əlbəttə ki, faciənin dəhşəti ağlasığmazdır. Amma bizim üçün yenə maraqlıdır: siz öz
fəaliyyətinizlə türk xalqlarından və ümumiyyətlə, dünya ictimaiyyətindən bu müstəvidə nə istəyirsiniz?
- Biz Xocalı üçün ədalət istəyirik, başqa heç nə. Tələb edirik ki, Xocalı soyqırımını həyata keçirənlər, o
cümlədən, o dövrdə Ermənistanı idarə edənlər ədalət qarşısında cavab versinlər. Nə qədər ki, onlar hesab
verməyəcəklər, dünyada çox belə soyqırımlar yaşanacaq.
- Əgər Ermənistanı idarə edənlərə cəza tələb edirsinizsə, deməli söhbət dövlət terrorundan gedir...
- Əlbəttə ki, Xocalı qətliamı məhz Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən mülki insanlara qarşı
törədilmiş qırğındır və onu o zaman erməni dövləti dəstəkləyib.
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- Bu sahədə iş aparan hər hansı beynəlxalq təşkilat və ya orqan varmı? Ümumiyyətlə,
tələblərinizin reallaşmasına dəstək ala biləcəksinizmi?
- Xocalı faciəsi İslam Əməkdaşlıq Təşkilatında "insanlığa qarşı cinayət" adlandırılıb. Bundan əlavə,
həmin təşkilata üzv 51 dövlətin parlamentariləri bu faciəni insanlığa qarşı işlənən cinayət kimi tanımağa və
həyata keçiriləcək kampaniyaya həm regional, həm də beynəlxalq arenada tam dəstək vermək barədə qərara
gəliblər.
- Bu məsələdə konkret olaraq Türkiyə nə etməlidir?
- Konkret deyirəm: Türkiyə heç bir qeyd-şərt qoymadan Xocalı soyqırımını tanımaq barədə qərar
layihəsini Böyük Millət Məclisinin müzakirəsinə çıxararaq tanımalıdır. Yeri gəlmişkən, Türkiyədə "Hocalıya
ədalət" kampaniyası 2009-cu il fevralın 26-da start götürüb və hazırda dünyanın 30-dan artıq ölkəsində davam
etdirilir.
- Bir dərnək rəhbəri olaraq Xocalı soyqırımının tanınması və cinayətkarların cəzalandırılması
baxımından yaxın gələcəkdə nələr gözləyirsiniz?
- Arzu edərdim ki, indiyədək hər il fevralın 26-da Xocalıda tökülən qanların yerdə qalmaması üçün
etdiyim duaları gələn il yenidən səsləndirməyim. Yəni gələn il fevral ayınadək bu qətliam siyasi və hüquqi
qiymətini, soyqırımı kimi rəsmi statusunu alsın, kimliyindən asılı olmayaraq cinayətkarlar cəzalandırılsın. Çox
təəssüf edirəm ki, indiyədək dünya bu faciəni soyqırımı olaraq tanımayıb. Amma bu heç də erməniləri arxayın
etməsin. Onlar bilsinlər ki, gec-tez işlətdikləri cinayətə görə cavab verəcəklər. Şəxsən bizim dərnək sonadək
haqqın qələbə çalmasına çalışacaq.
Vüsal Tağıbəyli
“Həftə içi”.-2012.-22 fevral.-№31.-S. 1, 3.
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Türkiyə Böyük Millət Məclisinin Xarici Əlaqələr Komissiyası Xocalı soyqırımı ilə
bağlı bəyanat yaymışdır
Türkiyə Böyük Millət Məclisinin xarici əlaqələr komissiyası Xocalı soyqırımı ilə bağlı bəyanat
yaymışdır.
Komissiyanın sədri Volkan Bozkır bu bəyanatın bütün komissiya üzvləri tərəfindən yekdilliklə
imzalandığını bildirmişdir.
Bəyanatda deyilir: "Xocalı bəşəriyyət tarixinə Ermənistanın yazdığı qara səhifədir. Azərbaycanın
Qarabağ bölgəsindəki Xocalı şəhərində 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə ermənilər tərəfindən planlı
olaraq törədilmiş qətliamda 106 qadın, 63 uşaq və 70 yaşlı insan olmaqla, 613 Azərbaycan türkü işgəncə ilə
qətlə yetirilmiş, 1275 nəfər ermənilər tərəfindən əsir alınmış, 150 nəfər isə itkin düşmüşdür.
Xocalıda baş verənlər insanlığa qarşı cinayətdir. Türk milləti Azərbaycan türklərinə qarşı törədilmiş bu
qətliamın acılarını ürəyində hiss edir və bu qətliamı qınayır.
Xocalı qətliamı insanlığın bu gün və gələcəkdə dərs alması və indiyədək göstərilən etirazlar işığında
vicdanları sorğulayan bir hadisədir.
Bu qətliamın qurbanlarının çəkdikləri acıların bütün dünya xalqları tərəfindən hiss edilməsi lazımdır.
Türkiyə ən təməl insan haqları və vicdan dəyərləri yox sayan belə bir hüquqazidd hərəkətlərin öyrənilməsi və
günahkarların ədalət qarşısında cavab verməsi istiqamətində Azərbaycanın haqlı mübarizəsini dəstəkləməyə
davam edəcəkdir".

Oqtay BAYRAMOV,
AzərTAc-ın xüsusi müxbiri

“Azərbaycan”.-2012.-23 fevral.-N 43.-S.1.

263

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

XX əsrin faciəsi Xocalı soyqırımı

Türkiyə parlamenti Xocalı soyqırımını müzakirə etdi
"İşğal bitmədən, Xocalının göz yaşları qurumadan bizə rahatlıq yoxdur"
Dünən Türkiyə Böyük Millət Məclisində (TBMM) Xocalı faciəsinin 20 illiyinə həsr olunmuş müzakirə
keçirilib.
APA-nın məlumatına görə, əvvəlcə Milliyyətçi Hərəkat Partiyasının (MHP) İğdır millət vəkili, Türkiyə
Azərbaycan Dərnəklərinin fəxri sədri Sinan Oğan çıxış edərək, Xocalı faciəsini parlament tərəfindən soyqırımı
kimi qəbul edilməsi məsələsini qaldırıb.
S. Oğan deyib ki, 20 il əvvəl Azərbaycana aid olan Dağlıq Qarabağ bölgəsinin Xocalı şəhərində son 100
ilin ən dəhşətli faciəsi, soyqırımı yaşanıb: "Bazar günü Türkiyənin hər yerində milyonlarla insan küçələr çıxdı,
Xocalıdakı soyqırımının ağrısını ürəyində hiss etdi. Amma milyonların təmsilçisi olan bizlər hələ də bununla
bağlı qərar qəbul edə bilməmişik. Qəzza üçün axıtdığımız göz yaşının yarısını Xocalı üçün axıtmadıq. Əlbəttə,
Qəzza üçün ağlamaq lazımdır, amma eyni zamanda Xocalı üçün də bunu etmək çox vacibdir".
Millət vəkili 20 il sonra ilk dəfə olaraq TBMM Xarici Əlaqələr Komissiyasının, ardınca isə TürkiyəAzərbaycan dostluq qrupunun Xocalı soyqırımı ilə bağlı açıqlama yaydığını qeyd edib: "Düşünürəm ki, bu gün
Məclis adından açıqlama yayılmasının vaxtıdır. Meksika və Pakistan Xocalıda baş verənləri soyqırımı
adlandırıb. "Azərbaycanın sevinci bizim sevincimiz, kədəri bizim kədərimizdir" deyən bizlər də bir millətin iki
dövləti olaraq Azərbaycanda baş verən bu vəhşiliyə soyqırımı deməliyik".
S. Oğan TBMM-in türklərə qarşı yol verilən soyqırımlara tarixi və hüququ qiymət verməli olduğunu
vurğulayıb.
Müzakirədə sonra Türkiyə hökuməti adından elm, sənaye və texnologiya naziri Nihat Ərgün çıxış edib.
N. Ərgün 20 il əvvəl Xocalıda məsum insanlara qarşı törədilmiş qətliamın bəşəriyyətin boynundan asılmış utanc
vəsiqəsi olduğunu bildirib: "O gecə Xocalıya daxil olan erməni silahlı dəstələri qarşılarında ordu olmadığı halda
qabaqlarına çıxan hər kəsə güllə yağdırdı. Ədalət, vicdan ayaqlar altına alındı. 613 dinc sakin qətlə yetirildi. O
gün Xocalının fəryadını eşitməyən dünya bu gün də bu mövqeyini davam etdirir".
Nazir Azərbaycanla Türkiyənin iki qardaş ölkə olduğunu vurğulayıb: "Xocalıda yaşanan qətliam təkcə
bizim soydaşlarımıza qarşı deyil, bütün insanlığa qarşı yönəlib. Xocalı insanlığın bu gün və gələcəkdə dərs
çıxarmalı olduğu bir faciədir. Bəzi dünya ölkələri keçmişi araşdırmaqdansa, göz önündəki hadisə ilə
maraqlansınlar və qiymət versinlər. Günahkarlar cəzalandırılmasa, bu tip hadisələr gələcəkdə də baş verə bilər.
Bu, çox riskli və təhlükədir. Türkiyə olaraq bu qətliamın dünya tərəfindən ən incə detallarına qədər bilinməsi
üçün Azərbaycana dəstəyimiz bundan sonra da davam edəcək. Biz bu günə qədər Türkiyə olaraq ədalət, vicdan
və hüququn pozulduğu hər olayın qarşısında olduq, bundan sonra da qarşısında olacağıq. Xocalı hadisəsinə
bənzər hadisələrin baş verməməsi üçün Türkiyə əlindən gələni edəcək. Güclü Türkiyə barış və sabitliyin
təminatı olacaq".
N. Ərgün Azərbaycan hökumətinin Dağlıq Qarabağ probleminin sülh yol ilə həllinə yönəlmiş səylərini
dəstəklədiklərini bəyan edib.
Cümhuriyyət Xalq Partiyası (CHP) adından söz alan Əli Özgündüz çıxışının əvvəlində şair Səlahəddin
Aslanın Xocalıya həsr etdiyi şeiri oxuyub. O, Xocalı faciəsinin BMT-nin Soyqırım Konvensiyasının 2-ci
maddəsində əksini tapmış soyqırım tərifinə uyğun gəldiyini söyləyib: "1992-ci il fevralın 26-da Xocalıya girən
erməni qüvvələri 613 dinc vətəndaşı qətlə yetiriblər. Ağdama qaçmağa çalışan azərbaycanlılar vəhşiliklə
üzləşib. Xocalı etnik təmizliyə məruz qalıb. Bu, Ermənistanın törətdiyi ilk qətliam deyildi. 1918-ci ildə
ermənilər Bakıda 30 min azərbaycanlını qətlə yetirib. Nuru paşa o vaxt Azərbaycana gedərək Bakını işğaldan
qurtarıb. Xocalıdan sonra Şuşa, Laçın, Kəlbəcər, Ağdam, Qubadlı, Zəngilan, Füzuli, Cəbrayıl da işğala məruz
qaldı. Bu gün Azərbaycan torpaqlarının 20 faizə yaxını işğal altındadır, 1 milyon qaçqın-köçkün var. Dünya
1915-ci ildə ermənilərin köçürülməsi olayının dalınca düşmək yerinə, 20 il əvvəl baş vermiş sənədli-sübutlu
qətliamı görsün və qiymətləndirsin. Bizim erməni xalqı ilə problemimiz yoxdur, ermənilərin özlərini də
sıxıntıya salan irqçi Ermənistan rəhbərləri ilə problemimiz var. Onlardan biri də Ermənistanın prezidentidir.
İnşallah, Azərbaycan torpaqları işğaldan qurtular. Xocalını unutmadıq, unutdurmayacağıq!"
Milliyyətçi Hərəkat Partiyası (MHP) adından Atilla Kaya çıxış edib. A. Kaya Xocalı faciəsinin XX əsrin
ən böyük qətliamlarından biri olduğunu deyib. O, problemin yaxın tarixinə nəzər salaraq, hələ 1988-ci ildə 250
min azərbaycanlının Ermənistan rəhbərliyini qərarı ilə öz tarixi torpaqlarından qovulduğunu nəzərə çatdırıb:
"Bu gün Qafqazdakı qeyri-sabitliyin təməlində Ermənistan dövlətinin işğalçılıq və düşmənçilik siyasəti dayanır.
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Ermənistanın təkcə Azərbaycana deyil, qonşu Gürcüstan və bizim Qərbi Anadolu vilayətlərinə də ərazi iddiası
var".
A. Kaya Xocalı qətliamını törədən dəstələrə Ermənistanın indiki prezidenti Serj Sarkisyan və keçmiş
prezidenti Robert Köçəryanın başçılıq etdiyini qeyd edərək S. Sarkisyanın britaniyalı jurnalist Tomas de Vaala
verdiyi açıqlamanı xatırladıb: "Həmin açıqlamada Sarkisyan deyir ki, Xocalı hadisəsinə qədər azərbaycanlılar
bizim mülki əhaliyə toxunmayacağımızı düşünürdülər, lakin biz zarafat etmədiyimizi azərbaycanlılara
göstərdik. Yəni o, yüzlərlə, minlərlə insanın qətlə yetirilməsi ilə iftixar edir".
A. Kaya hesab edir ki, problemin həllinin ilkin addımı kimi ermənilər Dağlıq Qarabağ ətrafındakı 7
rayondan qeyd-şərtsiz geri çəkilməli, məcburi köçkünlər öz yurdlarına dönməli və onlara kompensasiya
ödənməlidir: "İşğal bitmədən, Xocalının göz yaşları qurumadan bizə rahatlıq yoxdur".
Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyası (AKP) adından Seyid Sərtçelik söz alıb. O, Xocalı faciəsi ilə bağlı
rəsmi rəqəmləri təkrarlayaraq əslində faciənin miqyasının daha böyük olduğunu bildirib: "1275 azərbaycanlı və
Ahıska türkü əsir götürülüb. Onların bir qisminin taleyindən hələ də xəbər yoxdur. 500 nəfər əlil olub.
Qarabağdan qaçan yüz minlərlə azərbaycanlı bu gün qaçqın kimi yaşayır. Azərbaycan torpaqlarının 20 faizi
işğal altındadır. Ermənilər 1905-1907-ci illərdə də strateji əhəmiyyətə malik olan Xocalıya dəfələrlə hücumlar
ediblər".
Dağlıq Qarabağ probleminin tarixinə nəzər salan S. Sərtçelik münaqişənin kökünün 200 il əvvələ gedib
çıxdığını deyib. O, 1826-1828-ci illərdə Rusiya-İran müharibələrində ermənilərin ruslara casusluq etdiyini və
ruslara yardımçı olduğunu, müharibədən sonra İranın cənubundan 40 min erməninin Dağlıq Qarabağa
köçürüldüyünü, 1828-2819-cu illərdə Osmanlı-Rusiya savaşında da ermənilərin yenə rusların tərəfində yer
aldığını və Osmanlının şərqindəki Doğu Bəyazit rayonunda 1000-dən çox müsəlmanı öldürdüklərini xatırladıb:
"Bu cinayətdən sonra intiqamdan qorxan 90 min erməni Azərbaycan torpaqlarına qaçıb və köçürülüb. İrəvan və
ətrafında azərilər çoxluqda idi, lakin o ərazilərə ermənilər köçürülərək Türkiyənin Azərbaycanla təbii əlaqəsini
kəsdilər. Dağlıq Qarabağ probleminin təməli o vaxt qoyuldu".
S. Sərtçelik də Tomas de Vaalın kitabından misal gətirərək Serj Sarkisyanın əslində öz cinayətini etiraf
etdiyini söyləyib: "Xocalıda hərbi cinayət törədilib. Tragikomikdir ki, ermənilər Xocalı faciəsini əks etdirən
fotoşəkilləri dünyada "erməni soyqırımı"nın sübutu kimi təqdim edirlər. Təəssüf ki, Türkiyədəki bəzi dairələr də
bu təbliğata alət olur. Xocalı 20-ci əsrin utancıdır. Dünya bundan dərs çıxarmalıdır. "Xocalıya ədalət!",
"Xocalını unutma, unutdurma!" deyərək Xocalı şəhidlərini rəhmətlə anıram".
Müzakirələrdə TBMM-nin Türkiyə-Azərbaycan dostluq qrupunun sədri Nejdət Ünüvar (AKP), millət
vəkilləri Yusuf Halaçoğlu (MHP), Rəşad Doğru (MHP), Ənsar Öyüt (CHP) də çıxış edərək Xocalı qətliamını
lənətləyib, Azərbaycanla həmrəyliklərini bildiriblər.
“Şərq”.-2012.-29 fevral.-№38.-S.4.
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Türkiyə Böyük Millət Məclisinin plenar iclasında
Xocalı soyqırımı müzakirə olunmuşdur
Türkiyə Böyük Millət Məclisinin (TBMM) sədr müavini Məhmət Sağlamın sədrliyi ilə fevralın 28-də
keçirilmiş plenar iclasda Xocalı soyqırımının 20-ci ildönümü ilə bağlı müzakirələr olmuşdur. İclasda Türkiyə
Baş nazirinin müavini Bülənt Arınç, nazirlər iştirak etmişlər.
M.Sağlam plenar iclasda iştirak edən Azərbaycan Milli Məclisinin deputatlarını salamlamışdır.
Plenar iclasda çıxış edən Türkiyə-Azərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupunun üzvü Sinan Oğan demişdir
ki, 10 günə yaxındır Xocalı qətliamı ilə bağlı Türkiyənin bütün şəhərlərində milyonlarla insan öz həmrəyliyini
bildirmiş, bu soyqırımının günahkarlarının cəzalandırılmasını tələb etmişlər. Türkiyə parlamentinin Xarici
əlaqələr komissiyası da Xocalı qətliamı ilə bağlı bəyanat vermişdir. Lakin Meksika və Pakistan parlamentləri
kimi, TBMM də Xocalını soyqırımı kimi tanımalıdır. Əgər biz bu qətliamı soyqırımı olaraq tanımasaq, küçə və
meydanlara ermənilərin viran qoyduqları və qətliam törətdikləri yerlərin adını qoymasaq, o zaman türk xalqına
qarşı törədilmiş bu vandalizm aktları unudulacaqdır.
Ədalət və İnkişaf Partiyası (AKP) adından çıxış edən elm, sənaye və texnologiya naziri Nihat Ergün
demişdir ki, müharibənin də bir hüququ vardır. Əcdadımız müharibədə qadın, uşaq və aman diləyənlərə
toxunmamışdır. Onlar fəth etdikləri torpaqlarda bu səbəbdən sevgi ilə qarşılanmışlar. Lakin bəşər tarixində
bunun əksi də mövcuddur. Anadoluda yaşayan ermənilər də təhrik olunmuş, hələ keçən əsrdə türklərə qarşı
qətliamlar törətmişlər. İyirmi il bundan əvvəl Xocalıda baş verən qətliam da bəşər tarixində bir bəşəri cinayət və
qara ləkə kimi qalmışdır. Bir ordu qarşısında silahlı güc olmadığı halda dinc insanlara odlu silahla atəş açmış,
onları vəhşicəsinə qətlə yetirmişdir. Xocalıda törədilmiş qətliam təkcə qardaş Azərbaycana deyil, bəşəriyyətə
qarşı cinayətdir. Bəşəriyyət bu qanlı hadisədən dərs çıxarmalı, nifrətdən bəslənən zehniyyətin necə ağır fəsadlar
törədəcəyini anlamalıdır.
N.Ergün vurğulamışdır ki, dünya ictimaiyyətinin bu qətliama və işğala qarşı münasibəti də düşündürücü
olmaqla yanaşı, gələcəkdə bu cinayətlərin təkrarlanmasına rəvac verməkdədir. Xocalı qətliamı kimi cinayətlərin
cəzasız qalmasından güc alanlar daha ağır cinayətlər törədə bilərlər. Türkiyə bu məsələdə Azərbaycana olan
dəstəyi davam etdirəcəkdir. İstanbulda qeyri-hökumət təşkilatlarının təşkil etdiyi yürüş, parlamentin Xarici
əlaqələr komissiyasının qərarı bunun bariz nümunəsidir. Biz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü daim
dəstəkləmişik və buna davam edəcəyik.
Cümhuriyyət Xalq Partiyasının üzvü Əli Özgündüz çıxışına Xocalı faciəsinə dair şeir ilə başlayaraq, bu
qətliamın beynəlxalq hüquqa görə bir soyqırımı olduğunu demişdir. Xocalı qətliamı BMT-nin Konvensiyasına
görə, bir soyqırımıdır. Biz Xocalını unutmadıq və unutdurmayacağıq. İnşallah, Azərbaycan torpaqları azad
olunduqdan sonra biz Qarabağda da bu faciənin qurbanlarının xatirəsini yad edəcəyik.
Milliyətçi Hərəkat Partiyası (MHP) adından çıxış edən deputat Atilla Kaya isə demişdir ki, Xocalı XX əsrin
ən dəhşətli qətliamlarından biridir. Bu qətliamın səbəbi isə Ermənistan dövlətinin, ermənilərin kin və nifrət
siyasətidir. Hələ SSRİ-nin dağılmasından öncə Ermənistan parlamenti bir iclasında 250 min Azərbaycan
türkünün öz torpaqlarını tərk etməsi üçün qərar qəbul etmişdi. Beləliklə, bu insanlar doğma yurd-yuvasından
didərgin salınmışlar. Bütün bu proseslər Ermənistan hökumətinin kin siyasətinin nəticəsidir. Ermənistan həm də
"böyük Ermənistan" yaratmaq xəyalları ilə Türkiyə və Gürcüstandan da torpaq tələb edir. Qonşularına qarşı bu
qədər düşmən olan bir ölkə ilə Sürixdə protokolların imzalanması da səhv addım idi. Xocalı qətliamı haqqında
Sarkisyan və Köçəryanın ifadələri vardır. Sarkisyan bu vəhşilikləri öz dili ilə, həm də iftixarla anlatmışdır.
A.Kaya MHP-nin erməni məsələsi ilə bağlı təkliflərini səsləndirmişdir. Bunlar Ermənistan silahlı
qüvvələrinin Dağlıq Qarabağ ətrafındakı yeddi rayonu təcili surətdə azad etməsi, qaçqınların öz torpaqlarına
qayıtması, ATƏT-in Minsk qrupunun səmərəsiz fəaliyyəti nəzərə alınaraq, bölgə ölkələrinin Azərbaycan
ərazisinin 20 faizinin azad olunması üçün hərəkətə keçməsidir. İnşallah, Xocalı da, Dağlıq Qarabağın bütün
ərazisi də Azərbaycanın bir parçası kimi qalacaqdır. Bizim milləti "soyqırımı"da ittiham edənlər Xocalıya
baxmalı, əsl soyqırımının qiymətini verməlidirlər.
AKP-ni təmsil edən Seyit Sertçelik çıxışında bildirmişdir ki, 20 il əvvəl erməni ordusu dinc insanları
vəhşicəsinə qətlə yetirmişdir. Bu, məlum rəqəmlərdir, lakin əslində, qətliamın dəhşəti daha çoxdur. Hələ də itkin
düşmüş insanların aqibəti bəlli deyildir. "The Times"ın müxbiri Xocalı qətliamı haqqında yazırdı ki, bəzi
meyitlər parçalanaraq ətrafa səpələnmişdir. Kiçik qızın meyiti isə dəlik-deşik edilmişdir. Ermənilərin
törətdikləri bu qətliamların 150 illik tarixi vardır. Erməni quldur dəstələri Şərqi Anadoluda da dəhşətli
qətliamlar törətmişdilər. Xocalı qətliamını ermənilər Qarabağ müharibəsi zamanı baş vermiş hadisə kimi təqdim
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etsələr də, bu, əsl soyqırımı və ağır cinayətdir. Müharibədə dinc insanlar və əsirlərə münasibətə dair Cenevrə
sənədləri və protokollarına görə də, Xocalı bir soyqırımıdır. Sarkisyanın ingilis jurnalistinə etirafı da qətliamın
bir sübutudur. Təəssüf ki, Qərb ölkələri bu soyqırımına etinasız yanaşmışlar. Dünya ictimaiyyəti bu
soyqırımından lazımi dərs çıxarmalıdır.
Deputat Yusuf Halaçoğlu demişdir ki, mitinqlərdə "Hamımız erməniyik" deyənlər varsa, "Hamımız türkük"
deyənlər də olmalıdır.
Türkiyə-Azərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupunun sədri Necdət Ünüvar parlamenti Xocalı qətliamının
soyqırımı kimi tanınmasına dair qanun layihəsini gündəliyə salmağa çağırmışdır.
Oqtay BAYRAMOV,
AzərTAc-ın xüsusi müxbiri
Ankara
“Azərbaycan”.-2012.-1 mart.-N 49.-S.6.
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"Zaman gələndə Türkiyə parlamenti Xocalı soyqırımı ilə bağlı qərar verəcək"
Türkiyənin sabiq təhsil naziri və Böyük Millət Məclisi sədrinin müavini Mehmet Sağlam Azərbaycan
jurnalistlərinin bir qrupuna verdiyi müsahibədə APA-nın suallarını da cavablandırıb.
- Fəaliyyətiniz daha çox təhsillə əlaqəli olduğundan, Azərbaycandakı təhsil sisteminin vəziyyətini
dəyərləndirməyinizi istərdik.
- Açığını deyim ki, Azərbaycanın mədəni inkişafı bizdən daha sürətlə gedir. Azərbaycana hər səfərimdə
teatrlara və digər incəsənət müəssisələrinə gedirəm. Azərbaycandan örnək götürərək Türkiyənin hər bölgəsində
incəsənət məktəbləri açmaq təşəbbüsü qaldırdım. Təhsil bazanız güclüdür və bu istiqamətdə islahatları da
yüksək qiymətləndirirəm. Mən ali məktəblərin idarəçiliyi ilə bağlı dövlət qurumunun rəhbəri işlədiyim dövrdə
Azərbaycandan incəsənət sahəsində dərs verə biləcək müəllimləri Türkiyəyə dəvət etmişdik. Məhz
Azərbaycandan olan müəllimlər Türkiyənin bu çatışmazlığını tamamladı.
- Bu gün Azərbaycanın Ermənistan tərəfindən işğal altında saxlanılan bölgəsində yüzlərlə
mədəniyyət abidələri var ki, bu da həmin regionda türk-islam tarixinin mövcudluğunu sübuta yetirir.
Ermənilər isə bu abidələri dağıdır və ya özününküləşdirməklə məşğul olur. Türkiyə parlamentinin buna
öz münasibətini bildirmək niyyəti varmı?
- Türkiyə Böyük Millət Məclisində yeni bir komitə yaradılıb və bu qurumun rəhbəri də mənəm. Həmin
komitə haqqında hələlik tam açıqlama vermək niyyətim yoxdur. Amma bunu demək istəyirəm ki, ermənilər
2015-ci ildə uydurma “erməni soyqırımı”nın ildönümünə çox ciddi hazırlıqlar görürlər. Biz də bu məsələ ilə
əlaqədar bəzi addımlar atmaq istəyirik, o cümlədən də Azərbaycandakı vəziyyətlə bağlı. Ermənistanın əsassız
iddialarına qarşı Azərbaycanda və Türkiyədə ermənilərin törətdiyi bütün əməllər açıqlanacaq.
- Ermənistan bölgəni təhlükə altında saxlayacaq addımlarından çəkinməyəcəyini bütün sahələrdə
açıq şəkildə nümayiş etdirir. “Metsamor”da yerləşən Atom Elektrik Stansiyası da bunlardan biridir.
Necə düşünürsünüz, bu stansiyanın fəaliyyətinin dayandırılması üçün Türkiyə hökuməti və parlamenti
daha hansı addımları ata bilər? Təbii ki, Azərbaycan və regionun digər ölkələri ilə birlikdə...
- Türkiyə parlamenti Ermənistanda yerləşən AES-in mövcud vəziyyətindən məlumatlıdır və bu
stansiyanın təhlükə dərəcəsini də bilir. Bu proses daha çox diplomatik səviyyədə aparılır. Hər bir halda Türkiyə
parlamenti həm regionun, həm də qardaş Azərbaycanın maraqlarını bütün sahələrdə nəzərə alır. Bu günə qədər
parlamentin verdiyi bütün qərarlar bu şəkildə verilir.
- Böyük Millət Məclisində Xocalıda törədilən qətliamın soyqırım kimi qəbul olunmasının qarşısını
alan hansı məqam var və bu məsələnin nə zaman həlli gözlənilir?
- Bu məsələ ilə bağlı Türkiyə parlamentində, hətta müxalifət və iqtidar arasında heç bir fikir ayrılığı
yoxdur. Bu soyqırımı pisləyən çıxışlar olur. Türkiyə parlamenti və hökumətində bu məsələdə fikir ayrılığı
yoxdur. Biz əməlimizlə soyqırımın baş verdiyini açıqlayırıq. Zamanı gəlincə Azərbaycanın maraqlarına uyğun
qərar qəbul olunacaq. Ancaq buna qədər parlamentdə hər il soyqırım günü anım mərasimləri keçirilir. Türkiyə
parlamenti hər zaman Azərbaycanın maraqlarını nəzərə alaraq qərarlar verir və bu günə qədər bütün qərarlar bu
cür olub. Təbii ki, Xarici İşlər Nazirliyinin və hökumətin siyasəti əsasdır və onlar da bu günə qədər ErmənistanAzərbaycan münasibətlərində hər zaman Azərbaycanın maraqlarını parlamentdə izah edirlər və biz onu qəbul
edirik. Yəni bunun xaricində bir fikir yürüdən olmur və Türkiyə parlamentində belə bir fikrin müəllifi olacaq
heç kəs yoxdur.
- 2013-cü ildə Azərbaycanda prezident seçkiləri keçiriləcək. Artıq bununla bağlı Azərbaycana qarşı
bir sıra ölkələrdən təzyiq xarakterli addımlar atılır. Türkiyənin və ən əsası parlamentin bu məsələ ilə
bağlı mövqeyi necədir?
- Biz Azərbaycan xalqı nəyi düşünürsə və nəyə qərar verəcəksə, onu dəstəkləyəcəyik. Müşahidələrimizə
görə, son 5-6 ildə Azərbaycanın inkişaf prosesi çox yaxşı gedir. Yəni bu inkişafı yaradan mühiti pozmağa
yönələn hər hansı addımın atılmasının mənası yoxdur.

“525-ci qəzet”.-2012.-29 noyabr.-№216.-S.1, 3.
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Ankaranın Kızılcahamam bələdiyyə məclisi Xocalı soyqırımının tanınması haqqında
qərar qəbul etmişdir
Ankaranın Kızılcahamam bələdiyyə məclisi yekdilliklə Xocalı soyqırımının tanınması haqqında qərar qəbul
etmişdir.
Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AzərTAc-a bildirmişlər ki, qərarda 1992-ci il fevralın 26-da
Azərbaycanın Xocalı şəhərində ermənilər tərəfindən törədilmiş soyqırımı-nın unudulmamalı, gələcək nəsillərə
və bəşəriyyətə çatdırılmalı olduğu qeyd edilmişdir.
Qərarda, həmçinin Xocalıda törədilmiş soyqırımının ermənilər üçün tarixi qara ləkə olduğu qeyd edilmiş, bu
vəhşiliyin bir nəslin yox edilməsi aktı olduğu vurğulanmış və bu cinayəti törədənlərin cəzalandırılmasının
vacibliyi bildirilmişdir.

“Xalq qəzeti”.-2013.-29 mart.-N 64.-S.2.
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Xocalı faciəsinin soyqırımı kimi tanınması üçün İsveçrə parlamentinə
müraciət göndəriləcəkdir
Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat mərkəzindən AzərTAc-a bildirmişlər ki, fevralın 24-də İsveçrənin
paytaxtı Berndə azərbaycanlı icmasının və burada təhsil alan tələbələrin iştirakı ilə Xocalı soyqırımı ilə bağlı
aksiya keçiriləcəkdir.
Tədbirdə erməni vəhşiliklərini əks etdirən bukletlər paylanacaq, Xocalı soyqırımına, ümumiyyətlə,
Ermənistanın Azərbaycana təcavüzünə dair plakatlar nümayiş olunacaqdır.
Aksiyanın sonunda bu qanlı cinayətin soyqırımı kimi tanınması məqsədi ilə İsveçrə parlamentinə müraciət
qəbul ediləcəkdir.
AzərTAc
23 Fevral, 2006
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Eduard Lintner ermənilərin Xocalıda törətdikləri cinayətlərlə əlaqədar
Bundestaqa müraciət göndərmişdir
Almaniya parlamentinin dövlət katibi, AŞPA-nın monitorinq komissiyasının sabiq sədri və
Almaniya-Azərbaycan Cəmiyyətinin sədri Eduard Lintner Bundestaqa “Xocalı şəhərində Azərbaycan
əhalisinin kütləvi qırğını və qətliamı və 1992-1993-cü illər Ermənistan-Azərbaycan müharibəsi gedişində
bir milyondan çox qaçqın və məcburi köçkünün taleyi” sərlövhəli müraciət göndərmişdir.
Müraciətdən məqsəd Ermənistanın 1992-ci ildə təcavüzü nəticəsində dinc Azərbaycan sakinlərinin
soyqırımı və Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycan ərazilərini hələ də işğal altında saxlaması faktlarını
Almaniya və Avropa ictimaiyyətinə çatdırmaqdır.
Sənədin müəllifi Bundestaqı Ermənistan tərəfinin insanlığa qarşı dəhşətli cinayətlər törətməsi faktını
qeyd-şərtsiz tanımağa çağırmışdır. Müraciət Azərbaycan ərazilərinin 20 faizini işğal etmiş Ermənistanı kəskin
pisləyir və qüvvədə olan beynəlxalq hüquqa müvafiq surətdə həmin vəziyyətə ən qısa müddətdə son qoymağa
çağırır. Bunun üçün Ermənistan ilk növbədə işğal etdiyi yeddi Azərbaycan rayonundan 5-ni, sonra qısa
müddətdə qalan iki rayonu azad etməli, azərbaycanlı məcburi köçkünlərin tarixi vətənlərinə – Dağlıq Qarabağa
qayıtmaları üçün şərait yaratmalı və gələcəkdə Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın tərkibində və ərazi bütövlüyü
çərçivəsində qəti statusunu hazırlamaqda regionun ikiicmalı əhalisinə mane olmamalıdır.
Vüqar SEYİDOV
AzərTAc-ın xüsusi müxbiri
Berlin
“Xalq qəzeti”.-2010.-21 fevral.-N 41.-S.2.
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Belçika parlamentində Xocalı soyqırımının müzakirəsi gözlənilir
Azərbaycan-Belçika parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupu Xocalı faciəsi məsələsinin Belçika
parlamentində qaldırılması üzrə iş aparır.
“Mərkəz”in Trend-ə istinadən məlumatına görə, bu sözləri jurnalistlərə işçi qrupunun rəhbəri, millət
vəkili Elxan Süleymanov bildirib. Onun sözlərinə görə, bu 2012-ci il üçün işçi qrupunun müəyyənləşdirdiyi
plana əsasən həyata keçiriləcək.
Həmçinin plana Azərbaycan haqqında məlumatların Belçika televiziyasında yayılması, Azərbaycan və
Belçika universitetləri arasında tələbə mübadiləsinin aparılması, Belçikanın Thun və Azərbaycanın Şamaxı
şəhərlərlərinin qardaşlaşması və bununla bağlı Thun şəhərində Mirzə Ələkbər Sabirin heykəlinin ucaldılması
məsələləri daxildir.
Cümə günü Milli Məclisdə Azərbaycan-Belçika parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupunun rəhbəri
Filip Blanşarın başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüş keçirilib.
Milli Məclis sədrinin birinci müavini Ziyafət Əsgərov görüşdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı
məlumat verərək bildirib ki, 20 ilə yaxındır Azərbaycan ərazilərinin 20 faizə yaxını işğal altındadır. Əsgərov
Ermənistanın Azərbaycan ərazilərində etnik təmizləmə apardığını vurğulayıb.
Birinci vitse-spiker Azərbaycanın işğal olunmuş əraziləri ilə bağlı dörd qətnamənin qəbul olunduğunu,
lakin bunların heç birinin yerinə yetirilmədiyini qeyd edib. O bildirib ki, Belçika parlamenti Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin ədalətli həlli məsələsini öz iclaslarında qaldırsa, Avropanın ikili standartlardan uzaqlaşdığını
deyə bilərik.
Görüşdə Filip Blanşarla Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, həmçinin Azərbaycan-Belçika münasibətləri barədə
fikir mübadiləsi aparılıb.
Görüşdən sonra keçirilən brifinqdə Blanşar görüşün əhəmiyyətindən danışıb. O, yanvarın 7-də
Azərbaycanın əyalətlərinə səfər edəcəyini, məcburi köçkünlərlə və onların problemləri ilə məşğul olan
qurumların nümayəndələri ilə görüşəcəyini bildirib. Blanşar qeyd edib ki, səfərin əsas məqsədi Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin müzakirəsidir.
1992-ci il fevral ayının 25-26-da erməni silahlı birləşmələri Xankəndində yerləşən Rusiyaya məxsus 366cı alayın köməyi ilə azərbaycanlılar yaşayan Xocalı şəhərinə hücum edərək dinc əhaliyə qarşı xüsusi qəddarlıqla
müşayiət olunan soyqırım aktını həyata keçiriblər. Bu faciə nəticəsində 613 dinc sakin qətlə yetirilib, 487 nəfər
yaralanıb, 1275 nəfər isə əsir götürülüb. Onlardan bir çoxu əsirlikdən qayıtmayıb və sonrakı taleyi barədə hər
hansı məlumat yoxdur. 366-cı alay Xankəndindən çıxarıldıqdan sonra bu hərbi hissəyə məxsus silahlı
texnikanın mühüm hissəsi erməni separatçılarına verilib.
“Mərkəz”.-2012.-7 yanvar.-№2.-S.6.
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"Xocalıya ədalət" kampaniyası çərçivəsində Niderland parlamentinə faciənin
iyirminci ildönümü ilə əlaqədar müraciət və bu soyqırımın tanınmasına dair
1 milyon yerli vətəndaşın imzalar toplusu təqdim edilmişdir
Fevralın 14-də "Xocalıya ədalət" kampaniyasının Niderlandda fəaliyyət göstərən nümayəndələri,
"Azərbaycanın Holland Dostları" Cəmiyyətinin təmsilçiləri Azərbaycan diasporunun digər fəalları ilə
birgə Niderland parlamentinin xarici əlaqələr komissiyasının rəhbəri Nebahat Albayrak, bu komissiyanın
katibi T.Van Toor, Niderland Əmək və Xristian Demokrat partiyalarından parlamentin deputatları
Yeroen de Lange və Coşkun Görüzlə görüşmüşlər.
"Xocalıya ədalət" kampaniyasının yerli əlaqələndirici komitəsinin sədri, Niderlandın milli qəhrəmanı,
Oranje-Nassau Kral ordeni cəngavəri Gert van Dam Xocalı soyqırımı barədə ətraflı məlumat verərək, 20 il öncə
ermənilər tərəfindən mülki azərbaycanlılara qarşı törədilmiş bu beynəlxalq cinayətə məsuliyyət daşıyanların
cəzalandırılmasını tələb etmiş və bu faciənin Niderland parlamentində gündəmə gətiriləcəyinə ümidvar
olduğunu bildirmişdir. Çıxışının sonunda Gert van Dam parlament nümayəndələrinə "Qarabağ" adlı kitabını
təqdim edərək, dünyanın ən demokratik ölkələrindən biri sayılan Niderland Krallığının parlamenti və
ictimaiyyəti tərəfindən Xocalı faciəsi ilə bağlı Avropa dəyərlərinə əsaslanan ədalətin bərpa edilməsi üçün dəstək
xahiş etmişdir.
Daha sonra "Azərbaycanın Holland Dostları" Cəmiyyətinin icraçı direktoru Marion van der Vegt söz alaraq
bildirmişdir ki, 100 il öncə ermənilərlə bağlı hətta tarixçilər tərəfindən sübuta yetirilməyən naməlum hadisələrə
siyasi don geydirmək əvəzinə, cəmi 20 il bundan əvvəl Xocalıda törədilmiş və artıq tam təsdiqlənmiş
vəhşiliklərə Niderland və beynəlxalq birlik tərəfindən hüquqi və siyasi qiymət verilməlidir.
Gert van Dam və Marion van der Vegt Xocalı soyqırımına siyasi və hüquqi qiymət verilməsini tələb edən
"Milyon imza - bir istək" toplusunu təqdim etmiş, Azərbaycanın Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş
torpaqlarının tezliklə azad ediləcəyinə, regionda sülhün və insan hüquqlarının bərqərar olunmasına Niderland
parlamentinin də öz töhfəsinin verəcəyinə ümidvar olduqlarını bildirmişlər.
Eyni zamanda, ATƏT-in və Avropa Şurası Parlament Assambleyasının üzvləri olan bu deputatlar Xocalı
soyqırımına dair müraciətin Niderland parlamentində baxılmasına nail olacaqlarına söz vermişlər.
Niderland parlamentinin xarici əlaqələr komissiyasının rəhbəri Nebahat Albayrak bu yaxınlarda Vyanada
ATƏT ilə Avropa Şurasının birgə təşkil edəcəyi toplantıya qatılacağını və bu məsələnin iclasın gündəliyinə
salınması üçün çalışacağını qeyd etmişdir.
Görüşdə iştirak etmiş Niderland jurnalistləri Azərbaycan nümayəndə heyətinin müraciətinin Niderland
parlamentinə təqdim olunmasını yerli mətbuatda geniş işıqlandırmışlar.
“Xalq qəzeti”.-2012.-18 fevral.-N 39.-S.2.
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Xocalı faciəsinin beynəlxalq aləm tərəfindən soyqırımı kimi tanınması üçün
fəaliyyət davam edir
Bu işdə Azərbaycanın diaspor təşkilatları da xüsusi fəallıq göstərirlər
Bəşər tarixində ən qanlı faciələrdən biri olan Xocalı soyqırımının törədilməsindən 20 il ötməsinə
baxmayaraq, ermənilərin törətdiyi bu cinayət aktı hələ də dünya birliyi tərəfindən lazımi hüquqi qiymətini
almayıb. Odur ki, təkcə Azərbaycan xalqına qarşı deyil, bütün bəşəriyyətə qarşı törədilmiş cinayət olan Xocalı
faciəsinin beynəlxalq aləmdə soyqırımı kimi tanınması və bu cinayətin beynəlxalq miqyasda öz hüquqi-siyasi
qiymətini alması, həmçinin, cinayətkarların beynəlxalq məsuliyyətə cəlb edilməsinə nail olmaq dövlətimizin
qarşısında duran ən vacib məsələlərdən biridir. Məhz buna görə də, Xocalı soyqırımı haqqında həqiqətlərin
dünya ictimaiyyətinə çatdırılması istiqamətində daha səmərəli nəticələrin əldə edilməsi üçün aparılan işlərdə
dövlətimiz və xaricdəki diaspor təşkilatları, eləcə də, digər qurumlar yaxından iştirak edirlər.
Vurğulamaq lazımdır ki, Ulu öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 1994-cü il fevralın 24-də Milli
Məclis "Xocalı Soyqırımı Günü haqqında" qərar qəbul edib. Azərbaycan parlamenti, həmçinin, BMT-yə, dünya
dövlətlərinə ünvanladığı müraciətdə bu qətliamın mahiyyətini açıqlayaraq beynəlxalq ictimaiyyəti erməni
terrorizminə qarşı təsirli tədbirlər görməyə çağırıb. Ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən əsası qoyulan bu ənənə
Prezident İlham Əliyev tərəfindən də davam etdirilir. Məhz ölkə başçısının rəhbərliyi altında həyata keçirilən
ardıcıl tədbirlər nəticəsində bu gün Xocalı həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, Ermənistanın xarici
havadarlarının dəstəyi ilə həyata keçirdiyi insanlıq əleyhinə cinayətin beynəlxalq miqyasda ifşası istiqamətində
xeyli iş görülüb, xarici dillərdə kitablar, sənədlər dərc olunub, Xocalı soyqırımı müxtəlif təşkilatlarda gündəmə
gətirilib, bununla bağlı bir çox internet saytları yaradılıb. Dövlət başçısı xüsusilə Azərbaycan həqiqətlərinin
dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasını səfirliklərimiz və diaspor təşkilatlarımız qarşısında vacib məsələ kimi
müəyyənləşdirib. Hazırda dünyanın müxtəlif ölkələrində fəaliyyət göstərən 410-dan çox diaspor
təşkilatlarımızın hər biri Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması işinə öz töhfələrini
verirlər. Hər il dünyanın bir sıra ölkələrində 20 Yanvar faciəsi, Xocalı soyqırımı, 31 mart-Azərbaycanlıların
Soyqırımı Günü, Azərbaycan torpaqlarının Ermənistan tərəfindən işğalının il- dönümü münasibətilə yüzlərlə
nümayiş, konfrans, "dəyirmi masa", sərgi və s. kimi tədbirlər təşkil olunur. Qeyd edək ki, dünyanın bir çox
ölkəsində keçirilən bu tip tədbirlərdə Azərbaycan diasporunun üzvləri ilə yanaşı, yerli ictimaiyyətin və digər
xalqların diasporlarının nümayəndələri də iştirak edirlər.
Bu istiqamətdə Heydər Əliyev Fondunun fəaliyyətini xüsusilə qeyd etmək lazımdır. Fondun Xocalı
soyqırımının dünyada tanıdılması istiqamətində həyata keçirdiyi məqsədyönlü siyasət digər qeyri-hökumət
təşkilatları üçün də örnək sayıla bilər. Məhz Heydər Əliyev Fondunun rəhbəri, ölkəmizin birinci xanımı,
UNESCO-nun və İSESCO-nun xoşməramlı səfiri, millət vəkili Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə bir sıra
ölkələrin paytaxtında Xocalı soyqırımı ilə bağlı tədbirlər keçirilib və bu istiqamətdə işlər hazırda da davam
etdirilir. Həmçinin, Fondun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın İslam Konfransı Gənclər Forumu ilə əməkdaşlıq
çərçivəsində "Xocalıya ədalət!" beynəlxalq kampaniyasına start verməsi də bəşər tarixində ən dəhşətli
cinayətlərdən olan Xocalı soyqırımı ilə bağlı həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması məqsədini daşıyır.
Daha dəqiq desək, 2008-ci il mayın 8-dən İslam Konfransı Gənclər Forumunun Mədəniyyətlərarası
Dialoq üzrə Baş Əlaqələndiricisi Leyla xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə təsis edilmiş, fəaliyyətinə 2009-cu ilin
fevralında start verilən və hazırda 50-dən artıq ölkədə yüzlərlə könüllünün iştirakı ilə uğurla davam etdirilən
"Xocalıya ədalət" beynəlxalq kampaniyası bu işə öz töhfəsini verməkdədir. Kampaniyanın məqsədi beynəlxalq
ictimaiyyəti Xocalı faciəsi ilə bağlı məlumatlandırmaq, qətliama beynəlxalq aləmdə hüquqi-siyasi qiymətin
verilməsinə və bu qanlı qırğının qurbanlarının xatirəsinin anılmasına nail olmaqdır. Məhz "Xocalıya ədalət"
beynəlxalq kampaniyasının səyi ilə Xocalı soyqırımının adı İsveçdə yaradılmış və virtual aləmdə geniş vüsət
almış mükəmməl "Beynəlxalq Müharibə Qurbanları Memorialı" arxiv layihəsinə daxil edilib və Xocalı
soyqırımının adı Srebrenitsa, Xolokost, başqa yerlərdə törədilən soyqırımları və qətliamlarla bir sırada çəkilib.
Artıq ümumdünya xarakteri almağa başlamış "Xocalıya ədalət" kampaniyasının miqyası da günügündən genişlənməkdədir. Məsələn, İslam Konfransı Gənclər Forumunun, Ukrayna Azərbaycanlı Gənclər
Birliyinin (UAGB) və Ümumukrayna Gənclər Assambleyasının birgə təşəbbüsü, həmçinin, Azərbaycanın
Ukraynadakı səfirliyinin dəstəyi ilə fevral ayı Ukraynada "Xocalı ayı" elan edilib. Birliyin idarə heyəti fevral ayı
müddətində Ukraynanın bir çox vilayət və şəhərlə- rində Xocalı soyqırımı ilə bağlı həyata keçiriləcək tədbirlər
planını təsdiqləyib. Tədbirlər planına əsasən, Ukraynanın Nikalayev, Simferopol, Donetsk, Dnepropetrovsk,
275

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

XX əsrin faciəsi Xocalı soyqırımı

Xarkov və Kiyev şəhərlərinin mərkəzi meydanlarında imza- toplama aksiyası keçiriləcək, Xo- calı soyqırımını
özündə əks etdirən fotoinformasiya bukletləri paylanacaq, adıçəkilən şəhərlər- də Ukraynanın tanınmış rəssamlarının Xocalı faciəsinə həsr olunmuş rəsm sərgiləri keçiriləcək. Həmçinin, gənclərin və uşaqların hazırladığı
"Xocalı harayı" ədəbi- bədii kompozisiyası və filmlər nümayiş etdiriləcək, ali təhsil ocaqlarında Xocalı faciəsini
özündə əks etdirən fotostendlər quraşdırılacaq. Fevralın 26-da isə Ukraynanın bir sıra şəhərlərindən gənclərin
Kiyev şəhərinə "Xocalıya ədalət" şüarı ilə avto yürüşü olacaq. Yürüş iştirakçıları Ermənistan səfirliyinin,
ATƏT-in və BMT-nin Ukrayna nümayəndəliklərinin qarşısında etiraz aksiyası keçirməklə, adıçəkilən
qurumlara hazırlanmış qətnamələri təqdim edəcəklər. Qeyd edək ki, Ukraynada baş tutacaq silsilə tədbirlərin
ilki fevralın 15-də Xarkovda keçirilib.
Eyni zamanda, ənənəvi olaraq qardaş Türkiyədə də silsilə anım mərasimlərinin keçirilməsi
planlaşdırılıb. Məsələn, fevralın 20-dən ayın sonuna kimi Türkiyədə Xocalı faciəsinin 20-ci ildönümü ilə bağlı
küçə yürüşləri, mitinqlərin təşkili nəzərdə tutulub. Anım tədbirləri Türkiyənin İstanbul, İzmir, İğdır və
Çanaqqala şəhərlərində baş tutacaq. Bu barədə artıq Türkiyə hökuməti tərəfindən müvafiq orqanlara göstərişlər
verilib. Türkiyədə fəaliyyət göstərən Azərbaycan diaspor təşkilatlarının dəstəyi ilə həyata keçiriləcək tədbirlərdə
Xocalı faciəsi haqda film nümayiş etdiriləcək, ermənilərin Azərbaycan türklərinə qarşı həyata keçirdikləri
soyqırımı və vəhşilik faktlarından danışılacaq. Bununla yanaşı, fevralın 26-da Xaricdə Təhsil Alan, Məzun
Olmuş Azərbaycanlı Gənclərin Beynəlxalq Forumu (ASAIF) İstanbulun Taksim meydanında Xocalı soyqırımı
qurbanlarının xatirəsini anma marş-aksiya təşkil edəcək. Türkiyədə fəaliyyət göstərən onlarca tələbə gənclər
təşkilatı, ictimai birliklər, Türkiyə təşkilatları və hərəkatlarının dəstək olduğu anım mərasimində türkiyəli və
azərbaycanlı gənclər iştirak edəcəklər. Həmçinin, həmin gün Türkiyənin Mardin vilayətinin Yenişehir
rayonunda Xocalı soyqırımının 20-ci ildönümünə həsr olunmuş anma tədbiri keçiriləcək, 1992-ci il fevralın 25dən 26-na keçən gecə erməni hərbi birləşmələrinin Xocalıda vandalizm aktları törətməsi, yüzlərlə günahsız
insanı qəddarcasına məhv etməsi haqqında Türkiyə ictimaiyyətinə və mardinlilərə məlumat veriləcək.
Yeri gəlmişkən, onu da qeyd edək ki, Almaniyanın Maqdeburq şəhərində fəaliyyət göstərən
"Azərbaycan Diasporunun Almaniyadakı Mərkəzi Şurası"nın prezidentinin təşəbbüsü və səyi nəticəsində
fevralın 17-də Maqdeburq şəhərində Sosial Demokrat Partiyasının (SPD) ümumi iclasın- da Xocalı faciəsinin
20-ci ildönümü anılıb. Azərbaycanın Almaniyadakı səfirliyinin təşkilatçılığı ilə isə fevralın 23-dən 26-dək
Berlin şəhərində "Xocalı-20 il" adlı tədbirin təşkili planlaşdırılıb.
“Yeni Azərbaycan”.-2012.-22 fevral.-№33.-S. 7.
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Almaniya Federal parlamenti Xocalı qırğını və Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair
yeni sənəd qəbul edib
Petisiyada Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin beynəlxalq hüquqa uyğun həll olunması məsələsi də öz əksini
tapır
Xarici işlər Nazirliyinin mətbuat xidmətin “Paritet”ə
verilən məlumata görə, Almaniya
Bundestaqının(federal parlamentinin) Petisiya daimi komitəsi Xocalı qətliamı ilə bağlı sənəd qəbul edib. Sənəd
Xocalı qətliamının 20 illiyi ərəfəsində Almaniya-Azərbaycan münasibətlərinin təşviqi cəmiyyəti tərəfindən
Almaniya Federal parlamentinə təqdim edilmiş petisiya əsasında qəbul edilib.
Sənəddə bildirilir ki, “Erməni silahlı qüvvələrinin 26 fevral 1992-ci il tarixində Xocalı şəhərinin mülki
əhalisinə qarşı törətdiyi bu qanlı hadisə, 600-dən çox insanın həyatını itirməsi ilə nəticələnən qırğın (massacre)
fakt olaraq tanınmalıdır. Erməni xalqına qarşı soyqırımın baş verməsini iddia edən Ermənistan Azərbaycan
xalqının bu məsələsini anlamalıdır. Davamlı barışığa nail olunması prosesi yalnız tarixi həqiqətlərin əsasında
baş verə bilər.”
Petisiyada Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin beynəlxalq hüquqa uyğun həll olunması məsələsi də öz əksini
tapır. Sənəddə “ilk növbədə Ermənistanın Dağlıq Qarabağ ətrafında yerləşən və əvvəllər Azərbaycanlıların
yaşadığı 5 rayonun işğalını dayandırması və qaçqınların öz evlərinə qayıtmasına şərait yaratmasının vacibliyi”
qeyd olunur.Federal parlamenti bəyan edir ki, “münaqişənin həlli üçün birinci addım ondan ibarət olmalıdır ki,
beynəlxalq hüququn tətbiqi birmənalı şəkildə tələb edilməli və qaçqınlar problemi deportasiya olunmuşların
evlərinə qayıtması hüququna müvafiq olaraq həll edilməlidir.”
Sənəddə həmçinin bildirilir ki, Almaniya federal parlamenti Dağlıq Qarabağ ətrafında problemin həlli
üçün yeni səylərin göstərilməsinə öz töhfəsini verməlidir.
Almaniya Xarici İşlər Nazirliyinin mövqeyi nəzərə alınmaqla, parlament araşdırmasının nəticəsi
sənəddə aşağıdakı kimi öz əksini tapır: ”Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində xüsusilə ilk növbədə Dağlıq
Qarabağ ətrafında yerləşən 5 rayonunun işğalına son qoyulması və qaçqınların evlərinə qayıtması” Almaniya
tərəfinin mövqeyi kimi qeyd olunur.
Sənəddə federal parlamentin hələ “14 may 2009-cu il tarixli sessiyasında qəbul edilmiş “Cənubi
Qafqazda təhlükəsizlik, sabitlik və demokratiyanın təşviqi” adlı qətnamənin hələ də hüquqi qüvvədə qalması”
vurğulanır. “Münaqişənin bütün tərəflərinin BMT-nin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair qəbul etdiyi
qətnamələri, eləcə də Avropa Şurası və ATƏT-in müvafiq qərar və qətnamələrini yerinə yetirməsi” üçün
xüsusilə fəaliyyət göstərilmələri tələb olunur.
Sözügedən qətnamədə öz əksini tapmış Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin hələ də öz həllini tapmaması ilə
bağlı narahatlıq yeni qəbul olunmuş sənəddə də vurğulanır. Sənədə görə, “həll olunmamış regional münaqişələr
istənilən vaxt gərginliyin artırılması üçün istifadə oluna və ekstremal vəziyyətdə silahlı qarşıdurmalara gətirib
çıxara bilər.” Qeyd edilir ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün həyata keçirilən diplomatik səylər və
mühüm siyasətçilərin, xüsusilə də Minsk qrupu çərçivəsində, eləcə də Ermənistan və Azərbaycan
prezidentlərinin çoxsaylı görüşləri hələ ki, ümid edilən irəliləyişə gətirib çıxarmayıb:” Bununla da regionda hələ
də qəfil müharibə təhlükəsi mövcuddur.”
Bu istiqamətdə görülən bütün səylərə və demarşlara dəstək vermək üçün Petisiya komitəsi Petisiyanı
Almaniya hökumətinə - Xarici İşlər Nazirliyinə - material kimi göndərməyi tövsiyə edir.
İSRAFIL
“Paritet”.-2012.-25-27 fevral.-№20.-S.2.
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Beynəlxalq ictimaiyyət Xocalı soyqırımını tanımalıdır
Bu fikir İsraildə keçirilmiş anma mərasimində səsləndirilmişdir
Xocalı faciəsinin 20-ci ildönümü dünyanın hər yerində olduğu kimi, İsraildə də qeyd edilmişdir.
AzərTAc xəbər verir ki, fevralın 27-də "Azərbaycan-İsrail" Beynəlxalq Assosiasiyası (Azİz) və Netanya
Akademik Kollecinin Strateji Dialoq üzrə S.Daniel Abraham Mərkəzi "İsrail-Azərbaycan Strateji
İttifaqı: Xocalı soyqırımını anma" mövzusunda konfrans keçirmişlər. Tədbirin keçirildiyi binanın
foyesində AzərTAc-ın dəstəyi və təşkilatçılığı ilə Xocalı faciəsindən bəhs edən fotosərgi açılmışdı.
Sərgidə Heydər Əliyev Fondunun, Azərbaycan Prezidenti Administrasiyasının və Azərbaycan Dövlət
Teleqraf Agentliyinin (AzərTAc) birgə layihəsi əsasında nəşr edilən, eləcə də Azərbaycan Respublikası
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin hazırladığı kitablar, bröşürlər, audio-video materiallar da nümayiş
etdirilmişdir. Tədbir iştirakçıları faciəni əks etdirən fotoşəkillərə ürəkağrısı ilə baxmış, ermənilərin günahsız
insanlara qarşı törətdikləri vəhşiliklərdən heyrətə gəlmişlər.
İsrail parlamentinin, dövlət və hökumət rəsmilərinin, Təl-Əvivdəki Türkiyə, Qazaxıstan və Özbəkistan
səfirliklərinin, Şimali Kipr Türk İcması nümayəndələrinin iştirak etdikləri tədbirdə İsrail Knessetinin keçmiş
deputatı, müdafiə nazirinin sabiq müavini və Netanya Universiteti yanında Strateji Dialoq Mərkəzinin sədri
Yefraim Sne demişdir ki, Azərbaycan bütün sahələrdəki inkişafı ilə müsəlman dünyasının aparıcı qüvvəsi və
öndə gedən örnək ölkədir. Çıxışında Xocalı soyqırımına geniş yer verən Y.Sne demişdir ki, bu, Azərbaycan
xalqına qarşı əsl cinayətdir və təəssüf ki, dünya ictimaiyyəti hələ də bu faciəyə lazımi qiymət verməyib. Bir
sual məni çox düşündürür: Nəyə görə BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri və dünya birliyi BMT-nin üzvü olan
Ermənistandan işğal etdiyi Azərbaycan torpaqlarından çıxmağı tələb etmirlər? Nəyə görə dünya Ermənistandan
Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü dayandırmasını, silahlı qüvvələrini işğal olunmuş torpaqlardan çıxarmasını
tələb etmir?
Xocalı soyqırımını kəskin şəkildə pisləyən natiq demişdir ki, beynəlxalq təşkilatların Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünün təmin edilməsinə dair qərar və qətnamələri yerinə yetirilməli, azərbaycanlı qaçqın və məcburi
köçkünlərin öz evlərinə dönməsinə imkan verilməlidir.
Natanya Akademik Kollecinin rektoru Çvi Arat İsrail-Azərbaycan əlaqələrinin inkişafının əhəmiyyətindən
danışmışdır. Xocalı faciəsindən danışan rektor demişdir: "Xocalı qətliamı günahsız dinc azərbaycanlıların uşaqların, qadınların və qocaların qəddarlıqla qətlə yetirildiyi çox dəhşətli faciədir".
Maalot Şəhər Bələdiyyəsi sədrinin birinci müavini Arkadi Pomeraniç isə bildirmişdir ki, bu faciədən 20 il
keçməsinə baxmayaraq, azərbaycanlılar, eləcə də əslən Azərbaycandan olan yəhudilər Xocalı qətliamının adı
gələndə ürəkağrısı keçirir, bu acını unuda bilmirlər. Bizim fikrimizcə, bu, tək hərbi cinayət yox, həm də erməni
millətçiləri tərəfindən xüsusi qəddarlıqla həyata keçirilən etnik təmizləmə idi.
Azərbaycan Milli Məclisinin deputatı Qənirə Paşayeva İsraildəki Azərbaycan diasporunun bu mərasimin
təşkili və keçirilməsindəki rolunu yüksək qiymətləndirmişdir. Deputat demişdir ki, Xocalıda ermənilər
tərəfindən soyqırımı, insanlıq əleyhinə cinayət törədilmiş, dinc əhali məhz azərbaycanlı olduğu üçün
amansızlıqla qətlə yetirilmişdir. Ermənilərin vəhşiliyini bütün dünya bilməlidir və bu soyqırımını törədən
cinayətkarlar bu gün Ermənistanda ən yüksək vəzifələri tuturlar. Bu cinayətkarlar törətdikləri soyqırımına görə
ədalət məhkəməsi qarşısında cavab verməlidirlər. Holokostu yaşamış yəhudi xalqı Xocalı soyqırımını hamıdan
yaxşı anlaya bilər. Azərbaycanlılara qarşı həyata keçirilmiş bu soyqırımı həm də insanlıq əleyhinə törədilmiş ən
dəhşətli cinayətlərdən biridir. Dünya ictimaiyyəti bu faciəni soyqırımı kimi tanımalıdır. Bütün dünya
ictimaiyyəti Xocalı soyqırımının tanınmasında və onu törədənlərin öz layiqli cəzasının alması istiqamətində
Azərbaycana dəstək göstərməlidir. Bu soyqırımını törədənlər öz layiqli cəzalarını almalıdırlar ki, gələcəkdə bu
cür cinayətlər bir daha təkrarlanmasın.
Q.Paşayeva vurğulamışdır ki, azərbaycanlılara qarşı soyqırımı bu gün də davam edir. Xocalı sakinləri 20
ildir ki, Ermənistan tərəfindən tamamilə dağıdılmış və bu gün də işğal altında saxlanılan evlərinə dönə bilmirlər.
O, Ermənistanın beynəlxalq təşkilatların qərar və qətnamələrinə məhəl qoymayaraq işğalçılıq siyasətini bu gün
də davam etdirməsi və törətdiyi vandalizm aktları barədə ətraflı məlumat vermişdir.
Beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert Arye Qut Xocalı faciəsinin tarixi barədə ətraflı məlumat vermişdir.
Bildirilmişdir ki, işğalçılar Xocalını yerlə-yeksan etmiş, şəhərin dinc sakinlərinə görünməmiş amansızlıqla
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divan tutmuşlar. Onlar nə qocalara, nə qadınlara, nə də uşaqlara aman vermişlər. Bu məsələdə Ermənistanın
günahkar olduğunu tək Azərbaycanın hüquq- mühafizə orqanlarının əlində olan tutarlı faktlar deyil, həm də
çoxsaylı müstəqil mənbələr, faciə şahidlərinin ifadələri və Xocalının işğalında iştirak etmiş erməni hərbçilərinin
özlərinin söylədikləri də təsdiqləyir. Bu isə bir daha sübut edir ki, Xocalının dinc sakinlərinin öldürülməsi məhz
onların azərbaycanlı olması ilə bağlı idi. Xocalı şəhəri Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində Ermənistanın
apardığı etnik təmizləmə siyasətinin bir mərhələsi idi. Günahsız uşaqlara, qadın və qocalara qarşı bu barbar
qəddarlığın heç bir izahı yoxdur. Bu dəhşətli faciə heç vaxt unudulmamalıdır. O demişdir: "Biz bütün bunları
yadda saxlamağa, erməni faşistlərinin insanlığa qarşı nifrətlərinin ən yüksək nöqtəyə çatdığı bugünün xatirəsini
nəsildən-nəslə ötürməyə borcluyuq".
Ekspert Ermənistanın Xocalıda törətdiyi soyqırımının Holokostu yaşamış yəhudilərin hər kəsdən daha yaxşı
anladığını xüsusi vurğulamış, Ermənistanın monoetnik dövlət yaratmaq üçün apardığı etnik təmizləmə siyasətini
kəskin tənqid etmişdir: "Təkcə bir faktı qeyd etmək kifayətdir ki, Ermənistanda cəmi 150 yəhudi qaldığı halda,
Azərbaycanda 30 min yəhudi yaşayır. Ermənistanda Holokost abidəsinə hörmətsizlik göstərildiyi halda,
Azərbaycanda yeni sinaqoqlar açılır, mədəniyyət mərkəzləri istifadəyə verilir".
Sonra Hayfa Universitetinin professoru Avinoam İdan, Yerusəlim Universitetinin professoru Eldad Pardo,
Təl-Əviv Universitetinin professoru Hen Bran, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Strateji
Araşdırmalar Mərkəzinin aparıcı mütəxəssisi Kamal Əliyev, Stimeqi Beynəlxalq Xeyriyyə Fondunun İsraildəki
nümayəndəsi Robert Abramov və başqaları çıxış edərək Azərbaycanda bütün millətlərin və dinlərin
nümayəndələrinin yüksək tolerantlıq şəraitində yaşamalarından, Azərbaycanın bu istiqamətdə dünyada örnək
ölkələrdən biri olduğundan ətraflı bəhs etmişlər. Xocalı soyqırımına xüsusi diqqət yetirən natiqlər bildirmişlər
ki, sivil dünyanın gözü qarşısında Ermənistan tərəfindən törədilən bu soyqırımı hər yerdə kəskin pislənilməli,
Azərbaycanın işğal altında olan əraziləri azad edilməli və azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkünlərin öz
evlərinə dönməsinə imkan yaradılmalıdır. Beynəlxalq ictimaiyyət Azərbaycana bu istiqamətdə dəstəyini daha da
artırmalıdır.
Sonra İsraildəki Azərbaycan Mədəni Mərkəzinin direktoru Yeganə Salman çıxış etmiş, tədbirin
keçirilməsinə göstərdikləri dəstəyə görə Heydər Əliyev Fonduna, Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinə,
AzərTAc-a, Stimeqi Beynəlxalq Xeyriyyə Fonduna təşəkkürünü bildirmişdir.
Sonda Xocalı soyqırımından bəhs edən sənədli film nümayiş etdirilmişdir.
Tədbir İsrail mətbuatında geniş işıqlandırılmışdır.
Xətayi ƏZİZOV,
AzərTAc-ın müxbiri
Bakı-Təl-Əviv-Bakı
“Xalq qəzeti”.-2012.-1 mart.-N 49.-S.5.
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Belçika parlamentində Dağlıq Qarabağ dinləmələri keçirilib
"Dağlıq Qarabağ: qaçqınları ziyarət" adlı videoreportaj nümayiş etdirilib
Dünən Belçika Federal Parlamentinin "Konqres" zalında "İşğal olunmuş ərazilər, unudulmuş ərazilər Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin hüquqi və humanitar aspektləri" mövzusunda
müzakirələr keçirilib.
APA-nın məlumatına görə, Azərbaycan-Belçika parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupunun rəhbəri
Elxan Süleymanovun təşkilatçılığı ilə keçirilən bu müzakirələrdə Belçikada səfərdə olan baş nazirinin müavini,
Qaçqın və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Əli Həsənov, Azərbaycan iqtisadi inkişaf
nazirinin müavini Sevinc Həsənova, beynəlxalq hüquq üzrə doktor Fuad Süleymanov, tarix elmləri doktoru
Məhərrəm Zülfüqarlı, Avropada Strateji Araşdırmalar və Təhlükəsizlik Mərkəzinin direktoru Klod Moniket
(Claude Moniquet) və "Sərhədsiz vəkillər" təşkilatının təsisçisi Pyer Legros iştirak ediblər.
Tədbiri Belçika Krallığının millət vəkili, Belçika-Azərbaycan parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi
qrupunun rəhbəri Filip Blanşar açıb. Sonra "Euronews" kanalının 2011-ci ildə hazırladığı "Dağlıq Qarabağ:
qaçqınları ziyarət" adlı video reportajı nümayiş etdirilib.
Tədbirdə Azərbaycan baş nazirinin müavini, Qaçqın və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət
Komitəsinin sədri Əli Həsənov çıxış edərək qeyd edib ki, münaqişə Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən
Azərbaycan ərazilərinin 20 faizinin işğal edilməsi, 1 milyon Azərbaycan vətəndaşının öz daimi yaşayış
yerlərindən qovularaq qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətinə düşməsinə səbəb olub. Hərbi əməliyyatlar
nəticəsində on minlərlə insan, o cümlədən mülki şəxslər, qadınlar, uşaqlar və qocalar həlak olub. Münaqişə
Azərbaycan iqtisadiyyatına 60 milyard ABŞ dolları həcmində ziyan vurub.
Ə.Həsənov Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin müasir mərhələsinin SSRİ-nin
süqutu kontekstində 80-ci illərin sonlarından başladığını qeyd edərək, 1988-ci il fevralın 20-də Dağlıq Qarabağ
Muxtar Vilayəti Sovetinin erməni deputatlarının vilayətin Azərbaycanın tərkibindən çıxarılıb Ermənistan SSRin tərkibinə daxil olması ilə bağlı müraciəti, Ermənistan və Dağlıq Qarabağda yaşayan azərbaycanlı dinc əhaliyə
qarşı zorakılıq, terror aktları təşkil etməklə onların öz yaşayış yerlərindən qovulması və 1992-ci il fevralın 25dən 26-na keçən gecə Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ ərazisindəki
Xocalı şəhərində azərbaycanlılara və Ahıska türklərinə qarşı törətdikləri soyqırım cinayəti barədə geniş məlumat
verib.
Baş nazirin müavini Azərbaycanda qaçqın və məcburi köçkünlərin bilavasitə zəruri ehtiyaclarının təmin
edilməsi, onların mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması məqsədilə həyata keçirilən genişmiqyaslı
tədbirlərdən, münaqişənin sülh yolu ilə həllində Ermənistanın tutduğu qeyri-konstruktiv mövqedən, beynəlxalq
ictimaiyyətin tələblərinə məhəl qoymayan Ermənistanın işğal edilmiş Azərbaycan ərazilərində qanunsuz
fəaliyyətindən, ərazilərin demoqrafik, sosial, inzibati strukturunun dəyişdirilməsindən, beynəlxalq humanitar
hüququn tələblərinə zidd olaraq Ermənistandan, eləcə də başqa ölkələrdən, milliyyətcə erməni mülki əhalinin bu
ərazilərə yerləşdirilməsindən, nəzarətdə olmayan ərazidə narkotik vasitələrin əkilib-becərilməsindən danışıb. O
bu cür halların təkcə Azərbaycan üçün deyil, eyni zamanda region və bütövlükdə beynəlxalq aləm üçün çox
təhlükəli olduğunu bildirib, münaqişənin həlli ilə uzun müddət məşğul olan beynəlxalq qurumları, dünyanın
aparıcı dövlətlərini beynəlxalq hüququn fundamental əsaslarını pozanların işğalçı siyasətinə son qoymağa, ikili
standartlardan və ədalətsizlikdən əl çəkməyə, prinsipial mövqe nümayiş etdirməyə, beynəlxalq hüquqa
əsaslanan addımlar atmağa, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü təmin etməklə regionda sülhün, ədalətin bərpa
olunmasına nail olmağa çağırıb.
Avropada Strateji Araşdırmalar və Təhlükəsizlik Mərkəzinin direktoru Klod Moniket qeyd edib ki,
Avropa Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində aktiv iştirak etməlidir. Bununla əlaqədar o, Ermənistana qarşı
siyasi sanksiyaların tətbiq olunmasını da mümkün sayıb.
"Sərhədsiz vəkillər" təşkilatının təsisçisi və rəhbəri Pyer Legros hesab edir ki, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin həlli üçün ilk növbədə beynəlxalq ictimaiyyət məsələ ilə bağlı məlumatlandırılmalı və diqqəti
məsələyə yönəldilməlidir: "Yalnız bundan sonra Avropa bu prosesə öz töhfəsini verə bilər". P.Leqros Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması üçün ATƏT-in Minsk Qrupu çərçivəsində aparılan danışıqlara nikbin
yanaşmadığını vurğulayıb: "Çünki Minsk Qrupunun fəaliyyəti nəticə verməyib". O, növbədə beynəlxalq
ictimaiyyətin məsələ ilə bağlı məlumatlandırılması məqsədilə rəhbərlik etdiyi "Sərhədsiz vəkillər" təşkilatının
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missiyasını Azərbaycana göndərməyin məqsədəuyğun olduğunu söyləyib: "Missiya bütün faktları toplamalı və
Avropanı bu barədə məlumatlandırmalıdır".
Milli Məclisin deputatı Qüdrət Həsənquliyev bildirib ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli böyük
ölçüdə Rusiyadan asılıdır: "Bu münaqişə haqqında bir qayda olaraq "dondurulmuş" ifadəsini işlədirlər, lakin bu
belə deyil. Qoşunların təmas xəttində atəşkəsin pozulması əsl müharibənin başlaması ilə nəticələnə bilər". Millət
vəkili Avropanın bu münaqişə ilə bağlı məlumatlandırılmasının vacibliyini qeyd edib.
Müzakirələrin yekununda Belçika parlamentinin deputatı David Qeerç Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
həllinə yönəlmiş səylərin artırılmasının zəruriliyini vurğulayıb və Belçika parlamentinə Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi ilə bağlı qətnamə təqdim etmək təşəbbüsü barədə məlumat verib.
Dinləmələrdə 100-dən çox şəxs, o cümlədən ekspertlər, Belçika parlamentinin hər iki palatasının
deputatları, Elxan Süleymanovun rəhbərliyi ilə Azərbaycan-Belçika parlamentlərarası əməkdaşlıq qrupunun
üzvləri iştirak ediblər.
“Şərq”.-2012.-7 mart.-№43.-S.3.
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Lev Spivak: “Knessetdə Xocalı soyqırımını tanıda bilərik”
Azərbaycan-İsrail Beynəlxalq Assosiasiyasının (AZİZ) baş direktoru Lev Spivakın APA-nın Yaxın Şərqə
ezam olunmuş xüsusi müxbirinə müsahibəsi
- İsrail-Azərbaycan münasibətlərinin bugünkü səviyyəsini necə qiymətləndirirsiniz?
- Bu gün iki ölkə arasında münasibətlər ən yüksək səviyyədədir. Bu günlərdə İsrailin xarici işlər naziri
Aviqdor Libermanın Azərbaycana səfəri zamanı bunun bir daha şahidi olduq. Aviqdor Libermanın Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən qəbul olunması iki ölkə arasında olan münasibətlərin nə qədər yüksək
dərəcədə olduğunun göstəricisidir. Bir neçə il öncə İsrail Prezidenti Şimon Peres də Azərbaycana səfər etmişdi.
Azərbaycanla İsrail arasında yüksək səviyyəli siyasi əlaqələr mövcuddur. İki ölkə arasında iqtisadi əlaqələr də
inkişaf etdirilir. İsrail neftə olan tələbatının 70 faizini Azərbaycan nefti hesabına ödəyir. Bu yaxınlarda
Azərbaycan İsraildən 1,6 milyard dollarlıq silah-sursat alıb. Bu, İsrailin tarixində ən böyük silah satışıdır. Hələ
indiyə kimi İsrail bu həcmdə, bu dəyərdə silahı heç bir ölkəyə satmayıb. Bildiyimə görə, İsrail yenidən
Azərbaycana silah satıb, iki ölkə arasında silah alqı-satışına dair müqavilə imzalanıb. Bu onu göstərir ki,
Azərbaycan İsrailin Cənubi Qafqazda ən əsas tərəfdaşıdır.
- İsraildə Azərbaycandan köçmüş yəhudilərin sayı nə qədərdir və onlar İsrailin ictimai-siyasi
həyatında hansı rolu oynayırlar?
- İsraildə Azərbaycandan köç etmiş yəhudilərin sayı 70 mindən çoxdur. Bunlar əsasən sovet dövründə, bir
qismi isə sovetlər dağılandan sonra gələnlərdir. İsrailin həyatının bütün sahələrində Azərbaycan yəhudilərinə
rast gəlmək mümkündür. Bildiyiniz kimi, İsrail səhiyyəsi dünyanın ən qabaqcıl səhiyyəsidir. Bu gün İsrail
səhiyyəsində çalışan 180 həkim Azərbaycan Tibb Universitetinin məzunudur. Ölkənin ən güclü, ən çox tirajlı
qəzetlərində Azərbaycandan gələn yəhudilər çalışır. Üç reytinqli qəzetin baş redaktoru Bakı yəhudisidir. Demək
olar ki, bütün qabaqcıl sahələrdə Azərbaycandan gələn yəhudilər aktiv fəaliyyət göstərirlər. İsrail Knessetində
Azərbaycan yəhudisi olan deputatlarımız olub, indi də var. Üç rayonun meri də Azərbaycan yəhudisidir.
- Azərbaycandan gələn yəhudilər Azərbaycanla bağlı həqiqətlərin İsrail ictimaiyyətinə
çatdırılmasında nə kimi rol oynayırlar?
- Azərbaycan yəhudiləri Azərbaycanla bağlı həqiqətlərin İsrail ictimaiyyətinə çatdırılmasında mühüm
fəaliyyət göstərirlər. Bildiyiniz kimi, burada ermənilər də yaşayır. Onların da böyük icması var. Onlar da öz
fəaliyyətləri ilə bağlı İsrail cəmiyyətində təbliğat aparırlar. Mənə bu gün İsraildəki Türkiyə səfirliyindən zəng
etmişdilər. Bildirdilər ki, İsraildəki ermənilər Knessetdə “erməni soyqırımı” ilə bağlı tədbir keçirməyə
hazırlaşırlar. Aprelin 24-də İsraildə dövlət tədbirləri olduğuna və İsrailin milli bayramı görə Knesset tətildədir.
Ona görə də, ermənilər həmin tədbiri mayın əvvəlində keçirməyi planlaşdırırlar. Bu məsələ bizim,
Azərbaycandan gələn yəhudilərin nəzarətindədir.
İsrail Knessetində “erməni soyqırımı”nın müzakirələrə çıxarılmasının qarşısını alan adam bizim
təşkilatın, Azərbaycan-İsrail Beynəlxalq Assosiasiyasının rəhbəri, İsrail Knessetinin deputatı Aleks Miller
olacaq. O, Knessetin təhsil komissiyasının rəhbəridir. Bu adam imkan vermir ki, “erməni soyqırımı” İsrail
Knesseti tərəfindən tanınsın. Şəxsən o, son iki ildə “erməni soyqırımı”nın Knessetdə müzakirəyə çıxarılmasına
imkan vermir. Bu işdə bizə deputat Lia Şemtov da köməklik edir. Bizim elə bir gücümüz var ki, burada nəinki
Xocalı soyqırımını müzakirəyə çıxara, hətta Knesset tərəfindən tanıtdıra da bilərik. İsrail bu gün təkcə Hitler
tərəfindən qaraçılara qarşı törədilmiş soyqırımı tanıyır. Amma bu o demək deyil ki, Xocalı soyqırımı mövzusu
müzakirə olunmamalıdır. Xocalı faciəsi dünyanın ən dəhşətli faciələrindən biridir.
- “AZİZ” təşkilat olaraq Xocalı soyqırımının israillilərə tanıdılmasında hansı işlər görür?
- Biz təşkilat olaraq hər il Xocalı soyqırımına həsr olunan tədbirlər keçiririk. Bu tədbirlər çox yüksək
səviyyədə keçir. Builki tədbir də çox yüksək səviyyədə keçdi. Knessetin deputatlarının, İsrailin məşhur
politoloqları və elm adamlarının iştirak etdiyi tədbirə Azərbaycandan da nümayəndə heyəti qatılmışdı. Tədbir
zamanı Xocalı soyqırımına həsr olunan sərgi təşkil edilmişdi. Buradakı ermənilər tədbiri dağıtmaq üçün
təxribata da əl atdılar. Lakin buna nail ola bilmədilər. Tədbir barədə İsrail mətbuatı yazdı. Nəinki İsraildə, hətta
ABŞ-da məşhur olan “Jeruselim Post” qəzeti bu tədbirə geniş yer ayırmışdı.
Xocalı ilə bağlı tədbirlərin keçirilməsində, ümumiyyətlə, Azərbaycanla bağlı tədbirlərin keçirilməsində
Moskvada yaşayan yəhudi əsilli iş adamı German Zaxaryayev bizə köməklik edir. O, Quba yəhudisidir. Biz
tədbirlərimizi onun vəsaiti hesabına keçiririk. Bundan başqa bizə Azərbaycanın Diasporla İş üzrə Dövlət
Komitəsi də köməklik edir.
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“Dünya Xocalı soyqırımını tanıyana qədər yorulmadan işləyəcəyik”
NATİQ PƏNAHLI

Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) mətbuat xidmətinin rəhbəri Elman Abdullayev deyib ki,
diplomatiyamız ölkəmizlə bağlı reallıqların dünya ictimaiyyətinə çatdırılması üçün ciddi cəhdlə çalışır. O,
Xocalı soyqırımı, 20 Yanvar və 31 Mart olayları kimi hadisələrə siyasi-hüquqi qiymət verilənədək Azərbaycan
diplomatiyasının dayanmayacağını vurğulayıb. Son vaxtlar beynəlxalq platformalarda ermənilərin uydurma
iddialarına qarşı real hadisələrə əsaslanan faktların qoyulması istiqamətində bir sıra nailiyyətlər əldə olunub.
Xüsusilə də Xocalıda baş vermiş qətliamın soyqırımı kimi tanınması üçün bəzi xarici ölkələrin parlamentlərində
müvafiq qərarlar qəbul edilib. Azərbaycan diplomatiyasının məqsədyönlü fəaliyyəti nəticəsində Meksika Senatı
və Pakistan Senatının Xarici əlaqələr komitəsindən sonra, Kolumbiya Senatı da Xocalıda baş verənləri
soyqırımı kimi tanıdı.
Son vaxtlar beynəlxalq platformalarda ermənilərin uydurma iddialarına qarşı real hadisələrə əsaslanan
faktların qoyulması istiqamətində bir sıra nailiyyətlər əldə olunub. Xüsusilə də Xocalıda baş vermiş qətliamın
soyqırımı kimi tanınması üçün bəzi xarici ölkələrin parlamentlərində müvafiq qərarlar qəbul edilib. Azərbaycan
diplomatiyasının məqsədyönlü fəaliyyəti nəticəsində Meksika Senatı və Pakistan Senatının Xarici əlaqələr
komitəsindən sonra, Kolumbiya Senatı da Xocalıda baş verənləri soyqırımı kimi tanıdı.
XİN-in mətbuat xidmətinin rəhbəri Elman Abdullayev qəzetimizə müsahibəsində deyib ki, Azərbaycan
diplomatiyası bu istiqamətdə fəaliyyətlərini bundan sonra da davam etdirəcək: “Azərbaycanın bu istiqamətdə
fəaliyyətləri nəticəsində Pakistan Senatının Xarici əlaqələr komitəsi, Meksika və Kolumbiya senatları Xocalı
soyqırımını tanıdı. Bu istiqamətdə işlər davam etdirilir. Dünya Xocalı soyqırımını tanıyana qədər biz
yorulmadan işləyəcəyik. Ona siyasi və hüquqi qiymət verilənədək Azərbaycan diplomatiyası dayanmayacaq”.
Müəyyən qüvvələrin dünya ictimaiyyətində Azərbaycan haqqında mənfi rəyin formalaşmasında maraqlı
olduğunu xatırladan E. Abdullayev: “Azərbaycan bunun qarşısını almaq üçün dünyada öz çəkisini artırmağa
çalışır, ikitərəfli münasibətləri genişləndirir, beynəlxalq tədbirlərdə iştirak edir, bir çoxuna isə evsahibliyi edir.
BMT TŞ-nin qeyri-daimi üzvü seçilməyimiz də bunun tərkib hissəsidir. Bu halda Azərbaycan regional
aktyordan beynəlxalq aktyora çevrilir”,- deyib.
- Elman müəllim, sizcə, ermənilərin uydurma iddialarının kökündə nə dayanır?
- Erməni icması bu uydurma iddianı öz siyasi gündəmlərinin tərkib hissəsinə çevirib. Bu məsələ
olmayanda erməni icması gündəliksiz qalır. Çünki ermənilər öz uydurma iddialarından çıxış edərək,
siyasətçiləri şantaj edirlər. Məsələn, uydurma iddianı tanımayacaqları təqdirdə, onlara səs verməyəcəklərini,
seçkilərdə dəstəkləməyəcəklərini bildirirlər. Bu yolla ermənilər yerli siyasətçilərlə oyun oynayırlar və yerli
siyasətçilərin imkanlarından istifadə etməklə öz şəxsi ambisiyalarını həyata keçirirlər. Nəticədə bu, regional
birgəyaşayışa mane olur və regionda ölkələrarası əməkdaşlıq zəifləyir. Əslində vəziyyət Ermənistanın əleyhinə
çevrilir və bu destruktiv mövqe Ermənistanı regiondakı iri layihələrdən təcrid edir. Bu da onu göstərir ki,
ermənilərin xaricdəki icmaları Ermənistanın inkişafında maraqlı deyillər. Onlar ancaq bu günlərini düşünürlər,
ancaq bugünkü siyasi gündəliklərini doldurmaqla məşğuldurlar.
- Azərbaycanın xarici ölkələrdə diplomatik nümayəndəliklərinin sayı xeyli artıb. Bu diplomatik
korpuslar Azərbaycan reallıqlarının dünyaya çatdırılması baxımından hansı prinsipial dəyişikliklərə nail
olublar?
- 100 il əvvəl hansısa hadisənin baş verdiyini iddia edən ermənilər 20 il əvvəl dünya ictimaiyyətinin
gözləri qarşısında Xocalı soyqırımını törətdilər. Xocalı soyqırımı bu gün bütün faktoloji əsasa malikdir. Video
və foto-görüntülər mövcuddur, soyqırımından əziyyət çəkənlər, hadisənin şahidləri bu gün də yaşayırlar. Xocalı
soyqırımının tanıdılması üçün çox ciddi addımlar atılır. Tədbirlər keçirilir, akademik görüşlər təşkil olunur,
məqalələr dərc edilir. Bu məsələdə Türkiyə bizə çox böyük dəstək verir.
Bütün bunlar ermənilərin ifşasına yönəlmiş addımlardır. Məsələ o həddə çatıb ki, ermənilər ucuz
cığallığa əl ataraq, Xocalı soyqırımı ilə bağlı fotoları 100 il əvvəl özlərinə qarşı törədilmiş olaylar kimi təqdim
etməyə çalışırlar.
Azərbaycanın bu istiqamətdə fəaliyyətləri nəticəsində Pakistan Senatının Xarici əlaqələr komitəsi,
Meksika və Kolumbiya senatları Xocalı soyqırımını tanıdılar. Bu istiqamətdə işlər davam etdirilir. Dünya
Xocalı soyqırımını tanıyana qədər biz yorulmadan işləyəcəyik. Ona siyasi və hüquqi qiymət verilənədək,
Azərbaycan diplomatiyası dayanmayacaq.
- Deyə bilərikmi, Azərbaycanın diplomatik korpuslarının əsas işi buna yönəlib?
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- Ümumiyyətlə, Azərbaycanın xaricdəki diplomatik nümayəndəliklərinin əsas işi ölkəmiz haqqında
düzgün və dolğun məlumatların yayılmasına yönəlib. Xocalı soyqırımı, 20 Yanvar və 31 Mart olayları və digər
məsələlər, əlbəttə, burada xüsusi yer tutur. Müəyyən qüvvələr var ki, Azərbaycanın əleyhinə rəyin
formalaşmasında maraqlıdırlar. Azərbaycan bunun qarşısını almaq üçün dünyada öz çəkisini artırmağa çalışır,
ikitərəfli münasibətləri genişləndirir, beynəlxalq tədbirlərdə iştirak edir, bir çoxuna isə ev sahibliyi edir. BMT
TŞ-nin qeyri-daimi üzvü seçilməyimiz də bunun tərkib hissəsidir. Bu halda Azərbaycan regional aktyordan
beynəlxalq aktyora çevrilir.
- Azərbaycan və Türkiyə arasında Yüksək Səviyyəli Strateji Əməkdaşlıq Şurası ilə bağlı birgə
bəyannamənin imzalanmasının üzərindən il yarım vaxt keçib. Bu, iki ölkənin XİN-lərinin fəaliyyətinə
necə təsir edib?
- Azərbaycan və Türkiyə arasında əməkdaşlıq sahələri çox böyük sürətlə artmaqdadır. XİN-lərimiz
arasındakı əməkdaşlıq dərinləşməkdədir. Nazirliklərimiz arasındakı əməkdaşlığın ən önəmli faktoru isə
əlaqələndirmə və məsləhətləşmə işlərinin aparılmasıdır. Beynəlxalq təşkilatlarda hansısa mövqe ortaya
qoyulmalıdırsa, biz bir-birimizlə əlaqəli şəkildə mövqe ortaya qoyuruq, birgə addımlar atırıq. Biz “bir millət, iki
dövlət” prinsipindən çıxış edirik və problemlərimizə qardaşlıq prizmasından yanaşırıq. Bu, strateji müttəfiqliyin
də üstündədir. Bu, hər zaman belə olub və olacaq. Bu, ondan irəli gəlir ki, nümayiş etdirilən ortaq mövqenin
arxasında ciddi əlaqələndirilmiş əməkdaşlıq dayanır.
- Məlumdur ki, Azərbaycan enerji resursları ilə zəngindir. Azərbaycan bu resurslardan xarici
siyasətdə lazımi qədər istifadə edə bilirmi?
- Bu, Azərbaycanın geostrateji əhəmiyyətini artırır və ölkəmizin Avropanın enerji təhlükəsizliyinin
təmin olunmasında nə qədər mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini göstərir. Təbii ki, Azərbaycanın xarici siyasətində
bu amillərdən istifadə olunur. Bu, Azərbaycanın xarici siyasətini gücləndirən, bu siyasətin daha effektiv şəkildə
həyata keçirilməsini təmin edən amildir.
Bunun nəticəsidir ki, Avropa üçün Azərbaycanın geostrateji əhəmiyyəti artmaqdadır. Azərbaycan da bu
imkanlarını bütövlükdə regionun inkişafına yönəldir. Gürcüstan bunun sayəsində böyük inkişafa nail olub.
- Qərb Azərbaycanı “Nabukko” layihəsinin mərkəzində görmək istəyir. Azərbaycan isə ehtiyatlı
yanaşır. Azərbaycanın mövqeyində hər hansı dəyişiklik yoxdur ki?
- Azərbaycan bu məsələyə kommersiya prizmasından yanaşır. Biz hansısa layihənin
siyasiləşdirilməsinin əleyhinəyik. Təbii ki, “Nabukko” geostrateji baxımdan önəmli layihədir. Lakin burada
söhbət satıcıdan və alıcıdan gedir. Azərbaycan həm də tranzit ölkədir. Orta Asiyadan başlayan layihələrin
keçdiyi ölkəyik. Həm ixracatçı, həm də tranzit ölkə kimi Azərbaycan Avropa üçün önəmli bir tərəfdaşdır. Bu
məsələlərin reallaşmasında Avropa Birliyi bir sifarişçi kimi öz mövqeyini ortaya qoymalıdır. Biz də
kommersiya baxımından bu layihəni əhəmiyyətli hesab edirik. Biz ilk gündən diversifikasiyanın, çoxşaxəliliyin
tərəfdarı olmuşuq. Biz hesab edirik ki, diversifikasiya bütün sahələrdə təhlükəsizliyin qarantıdır.
- Qəbələ RLS ilə bağlı çoxsaylı iddialar var. Xüsusilə də, icarə qiymətləri ilə bağlı. 300 milyon
dollardan söhbət gedir. Belə iddiaların həqiqilik payı nə qədərdir?
- Mətbuatda hər hansı rəqəmlər səsləndirilə bilər. Ancaq mən hansısa bir rəqəm haqqında məlumatlı
deyiləm. Hələ biz hansısa rəqəmdən danışa bilmərik. Çünki Qəbələ RLS-in sonraki fəaliyyəti ilə bağlı danışıqlar
aparılmaqdadır. Hazırda müzakirələr prosesi mərhələsindəyik. İndiki məqamda söylənilən rəqəmlər
spekulyasiya xarakterli informasiyalardır. Ortada hələ nəticə yoxdur. Danışıqlar hələ davam edir.
- Danışıqları pozmaq istəyən qüvvələr istisna olunurmu?
- Təbii ki, müəyyən qüvvələr bunda maraqlı ola bilər. Ancaq hələ bir nəticə çıxarmağa tələsməyək.
Danışıqların nəticəsini gözləyək. Bu, elə bir mərhələdir ki, ekspertlər hər bir detalı müzakirə edirlər.
- Ermənistanın Baş Naziri Tiqran Sarkisyan Rusiyanın “Kommersant” qəzetinə belə bir açıqlama
vermişdi: “Əgər Moskva və Bakı Qəbələ RLS-in icarəsi ilə bağlı razılığa gələ bilməsələr, İrəvan öz
ərazisində belə bir RLS-in tikilməsinə razılıq verə bilər”. Bu açıqlama nəyə hesablanıb, sizcə?
- Ermənistanda artıq bəyanatın biri bir qəpikdir. Ermənistanın siyasi arenası o qədər qeyri-ciddidir ki,
prezidentləri və xarici işlər nazirləri başda olmaqla, bütün rəsmiləri çox anormal bəyanatlarla çıxış edirlər.
Onların verdikləri bəyanatlar artıq öz əhəmiyyətini itirib. Ümumiyyətlə, Ermənistanın bəyanatları kimisə nədəsə
günahlandırmağa, böhtana yönəlib. Onlar xəstə adamın problemlərini sağlam adamın üzərinə yıxmaq yolunu
tutublar. Belə bəyanatlar erməni liderlərini öz xalqı qarşısında etibardan salır.
- İran məsələsi dünyanın gündəmindən düşmür. Azərbaycanın bu regionda yerləşməsi
baxımından bu, bizi də birbaşa maraqlandıran məsələdir. Qərb mətbuatında gedən müxtəlif
285

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

XX əsrin faciəsi Xocalı soyqırımı

informasiyalarla Azərbaycanı sanki İranla bağlı məsələdə bir oyunun parçasına çevirmək istəyirlər. Siz
necə fikirləşirsiniz?
- Əvvəla, Azərbaycan bu bölgənin ölkəsidir. Hər bir ölkə öz bölgəsində sülhün olmasını istəyir. Bizim
xarici siyasətimizin kökündə dayanan əsas məsələ mehriban qonşuluq siyasətidir. Mehriban qonşuluq siyasəti
qarşılıqlı hörmət və ölkələrin bir-birlərinin daxili işlərinə qarışmamasına əsaslanır. Biz bunu Naxçıvanda
tədbirin təşkili ilə sübut etdik. Türkiyə, İran və Azərbaycanın XİN başçılarının imzaladıqları bəyanatda ölkələrin
bir-birlərinə qarşı mehriban qonşuluq siyasəti yürütmələri, əməkdaşlıq sahələrinin genişləndirilməsi və öz
ərazilərindən başqa ölkələrə qarşı istifadə edilməməsi açıq şəkildə öz əksini tapıb. Bununla biz göstərdik ki, hər
hansı ölkənin maraqlarına xidmət edərək, öz ərazimizi İrana və ya digər ölkəyə qarşı istifadə etməyəcək və buna
yol verməyəcək. İkincisi, İranda bizim soydaşlarımız yaşayır və onların sayı çoxdur. Azərbaycan heç vaxt razı
olmaz ki, öz soydaşlarına hər hansı xələl gəlsin.
Ümumiyyətlə, biz fikirləşirik ki, İranla bağlı məsələnin sülh yolu ilə həlli üçün diplomatik imkanlar hələ
tükənməyib. Bu imkanları daha da artırmaq lazımdır ki, müəyyən nəticələr əldə olunsun. Biz ermənilərdən fərqli
olaraq, regionun gələcəyinə biganə deyilik. Ermənistan bu gününü, biz isə gələcəyi düşünən ölkəyik. Əvvəla,
ona görə ki, biz regionun böyük ölkəsiyik. Regionun ümumi iqtisadiyyatının 83 faizi bizim payımıza düşür. Biz
həmişə öz davranışlarımızla regionun sülhünə töhfə vermək istədiyimizi göstərmişik. Bu cür addımlar atmış
ölkə, təbii ki, regionda sülhdə maraqlıdır.
Əlbəttə, Azərbaycan həmçinin onun tərəfdarıdır ki, İranın nüvə proqramı sülh məqsədi ilə inkişaf
etdirilsin. Bizim regionumuz nüvə silahından azad olsun.
Azərbaycan İsraildən də, İrandan da, Rusiyadan da, Belarusdan da, Ukraynadan da silah alır. “Filan
ölkədən niyə silah alırsınız” iradını biz, əlbəttə, qəbul etmirik. Bizim aldığımız silahların hamısı müdafiə
xarakterlidir. Unutmamalıyıq ki, Azərbaycanın 20 faiz ərazisi işğal altındadır və bu səbəbdən öz müdafiə
potensialımızı gücləndirmək bizim beynəlxalq hüquqa əsaslanan haqqımızdır.
“Zaman”.-2012.-28-30 aprel.-№52.-S.1, 9.
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Macarıstan Xocalı soyqırımını tanıya bilər
«Daha Yaxşı Macarıstan Uğrunda» Partiyası hələ keçən ildən Xocalı soyqırımının tanınması barədə
qanun layihəsi hazırlayıb
Elnur Eltürk: «Ermənistan rəhbərlərinin müharibə bəyanatları hamısı öz cəmiyyətini sakitləşdirməyə
hesablanmış addımdır»
Viktor Mereşkin: «Ermənistan parlamentinin Macarıstanla əlaqələrini dayandırması qərarı vəziyyəti
dəyişdirməyəcək, əksinə, bu rəsmi İrəvan üçün pis nəticələr vəd edir»
Ermənilər Ramil Səfərovun azad edilməsi və əfv olunması şokundan hələ də ayılmayıblar. Çox güman
ki, bu məsələ bütün dünya ermənilərini hələ bir müddət təşvişdə saxlayacaq. Ermənistan isə daxili
auditoriyanın hiddətini sakitləşdirmək üçün müxtəlif vasitələrdən yararlanırlar. Güclü erməni
diasporunun məskunlaşdığı dövlətlərin hökumətləri bu məsələni pisləyən bəyanat yayıblar. Elə
ermənipərəst mövqe tutan beynəlxalq təşkilatlar da. Amma bu mövqelər erməniləri rahatlaya bilmir. Bu
gün Rusiyada yaşayan ermənilər Moskvada Macarıstan səfirliyi qarşısında etiraz aksiyası
düzənləyəcəklər. Təbii ki, məqsəd rəsmi Budapeştə etiraz bildirməkdir. Ermənistanda isə Ramil
Səfərovun şəkilləri təhqir olunur. Bu ölkənin parlamenti isə dünən Macarıstanla rəsmi əlaqələrin
dayandırılması barədə qərar qəbul edib. Parlamentarilərin 96 nəfəri bu qərarın «lehinə», bir nəfər isə
«əleyhinə» səs verib.
Bir tərəfdən də işğalçı ölkənin terrorçu prezidenti Azərbaycanı müharibə ilə hədələyir. Bu ölkənin xarici işlər
naziri Eduard Halbandyan parlamentdə bildirib ki, guya Ramil Səfərovun azadlığa çıxması Qarabağ
danışıqlarına mənfi təsir göstərir. Daha doğrusu, onun dediklərindən belə çıxır ki, Ermənistan müharibəyə
hazırdır.
Fransanın «Le Monde» qəzeti də Ermənistanın Azərbaycanla müharibəyə hazırlaşdığını bildirib: «Bazar
ertəsi günü Ermənistan elan etdi ki, Azərbaycanla müharibəyə hazırdır. İki ölkə arasında gərginliyin artmasına
səbəb Azərbaycan zabiti Ramil Səfərovun əfv edilməsi olub». Qəzetin yazdığına görə, Ermənistan prezidenti
Serj Sarkisyan müharibə istəmədiklərini deyib: «Biz müharibə istəmirik, ancaq məcbur olsaq, müharibə elan
edəcəyik».
«Radio Azatutyun» isə xəbər verir ki, Ermənistanın müdafiə naziri Seyran Ohanyan Ermənistanda dövlət
sisteminin müharibə şəraitində necə fəaliyyət göstərməsini yoxlamaq üçün xüsusi hərbi təlimlər keçiriləcəyini
deyib.
Seyran Ohanyan bildirib ki, sentyabrda Ermənistanda Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının
Operativ Reaksiya üzrə Kollektiv Qüvvələrinin «Əməkdaşlıq 2012″ adlı birgə təlimləri keçiriləcək: «Bu təlimlər
ərəfəsində hazırda Ermənistan Silahlı Qüvvələrində bütün dövlət orqanlarının nümayəndələrinin iştirakı ilə
komanda-qərargah təlimləri keçirilir».
«New York Times» isə yazır ki, Ramil Səfərovun işi Azərbaycan və Ermənistan arasında uzunmüddətli sülh
prosesinə son qoya bilər.
Vaşinqtondakı Karneqi Beynəlxalq Sülh Fondunda Qafqaz üzrə mütəxəssis Tomas de Vaal isə deyib ki,
proses getmirsə, vakuum əmələ gəlir və tədricən bu boşluq müharibəyə aparan gərginliklə dolur: «Ermənistanın
bu məsələyə necə reaksiya verəcəyini görəcəyik, ancaq mən bundan qorxuram. Birdən birə çox təhlükəli
vəziyyət yaranıb».
Ekspert Elnur Eltürkün fikrincə, Ermənistan rəhbərlərinin müharibə bəyanatları hamısı öz cəmiyyətini
sakitləşdirməyə hesablanmış bir addımdır: «Hazırda Ermənistan cəmiyyətində vəziyyət gərgindir. Xüsusilə, bu
müxalifətin əlinə əlavə şans verib, onlar Sarkisyan hakimiyyətinin diplomatiyasının iflasa uğradığını
bəyanlayırlar. Ramil Səfərovun azad olması erməni cəmiyyətini dəli edib. Hətta deyərdim ki, Azərbaycan
bununla Ermənistan cəmiyyətinə böyük zərbə vurdu. Bu psixoloji gərginlik altında Ermənistanın Azərbaycana
qarşı müharibə elan etməsi mümkün deyil. Onlar yaxşı dərk edirlər ki, bu dəfə müharibə Ermənistanın özünün
darmadağın edilməsi nəticələnə bilər. Bunlar isterik vəziyyətin nəticəsindən çıxan çağırışlardır. Bunu real hesab
etmirəm. Ermənistanın özünün vəziyyəti getdikcə ağırlaşır. Hansı potensialla Azərbaycana qarşı müharibə elan
edəcəklər? O qaldı ki, Macarıstana, bu ölkə Ermənistanla əlaqələri inkişaf etdirmək o qədərdə maraqlı deyil.
Ermənistan əlaqələri kəssə belə, Macarıstandan bundan heç nə itirməyəcək. Macarıstan dövləti əvəzində böyük
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maliyyə imkanları olan Azərbaycanı qazandı. Bu gün ölkədə rəy sorğusu keçirilsə, Macarıstan Türkiyədən sonra
ikinci sevilən ölkə seçilər. Bunlar iki ölkə arasında əlaqələrə böyük təsir edəcək. Məhz, Macarıstan hakimiyyəti
bütün hadisələri izləyərək addım atıb. Qısa olaraq deyək ki, Macarıstan üçün Ermənistan elə də vacib tərəfdaş
ölkə deyil».
Azərbaycan kazak döyüşçülərinin atamanı, general-leytenant Viktor Mereşkin isə bildirib ki, Ermənistan
parlamentinin Macarıstanla əlaqələrini dayandırması qərarı vəziyyəti dəyişdirməyəcək, əksinə, rəsmi İrəvan
üçün pis nəticələr vəd edir: «Ermənistan Cənubi Qafqazda ən kasıb dövlətdir. Onun nə iqtisadi, nə də hərbi gücü
var. İqtisadi gücü olmayan bir dövlətin Macarıstan kimi dövlətlə əlaqələrini kəsməsi Budapeşt üçün faciə deyil.
Bu faciəni Ermənistan özü yaşayacaq. Macarıstan özü-özünü dolandıra bilən ölkədir. Ermənistan isə yox.
Ermənistanın bütün iqtisadiyyatı Rusiyanın əlindədir. Özü səfalət içindədir. İqtisadi gücü olsaydı, yenə də
demək olardı ki, Macarıstan bu ölkə ilə əlaqələrinin kəsilməsində ziyan çəkə bilər. Qaldı Ermənistanın
Azərbaycanı müharibə ilə hədələməsinə, bunu ağlına belə gətirməsin. Azərbaycan Ermənistanı bir həftəyə
yerində oturda bilmək gücündədir».
Onu da qeyd edək ki, rəsmi İrəvanın Macarıstanla bağlı daha bir ehtiyat etdiyi məsələ bu ölkənin Xocalı
soyqrımını tanıya biləcəyidir. Xatırladaq ki, ötən il Macarıstan parlamentinə ermənilərin Dağlıq Qarabağda
azərbaycanlılara qarşı soyqırım törətmələrini rəsmi qaydada tanıyan qətnamə layihəsi təqdim olunub. Sənədin
müəllifi parlamentdə böyüklüyünə görə üçüncü fraksiyaya malik «Daha Yaxşı Macarıstan Uğrunda» (Jobbik)
Partiyasıdır.
Onu da qeyd edək ki, Macarıstanın əsas müxalifət partiyası olan «Jobbik» Macarıstan parlamentindəki 227
mandatdan 47-nə malikdir. Macarıstan parlamentinin xarici işlər üzrə komitəsinin sədr müavini, «Jobbik»
partiyasından olan deputat Marton Qyonqyosinin dediyinə görə, partiyanın parlament fraksiyasının lideri Qabor
Vona və onun müavini Tamaş Heqeduşla birlikdə bu sənəd layihəsini ərsəyə gətiriblər. Marton Qronqyosi
Budapeştdə keçən il keçirilən mətbuat konfransında deyib: «Sabiq Sovetlər Birliyi dağılandan sonra Ermənistan
və Dağlıq Qarabağdakı ermənilər Azərbaycana qarşı hücumlara başladılar. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi
nəticəsində Azərbaycanın ərazilərinin 20 faizi işğal olundu, 20 min vətəndaş qətlə yetirildi, 100 min nəfər
yaralandı, 1 milyona yaxın günahsız insan yurd-yuvalarını tərk edərək məcburi qaçqın və köçkün oldular. 1992ci fevralın 25-26-da ermənilər Xocalıda tükürpədici, dəhşətli soyqırım törətdilər. Onlar Xocalıda 613 nəfəri
qətlə yetirdilər ki, həmin şəxslərin 106 nəfəri qadın, 83-ü də uşaqlardır.
Partiyamız Avropa Birliyi ilə yanaşı, Avropa məkanında ikili standartların tətbiqini həmişə sərt tənqid edib.
ATƏT, Avropa Şurası, BMT, Avropa Parlamenti və NATO çoxsaylı qətnamələrində bu soyqırımı pisləsələr
də, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması və erməni işğalında olan Azərbaycan torpaqlarının azad
olunması problemi hələ də həllini tapmayıb. Xocalıdakı soyqırım ötən əsrin ən böyük etnik təmizləmələrindən,
soyqırım və qətliamlarından biri olsa da, çox ədalətsizcəsinə dünya birliyi tərəfindən «unudulub». Tarix və
universal insan hüquqları qarşısında məsuliyyətimizim nəzərə alaraq Dağlıq Qarabağ probleminin ən yaxın
vaxtlarda həll olunmasını, erməni işğalı nəticəsində yurd-yuvalarından olmuş 1 milyoni azərbaycanlının yurdyuvalarına qayıdışının təmin edilməsini istəyirik».
O vaxtı Qronqyosi, Qabor Vona və Tamaş Heqeduşun birgə mətbuat konfransında Xocalı soyqırımıdan bəhs
edən videokadrlar da nümayiş etdirilib. Elə o vaxtı Ermənistan hakimiyyəti bildirmişdi ki, əgər bu məlumat
təsdiqlənərsə, Ermənistan-Macarıstan əlaqələri ciddi şəkildə pisləşə bilər. Bütün bunlar onu deməyə əsas verir
ki, əgər Ermənistan daha inad edərsə, onda Budapeşt Xocalı soyqrımını tanıya bilər.
Cavid.
“Xalq Cəbhəsi”.-2012.-7 sentyabr.-N 161.-S.9.
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İtaliya parlamentində Xocalı haqqında təqdimat olub
İtaliyanın “Azad xalq” partiyasından olan deputat Del Tenno Maurizio avqustun 8-də Xocalı faciəsinin
tanınması ilə əlaqədar ölkə parlamentində təqdimat keçirib. Bu barədə YAP-ın rəsmi saytı məlumat yayıb.
Həmin təqdimat parlamentin 40-dək deputatı tərəfindən müdafiə olunub. Bu barədə məlumat İtaliya
parlamentinin deputatı Del Tenno Maurizionun YAP-ın sədr müavini Əli Əhmədova göndərdiyi məktubda öz
əksini tapıb. Verilən məlumata görə, Azərbaycan-İtaliya parlamentlərarası dostluq qrupu rəhbərliyinin apardığı
işlər nəticəsində qeyd olunan təqdimatı dəstəkləyən deputatların sayı getdikcə artmaqdadır.
Qeyd edək ki, bu ilin martın 12-14-də Yeni Azərbaycan Partiyası nümayəndə heyətinin “Azad xalq”
partiyasının rəhbəri, İtaliyanın keçmiş baş naziri Silvio Berluskoni ilə Milan şəhərində görüşü keçirilib. Məhz
həmin görüşdə “Azad xalq” partiyasının sədri, partiyasından olan nümayəndələrə İtaliya parlamentində Xocalı
faciəsinin tanınması istiqamətində fəaliyyət göstərməyi tapşırıb. Qeyd olunan təqdimat da məhz həmin
göstərişin məntiqi davamıdır.
Elməddin
“Üç nöqtə”.-2012.-19 sentyabr.- №164.-S.2.
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Avropa Azərbaycanlıları Konqresi «Xocalı soyqırımının tanınmasına dair
imza aksiyası»na qoşulmağa çağırmışdır
Avropa Azərbaycanlıları Konqresi (AAK) "Xocalı soyqırımının tanınmasına dair imza aksiyası"na
qoşulmağa çağırmışdır. Çağırışda deyilir: "Əziz həmvətənlər!
Bəşəriyyətə, insanlığa qarşı törədilmiş cinayətlər heç vaxt unudulmur və unudulmamalıdır! İyirmi bir il
bundan əvvəl Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş cinayətlərdən biri olan Xocalı soyqırımına Avropa
məkanında hələ də lazımi siyasi-hüquqi qiymət verilməmişdir. Hər bir xalq həyatında baş verən faciəvi
səhifələri yad edir və dünya ictimaiyyətindən ona qarşı törədilmiş haqsızlığa qiymət verməyi tələb edir. Xocalı
soyqırımı qurbanlarının xatirəsi hər il Avropa ölkələrində fəaliyyət göstərən Azərbaycan diasporu tərəfindən
müxtəlif şəhərlərdə yad edilir və qan yaddaşımız olan bu günə həsr edilmiş anma mərasimləri keçirilir.
AAK Xocalı soyqırımının Avropada tanınmasına və ona siyasi-hüquqi qiymətin verilməsinə dair Avropa
İttifaqının qurumlarına petisiya məktubları ilə müraciət etməyi planlaşdırır. Bununla əlaqədar AAK "Xocalı
soyqırımının tanınmasına dair imza aksiyası"nı təklif edir və Avropada fəaliyyət göstərən diaspor təşkilatlarına
üz tutaraq bu aksiyaya qoşulmağa çağırır.
10 dekabr - Beynəlxalq İnsan Hüquqları Günü dünyada qeyd edilir. Gəlin Xocalıda qətlə yetirilən, şəhidtək
həlak olan, eləcə də doğma yurd-yuvalarından didərgin salınmış həmvətənlərimizin də insan haqlarına malik
olduqlarını, onların hüquqlarının beynəlxalq səviyyədə qorunmalığını bir daha lazımi təşkilatlara müraciətimizlə
çatdıraq və xocalılar adından onların haqlarını tələb edək!"
Vüqar SEYİDOV.
“Azərbaycan”.-2012.-11 dekabr.-N 276.-S.5.
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Rumıniya parlamentinin deputatlar palatası
Demokrat Liberal Partiyasının Parlament Qrupu SİYASİ BƏYANAT
"Dağlıq Qarabağ münaqişəsi" 12 fevral 2013-cü il tarixli iclas
- Cənab Sədr!
Hörmətli həmkarlar!
Yalnız ölkələrin və beynəlxalq təşkilatların razılaşdırılmış səyləri sayəsində həll oluna biləcək bir problemi
yenidən sizin diqqətinizə çatdırıram: Dağlıq Qarabağ münaqişəsi.
1987-1988-ci illərdə Ermənistanın Azərbaycana qarşı əsassız ərazi iddiaları nəticəsində başlamış
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi sonradan Azərbaycan Respublikasının ərazisinin 20 faizinin işğal
olunmasına gətirib çıxarmışdır. Nəticədə təxminən 30 min azərbaycanlı həlak olmuş, 50 min nəfər yaralanmış
və bir milyona yaxın azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkün statusunu almağa məcbur olmuşdur. Hazırda
Dağlıq Qarabağ bölgəsi və ona bitişik olan 7 ərazi vahidi Ermənistan Respublikasının silahlı qüvvələri
tərəfindən işğal altında saxlanılır. Erməni tərəfinin xüsusi qəddarlıqla həyata keçirdiyi hərəkətlər arasında 1992ci ilin fevral ayının 25-dən 26-na keçən gecə Xocalı şəhərində milliyyətçilik və etnik ayrı-seçkilik zəminində
törədilmiş kütləvi qətl yer alır. Xocalı qırğını nəticəsində 613 vətəndaş xüsusi qəddarlıqla öldürülmüşdür,
bunlardan 106-nı qadınlar, 63-nü uşaqlar və 70-ni qocalar təşkil edir.
Hörmətli həmkarlar.
Qeyd olunanları nəzərə alaraq, hesab edirəm ki, beynəlxalq ictimaiyyətə üzv ölkələr tərəfindən Azərbaycan
Respublikasının beynəlxalq səviyyədə tanınan ərazi bütövlüyü, dövlət sərhədlərinin toxunulmazlığı və
suverenliyinin dəstəklənməsi zəruridir.
Həmçinin Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Xocalı şəhərində dinc əhaliyə
qarşı milliyyətçilik və etnik ayrı-seçkilik zəminində qətllərin həyata keçirilməsi insanlıq əleyhinə cinayət hesab
edilməli və beynəlxalq ictimaiyyət bu faktı insanlıq, beynəlxalq təhlükəsizlik və xalqların birgə dinc yaşayışına
təhdid saymalıdır.
Nəhayət, bölgədə sülhün bərqərar olunması üçün ilk addım kimi, BMT-yə üzv olan demokratik ölkələr
erməni tərəfindən beynəlxalq təşkilatların Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinə dair qəbul etdikləri qərarların,
xüsusilə BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının Azərbaycan Respublikasının işğal olunmuş torpaqlarının dərhal, tam
və qeyd-şərtsiz azad edilməsinə dair 822, 853, 874 və 884 saylı qətnamələrinin icra edilməsini tələb etməlidir.
Təşəkkür edirəm.
Luçian MİLİTARU,
Demokrat Liberal Partiyasının deputatı
“Xalq qəzeti”.-2013.-15 fevral.-N 35.-S.3.
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İndoneziyada Xocalı soyqırımının tanınması üçün imza toplanılır
İndoneziya Universitetində Xocalı soyqırımının 21-ci ildönümünə həsr olunmuş geniş tədbir keçirilib.
Azərbaycanın İndoneziyadakı səfirliyindən APA-ya verilən məlumatına görə, tədbir dünyanın ən böyük qeyrihökumət təşkilatı olan “Nahdlatul Ulama” (NU) və İndoneziya Universitetinin birgə təşkilatçılığı, Dialoq və
Əməkdaşlıq Uğrunda İslam Konfransı Gənclər Forumunun (İKGF) iştirakı ilə keçirilib.
Tədbirin əsas məqsədi Xocalı soyqırımının anım mərasimi olmaqla yanaşı, ötən il Palembang şəhərində İƏT
Parlamentlər İttifaqının toplantısında qəbul olunmuş üzv ölkələrin parlamentlərini Xocalı soyqırımını tanımağa
çağıran qətnamənin tətbiqinə təkan vermək olub.
Konfransda çıxış edən İndoneziya parlamentinin sədri Marzuki Əli açıq və birmənalı şəkildə Dağlıq
Qarabağın məhz Azərbaycan ərazisi olduğunu və Ermənistan tərəfindən işğala uğradığını, habelə Azərbaycan
torpaqlarının işğalı əsnasında Xocalıda azərbaycanlılara qarşı Ermənistan tərəfindən soyqırımı törədildiyini
qeyd edib.
İndoneziya parlamenti tərəfindən Xocalı soyqırımının tanınmasına dair müraciətə ilk olaraq parlamentin
sədri Marzuki Əli imza atıb. Müraciət prezident İndoneziya prezidenti Yudhoyonoya da göndəriləcək. Müraciəti
imzalayanların siyahısında “Nahdlatul Ulama”nın sədri professor Səid Aqil Sirac və digərləri də var.
Müraciəti çoxsaylı nüfuzlu şəxslərlə yanaşı müxtəlif partiyaları təmsil edən 30-dan artıq parlament üzvü
imzalayıb. Müraciətə imza atmış parlament üzvlərinin sayının mart ayının sonuna qədər yüz nəfərə çatdırılması
və müraciətin müvafiq yüksək ünvanlara təqdim olunması nəzərdə tutulur.
Tədbirdə İndoneziya parlamentinin nümayəndələri, ictimai xadimlər, müxtəlif din və elm xadimləri,
universitetin professorları, Azərbaycan diasporunun nümayəndələri, müəllim və tələbə heyətləri, həmçinin
İndoneziyada fəaliyyət göstərən İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrinin səfir və digər nümayəndələri
iştirak edib.
Ceyhun Abbasov.

“525-ci qəzet”.-2013.-2 mart.-N 40.-S.3.
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İordaniya Senatı Xocalı soyqırımı ilə bağlı bəyanat qəbul edib
Senatın sədri Tahir Masri Azərbaycanın İordaniyadakı səfiri Sabir Ağabəyova məktub ünvanlayıb
İordaniya Senatı Xocalı soyqırımı ilə əlaqədar bəyanat qəbul edib. Mayın 28-də İordaniya Senatının sədri
Tahir Masri Azərbaycanın İordaniya Haşimilər Krallığındakı səfiri Sabir Ağabəyova məktub ünvanlayıb.
“Senatorlardan ibarət nümayəndə heyətinin Azərbaycana səfəri və Xocalı faciəsinin 20-ci ildönümü ilə əlaqədar
Senat bəyanat qəbul edib. Xocalı faciəsində yaralı və itkin düşmüş insanlarla yanaşı, yüzlərlə günahsız insan bu
soyqırımın qurbanı olub. Bu Azərbaycanın suverenliyinə qarşı törədilmiş zorakılıq aktı olmaqla bərabər,
xalqınıza, insan haqlarına, bəşəriyyətə qarşı yönəlmiş faciədir.
Məktubda daha sonra qeyd olunur ki: “Senat İordaniyanın münaqişələrin sülh yolu ilə həllini, habelə xalqlar
arasında kin-küdurət və müsibətlər toxumu səpən zorakılıqdan və qarşıdurmadan uzaq olmağı, sülh, məhəbbət
və əməkdaşlıq dəyərlərinin möhkəmləndirilməsinə çağıran mövqeyini daimi dəstəkləyir, ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin beynəlxalq hüququn prinsipləri, Azərbaycanın suverenlik və ərazi
bütövlüyünün toxunulmazlığı çərçivəsində həllinə çağırır”, - deyə məktubda bildirilir.
Məktubda həmçinin qeyd olunur ki, Senat İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin Xocalı faciəsini
soyqırımı və insanlığa qarşı törədilmiş cinayət aktı olaraq bu qətliamın tanınmasına yönəlmiş lazımi addımları
atmağa çağıran qərarlarını dəstəkləyir.
“Respublika”.-2013.-30 may.-N 116.-S.5.
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İordaniya Senatı Xocalı soyqırımı ilə bağlı bəyanat qəbul etmişdir
İordaniya Senatı tərəfindən Xocalı soyqırımı ilə bağlı bəyanat qəbul olunmuşdur.
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən AzərTAc-a daxil olmuş bəyanatda bildirilir ki, İslam Əməkdaşlıq
Təşkilatının üzvü olan ölkələrin Parlamentlər İttifaqının toplantısında Xocalı qırğını ilə bağlı qəbul edilmiş
qərarlara uyğun olaraq və sözügedən qırğının 20-ci ildönümü ilə əlaqədar, habelə Senatın nümayəndə heyətinin
Azərbaycana etdiyi səfəri fonunda İordaniya Senatı Xocalıda Azərbaycan xalqının məruz qaldığı, eyni zamanda
insan hüquqlarına qarşı zorakılıq hesab edilən təcavüzü, həmçinin məscidlərə və müqəddəs islam abidələrinə
qarşı törədilmiş zorakılığı, bunun nəticəsində islam irsinə və mədəniyyətinə üz vermiş ağır itkini pisləyir.
Bəyanatda həmçinin vurğulanır: "İordaniya Senatı Ermənistan ilə Azərbaycan arasında münaqişənin
beynəlxalq hüququn prinsiplərinə uyğun olaraq Azərbaycanın suverenliyi və ərazi bütövlüyü çərçivəsində
həllinə, habelə BMT Təhlükəsizlik Şurasının bu barədə qəbul etdiyi qətnamələrin icrasına çağırır.
Senat İordaniyanın münaqişələrin sülh yolu ilə həllinə, habelə xalqlar arasında məhəbbət, tərəqqi və inkişafa
aparan yollarla insan həyatının zənginləşdirilməsi istiqamətində əməkdaşlıq əvəzinə kin-küdurət və müsibətlər
toxumu səpən zorakılıqdan və qarşıdurmadan uzaq olaraq, xalqlar arasında sülh və əməkdaşlıq dəyərlərinin
möhkəmləndirilməsinə çağıran daimi mövqeyini bir daha dəstəkləyir.
Senat dövlətləri ağır məişət şəraiti ilə üzləşən azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkünlərə öz yurd-yuvalarına
qayıdanadək humanitar yardımlar göstərməyə səsləyir".

“Xalq qəzeti”.-2013.-4 iyul.-N 143.-S.3.
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Ermənistan parlamentində Xocalı soyqırımı etiraf olundu
“Ermənistan, Azərbaycan torpaqlarının 20 faizini işğal edib və azərbaycanlılara qarşı soyqırım
törədib”
“Ermənistan Azərbaycan torpaqlarının 20 faizini işğal edib və azərbaycanlılara qarşı soyqırım törədib”.
Moldovalı vəkil Aureliya Qriqoriu Ermənistan parlamentində məruzəsi zamanı belə deyib.
Qeyd edək ki, moldovalı vəkil Ermənistan parlamentində keçirilən Ümumavropa konfransında
“Dondurulmuş münaqişə zonalarında insan hüquqlarının qorunması” adlı məruzə ilə çıxış edib.
Moldovanın parlament vəkili (ombudsman) həmçinin qeyd edib ki, Xocalıda soyqırımı ermənilər törədib
və bu, beynəlxalq ictimaiyyətin tanıdığı faktdır. Bu barədə AzVision.az iragir.am saytına istinadən məlumat
verir. Zalda əyləşən forumun bir sıra iştirakçıları moldovalı həmkarlarını alqışlayıblar.
Çıxış üçün söz istəyən Ermənistan Parlamentinin vitse-spikeri Ermine Naqdalyan isə “Ermənistan
parlamentinin kürsüsünü sifarişlər yerinə yetirmək üçün istifadə etməyin”-deyə narazılığını bildirib: “Bilmirəm
kimin sifarişlərini yerinə yetirirsiniz, lakin öz sifarişçilərinizə sübut etmək üçün çıxışınızı lentə ala bilərsiniz.
Düşünürəm ki, yüksək səviyyəli qonaqlar elmi konfransın yolverilməz müzakirələr üçün istifadə olunmasına
etiraz etməlidirlər”. Aureliya Qriqoriu buna cavab olaraq deyib ki, münaqişənin təfərrüatlarına varmaq fikrində
deyil: “Yalnız onu deyə bilərəm ki, dondurulmuş münaqişə zonalarında insan haqlarının pozulması
yolverilməzdir”.
“Şərq”.-2013.-5 iyul.-№119.-S.3.
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Xocalı Soyqırımını Tanıtma və Araşdırma Mərkəzi sədrinin AzərTAc-a müsahibəsi
Türkiyə mətbuatında böyük maraq doğurmuşdur
Xocalı Soyqırımını Tanıtma və Araşdırma Mərkəzinin sədri Ceyhun Ələkbərovun AzərTAc-a verdiyi
müsahibə Türkiyə mətbuatında böyük maraq doğurmuşdur.
"Erməni keşişləri I Pyotr ilə nə üçün görüşüblər?" sərlövhəli həmin müsahibə Türkiyə mətbuatında geniş
işıqlandırılmışdır.
Türkiyənin bir sıra xəbər saytları, o cümlədən Qafqaz xəbərləri, Türkiyə xəbər agentlikləri, "siyasətcafe",
"doqquz xəbər", İğdır vilayətinin saytları bu müsahibəni AzərTAc-a istinadla yaymışlar.
Həmin müsahibədə tarixən ermənilərin müəyyən qüvvələrin siyasətlərinə lazım olduqları zaman ortaya
çıxaraq çirkin oyunların iştirakçısına və alətinə çevrilmələri bildirilir. Vaxtilə Rusiya çarı I Pyotr Qafqaz
bölgəsində sosial dayaqlarını gücləndirmək üçün ermənilərdən çox məharətlə istifadə etməsindən, onun Qafqaz
siyasətində ermənilərin xüsusi yer tutmasından bəhs olunur.
Müsahibədə Ceyhun Ələkbərov I Pyotrun Qafqaza yürüşünə erməni keşişləri və əsasən Qriqoriyan kilsəsinin
hərtərəfli dəstək verdiyini vurğulamışdır. Diqqətə çatdırmışdır ki, erməni din xadimləri çara dəstək xarakterli
məktublarında onun yanında olduqlarını yazmışlar.
Müsahibədə bildirilir ki, XIX əsrin ortalarından başlayaraq Osmanlı imperiyasının çökdürülməsində də
ermənilərdən istifadə edilmiş, onların sürətlə təşkilatlanmasına dəstək verilmişdir.
Ceyhun Ələkbərov dünyaya göz açdığı Xocalı şəhərinin bir əsrdə 3 dəfə - 1905, 1918 və 1992-ci illərdə
ermənilərin hücumuna məruz qalaraq yerlə-yeksan edildiyini bildirmişdir. Vurğulamışdır ki, ermənilərin
Xocalıda törətdikləri soyqırımı insanlıq adına utanc gətirən hadisə kimi dünya mediasında da öz əksini
tapmışdır.
Diqqətə çatdırılmışdır ki, əsl həqiqətlər üzə çıxdıqca erməni lobbisi ilə bağlı yaranmış "məğlubedilməz" mif
fiaskoya uğramaqdadır. Artıq dünya dövlətlərinin erməni diasporunun zaman-zaman, hətta erməni xalqı adından
da uydurduğu dramatik yalanlara inanmadıqlarını ifadə etməkdədir. Bu da Azərbaycan dövlətinin güclənməsi,
bölgədə və dünyada nüfuzunun gündən-günə artması, diaspor və lobbiçilik sahələrində işinin mərkəzləşdirilmiş
şəkildə təşkil edilməsi ilə sıx bağlıdır.
Xəbərlərin linklərini təqdim edirik:
http://www.siyasetcafe.com/Dunya-Haberleri/1344-ermeni-papazlari-i-petroyla-neden-gorustuler
https://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fdokuzhaber.com%2Fermeni-papazlari-i-petroylaneden-gorustuler.html&h=yAQFWkHTi
http://www.turkiyehaberajansi.com/koseyazilari/906/Ermeni-papazlari-I-Petro%60yla-nedengorustuler#.UtlnPKz1p-o.facebook
http://www.igdirim76.com/haber/hocali-soykirimini-tanitma-ve-arastirma-merkezi-baskani-ceyhunalekperov/1039/
http://www.kha.com.tr/guncel/20525--Ermeni-papazlari-I.-Petro%E2%80%99yla-neden-gorustuler_.html
“Azərbaycan”.-2014.-23 yanvar.-N 13.-S.7.
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“Xocalı soyqırımı İndoneziya parlamenti tərəfindən rəsmən tanınır”
Elmar İsgəndərov: “İndoneziya xalqı arasında azərbaycanlı olduğunu deyəndə böyük hörmət və
fərəhlə qarşılayırlar”
İndoneziya Beynəlxalq Tələbələr Assosiasiyasının vitse-prezidenti, azərbaycanlı tələbə Elmar İsgəndərovla
müsahibə
- Elmar bəy, İndoneziyada Azərbaycanı necə tanıyırlar?
- Azərbaycanı son dövrlərə kimi burda çox az tanıyırdılar. Yalnız siyasi dairələrdə Azərbaycan haqqında tam
məlumat vardı. İlk dəfə İndoneziya Respublikasına səfərim 2008-ci ildə olub. Bu, İndoneziya Xarici İşlər
Nazirliyinin Azərbaycana səfəri zamanı Azərbaycan Dillər Universitetində ilk İndoneziyaşünas tələbələr ilə
görüşü zamanı ən yaxşı tələbəyə İndoneziyada Xarici İşlər Nazirliyi xətti ilə İndoneziyanın Dili, Mədəniyyəti və
İncəsənətinin öyrənilməsi üçün 3 aylıq dövlət təqaüdü ilə kursda iştirak etmək üçün şərait yaratması ilə baş
tutdu. 2008-ci ildə Azərbaycandan olduğumu deyəndə gərək Türkiyə, Rusiya və Xəzər dənizi regionunda
yerləşdiyini də qeyd etmək zəruri idi. Çünki çox insanın, əsas da gənc nəslin Azərbaycan haqqında təsəvvürü
belə yox idi. Amma 2012-ci ildə İndoneziya Təhsil Nazirliyinin dövlət təqaüdünü yenidən qazandım və halhazırda Beynəlxalq Münasibətlər və siyasi elmlər üzrə aparıcı universitetlərindən birində magistratura təhsilimi
davam etdirirəm. O gündən ölkəmizin burda tanınması cəhətdən çox böyük dəyişikliklər baş verib. Əlbəttə ki,
bu, ilk növbədə ölkəmizin regionda və dünyada qazandığı uğurlar və ev sahibliyi etdiyi bir sıra beynəlxalq
miqyaslı tədbirlərin, forumların və konfransların keçirilməsi ilə əlaqəlidir. Burda təhsil aldığım müddətdə istər
İndoneziyada, istərsə də regionun digər ölkələrində keçirilən dövlət və beynəlxalq səviyyəli bütün konfranslarda
Azərbaycanı layiqincə təmsil etməyə çalışmışam. 2013-cü ildə İndoneziyanın 32 aparıcı universitetində təhsil
alan 150 beynəlxalq tələbə arasında İndoneziya dilində keçirilən debat yarışlarında mənim təmsil etdiyim
universitet və rəhbərlik etdiyim komanda qalib gəldi və bütün qitələrdən mindən çox beynəlxalq tələbəni
özündə birləşdirən İndoneziya Beynəlxalq Tələbələr Assosiasiyasının vitse-prezidenti seçildim. Bu hadisə istər
İndoneziya, istərsə də Azərbaycan mediasında geniş işıqlandırıldı, çünki bu təşkilata azərbaycanlı ilk dəfə
rəhbər seçilmişdi. Bununla da, istər İndoneziya cəmiyyəti arasında, istərsə də sosial və siyasi həyatının bütün
sahələrində daha da aktiv iştirak etməyə davam etdim. Çox sevindirici haldır ki, artıq İndoneziya xalqı arasında
azərbaycanlı olduğunu deyəndə böyük hörmət və fərəhlə qarşılayırlar.
- Bildiyiniz kimi, İndoneziya Azərbaycan həqiqətlərinə dəstək verən müsəlman dövlətlərdən biridir.
Ölkə siyasilərinin Dağlıq Qarabağ məsələsinin həllində baxışı nədən ibarətdir?
- Azərbaycan-İndoneziya münasibətləri haqqında çox danışmaq olar. Bu barədə hazırda təhsil aldığım
universitetdə məqaləm də dərc edilib. Öncə İndoneziya Respublikası Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyini
28 dekabr 1991-ci ildə tanıyıb və iki ölkə arasında diplomatik münasibətlər 24 sentyabr 1992-ci ildə qurulub.
Son dövrlərdə İndoneziya və Azərbaycan arasında münasibətlər daha da intensivləşib. Bircə onu qeyd etmək
kifayətdir ki, 2012-ci il statistikasına əsasən, iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsi 2 milyard ABŞ dolları təşkil
etmişdi və bununla İndoneziya Azərbaycanın 4-cü ən böyük ticarət tərəfdaşına çevrilmişdi və bu gün bu
göstərici durmadan artır. Siyasi müstəvidə də istər BMT, istərsə də İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının fəal üzvü
kimi İndoneziya bütün beynəlxalq təşkilatlarda Azərbaycanı dəstəkləyir. Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq
Qarabağ münaqişəsində də İndoneziya birmənalı olaraq hər zaman Azərbaycanın haqq işini dəstəklədiyini
vurğulayıb. Bu ölkədə hər il Xocalı soyqırımının anım günü qeyd edilir və hətta ölkə parlamentində də
müzakirəyə çıxarmağa nail olmuşuq və Xocalı soyqırımı İndoneziyada dövlət səviyyəsində bu ölkənin
qanunverici orqanı olan İndoneziya Respublikasının Parlamenti tərəfindən rəsmən tanınır və bu məsələyə
İndoneziya hər zaman bütün beynəxlaq konfranslarda öz qətiyyətli mövqeyini və dəstəyini bildirib.
İndoneziyanın bu qətiyyətli mövqeyi İndoneziya Respublikası Parlamentinin Xalq Nümayəndələr Palatasının
sədri cənab Marzuki Alie ilə bu yaxınlarda görüşümüz zamanı da bir daha səsləndi və çox dəyərli bəyanatlarla
yadda qaldı. İndoneziya Respublikası Parlamentinin Xalq Nümayəndələr Palatasının sədri cənab Marzuki Alie
dünya ictimaiyyəti tərəfindən beynəlxalq səviyyədə tanınmış Azərbaycan Respublikasnın ərazi bütövlüyünü və
sərhədlərinin toxunulmazlığı prinsipini dəstəklədiyini bildirib. O bildirdi ki, onun mövqeyi və İndoneziya
xalqının mövqeyi BMT Təhlükəsizlik Şurasının 822, 853, 874 və 884 saylı qətnamələrinə əsaslanaraq,
Ermənistanın Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ regionunun təcavüzünə və işğalına son qoyulmasını və Ermənistan
Silahlı Qüvvələrinin Azərbaycanın işğal altında olan Dağlıq Qarabağ regionu və digər ərazilərindən
çıxarılmasını tələb edir. Cənab Marzuki Alie sonda bildirib ki, İndoneziya xalqı Dağlıq Qarabağ münaqişəsində
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və Xocalı Soyqırımı məsələsində Azərbaycan xalqının mübarizəsini və haqlı mövqeyini bütünlüklə dəstəkləyir.
Bu, İndoneziya Respublikasının dövlət və beynəlxalq konfranslarda səsləndirdiyi rəsmi mövqeyidir.
- İndoneziyada nə qədər azərbaycanlı tələbə təhsil alır və onların fəallığı hansı səviyyədədir?
- İndoneziyada Beynəlxalq Tələbələr Assosiasiyasının vitse-prezidenti olmaqla yanaşı, həm də Azərbaycanlı
Tələbələr Assosiasiyasının sədriyəm. Bu etimadı mənə İndoneziya Respublikasının Təhsil Nazirliyi göstərib.
Qeyd etməliyəm ki, hər il İndoneziyaya gələn azərbaycanlı tələbələrin sayı artmaqdadır. Əvvəllər bəzi
şəhərlərdə bir-iki tələbə olardısa, hazırda təkcə mənim təhsil aldığım universitetin kampuslarında beş
azərbaycanlı tələbə bakalavr təhsili alır. Ümumiyyətlə isə, İndoneziyada azərbaycanlı tələbələrin sayı otuz
nəfərdən çoxdur. Kəmiyyət az görünə bilər, amma keyfiyyət kifayət qədər yüksəkdir. Azərbaycanlı tələbələr
İndoneziyada çox aktivdirlər. Bu yaxınlarda İndoneziyanın 32 aparıcı universitetində təhsil alan 77 ölkədən
beynəlxalq tələbələrin sammiti keçirilmişdi. Həmin sammitdə azərbaycanlı tələbələr də iştirak etmişdi. Bu
sammitdə böyük bir uğur qazandıq. Rəhbərlik etdiyim komanda İndoneziya dilində debat yarışlarında bütün
rəqiblərə qalib gələrək 1-ci yerə çıxmışdı və İndoneziyada dövlət təqaüdü ilə təhsil alan mindən çox beynəlxalq
tələbəni birləşdirən İndoneziya Beynəlxalq Tələbələr Assosiasiyasına vitse-prezident seçildim. İlk dəfə olaraq
azərbaycanlı tələbə bu təşkilata rəhbər seçilirdi. Bu, mənim 2008-ci ildə dövlət təqaüdü ilə İndoneziyanın
Mədəniyyəti və İncəsənəti kursunu keçdikdən sonra yerli televiziyanın və dövlət rəsmilərinin iştirakı ilə
keçirilən proqramda İndoneziya dili və mədəniyyəti sahəsində öyrəndiklərimi uğurla nümayiş etdirdiyim üçün
İndoneziyanın xarici işlər naziri tərəfindən diplomla təltif olunduqdan sonra böyük uğurlarımdan biri idi.
Bundan əlavə, Azərbaycanı İndoneziyada layiqincə təmsil etmək üçün orta məktəblərdə, universitetlərdə teztez Azərbaycan haqqında prezentasiyalar nümayiş etdiririk, digər ölkələrin də iştirak etdiyi mədəniyyət
festivallarında Azərbaycan stendi öz milli keyfiyyətləri ilə hər zaman fərqlənir, İstər İndoneziya cəmiyyəti,
istərsə də xarici tələbələr tərəfindən bayramlarımız və milli geyimlərimiz, xüsusilə Novruz bayramı çox böyük
maraqla qarşılanır. Azərbaycan və türk dilinə çox böyük maraq yarandığı üçün təhsil aldığım universitetdə
könüllü Azərbaycan və türk dilləri kursları keçirik. Ölkəmizin ən ağrılı hadisəsi olan Dağlıq Qarabağ və Xocalı
soyqırımı haqqında həm İndoneziya cəmiyyətini, həm də beynəlxalq tələbələri məlumatlandırmaq üçün tədbirlər
keçiririk və hər il səfirliyin keçirdiyi tədbirlərə də qatılaraq, xarici tələbləri də dəvət edirik. Bundan əlavə, teztez yerli televiziya və radio verlişlərinə də dəvət olunuram və Azərbaycan haqqında məlumatlar verirəm.
- Orada ermənilərin fəallığı hiss olunurmu?
- Erməniləri Azərbaycanın bu ölkədə aktiv olması qısqandırmaya bilməzdi. Çünki bir sıra beynəlxalq
konfranslarda İndoneziyanın Azərbaycanı dəstəkləməsi və Ermənistanı Dağlıq Qarabağı işğal etdiyinə görə və
Xocalı soyqırımını törətdiyinə görə qınaması və Ermənistana qarşı qətnamələrin qəbulunda fəal iştirakı
Ermənistanı ciddi narahat etdi. Bir neçə ildir ki, Ermənistan Cakartada səfirlik açmağa böyük səylər göstərir.
Lakin Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətinin uğuru və İndoneziyanın Azərbaycanla dostluq
münasibətlərinə üstünlük verməsi, Dağlıq Qarabağ münaqişəsində və Xocalı soyqırımındakı mövqeyi bunun
qarşısını alıb. Ancaq son dövrlər ermənilərin burda səfirlik açmaq planları yenidən gündəmə gəlib və bu
məsələdə böyük səylər göstərməyə başlayıblar. Ermənistan hökumətinin sorğu qrupu hazırda Cakartada
Ermənistan səfirliyi açmaq üçün ərazi axtarır və bu il Ermənistan səfirliyinin Cakartada açılması təxmin edilir.
Lakin İndoneziya Respublikasının Parlamenti, həm İndoneziya Respublikası Parlamentinin Xalq Nümayəndələr
Palatasının 1-ci Komissiyası, həm də İndoneziya Respublikası Parlamentinin Xalq Nümayəndələr Palatasının
rəhbərliyi İndoneziyanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsində və Xocalı soyqırımında mövqeyini əsas gətirərək, artıq
İndoneziya hökumətinə Ermənistanın Cakartada səfirlik açmasının təxirə salınması üçün müraciət edib. Bu
barədə karabakhinfo.com saytına müsahibə şəklində təqdim etdiyim İndoneziya Respublikası Parlamentinin
Xalq Nümayəndələr Palatası sədri cənab Marzuki Alie ilə danışıqlarımızı tam şəkildə izləyə bilərsiz.
Link:http://karabakhinfo.com/musahibe/2440-ndoneziya-parlamentinin-sdri-karabakhnfocoma-eksklzivmsahibsi.html
O qeyd edib ki, 2014-cü ildə Cakartada Ermənistan səfirliyinin açılması planları İndoneziyanın Dağlıq
Qarabağ münaqişəsində və Xocalı soyqırımı məsələsində tutduğu ədalətli mövqeyini və siyasətini
dəyişməyəcək.
- Xahiş edirəm, oxucularımıza İndoneziya haqqında qısa da olsa məlumat verəsiniz.
- Bakalvr və magistr təhsilimdə bu ölkə və regionla ixtisaslaşdığım üçün İndoneziya Respublikasını və
Cənub-Şərqi Asiya regionunu 2007-ci ildən tədqiq edirəm.
İndoneziya istər ərazisinə, istər əhalisinə, istərsə də iqtisadiyyatına görə Cənub-Şərqi Asiya regionunun lider
dövlətidir. 17 mindən çox adadan təşkil olunan ölkə dünyanın ən böyük arxipelaq dovlətlərindən biridir. Ölkə
Sakit və Hind okeanı arasında strateji yerdə yerləşir. Əhalisinə görə rəsmi 250 milyon nəfər olmaqla dünyada
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Çin, Hindistan və ABŞ-dan sonra 4-cü yerdədir. Əhalisinin 90%-nı müsəlmanlar təşkil edərək, İndoneziya
dünyanın ən böyük müsəlman ölkəsidir. Əhali çox qonaqpərvər, hər zaman üzündə təbəssüm olan səmimi və
istiqanlı insanlardır. İndoneziya dünya iqtisadiyyatına və siyasətinə birbaşa təsiri olan nəhəng iyirmilik (G-20)
ölkələr qrupuna daxildir və iqtisadiyyatının sürətli artım tempinə görə bu qrupda Çindən sonra 2-ci yerdədir.
Ölkənin ümumi daxili məhsulunun həcmi bir trilyon dollardan çoxdur. Dünya iqtisadiyyatı ədəbiyyatlarında
İndoneziya, Malayziya, Sinqapur iqtisadiyyatlarının sürətlə artımına nail olduqları üçün “pələng dövlətlər”
adlandırılırlar. Proqnozlara görə, yaxın gələcəkdə İndoneziyanın dünya iqtisadiyyatında payı daha da artacaq və
bu ölkə iqtisadiyyatının artım tempinə və həcminə görə ilk onluqda uzun müddət qərarlaşacaq.
Elnur Eltürk.
“Təzadlar”.-2014.-25 yanvar.-N 7.-S13.
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Xocalı soyqırımını tanıyanların sayı artır
613 nəfər dinc sakinin qəddarcasına qətliamı, 1275 nəfərin girov götürülərək ən ağlasığmaz və
təhqiramiz üsullarla işgəncələrə məruz qalması, 150 nəfərin itkin düşməsi ilə nəticələnən Xocalı faciəsi
ermənilərin xəstə təfəkküründən doğan niyyətlərinə çatmaq üçün Azərbaycan xalqına qarşı həyata
keçirdikləri işğalçılıq siyasətinin ən qanlı səhifələrindən biridir. Tarix boyu azərbaycanlılara qarşı
dəfələrlə tərkibində soyqırımı əməlləri olan cinayətlər törədən ermənilər XX əsrin sonlarında
sivilizasiyalı bəşəriyyət üçün növbəti tarixi cinayəti - Xocalı soyqırımı aktını həyata keçirdilər.
Xocalı sakinlərinə qarşı soyqırımı aktı Dağlıq Qarabağın işğalı zamanı Ermənistanın və erməni
millətçilərinin həyata keçirdikləri etnik təmizləmə siyasətinin növbəti bir mərhələsi idi. 1992-ci il fevralın 25dən 26-na keçən gecə onlar Xankəndi şəhərindəki keçmiş sovet ordusunun 366-cı alayının iştirakı ilə Xocalı
şəhərinə hücum edərək bu yaşayış məntəqəsinin əhalisinə amansız divan tutdular. Hadisələrin gedişatını
diqqətlə izləsək görərik ki, Xocalının işğalı xüsusi plan əsasında həyata keçirilib. 1991-ci ilin oktyabr ayından
bu şəhər ermənilər tərəfindən blokadada saxlanılırdı. Həmin ayın 30-dan Azərbaycanla avtomobil əlaqəsi
kəsilən Xocalının yeganə nəqliyyat əlaqəsi də hava xətti ilə mümkün olurdu. Şuşa şəhərinin səmasında mülki
vertolyotun vurulmasından sonra bu əlaqə də kəsilmişdi. Beləliklə, 1992-ci il yanvarın 28-də sonuncu vertolyotu
qəbul edən Xocalı tam mühasirə şəraitində yaşamışdır.
Xocalı həm də strateji mövqeyə malik idi. 7 mindən artıq əhalisi olan bu yaşayış məntəqəsi Xankəndidən 10
kilometr cənub-şərqdə, Qarabağ dağının silsiləsində və Ağdam-Əskəran-Xankəndi-Şuşa yolunun üstündə
yerləşməklə böyük əhəmiyyət kəsb edirdi. Əgər Qarabağdakı yeganə aeroportun da burada yerləşdiyini nəzərə
alsaq, Xocalını ələ keçirmək üçün ermənilərin necə canfəşanlıq etdiklərini aydın təsəvvür etmək olar.
Bəşəriyyətə və insanlığa qarşı ən böyük cinayətlərdən olan Xocalı faciəsindən 22 il ötür. Həmin dəhşətli
anlarla bizi ayıran zaman kəsiyinin getdikcə uzanmasına baxmayaraq, bu qanlı faciə haqqında düşündükcə istəristəməz başımızda saysız-hesabsız suallar dolaşır. Azərbaycan xalqına qarşı uzun illər terror aktları həyata
keçirən, müxtəlif tarixi dövrlərdə genosid siyasəti yürüdən ermənilər bu siyasətin tərkib hissəsi kimi Xocalı
soyqırımına imza atdılar. Amma faciənin baiskarlarının siyahısı təkcə ermənilərlə məhdudlaşmır. Günahkarlar
siyahısında sapı özümüzdən olan baltaların da adları yer alır ki, bunu da xalq heç vaxt onlara bağışlamayacaq.
Xocalı o dövrdə respublika rəhbərliyi tərəfindən müdafiə olunmurdu və bunun da səbəbi Bakıda siyasi
qüvvələrin hakimiyyət uğrunda çəkişməsi idi. Bu tərəflərdən biri hakimiyyəti saxlamaq, digəri isə hakimiyyətə
gəlmək istəyirdi. Onların paytaxtda apardıqları mübarizə ağır nəticəsini bir qədər uzaqda - Xocalıda özünü
göstərdi. Hakimiyyətin şəhərin müdafiəsini təşkil edə bilməməsi, "cəbhəçilər"in isə müdafiə imkanlarını
məhdudlaşdırmaq istiqamətində səyləri yüzlərlə dinc azərbaycanlının, əsasən qocaların, qadınların, uşaqların
qətliamı ilə nəticələndi. Ən acınacaqlısı odur ki, respublika rəhbərliyi faciənin baş verməsinin mümkünlüyü
barədə ətraflı məlumatlı olduğu halda soyqırımının qarşısını almaq üçün heç bir tədbir görmədi. Öz
vətəndaşlarının təhlükəsizliyini və müdafiəsini təmin etməyə borclu olan hakimiyyət orqanları tam
fəaliyyətsizlik nümayiş etdirərək mühasirə şəraitində olan şəhərin və onun sakinlərinin xilasına çalışmadılar,
vəzifə borclarının yerinə yetirilməsinə cinayətkarcasına məsuliyyətsiz yanaşdılar. Faciənin miqyasını
ağırlaşdıran cəhətlərdən biri də ondan ibarət idi ki, o dövrdə hakimiyyət qanlı faciəni dünya ictimaiyyətinə
çatdırmağa səy göstərmədi. Hətta A.Mütəllibov faciənin onun hakimiyyəti üçün təhlükə yaradacağından
vahimələnərək Azərbaycan ictimaiyyətinin özündən də baş verənləri cidd-cəhdlə gizlətməyə çalışdı. AXCMüsavat hakimiyyəti dövründə isə faciənin heç adı çəkilmədi. Çünki bu hadisələrin baş verməsində "cəbhəçi
bəylərin" də rolu az deyildi.
Erməni separatçılarının Azərbaycan xalqının məhv edilməsinə yönəldilmiş soyqırımı və işğalçılıq siyasətinin
davamı olan Xocalı faciəsinə qiymət vermək yalnız ümummilli lider Heydər Əliyevin 1993-cü ildə xalqın tələbi
ilə yenidən hakimiyyətə qayıdışından sonra mümkün oldu. İlk növbədə, Xocalı faciəsi ermənilərin Azərbaycan
xalqına qarşı həyata keçirdiyi soyqırımı aktı kimi təsbit olundu, bu faciənin dünyaya tanıdılması istiqamətində
xeyli iş görüldü. Ulu öndərin təşəbbüsü ilə Milli Məclis 1994-cü il fevralın 24-də "Xocalı soyqırımı (genosidi)
günü haqqında" xüsusi qərar qəbul etdi. Bu sənəddə hadisənin başvermə səbəbləri, günahkarlar təfsilatı ilə
açıqlandı. Eyni zamanda, Xocalı faciəsi ilə bağlı həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, erməni
qəsbkarlarının beynəlxalq müstəvidə ifşası mühüm vəzifələr kimi önə çəkildi.
Bu gün Azərbaycan hakimiyyəti Ermənistanın dinc azərbaycanlılara qarşı törətdiyi cinayətlər, o cümlədən
Xocalı soyqırımı ilə bağlı həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, onun soyqırımı kimi tanınması üçün
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məqsədyönlü və ardıcıl iş aparır. Məqsəd tarixi ədalətin bərpasına nail olmaq, cinayətkarları beynəlxalq
səviyyədə ifşa etmək və onları dünya ictimaiyyətinin mühakiməsinə verməkdir. Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyev Xocalı soyqırımının dünya ictimaiyyətinə çatdırılması üçün davamlı və ardıcıl fəaliyyətin vacibliyi
barədə deyib: "Azərbaycanlılara qarşı erməni şovinist dairələrinin XIX-XX əsrlərdə mərhələ-mərhələ həyata
keçirdiyi etnik təmizləmə siyasətinin tərkib hissəsi olan Xocalı soyqırımı haqqında həqiqətlər dünya
ictimaiyyətinə, xarici ölkələrin parlamentlərinə çatdırılmalı, Azərbaycan xalqının və ümumən insanlığın
əleyhinə yönəldilmiş bu son dərəcə ağır hərbi cinayət beynəlxalq miqyasda öz hüquqi-siyasi qiymətini
almalıdır".
Xocalı həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması, bu həqiqətlərin beynəlxalq aləmdə yayılması, qətliama obyektiv
qiymət verilməsi istiqamətində atılan addımlarda Heydər Əliyev Fondunun müstəsna rolu var. Fond yaradıldığı
ilk gündən bütün imkanlarından istifadə edərək Xocalı soyqırımının dünyada təbliğ olunması yönündə ardıcıl,
məqsədyönlü və səmərəli tədbirlər həyata keçirməkdədir. Fondun gərgin əməyi nəticəsində dünya ölkələri
erməni qəsbkarlarının insanlığa sığmayan qətlləri haqqında daha dolğun məlumatlandırılır.
Xocalı soyqırımının dünyada tanıdılması ilə bağlı "Xocalıya ədalət" kampaniyası çərçivəsində keçirilən
tədbirlər olduqca təqdirəlayiqdir. "Xocalıya ədalət" kampaniyası İslam Konfransı Təşkilatı Gənclər Forumunun
mədəniyyətlərarası dialoq üzrə baş koordinatoru, Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla xanım
Əliyevanın təşəbbüsü ilə başlayıb. İlk gündən kampaniya yüksək templə davam edir və aksiyaya dünyanın əksər
ölkələrində yüzlərlə könüllü qoşulub. Həyata keçirilən bu cür mühüm işlərin nəticəsidir ki, Pakistan, Meksika və
Kolumbiya parlamentləri, Çexiya parlamentinin Beynəlxalq əlaqələr komitəsi, Amerikanın Massaçusets, Texas,
Nyu-Cersi, Corciya, Men, Nyu-Meksiko, Arkanzas, Missisipi, Oklahoma, Tennessi, Pensilvaniya, Vest
Virginia, Konnektikut və Florida ştatları Xocalı hadisələrinin soyqırımı aktı kimi tanınması haqqında qərarlar
qəbul ediblər.
Bu gün hər bir azərbaycanlının qarşısında mühüm vəzifələrdən biri Xocalı soyqırımı və bütövlükdə
ermənilərin Dağlıq Qarabağda törətdikləri vəhşiliklər haqqında həqiqətləri olduğu kimi dünya ictimaiyyətinə
çatdırmaqdır. Bu, Xocalı şəhidlərinin ruhu qarşısında bizim vətəndaşlıq və insanlıq borcumuzdur. Digər
tərəfdən, faciənin beynəlxalq miqyasda əsl hüquqi-siyasi qiymət alması, onun təşkilatçılarının cəzalandırılması,
insanlığa qarşı yönəlmiş belə qəddar aktların təkrarlanmaması üçün mühüm şərtdir.
Mərdan HƏSƏNZADƏ,
Bərdə rayonu 1 saylı notariat
kontorunun xüsusi notariusu

“Azərbaycan”.-2014.-20 fevral.-N 37.-S.11.
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Azərbaycan diasporu Xocalı soyqırımının İsveç parlamentində müzakirəyə çıxarması üçün
danışıqlar aparır
İsveçdə fəaliyyət göstərən “Azərbaycan naminə” Cəmiyyətinin sədri Nadir Hollenbrand bu ölkənin
parlamentinin Moderat Partiyasından deputatı Marqareta Siderfelt ilə görüşüb.
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsindən AzərTAc-a bildirilib ki, görüşdə Xocalı soyqırımının İsveç
parlamentinin gündəliyinə çıxarılması ilə bağlı müzakirələr aparılıb.
N.Hollenbrand görüşdə Ermənistan silahlı qüvvələrinin 1992-ci ildə Azərbaycan şəhəri Xocalıda törətdiyi
soyqırımı haqqında məlumat verib. Diqqətə çatdırılıb ki, Xocalı soyqırımının günahkarları, təşkilatçıları və
icraçıları hələ də öz cəzasını almayıblar. Halbuki Xocalı faciəsi XX əsrdə baş vermiş genosid və etnik
təmizləmə hadisələrinin ən dəhşətlisidir. N.Hollenbrand bütün bunları nəzərə alaraq, soyqırımının İsveç
parlamentinin gündəliyinə salınması və müzakirəyə çıxarılması üçün M.Siderfeltə müraciət edib.Görüşdə
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, qoşunların təmas xəttindəki son vəziyyət, bu günlərdə
Azərbaycanın hava məkanında manevr edən Ermənistan silahlı qüvvələrinə aid helikopterin vurulmasına dair
fikir mübadiləsi aparılıb.
N.Hollenbrand Xocalı soyqırımının İsveç parlamentinin gündəliyinə çıxarılması üçün parlament və
hakimiyyət orqanlarının nümayəndələri ilə görüşləri davam etdirəcəyini deyib.
“Azərbaycan”.-2014.-21 noyabr.-N 254.-S.8.
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Xocalı soyqırımının dünyada tanıdılması istiqamətində ardıcıl iş aparılır
Məhəmməd NƏRİMANOĞLU
“XX əsrin dəhşətli qırğınları arasında Xocalıda törədilmiş qətliam insanlığa, əslində, bəşəriyyətə qarşı
planlaşdırılmış amansız divan kimi xüsusilə yaddaqalandır. O qanlı tarixdən - 26 fevral 1992-ci ildən sonra
doğma yurd-yuvalarından məcburən uzaq düşmüş xocalılılar respublikanın 48 rayonunda müvəqqəti
məskunlaşdılar. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində aparılan sülh
danışıqları hələ ki, nəticə vermir. Bu da təbii ki, dünyada ikili standartların mövcudluğunun və davamının
göstəricisidir”. Bu fikirlər “Xocalı Soyqırımını Tanıtma” İctimai Birliyinin fəaliyyətə başlamasından ötən 7 il
ərzində reallaşdırdığı layihələrə, görülən işlərə həsr edilmiş tədbirdə səsləndirildi. İctimai birliyin sədri Şamil
Sabiroğlu ötən yola nəzər salaraq Xocalı soyqırımının dünyada tanıdılması istiqamətində Azərbaycan dövlətinin
başçısı cənab İlham Əliyevin, həmçinin Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, UNESCO və ISESCO-nun
xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyevanın vətənpərvərlik nümunələri
göstərdiklərini tədbir iştirakçılarının nəzərinə çatdırdı. Digər məcburi köçkünlərimiz kimi, xocalılılar da dövlət
və hökumətin göstərdiyi diqqət və qayğını yüksək dəyərləndirirlər. Onların istər mənzil-məişət şəraitinin
yaxşılaşdırılması, istərsə də digər sosial problemlərinin həlli istiqamətində mühüm tədbirlər həyata
keçirilməkdədir. Xocalılılar yaxşı bilirlər ki, Azərbaycanla təcavüzkar Ermənistanın keçdiyi siyasi və iqtisadi
müstəqillik yolu müqayisəolunmaz dərəcədə fərqlidir: ölkəmiz bütün istiqamətlərdə inkişaf edir, Ermənistan isə
sürətlə tənəzzülə uğramaqdadır.
Azərbaycan Tibb Universitetinin professoru Mübariz Allahverdiyev, Azərbaycan Dillər Universitetinin baş
müəllimi, şair-tərcüməçi Yusif Savalan, Vətənpərvərlər və Gənclərin İntellektual Mülkiyyətinə Dəstək
Koalisiyasının rəhbəri, “Yeni Yurd” Sosial İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Mahirə Əsədova, “Gəncliyə Yardım
Fondu”nun vitse-prezidenti Salman Əliyev, şairə Raifə Sərxanqızı, Xocalı şəhər musiqi məktəbinin müəllimləri
Rəna Xudiyeva və Nicat Həsənov, ictimai birliyin Sumqayıt şəhər şöbəsinin sədri Xalidə Cəbrayılova, təşkilatın
Abşeron rayon şöbəsinin sədri, şəhid ailəsi Zeynəb Şahidqızı, Səbinə Babayeva, gənc rəssam Aysel Qədirova,
“Demokratik Cəmiyyət və Qadın Hüquqlarının Müdafiəsi” İctimai Birliyinin sədri Mehriban Abdullayeva, Milli
Qəhrəman Mübariz İbrahimov adına klubun rəhbəri Fuad Rəsul və digərləri tədbirin əhəmiyyətindən bəhs
etdilər.
Tədbirin aparıcısı, ictimai birliyin Binəqədi rayon şöbəsinin sədri Ayna Novruzova müqəddəs amal uğrunda
birləşən mübariz fəalların onları heç zaman tək qoymadıqlarını, bu gün də təşkilatın fəaliyyətinə həsr edilən
yığıncaqda iştirakını yüksək dəyərləndirdi və əlavə etdi ki, Qarabağdan musiqinin, muğamın səsi minilliklər
boyu gəlib və bu gün də gəlməkdədir. Xan Şuşinski adına Ağdam Rayonlararası Muğam Musiqi Məktəbinin
direktoru, əməkdar mədəniyyət işçisi Rafiq Rüstəmovun və “Qarabağ bülbülləri” ansamblının, həmçinin
müğənni Sevinc Şuşalıının tədbirdəki ifaları alqışlandı.
“Azərbaycan”.-2014.-2 dekabr.-N 263.-S.5.
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Xocalı soyqırımı Latviya Seymində müzakirə edilib
Azərbaycan-Latviya parlamentlərarası münasibətləri yaxşı səviyyədədir, iki ölkənin parlamentləri daim
qarşılıqlı əlaqə saxlayır.
Bu fikir fevralın 11-də Azərbaycanın Latviyadakı səfiri Elman Zeynalovun Latviya Seymində AzərbaycanLatviya Parlamentlərarası Dostluq Qrupunun rəhbəri Xosam Abu Meri ilə görüşündə səslənib. Görüşdə
səfirliyin əməkdaşları və parlamentlərarası qrupun üzvləri iştirak ediblər.
Azərbaycan-Latviya Parlamentlərarası Dostluq Qrupunun rəhbəri Xosam Abu Meri Azərbaycan səfirini
salamlayaraq Latviya ilə Azərbaycan arasında ikitərəfli əlaqələrin uğurla inkişaf etdiyini vurğulayıb. X.A. Meri
deyib ki, 2014-cü il dekabrın 17-də yaradılmış Parlamentlərarası Dostluq Qrupunda bütün fraksiyalar təmsil
olunub. Hazırda 26 deputatın daxil olduğu bu qrup Latviya Seyminin ən böyük qrupudur. Latviyalı deputatların
bu dostluq qrupuna daxil olmaq barədə müraciətləri hələ də davam edir. X.A. Meri qarşılıqlı səfərlərin bütün
istiqamətlərdə ikitərəfli münasibətlərin fəal inkişafına şərait yaratmasını qeyd edərək, parlamentlərarası qrupun
üzvlərinin Azərbaycana səfər etmək arzusunda olduqlarını bildirib.
Parlamentlərarası qrupun sədrinin müavini Roman Naudinş Azərbaycanla regionlararası əlaqələrin səmərəli
və dinamik inkişaf etməsindən söhbət açıb. Azərbaycanın və Latviyanın yerli və regional hakimiyyət orqanları
arasında əməkdaşlığın daha da möhkəmlənəcəyinə ümid etdiyini bildirən R. Naudinş Riqa yaxınlığındakı Latqal
qəsəbəsi, Riqa şəhərinin Mərkəzi rayonu və Bakı şəhərinin Suraxanı Rayonu İcra Hakimiyyəti arasında regional
əməkdaşlıq sahəsində müsbət təcrübə toplandığını qeyd edib. Azərbaycan Respublikasının Siyəzən Rayonu İcra
Hakimiyyəti ilə Latviyanın Valmiyer bələdiyyəsi arasında əməkdaşlıq haqqında saziş imzalanıb.
R. Naudinş müsahibinin diqqətinə çatdırıb ki, bu yaxınlarda Azərbaycanda səfərdə olarkən Bakıda
keçiriləcək birinci Avropa Oyunlarına yüksək səviyyədə hazırlıq getməsinin şahidi olub. O, əmin olduğunu
bildirib ki, “Bakı-2015” Avropa Oyunlarının iştirakçıları möhtəşəm tədbirin şahidləri olacaqlar.
Görüşdə Latviya tərəfi iqtisadiyyat və təhsil sahəsində əlaqələri möhkəmlətmək, təhsil haqqında sənədlərin,
attestatların və diplomların qarşılıqlı tanınması və ekvivalentliyi sahəsində normalar yaradılması arzusunu
bildirib.
Səfir Elman Zeynalov Xosam Abu Merini Parlamentlərarası Qrupun rəhbəri təyin edilməsi münasibətilə
təbrik edib. Qeyd olunub ki, Azərbaycan və Latviya parlamentləri arasında əlaqələr dövlətlərimizin və
xalqlarımızın qarşılıqlı maraqlarının qorunmasına töhfə verir. Səfir Azərbaycanın davamlı iqtisadi inkişafı,
iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində həyata keçirilən layihələr barədə məlumat verərək Ermənistan-Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tarixi məqamlarından da söhbət açıb. O qeyd edib ki, Azərbaycanın ədalətli
mövqeyi bütün dünyada getdikcə daha çox tərəfdar tapır. Ermənistan isə siyasi cəhətdən təcrid olunmuş
vəziyyətdədir və iqtisadi reqress dövrü keçirir.
E. Zeynalov Xocalı soyqırımı məsələsinə xüsusi diqqət yetirib. Azərbaycan səfiri bildirib ki, 1992-ci il
fevralın 26-da yüzlərlə dinc sakinin qətlə yetirilməsi heç də təsadüfi deyildi. Bu, erməni millətçi dairələri
tərəfindən əsrlər boyu yürüdülən soyqırımı və etnik təmizləmə siyasətinin tərkib hissəsi idi. E. Zeynalov diqqətə
çatdırıb ki, Xocalı soyqırımı məsələsi bu gün böyük dövlətlərin parlamentlərində müzakirə edilir. O, latviyalı
deputatları Xocalı faciəsi haqqında məsələni Latviya Seymində də səsləndirməyə çağırıb. Qeyd olunub ki, ABŞın 15 ştatı və 11 ölkənin parlamenti Xocalı soyqırımını rəsmən tanıyıb.
Qrupun rəhbəri X. Abu Meri Dağlıq Qarabağ münaqişəsi haqda informasiyanı dinləyərək Latviyanın bu
barədə mövqeyini bir daha diqqətə çatdırıb. Qeyd olunub ki, Latviyanın mövqeyi bu münaqişənin beynəlxalq
hüququn norma və prinsipləri, dövlətlərin ərazi bütövlüyü əsasında dinc yolla tənzimlənməsindən ibarətdir. X.
Abu Meri daha sonra bildirib ki, Xocalı soyqırımı məsələsi qrupun yaxın vaxtda keçiriləcək iclasında müzakirə
olunacaq.
Görüşün sonunda Latviya-Azərbaycan Parlamentlərarası Dostluq Qrupunun üzvlərinə Azərbaycan haqqında
və Xocalı soyqırımı haqqında kitabçalar paylanıb.
Nigar Cəfərli
AzərTAc-ın xüsusi müxbiri
Riqa
“İki sahil”.-2015.-12 fevral.-№ 27.-S.14.
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Latviya Seymi Xocalı soyqırımı ilə əlaqədar bəyanat qəbul edib
Riqa, 26 fevral, AZƏRTAC
Xosams Abu Meri başda olmaqla Latviya Seyminin Azərbaycanla parlamentlərarası dostluq qrupunun
iclasında Xocalı faciəsi qurbanlarının xatirəsi ehtiramla yad edilib və Xocalı soyqırımı ilə əlaqədar,
Azərbaycanla parlamentlərarası dostluq qrupu adından bəyanat qəbul edilib.
Bəyanatda qeyd olunur ki, Xocalı faciəsi Azərbaycan tarixinə ən dəhşətli və qara səhifələrdən biri kimi
yazılıb. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Azərbaycanın bu şəhərinin yüzlərlə dinc sakini qətlə
yetirilib. Sənəddə qeyd edilir ki, parlamentlərarası dostluq qrupu insanlığa və Azərbaycanın suverenliyinə qarşı
törədilmiş bu cinayəti qətiyyətlə pisləyir.
Seymin deputatları Azərbaycan xalqına Xocalı faciəsi ilə əlaqədar dərin hüznlə başsağlığı verir, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin beynəlxalq hüquq normaları və prinsipləri çərçivəsində sülh yolu ilə tənzimlənəcəyinə
inandıqlarını bildirirlər. Fevralın 26-da Latviya Seyminin növbəti iclasında bir qrup deputat da parlamentlərarası
dostluq qrupunun üzvləri ilə həmrəy olduqlarını bildirib və bəyanatı imzalayıb.
Latviya seyminin 100 deputatından 53-ü bu bəyanatı imzalamaqla Azərbaycan xalqı ilə həmrəy
olduğunu bildirib və Xocalıda törədilmiş cinayəti pisləyib.

Nigar Cəfərli
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri
Riqa
26 fevral 2015-ci il

306

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

XX əsrin faciəsi Xocalı soyqırımı

İsrail dövləti Xocalı soyqırımını tanıyır
Asif
“Bu dünya ədalət və haqqın olduğu yer deyil”. Vaxtilə Heydər Əliyevin söylədiyi bu sözlər dünya nizamını
xarakterizə edən canlı foto idi. Lakin bu sözlərin müəllifi sona qədər haqsızlıq və ədalətsizliklə mübarizə apardı.
Onun mübarizəsi bu gün də davam edir və illər keçdikcə haqlının haqsızlara qarşı mübarizəsi qalib gəlir.
Ədalətin olmadığı dünyada haqlı mübarizə
Təxminən 15 il öncə Avropanın hansısa dövlətində Ermənistanın Azərbaycana qarşı işğal siyasəti
yürütdüyünü, Xocalıda XX əsrin sonuncu ən böyük soyqırımının törədildiyini deyəndə inanmırdılar. Erməni
yalanı ayaq tutub yeriyirdi. Amma bu gün mənzərə dəyişib və ədalətin olmadığı bu dünyanın gözləri açılır.
“Xocalıya Ədalət!” 2008-ci ildə Heydər Əliyevin adını daşıyan Fondun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın
təşəbbüsü ilə dünya çapında bir kampaniya başladı. “Xocalıya Ədalət!” kampaniyası Ermənistan ordusunun
dinc azərbaycanlı əhaliyə qarşı törətdiyi qəddar qətliamın beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılması, beynəlxalq
təşkilatların, ayrı-ayrı dövlətlərin bu faciəni soyqırımı aktı kimi tanıması üçün mühüm əhəmiyyətə malikdir.
Kampaniyanın nəticəsi qısa zamanda özünü göstərdi və bu gün artıq dünyanın bir çox ölkəsi, beynəlxalq
təşkilatlar və ştatlar səviyyəsində Xocalı soyqırımı olaraq tanınır.
Kimlər həqiqəti öz adı ilə çağırır?
2012-ci ilin 2 fevral tarixində Meksika Senatının qəbul etdiyi qərarda Dağlıq Qarabağın Xocalı şəhərində
1992-ci il fevralın 25-26-da baş vermiş faciə soyqırımı adlandırılıb.
2012-ci ildə Pakistan Senatının Xarici Əlaqələr Komitəsi Xocalı şəhərində mülki əhaliyə qarşı törədilmiş
soyqırımı pisləyən qətnamə qəbul edib.
2012-ci ilin 24 aprel tarixində Kolumbiya parlamenti 102 deputatın lehinə səsverməsi nəticəsində Xocalı
soyqırımını rəsmən tanıyıb. Həmin il İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Xocalını soyqırımı olaraq qəbul edib.
2013-cü ilin 19 fevral tarixində Çexiya parlamenti Xocalı soyqırımını rəsmən tanıyıb. Həmin ilin 26 fevral
tarixində Bosniya və Herseqovina parlamenti Xocalı soyqırımını rəsmən tanıyıb.
2013-cü ildə Peru, 2014-cü ildə Hondarus respublikası Xocalını rəsmən soyqırımı olaraq qəbul edib.
ABŞ Xocalı ilə bağlı ümumi olaraq mövqeyini qətiləşdirməsə də, onun 10-dan artıq ştatı soyqırım ilə bağlı
qərar, qətnamə qəbul edib. Belə ki, 2010-cu ildə ABŞ-ın Massaçusets ştatının nümayəndələr palatası Xocalıda
qırğın törədilməsi faktının tanınması haqqında qətnamə qəbul edib. 2011-ci ildə Texas və Nyu-Cersi ştatları
Xocalı soyqırımını rəsmən tanıyıb. 2012-ci ilin 28 fevral tarixində Corciya ştatı, 23 mart tarixində isə Men ştatı
Xocalı soyqırımını rəsmən tanıyıb. 2013-cü ilin 28 yanvar tarixində Nyu-Meksiko, 8 fevral tarixində Arkanzas
ştatı, 25 fevral tarixində isə Missisipi ştatı Xocalı soyqırımını rəsmən tanıyıb. 2013-cü ilin 4 martında Oklahoma
ştatı da Xocalı soyqırımını rəsmən tanıyıb. Oklahoma ştatı Senatının birinci sessiyasında Xocalı qətliamının
tanıması barədə qətnamə qəbul edilib.
Həmin ilin 18 martında Tennessi, eləcə də Pensilvaniya ştatı Xocalı soyqırımını rəsmən tanıyıb. Aprelin 3-də
isə West Virginia və Connecticut ştatı eyni addımı atıb. 2013-cü ilin 21 avqustunda Florida ştatı da Xocalı
soyqırımını rəsmən tanıyıb.
Soyqırımın 23-cü ildönümündə Pensilvaniya ştatının Nümayəndələr Palatası xüsusi qətnamə qəbul edib.
Bununla yanaşı, ABŞ-ın Arizona Ştat Senatı 2015-ci ilin fevralın 25-də Xocalı soyqırımının tanınmasına dair
qətnamə qəbul edib.
İsrail dövləti Xocalı soyqırımını tanıyır
“Xocalıya Ədalət!” kampaniyası nəticəsində artıq İsrailin yüksək rəsmiləri Xocalıda baş verənləri soyqırım
aktı kimi qiymətləndirir.
İsrail Prezidenti Reuven Rivlin BMT Baş Məclisinin Xolokost qurbanlarının xatirəsinə həsr olunmuş
Beynəlxalq Anım Günündə çıxışı zamanı bu haqda deyib: “Bu gün biz özümüzə sual verməliyik: bizim, bu
Assambleyanın bütün dünyada soyqırımına qarşı mübarizəsi səmərəlidirmi? Bizim mübarizəmiz Bosniyada
kifayət qədər səmərəli oldumu? Bu, Xocalıda insanların faciəvi ölümün qarşısını alınmasında nəticə verdimi?
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Biz taliblərin əfqanları qətlə yetirməsinin qarşısını ala bildikmi? Bizim səylərimiz Sutirada səmərəlidirmi? Bəs
Nigeriyada?”
Fevralın 26-da İsrailin Akko şəhərində “Xocalıya Ədalət!” kampaniyası çərçivəsində keçirilmiş anım
mərasimində iştirak edən İsrailin xarici işlər naziri Aviqdor Liberman isə soyqırımılar haqda danışarkən İsrail
və Azərbaycan təcrübələrini nümunə göstərib.
“Bəşəriyyət tarixində faciələr az deyil. Onları unutmaq olmaz, lakin təəssüf ki, heç də hamı onları xatırlamır
və lazımi nəticə çıxarmır. Bu gün biz İsrail və Azərbaycanın kədərli təcrübəsini birləşdirməyə toplaşmışıq ki,
gələcəkdə belə faciələrə yol verilməsin”, - deyə o qeyd edib.
İsrail parlamenti – Knessetdə Xocalı qətliamını soyqırım aktı kimi tanıyan sənəd qəbul olunmasa da, bu
ölkənin birinci şəxsi və digər yüksək səviyyəli rəsmilərinin həqiqəti öz adı ilə çağırması diqqət çəkir. Bu, İsrail
dövlətinin Xocalı qətliamını soyqırım olaraq tanıdığı deməkdir.
“Ermənistanın indiki rəhbərliyinin Xocalıda törətdiyi qəddarlıq XX əsrin ən qorxunc
faciələrindəndir”
Beynəlxalq münasibətlər üzrə İsrail eksperti Arye Qut Publika.az-a açıqlamasında Ermənistanın indiki
rəhbərliyinin Xocalıda törətdiyi qəddarlığın XX əsrin ən qorxunc faciələrindən biri olduğunu deyib: “Erməni
silahlı birləşmələrinin Xocalıda heç kimə rəhm etmədiyi tarixi faktdır. Erməni vəhşilikləri nəticəsində Xocalıda
613 nəfər qətlə yetirildi, 487 nəfər şikəst edildi, qoca, uşaq və qadınlar da olmaqla 1275 nəfər əsir alındı,
inanılmaz qəddarlıqlara, işgəncələrə məruz qaldı. Ermənistan dövləti təcavüzkardır və bu gün Dağlıq Qarabağ,
eləcə də ətraf 7 rayon olmaqla Azərbaycanın 20 faiz torpağını işğal edib. Erməni işğalı və etnik təmizləmələri
nəticəsində bu gün Azərbaycanda 1 milyon qaçqın və məcburi köçkün var. Ermənistan münaqişəli vəziyyət və
Azərbaycan torpaqlarının işğalı Cənubi Qafqaz regionunda dünya təhlükəsizliyinə təhdiddir”.
“Ermənistan işğalı ilə bağlı İsrail hər zaman Azərbaycanın yanındadır”
A. Qut İsrail prezidentinin Xocalı soyqırımına yanaşmasını da şərh edib. “Yarım il öncə seçilmiş İsrail
prezidenti Reuven Rivlin “erməni soyqırımı”nın rəsmən tanınması ilə bağlı Ermənistanın çağırışına yox dedi.
Rivlin “soyqırımı” tanımağa səsləyən petisiyanı imzalamamaq qərarına gəlib. İsrail prezidentinin administrasiya
rəsmisi Rivlinin petisiyanı imzalamadığını təsdiqləyib. Eyni zamanda, İsrail XİN-in rəsmiləri prezidentin bu
mövqeyini alqışlayıblar. Onu qeyd etmək istərdim ki, üç il öncə Rivlin Knesset spikeri olaraq bu məsələnin
parlament tərəfindən qəbul etməsini dəstəkləyib. Rivlinin mövqeyini dəyişməsi petisiyaya məsul şəxsləri
təəccübləndirib. Düşünürəm ki, Prezident Rivlin spiker Rivlindən strateji düşüncə tərzi ilə fərqlənir. Prezident
Rivlin İsraillə Türkiyə münasibətlərinin daha da pisləşməsindən çox narahatdır. Eyni zamanda, burada
Azərbaycan faktorunu da unutmaq olmaz. 22 il ərzində İsraillə Azərbaycan arasında çox ciddi strateji tərəfdaşlıq
formalaşıb. Bu gün İsrailin iri şirkətlərinin böyük əksəriyyəti Azərbaycanda yüksək texnologiyalar,
telekommunikasiya, neft-qaz sahəsi, tibb, kənd təsərrüfatı kimi müxtəlif sahələrdə fəaliyyət göstərir. Ölkələr
arasında mal dövriyyəsi təqribən 3,5 milyard dollara çatır. Təkcə son illər ərzində Azərbaycan dövləti öz
hesabına yəhudi icması üçün iki ən müasir sinaqoq inşa edib, Cənubi Qafqazda ən böyük yəhudi təhsil mərkəzi
yaradıb. Bu bir daha Azərbaycan dövləti və rəhbərliyinin yəhudi xalqına və İsrail dövlətinə olan rəğbətini
göstərir”, - deyə o bildirib.
Ekspert Ermənistanın işğalı ilə bağlı İsrailin hər zaman Azərbaycanın yanında olduğunu vurğulayıb: “İsrailin
siyasi elitası, o cümlədən İsrailin 9-cu prezidenti Şimon Peres, İsrailin baş naziri Binyamin Netanyahu və XİN
rəhbəri Aviqdor Liberman hər zaman Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə dəstək veriblər”.
“Azad Azərbaycan”.-2015.-6 mart.-№ 34.-S.2.
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XX əsrin ən dəhşətli faciələrindən biri olan Xocalı soyqırımının dünyada tanıdılması
istiqamətində ardıcıl tədbirlər görülür
Nurlan Qələndərli
Əli Həsənov: Məqsədimiz erməni xalqının üzərində hakimiyyətə gələn bugünkü cinayətkar Ermənistan
rejimini, bu rejimə rəhbərlik edən həmin cinayətkar insanları dünyaya tanıtmaqdır
Azərbaycanın dövlət siyasətinin mühüm istiqamətlərindən birini ölkə həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə
çatdırılması təşkil edir. Eyni zamanda, Dağlıq Qarabağ və yeddi ətraf rayonun Ermənistanın işğalından azad
edilməsi istiqamətində göstərilən fəaliyyətin tərkib hissəsi olaraq Azərbaycan həqiqətlərinin təbliği, xalqımıza
qarşı törədilən vəhşiliklərin dünyaya çatdırılması məqsədilə daimi iş aparılır. Bu baxımdan, XX əsrin ən dəhşətli
faciələrindən biri olan Xocalı soyqırımının dünyada tanıdılması böyük önəm daşıyır. Hadisənin detalları erməni
qəsbkarlarının etnik mənsubiyyətinə görə azərbaycanlıları, bütöv bir şəhərin əhalisini məhv etmək məqsədilə
törətdiyi insanlıq əleyhinə cinayətin məhz soyqırımı olduğunu nümayiş etdirir.
Xocalı həqiqətlərinin dünyada tanıdılması, bu faciənin beynəlxalq miqyasda ifşası sahəsində xeyli iş
görülüb
Ümumiyyətlə, son zamanlar Xocalı həqiqətlərinin dünyada tanıdılması, bu faciənin beynəlxalq miqyasda
ifşası sahəsində xeyli iş görülüb. Yeri gəlmişkən, macarıstanlı rejissor Erik Boqnarın Qarabağ həqiqətlərindən
bəhs edən “Atəşkəs” sənədli filminin təqdimat mərasimində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İctimaisiyasi məsələlər üzrə köməkçisi Əli Həsənov bu məsələyə toxunaraq deyib ki, Xocalı faciəsindən 24 il
keçməsinə baxmayaraq, bununla bağlı həqiqətləri, real faktları, törədilmiş faciənin miqyasını və ümumiyyətlə,
bir xalqa qarşı törədilmiş etnik soyqırımının bütün dəhşətlərini yalnız son illərdə bəşəriyyətə çatdıra bilmişik.
Onun sözlərinə görə, Azərbaycan xalqına qarşı bu soyqırımını indiki Ermənistana rəhbərlik edən bəzi
siyasətçilər, o cümlədən Ermənistan prezidenti də daxil olmaqla, Cənubi Qafqazda separatçılıq hərəkatına
başlayan bir qrup həyata keçirib: “Biz, əlbəttə, bu həqiqətləri dünyaya çatdırmaqla heç də Azərbaycan xalqında,
tərəqqipərvər bəşəriyyətdə erməni xalqına nifrət aşılamaq məqsədi güdmürük. Biz erməni xalqını bu gün də
düşmənimiz saymırıq. Məqsədimiz erməni xalqının üzərində hakimiyyətə gələn bugünkü cinayətkar Ermənistan
rejimini, bu rejimə rəhbərlik edən həmin cinayətkar insanları dünyaya tanıtmaqdır”.
Heydər Əliyev Fondunun fəaliyyəti çərçivəsində Xocalı soyqırımının dünyada tanıdılması
istiqamətində müstəsna işlər görülüb
Bunlarla yanaşı, Xocalı soyqırımının dünyada tanıdılması istiqamətində görülən işlər çərçivəsində Heydər
Əliyev Fondunun fəaliyyətini xüsusi qeyd etmək lazımdır. Fond Azərbaycan həqiqətlərinin dünya
ictimaiyyətinə çatdırılması, ölkəmizin üzləşdiyi təcavüzkarlıq faktının ifşası istiqamətində məqsədyönlü və
ardıcıl iş aparır. Fondun dəstəyi ilə hər il müxtəlif ölkələrdə Xocalı faciəsinə həsr olunmuş konfranslar, tədbirlər
keçirilir, bu istiqamətdə xüsusi təbliğat aparılır. Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın
təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq kampaniyası da real və konkret nəticələrini
verməkdədir. Bu kampaniya təkcə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı (İƏT) ölkələrini əhatə etmir, Avropa məkanında,
ABŞ-da, Rusiyada da bu deviz altında genişmiqyaslı tədbirlər keçirilir. Bu kampaniya çərçivəsində görülən işlər
dünya ictimaiyyətinin Qarabağ münaqişəsi və Xocalı soyqırımı həqiqətlərindən xəbərdar olmasına imkan verir.
Qeyd etdiyimiz kimi, son illər Xocalı həqiqətlərinin dünyada tanıdılması, Ermənistanın həyata keçirdiyi bu
cinayətin beynəlxalq miqyasda ifşası sahəsində xeyli iş görülüb, “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq kampaniyası bu
istiqamətdə mühüm nailiyyətlərə imza atıb. Vurğulayaq ki, 2010-cu ildə İƏT-ə üzv ölkələrin parlamentləri
“Xocalıya ədalət!” kampaniyasını dəstəkləyən xüsusi qətnamə qəbul edib. Qətnamədə Xocalı faciəsi “Erməni
silahlı qüvvələri tərəfindən dinc əhaliyə qarşı kütləvi soyqırımı” və “İnsanlığa qarşı cinayət” kimi
qiymətləndirilib.
Beynəlxalq kampaniya dünyanın müxtəlif ölkələrində Xocalı faciəsi ilə bağlı real faktların foto və film
sərgiləri, internet, beynəlxalq konfranslar və nümayişlər, o cümlədən aparıcı beynəlxalq təşkilatların
nümayəndələri ilə görüşlərin keçirilməsi vasitəsilə çatdırılmasını nəzərdə tutur. Kampaniya və buna oxşar
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təşəbbüslər dünyadakı ədalətsizliyi aradan qaldırmaqla, bəşəriyyətə sülh, əmin-amanlıq gətirir. “Xocalıya
ədalət!” kampaniyası bütün dünyada insanları müharibəyə, ədalətsizliyə qarşı çıxmağa səsləyir. Kampaniya
Azərbaycan gəncliyinin Qarabağ həqiqətlərini, münaqişənin həllində ölkəmizin ədalətli mövqeyini və Xocalı
soyqırımını bütün təfərrüatı ilə dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırması baxımından müasir tariximizin
mühüm mərhələsi olub. Ümumiyyətlə, bu günədək Avropa, Asiya, Afrika, Şimali və Cənubi Amerikanın 70-dən
çox ölkəsində bu faciə ilə əlaqədar tədbirlər keçirilib. Tədbirlər çərçivəsində müxtəlif ölkələrin parlamentləri və
dövlət qurumları qarşısında etiraz aksiyaları, piketlər, habelə seminarlar, konfranslar keçirilib, kitablar nəşr
olunub, filmlər çəkilib.
Yeri gəlmişkən, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İctimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi Əli Həsənov
son illər Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə başlayan “Xocalıya ədalət!”
beynəlxalq kampaniyası çərçivəsində görülən işlərdən söz açıb və Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya
çatdırılmasının vacibliyini vurğulayıb. Qeyd edib ki, təqdim olunan ekran əsəri də məhz bu istiqamətdə aparılan
işlərə bir dəstəkdir.
Yeni Azərbaycan.-2016.-19 fevral.-№ 32.-S.4.
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Moldova konfransı Xocalı soyqırımının tanıdılmasında daha bir addım oldu
Bakı, 2 mart, AZƏRTAC
Azərbaycanın Moldovadakı səfirliyinin təşkilatçılığı ilə fevralın 25-də Kişineuda Moldova Respublikası
Hökuməti yanında İctimai İdarəetmə Akademiyası və Moldovanın İctimai Palatası ilə birgə Xocalı soyqırımının
24-cü ildönümünə həsr edilən elmi konfrans keçirilib.
Konfrans maraqlı çıxışlar və müzakirələrlə yadda qalıb.
Tədbirdə Moldova Respublikası Hökuməti yanında Dövlət İdarəetmə Akademiyasının birinci prorektoru
Andrey Qroza, bu ölkənin sabiq müdafiə naziri, politoloq, fəlsəfə doktoru Viorel Çebotaru, Azərbaycan
Respublikası Prezidenti Administrasiyasının ictimai-siyasi məsələlər şöbəsinin böyük məsləhətçisi, siyasi elmlər
üzrə fəlsəfə doktoru Məhsəti Əliyeva, Moldova Respublikasının sabiq insan hüquqları üzrə müvəkkili
(ombudsman), Moldova İctimai Palatasının prezidenti Aurelia Qriqoriu, İsraildəki “Cəmiyyət üçün beynəlxalq
layihələr” adlı qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəri, beynəlxalq münasibətlər sahəsində ekspert Arye Qut,
Ukrayna Milli Aviasiya Universitetinin beynəlxalq hüquq kafedrasının professoru Arif Quliyev çıxış ediblər.
Məhsəti Əliyeva AZƏRTAC-a bildirib ki, tədbirdə, həmçinin Moldova Respublikası Hökuməti yanında
Dövlət İdarəetmə Akademiyasının dinləyiciləri, dövlət orqanlarının təmsilçiləri, ölkədə akkreditə olunmuş
diplomatlar, QHT nümayəndələri, elmi ictimaiyyət, diaspor nümayəndələri iştirak ediblər.
Qeyd edək ki, Azərbaycanda olduğu kimi, Moldovada da Dnestryanı bölgədə separatçılarla bağlı problem
mövcuddur. XX əsrin 80-90-cı illərində həm Moldovanın Dnestryanı bölgəsində, həm də Azərbaycanın
Qarabağ bölgəsində hər iki ölkənin taleyinin çətin dövründə bu bölgələrin əhalisinə xaricdən olan dəstəklə
qanuni hakimiyyət güclə devrilib və həmin dövlətlərin konstitusiyasına zidd olaraq, qeyri-qanuni rejim
yaradılıb. Bu iki münaqişə arasında oxşarlıq çoxdur, ölkələrin hər ikisində olan separatçıları kənardan
ruhlandıran və silah-sursatla kömək edənlər var. Qeyd olunanlar Moldova Respublikasında ərazi münaqişələri
ilə bağlı problemlərin müzakirəsinin aktuallığını təsdiq edir.
Konfransı Moldova Respublikası Hökuməti yanında İctimai İdarəetmə Akademiyasının birinci prorektoru
Andrey Qroza açıb və ərazi münaqişələri haqqında danışaraq Xocalı soyqırımına da toxunub.
Azərbaycanın Moldovadakı səfirliyi Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı
həqiqətləri Moldova ictimaiyyətinə çatdırmaq üçün çox fəal çalışır: münaqişə ilə bağlı kitabların buraxılmasına
dəstək verilir, onların təqdimatı keçirilir, KİV-də məqalələr dərc edilir, ictimaiyyətdə təbliğat aparılır və digər
işlər görülür.
Konfransda çıxış edən səfir Namiq Əliyev Xocalı faciəsinin xalqımızın xatirəsində silinməz iz
qoymasından, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin hüquqi aspektlərindən, ermənilərin
iddialarının əsassız olduğundan, Xocalıda əsl soyqırımı həyata keçirdiklərindən söz açıb və hüquqi nöqteyinəzərdən Azərbaycanın haqlı olduğunu əsaslandırıb. O, iştirakçıların suallarını cavablandırıb.
Sonra Moldovanın keçmiş müdafiə naziri Viorel Çebotaru insanlığa qarşı cinayətin hüquqi-siyasi
qiymətləndirilməsinə dair məruzə ilə çıxış edib.
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının ictimai-siyasi məsələlər şöbəsinin böyük
məsləhətçisi, siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru Məhsəti Əliyeva çıxışında erməni terrorçularının Azərbaycana
qarşı işğal və soyqırımı siyasətinin görünməmiş qəddarlıq, insan haqlarının kobud şəkildə pozulması və
antihumanist aktlarla müşayiət edilən, beynəlxalq hüquq normalarına zidd olan tərkib hissəsi olduğunu
vurğulayıb. O, bu faciənin erməni millətçilərinin XX əsr boyu Azərbaycan xalqına qarşı apardığı etnik
təmizləmə və soyqırımı siyasətinə daha bir nümunə olduğunu və bu siyasətin köklərinin uzaq keçmişə gedib
çıxdığını deyərək, arxivdə saxlanılan işlərin nömrələrini və səhifələrini auditoriyanın diqqətinə çatdırıb, nüfuzlu
beynəlxalq təşkilatları obyektiv mövqe tutmağa, bu soyqırımını bir daha müzakirə etməyə çağırıb və onu
törədən cinayətkarların layiq olduqları cəzaya çatması üçün səyləri artırmağın zəruriliyini qeyd edib.
Məhsəti Əliyeva bildirib ki, Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüskarı
olduğu “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq təbliğat və məlumatlandırma kampaniyası Xocalı faciəsinin dünya birliyi
tərəfindən tanınması işinə böyük töhfə verib. Fondun aksiyası 2008-ci ildən başlayaraq dünyanın bir çox
ölkələrində, beynəlxalq təşkilatların ofislərində, o cümlədən Cenevrədə BMT-nin qərargahında keçirilib.
“Xocalıya ədalət!” beynəlxalq təbliğat və məlumatlandırma kampaniyası Xocalı həqiqətlərini yaymaqla erməni
təbliğatına zərbə vurub. Bu kampaniya nəticəsində 2010-cu ildə 51 dövlətin təmsil olunduğu İslam Əməkdaşlıq
Təşkilatı Parlament Assambleyasının qəbul etdiyi sənədə əsasən Xocalı soyqırımı bəşəriyyətə qarşı yönələn
cinayət kimi tanınıb. Xocalı soyqırımını Pakistan, Çexiya, Rumıniya, Bosniya və Herseqovina, Meksika,
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Honduras, Qvatemala, Peru, Kolumbiya, Panama, Sudan parlamentləri tanıyıb. ABŞ-ın 21 ştatı Xocalı
soyqırımına dair qətnamə qəbul edib.
Sonra Moldova İctimai Palatasının prezidenti Aurelia Qriqoriu “Xocalı soyqırımı Azərbaycan xalqının
tarixində XX əsrin sonunda baş vermiş ən dəhşətli faciələrdən biridir” mövzusunda çıxış edib. O qeyd edib ki,
bu təcavüz insan haqlarının təməl prinsiplərinin və beynəlxalq hüququn hamılıqla qəbul edilmiş normalarının
kütləvi pozulması ilə müşayiət olunub.
İctimai Palatanın prezidenti AŞPA-da britaniyalı deputat Robert Uolterin qətnaməsinin qəbul
olunmamasında Moldova deputatlarının da günahı olduğunu bildirib. O deyib ki, dörd Moldova deputatından
yalnız biri AŞPA-da Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair qətnamənin qəbulunun lehinə
səs verib. A.Qriqoriu konfrans iştirakçılarına belə bir sualla müraciət edib: “Nəyə görə Moldova - dondurulmuş
münaqişəsi olan ölkə bu cür qətnamələrin qəbulunda bitərəf qalır?” O, dövlətlərin ərazi bütövlüyü kimi
mövzunun müzakirəsi zamanı susmaq və ya bitərəf qalmaqla Moldovanın özünü daha bir neçə separatçı
qurumla üzləşmək təhlükəsi altında qoyduğunu bildirib.
İsraildəki “Cəmiyyət üçün beynəlxalq layihələr” adlı qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəri, beynəlxalq
münasibətlər sahəsində ekspert Arye Qut Xocalı soyqırımından danışaraq, bu gün Ermənistanda yüksək
vəzifələr tutan S.Sarkisyan, S.Ohanyan, R.Koçaryan və Xocalı soyqırımının digər təqsirkarlarının beynəlxalq
məhkəmə qarşısında cavab verməli olduğunu vurğulayıb.
Ümumiyyətlə, yüksək səviyyədə keçən konfransda iştirakçılar problemlə bağlı sərgidə nümayiş olunan
kitab və broşürlərə böyük maraq göstərdilər. Tədbirdə “Xocalıya ədalət!” şüarı altında Xocalı soyqırımı və
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə həsr olunan kitab sərgisi təşkil edilib. Konfransın
sonunda burada olan kitablar, broşürlər, qəzetlər, digər materiallar tədbir iştirakçılarına paylanılıb.
Səfirlik və İctimai Palatanın təşəbbüsü ilə tədbirdə Moldova ictimaiyyətinə Xocalı soyqırımını tanıtmaq
məqsədilə “Xocalıya ədalət!” çağırışına imzatoplanma kompaniyası da keçirilib.
AZƏRTAC
2 mart 2016-cı il
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Gürcüstan Parlamentində ilk dəfə Xocalı soyqırımı ilə bağlı məsələ qaldırılıb
Fuad Hüseynzadə
Ötən gün Gürcüstan Parlamentində Xocalı soyqırımı ilə bağlı məsələ qaldırılıb. Gürcüstan Parlamentinin
azərbaycanlı deputatı Savalan Mirzəyev çıxışında Xocalı soyqırımı haqqında məlumat verib. S. Mirzəyev
bildirib ki, düz 25 il öncə - 26 fevral 1992-ci ildə baş verən hadisə haqqında geniş məlumat verib. “Bizlər bu
tribunadan uca səslə Xocalı faciəsini yada salmalıyıq və bu faciəyə düzgün qiymət verməliyik ki, bu cür
hadisələr nə bizim bölgədə, nə də bütün dünyada təkrarlansın. Təəssüf ki, həm bu faciə, həm də Qafqazda baş
verən bir çox müharibələr xaricdən idarə edilib. Xocalı faciəsinin də əsas günahkarları sovet ordusunun 366-cı
motoatıcı alayı tərəfindən dəstəklənən separatçılar olub. Qafqazda müharibələr bitməlidir, biz mütləq Qafqaz
xalqlarının birlik və sülh mühitində yaşamasına nail olmalıyıq”-deyə Savalan Mirzəyev çıxışında vurğulayıb.
Mediaya açıqlamasında Savalan Mirzəyev qeyd edib ki, Gürcüstan-Azərbaycan əlaqələri hər zaman ali
səviyyədə olub və olacaq, bizim əlaqələr əsrlər boyu davam edir. Bizim ölkə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü
hər zaman dəstəkləyir. Biz də, Azərbaycanlı deputatlar olaraq istədik ki, mənəvi borcumuzu yerinə yetirib bu
məsələni ölkənin ən yüksək tribunalarından sayılan Parlamentdən səsləndirək. Xocalı soyqırımı haqqında
məruzə ilk dəfədir ki, Gürcüstan Parlamentindən səsləndirildi. Əvvəlki illərdə biz qarşı tərəfin cəhdlərindən
müdafiə olunurduqsa bu dəfə biz Xocalı hadisələrinə ədalətli hüquqi qiymətin verilməsi tələbilə çıxış etdik. Mən
də çıxışımda bir çox məqamlara toxunaraq bu məsələnin ciddiyyətindən danışdım Bu faciə əsrin ən dəhşətli
hadisəsidir, bu əsl soyqırım aktıdır. Xocalı soyqırımı nəinki Azərbaycan xalqına eyni zamanda bəşəriyyətə
törədilmiş cinayətdir. Xocalı hadisələrini hər kəs tanıtmalıdır. Vəzifəsindən və statusundan, yaşadığı ölkədən
asılı olmayaraq. Biz çalışmalıyıq ki, bu hadisələrə hüquqi qiymət verilsin və bu cür cinayətlər daha dünyanın
heç bir yerində təkrarlanmasın. Düşünürəm ki, bu cür hadisələr vaxtında öz qiymətini almadığına görə bu gün
Gürcüstanda işğalçılıqdan əziyyət çəkir, bizim də ərazilərimizin 20 % işğal altındadır. Amma inanıram ki, ədalət
bərqərar olunacaq və hər iki ölkənin ərazi bütövlüyü təmin ediləcəkdir, minlərlə insan öz evlərinə dönəcəklər”.
Təklifin təşəbbüskarlarından olan Gürcüstan parlamentinin azərbaycanlı deputatı Ruslan Hacıyev
“Palitra”ya ekskluziv açıqlama verib. O qeyd edib ki, 26 fevral günü bütün dünya Azərbaycanlıları üçün faciəli
bir gündür, bu faciə nəinki Azərbaycan xalqına, bu insanlığa qarşı edilmiş cinayətdir və hər birimizin
yaramızdır: “Bu gün 22 fevral tarixində Gürcüstan parlamentində ilk dəfə olaraq Savalan Mirzəyevin Xocalı
soyqırımı ilə bağlı səsləndirdiyi faktlar və təkliflər onu göstərir ki, bu soyqırımın hüquqi qiymətinin verilməsinə
və tanıdılması olduqca önəmlidir. Vətənimiz Gürcüstan da, müstəqillik tarixidə çox haqsızlıqlarla qarşılaşdı,
Azərbaycanda olduğu kimi, Gürcüstanında ərazisinin 20% işğal altındadır, minlərlə qaçqın və məcburi köçkün
öz evlərindən didərgin düşüblər. Bu ədalətsizlik hələdə davam edir. Lakin Gürcüstan-Azərbaycan əlaqələri çox
yüksəkdir, bizim dostluq əlaqələrimiz tarix boyu davam edir” O eyni zamanda bu günlərdə qondarma rejimin,
keçirmək istədiyi “referendum”a etiraz edən Gürcüstan hökumətinin bu addımına da fikir bildirib. O qeyd edib
ki, Gürcüstan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü həmişə dəstəkləyir: “Başqa cür ola da bilməz, Azərbaycan
dövləti də hər zaman Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir. Bizim ölkələri çox sıx tellər bağlayır, bu
əlaqələrin əsrlər boyu tarixi var. Bizim əlaqələrimizi heç bir qüvvə poza bilməz”.

Palitra.-2017.-23 fevral-№ 34.-S.7.
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Avstraliya Azərbaycanlıları Cəmiyyəti Avstraliya XİN-ə Xocalı soyqırımının tanınması xahişi ilə
müraciət edib
Avstraliyada fəaliyyət göstərən Avstraliya Azərbaycanlıları Cəmiyyəti Xocalı qətliamının Ermənistan
tərəfindən azərbaycanlılara qarşı törədilmiş soyqırımı kimi tanınması xahişi ilə Avstraliya hökumətinə müraciət
edib.
Xarici İşlər Nazirliyinə ünvanlanan müraciətdə qeyd edilir ki, 2017-ci il fevralın 26-da Xocalı
soyqırımının 25-ci ili tamam olur. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə erməni təcavüzkarları keçmiş
sovet ordusunun 366-cı alayı ilə birlikdə Xocalı şəhərində dinc əhaliyə qarşı misli görünməmiş cinayət
törədiblər. Bu qətliam Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ərzində öz qəddarlığı ilə seçilən ən dəhşətli qanlı hadisədir.
Faciə zamanı 106-sı qadın, 63-ü uşaq, 70-i qoca olmaqla, 613 dinc sakin xüsusi qəddarlıqla qətlə yetirilib, 1275
nəfər əsir götürülüb. Keçmiş sovet ordusunun 366-cı motoatıcı alayının dəstəyi ilə erməni silahlı qüvvələri
şəhəri tərk etməyə çalışan mülki əhaliyə qarşı hücuma keçərək onlarla amansız davranıb. Həmin müdhiş
gecədən 25 il keçməsinə baxmayaraq, hələ də bu cinayəti törədənlərdən heç biri mühakimə edilməyib,
beynəlxalq məhkəmə qarşısında cavab verməyib.
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin Xocalı faciəsi barədə fikirlərinin sitat gətirildiyi
məktubda deyilir: “Qəddarlığı ilə seçilən bu faciə bəşəriyyət tarixində insanların kütləvi şəkildə qətlə yetirildiyi
misli görünməmiş soyqırımıdır”.
Məktubda Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı ətraflı məlumat verilərək qeyd
edilir ki, Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilən “Xocalıya
ədalət!” kampaniyası çərçivəsində görülən işlər artıq öz nəticəsini verməkdədir. Belə ki, dünyanın bir sıra
ölkələri, o cümlədən ABŞ-ın 20-dən çox ştatı parlament səviyyəsində Xocalı faciəsini soyqırımı kimi tanıyıb.
Əlavə olaraq bildirilir ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının məlum qətnamələrinə baxmayaraq, Ermənistan
hələ də Azərbaycan torpaqlarının 20 faizini işğal altında saxlamaqda davam edir. Həmin münaqişə nəticəsində
ata-baba yurdlarından didərgin düşmüş bir milyon insan hələ də qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətində
yaşayır. Ermənistanın bütün cəhdlərinə baxmayaraq, beynəlxalq ictimaiyyət, dünya dövlətləri həmin əraziləri
Azərbaycan torpaqları kimi tanıyır.
Müraciətdə Avstraliya hökumətinin Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsində nümayiş
etdirdiyi ədalətli mövqe xüsusi vurğulanır və Xocalı qətliamının ermənilərin azərbaycanlıları qarşı törətdiyi
soyqırımı kimi tanınması xahiş olunur.
Vüqar Ağayev
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Kamberra
AZƏRTAC
2017, 26 fevral
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Avstraliyada Xocalı faciəsi Holokost soyqırımına bərabər tutulur
Rəşad CƏFƏRLİ
XX əsrin ən böyük cinayətlərindən olan Xocalı soyqırımından 25 il ötür. Tariximizə qanla yazılan bu
hüznlü günlərdə xalqımız erməni vandallarının vəhşiliyinin qurbanı olmuş günahsız insanların əziz xatirəsini
ehtiramla yad edir. Əvvəlcədən planlaşdırılmış kütləvi və amansız qırğın aktı Xocalıda yaşayanların məhz
azərbaycanlı olduqlarına görə həyata keçirilib. Bu, Dağlıq Qarabağın işğalı planı çərçivəsində Ermənistanın
həyata keçirdiyi etnik təmizləmə siyasətinin növbəti mərhələsi idi.
Xocalıda törədilmiş müdhiş cinayətin xarakteri və miqyası bu soyqırımı aktının BMT Baş Məclisinin
1948-ci il 9 dekabr tarixli qətnaməsi ilə qəbul edilmiş “Soyqırımı cinayətlərinin qarşısının alınması və
cəzalandırılması haqqında” Konvensiyada ifadə olunmuş tərifə tam uyğun gəldiyini sübut edir. Lakin bir sıra
dövlətlərin ikili standartlardan çıxış etməsinin, bəzilərinin məsələyə ehtiyatla yanaşmasının nəticəsidir ki, dünya
ictimaiyyəti faciəyə siyasi qiymət verməkdən hələ də çəkinir.
Azərbaycan dövləti Ermənistanın dinc azərbaycanlılara qarşı törətdiyi cinayətlər, o cümlədən Xocalı
soyqırımı ilə bağlı həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, onun soyqırımı kimi tanınması üçün
məqsədyönlü və ardıcıl iş aparır. Bu gün hər bir azərbaycanlının, qanında, canında vətən sevgisi olan hər kəsin
qarşısında duran əsas vəzifələrdən biri Azərbaycan dövlətinin bu istiqamətdə həyata keçirdiyi işlərə dəstək
verərək Xocalı soyqırımı barədə əsl həqiqətləri dünyaya çatdırmaq, faciəyə beynəlxalq müstəvidə siyasi-hüquqi
qiymət verilməsinə nail olmaqdır.
Həyata keçirilən sistemli fəaliyyətin nəticəsidir ki, müdhiş faciə və onun qurbanlarının anıldığı ölkələrin,
şəhərlərin coğrafi dairəsi genişlənir. Azərbaycan diasporunun bu məsələdə fəallığı Xocalı faciəsinin dünya
ictimaiyyətinə çatdırılması üçün daha səmərəli tədbirlərin həyata keçirilməsinə təkan verib. Milli Məclisin
deputatı, Avstraliya ilə parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupunun rəhbəri Xanlar Fətiyevin başçılıq etdiyi
nümayəndə heyətinin bu günlərdə Avstraliya İttifaqına etdikləri səfər zamanı keçirilən tədbirlər göstərir ki,
Avstraliya ictimaiyyəti Xocalı həqiqətləri barədə dolğun məlumatlandırılır. Öncə onu qeyd edək ki, Avstraliya
dövləti Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir, Dağlıq Qarabağın qondarma rejimini tanımır. Ən əsası isə,
bu ölkə münaqişənin əsas şərti kimi Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş ərazilərin azad edilməsini vacib sayır.
Dünya siyasi arenasında öz dəst-xətti və yeri olan Avstraliyanın Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlı
Azərbaycanın maraqlarına uyğun mövqe nümayiş etdirməsi, məsələyə obyektiv və real yanaşması Qərb
ölkələrində və beynəlxalq təşkilatlarda ikili standartların baş alıb getdiyi indiki məqamda Ermənistanın ifşası
baxımından olduqca mühümdür.
Səfər zamanı Xocalı soyqırımına həsr olunmuş ilk tədbir Qərbi Avstraliyanın paytaxtı Pert şəhərində
keçirilib. Azərbaycanın Avstraliyadakı fəxri konsulluğu tərəfindən təşkil edilən tədbirdə bu ölkənin federal
parlamentinin deputatları, Pert şəhərində yaşayan həmyerlilərimiz, ictimai xadimlər, media təmsilçiləri, şəhər
sakinləri iştirak ediblər. Əvvəlcə Xocalı faciəsi qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad olunub. Sonra
Azərbaycanın Avstraliyadakı fəxri konsulu Aydan Rzayeva Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi, eləcə də Xocalı soyqırımı haqqında ətraflı məlumat verib. Tədbir çərçivəsində “Xocalıya ədalət!”
kampaniyası çərçivəsində çəkilmiş film nümayiş etdirilib.
Yığıncaqda çıxış edən deputat Xanlar Fətiyev bildirib ki, Xocalı soyqırımı özünün siyasi-hüquqi
qiymətini yalnız Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra alıb və
onun beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılması üzrə məqsədyönlü tədbirlər görülməyə başlanılıb. Bu siyasət hazırda
Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Xocalı soyqırımı ilə bağlı həqiqətlərin dünya
ictimaiyyətinə çatdırılması üçün bu gün Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ardıcıl və sistemli tədbirlər
həyata keçirilir. Hazırda Xocalı həqiqətlərinin beynəlxalq aləmdə geniş yayılması, eləcə də qətliama siyasihüquqi qiymət verilməsi ilə bağlı Heydər Əliyev Fondu tərəfindən səmərəli işlər görülür. Bununla bağlı
Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevanın, Heydər Əliyev Fondunun vitseprezidenti Leyla Əliyevanın xidmətlərini xüsusi qeyd etmək lazımdır. Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə həyata
keçirilən “Xocalıya ədalət!” kampaniyası sayəsində bir çox ölkələr, eləcə də ABŞ-ın 20-dən artıq ştatı Xocalı
faciəsini soyqırımı kimi tanıyıb. Xanlar Fətiyev Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli
ilə bağlı dünyada ikili standartların mövcud olduğunu diqqətə çatdırıb.
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Deputat Asim Mollazadə 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə erməni silahlı dəstələrinin keçmiş
sovet ordusunun Xankəndi şəhərində yerləşən, şəxsi heyətinin əksəriyyəti ermənilərdən ibarət olan 366-cı
motoatıcı alayının köməyi ilə Xocalı şəhərini zəbt etməsi və şəhərin dinc əhalisini qəddarlıqla qətlə yetirməsi
barədə söhbət açıb. O, faciə ilə bağlı həqiqətlərin beynəlxalq səviyyədə tanınması məsələsinin Azərbaycanın
daim diqqət mərkəzində olduğunu və bu istiqamətdə görülən əməli tədbirlərin konkret nəticələr verdiyini deyib.
Asim Mollazadə başqa xalqların diaspor təşkilatları ilə birlikdə Xocalı həqiqətlərini dünya ictimaiyyətinə
çatdırmaq istiqamətində görülən işlərdən söz açaraq qeyd edib ki, hətta yəhudi diasporu hər il Holokost
qurbanlarını anarkən Xocalı soyqırımında həlak olan vətəndaşlarımızı da yad edir.
Qərbi Avstraliya parlamentinin deputatı Liz Behcad Holokostla Xocalı soyqırımının oxşarlığını nəzərə
çatdıraraq faciəyə layiqli qiymət verilməsinin zəruriliyini vurğulayıb. O bu hadisəyə hələ də dünyada layiqli
hüquqi və siyasi qiymət verilməməsindən təəssüfləndiyini bildirib. Avstraliya-Azərbaycan Dostluq
Cəmiyyətinin prezidenti Con Hammond isə Azərbaycan reallıqlarından danışıb. O, Azərbaycanın dünyada ən
tolerant ölkələrdən biri olduğunu vurğulayıb. Daha sonra çıxış edən Avstraliya-Azərbaycan parlamentlərarası
əlaqələr üzrə işçi qrupunun sabiq rəhbəri Lyuk Simpkins deyib ki, Xocalı soyqırımı kimi hadisələrin
təkrarlanmaması üçün bu faciə öz layiqli qiymətini almalıdır.
Daha sonra Melburn şəhərində Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi anılıb. Azərbaycanın
Avstraliyadakı fəxri konsulluğu tərəfindən təşkil edilən tədbirdə bu ölkə parlamentinin deputatları, o cümlədən
Melburndan olan deputat Culian Hill, parlamentlərarası dostluq qrupunun üzvləri, Melburnda yaşayan
həmyerlilərimiz, ictimai xadimlər, media təmsilçiləri, şəhər sakinləri iştirak ediblər.
Tədbirdə deputat Asim Mollazadə Xocalı faciəsi haqqında danışaraq vurğulayıb ki, bu cinayəti
törədənlərə qarşı beynəlxalq səviyyədə tədbirlər görülməlidir. Bu proses Heydər Əliyev Fondunun vitseprezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilən “Xocalıya ədalət!” kampaniyasının tərkib hissəsidir.
Xocalı soyqırımını törədənlərə layiqli cəza verilməsi üçün beynəlxalq hərbi tribunal keçirilməlidir.
Avstraliya hökumətinin sabiq naziri Alan Griffin Azərbaycanın dünyada və regionda müstəsna rolunu
xüsusi vurğulayıb. Azərbaycana səfərini xatırlayan A.Griffin ölkəmizin müasir, tolerant və multikultural
dəyərlərə sahib olduğunu qeyd edib. O bildirib ki, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ancaq
beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində həll olunmalı, bütün qaçqınlar və məcburi köçkünlər öz doğma
torpaqlarına qayıtmalıdırlar.
Azərbaycanın Avstraliyadakı fəxri konsulu Aydan Rzayeva və Azərbaycan səfirliyinin təmsilçisi Elcan
Həbibzadə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, o cümlədən Xocalı soyqırımı haqqında ətraflı məlumat veriblər.
Bildirilib ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın ayrılmaz hissəsidir və münaqişə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü
çərçivəsində həll olunmalıdır. Çıxışlarda Avstraliya tərəfinə Azərbaycanın suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə
verilən dəstəyə görə təşəkkür ifadə olunub.
Xocalı soyqırımına həsr olunmuş növbəti anım mərasimi Sidney şəhərində keçirilib. Tədbirdə Avstraliya
parlamentinin deputatı Kreyq Kelli və sənaye və elm nazirinin müavini Kreyq Londi, Türkiyənin Sidneydəki
baş konsulu Melih Karalar, Azərbaycan və türk diasporlarının təmsilçiləri, ictimai xadimlər, şəhər sakinləri
iştirak ediblər.
Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Xanlar Fətiyev bildirib ki, erməni millətçiləri öz çirkin
əməllərindən əl çəkməyərək təmas xəttində yenidən gərginliyi artırır, atəşkəs rejimini mütəmadi olaraq pozurlar.
O, çıxışında Azərbaycan Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin sözlərini xatırladaraq qeyd edib ki,
Azərbaycan heç vaxt ikinci erməni dövlətinin yaranmasına imkan verməyəcək və Dağlıq Qarabağ münaqişəsi
ölkəmizin ərazi bütövlüyü çərçivəsində həllini tapacaq.
Xocalı soyqırımının Azərbaycan xalqının tarixində baş vermiş ən dəhşətli faciələrdən olduğunu bildirən
deputat Asim Mollazadə hazırda Ermənistanın bölgə üçün böyük təhlükə mənbəyi olduğunu bildirib.
Türkiyənin Sidneydəki baş konsulu Melih Karalar isə Xocalı həqiqətlərini dünya ictimaiyyətinə
çatdırmaq işində türk diasporunun rolundan danışıb. Qeyd edib ki Xocalı soyqırımı heç zaman unudulmayacaq,
şəhidlərin qanı yerdə qalmayacaq.
Avstraliya parlamentinin deputatı, Avstraliya-Azərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupunun üzvü
Kreyq Kelli bildirib ki, Xocalı soyqırımı kimi hadisələrin təkrarlanmaması üçün dünya ictimaiyyəti həqiqəti
bilməlidir. O bu həqiqətin çatdırılması üçün Avstraliyadakı Azərbaycan diasporunun rolunun yüksək olduğunu
diqqətə çatdırıb. K.Kelli Azərbaycana səfərini xatırlayaraq ölkəmizin müasirliyindən, tolerantlığından və
qonaqpərvərliyindən danışıb.
Avstraliya hökumətinin sənaye və elm nazirinin müavini Kreyq Londi də Xocalı soyqırımını törədənləri
pisləyib, Azərbaycan və Türkiyə diasporlarının rolundan bəhs edib.
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Onu da qeyd edək ki, Avstraliya Azərbaycanlıları Cəmiyyəti Xocalı qətliamının Ermənistan tərəfindən
azərbaycanlılara qarşı törədilmiş soyqırımı kimi tanınması xahişi ilə Avstraliya hökumətinə müraciət edib.
Xarici İşlər Nazirliyinə ünvanlanan müraciətdə qeyd edilir ki, bu qətliam Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ərzində öz
qəddarlığı ilə seçilən ən dəhşətli qanlı hadisədir. Bildirilir ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının məlum
qətnamələrinə baxmayaraq, Ermənistan hələ də Azərbaycan torpaqlarının 20 faizini işğal altında saxlamaqda
davam edir. Həmin münaqişə nəticəsində ata-baba yurdlarından didərgin düşmüş bir milyon insan hələ də
qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətində yaşayır. Ermənistanın bütün cəhdlərinə baxmayaraq, beynəlxalq
ictimaiyyət, dünya dövlətləri həmin əraziləri Azərbaycan torpaqları kimi tanıyır. Müraciətdə Avstraliya
hökumətinin Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsində nümayiş etdirdiyi ədalətli mövqe xüsusi
vurğulanır və Xocalı qətliamının ermənilərin azərbaycanlılara qarşı törətdiyi soyqırımı kimi tanınması xahiş
olunur.
Azərbaycan.-2017.-28 fevral.-№45.-S.6.
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Xocalı soyqırımı ilə bağlı Fransa prezidentinə müraciət olundu
Xocalı soyqırımının tanınması ilə bağı Azərbaycanın apardığı işlər artıq öz nəticəsini verir. Avropanın
10-dan artıq ölkəsi, ABŞ-ın 23 ştatı, 60-a yaxın dövləti özündə birləşdirən İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı və digər
bir neçə beynəlxalq təşkilat tərəfindən Xocalı soyqırımı tanınıb. Bu il isə Şotlandiya parlamenti Xocalı
soyqırımını tanıyan qətnamə qəbul edib. Xocalı soyqırımının tanınması ilə bağlı Fransa prezidentinə də
müraciət olunub.
Milli Məclisin üzvü, Azərbaycan-Fransa parlamentlərarası işçi qrupu rəhbərinin müavini Cavanşir
Feyziyevin Modern.az-a verdiyi məlumata görə, Xocalı faciəsinin 25 illiyi ilə əlaqədar Fransa Nümayəndələr
Palatasının üzvü, Fransada fəaliyyət göstərən “Azərbaycanın dostları” Assosiasiyasının Sədri cənab Jan-Fransua
Mansel Fransa Respublikasının Prezidenti Fransua Ollanda muraciət ünvanlayıb. Müraciətdə deyilir:
"Cənab Prezident,
25 il bundan əvvəl, 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Ermənistanın silahlı qüvvələri hələ sovet
dövründən Xankəndində yerləşən 366-cı zirehli moto-atıcı alayın və hərbi hissənin köməyi ilə Azərbaycanın
Xocalı şəhərini işğal edib. Hücumdan əvvəl 25 fevral axşamı şəhər ağır artilleriya tərəfindən çox güclü atəşə
məruz qalıb. Fevralın 26-da səhər saat 5-də Xocalı tamamilə yandırılıb. Bölgənin əsas mərkəzi olan Ağdama
qaçmaq ümidi ilə şəhəri tərk edən 2500 sakindən 63-ü uşaq, 106-ı qadın, 70-i ahıl olmaqla 613 mülki şəxs
düşünülmüş şəkildə məhv edilib, 8 ailənin bütün üzvləri öldürülüb, 25 uşaq hər iki valideynini itirib, 1275 nəfər
girov götürülüb və onların da 150 nəfəri itkin düşüb.
Soyqırım olduğu heç bir şübhə doğurmayan bu cinayət Azərbaycan tarixinin ən dəhşətli, ən faciəvi
səhifəsi sayılır və bu hadisə öz sərhədlərindən də kənarda bəşər tarixini daim yasa batıran iyrənc əməllər
siyahısındadır.
Fransa erməniləri təşkilatlarının koordinasiya Şurasının illik naharı zamanı siz “Müharibə cinayəti və
insanlıq əleyhinə cinayət hesab olunan bütün genosidlərin milli səviyyədə xatirə günü”nü təyin etməklə bağlı
niyyətinizin olduğunu bəyan etmişdiniz. Bunu nəzərə alaraq, xahiş edirəm ki, sizin təşəbbüsünüz konkretləşərsə,
Xocalı genosidi də bu çərçivədə yad edilsin.
Cənab Prezident, bütün həlak olmuşlar kimi cəlladlar tərəfindən qətlə yetirilmiş və ola bilsin ki, digər
soyqırım qurbanları qədər tanınmamış bu azərbaycanlı əzabkeş qurbanlara da qardaş diqqəti göstərməyiniz üçün
sizə minnətdar olardım.
Cənab Prezident, sizə olan yüksək ehtiramımı qəbul etməyinizi rica edirəm".
Jan Fransua Mansel,
deputat,
Azərbaycanın Dostları Assosiasiyasının Sədri

Mövqe.-2017.-1 mart-№ 38.-S.5.
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Fransada Xocalı soyqırımının tanınması ilə bağlı petisiyaya qoşulanların sayı 8 minə çatıb
Fransada fəaliyyət göstərən vəkil Olivye Pardo tərəfindən www.change.org saytında Xocalı soyqırımının
tanınması üçün yerləşdirilən petisiyaya qoşulanların sayı 8 minə çatıb.
Petisiyada Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ regionunda yerləşən Xocalı şəhərində ermənilər tərəfindən
törədilmiş qətliam nəticəsində 106 qadın, 63 uşaq və 70 yaşlı insan daxil olmaqla, 613 nəfərin qətlə yetirildiyi,
1275 sakinin əsir götürüldüyü barədə məlumat verilir. Təəssüflə qeyd edilir ki, Fransa ictimaiyyəti bu faciə
haqqında az məlumatlıdır. İnsan hüquqlarının ənənəvi müdafiəçisi, müharibə cinayətləri və insanlıq əleyhinə
cinayətlərin tanınmasına böyük önəm verən dövlət kimi Fransa bu soyqırımına münasibətdə fərqli mövqe
tutmamalıdır.
Petisiyada Fransa hökumətinə və beynəlxalq təşkilatlara müraciət edilərək Xocalı soyqırımının
tanıdılmasına çağırış edilir.
https://www.change.org/p/petition-pour-faire-reconnaitre-le-massacre-dekhojaly?recruiter=686290955&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaign=share_email_
responsive
Azərbaycan.-2017.-3 mart.-№48.-S.5.
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Xocalı soyqırımının tanıdılması istiqamətində növbəti addım
Ekspertlər rusiyalı tarixçi-alim Oleq Kuznetsovun başlatdığı petisiya təşəbbüsünü yüksək
qiymətləndirirlər
Rufik İsmayılov
Rusiyalı tarixçi alim Oleq Kuznetsovun Xocalı soyqırımının tanıdılması üçün hazırladığı petisiyaya qısa
vaxtda 15 mindən çox imza toplanıb. Rusiya Dövlət Dumasının üzvlərinə ünvanlanmış petisiyaya reaksiyanın
verilməsi üçün ümumilikdə 25 min imzanın toplanması zəruridir. Bununla bağlı mayın 3-də Bakıda tədbir təşkil
edilib. Milli Məclisin regional məsələlər komitəsinin sədri Arif Rəhimzadə bildirib ki, Rusiyanın tanınmış
tarixçisi və siyasi təhlilçisi O. Kuznetsovun Xocalı faciəsinin soyqırımı cinayəti kimi tanınması ilə bağlı tərtib
etdiyi petisiyada 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Xocalıda dinc sakinlərə qarşı amansız cinayətin
törədildiyi, bunun hazırda Ermənistan hakimiyyətində təmsil olunan şəxslər tərəfindən gerçəkləşdirildiyi
vurğulanır. İnsanlığa qarşı törədilən Xocalı faciəsini bir sıra dünya dövlətləri soyqırımı aktı kimi tanıyıb.
Petisiyada eyni addımın Rusiyanın Dövlət Duması tərəfindən atılmasının da vacibliyi əsaslandırılır.
Azərbaycan gənclərini Xocalı faciəsinə hüquqi qiymətin verilməsi istiqamətində həyata keçirilən
tədbirlərə dəstək göstərməyə, bununla əlaqədar müvafiq təbliğat işləri aparmağa və petisiyaya imza atmağa
çağıran O. Kuznetsov az vaxtda petisiyaya minlərlə internet istifadəçisinin qoşulduğunu qeyd edib. O deyib ki,
Rusiya Dövlət Dumasının üzvlərinə ünvanlanmış petisiyaya reaksiya vermək üçün change.org saytına daxil
olmaqla imza sayını daha da artırmaq mümkündür. O. Kuznetsov bildirib ki, bu sənəd qətliamın soyqırımı kimi
qəbul edilməsində, onu törədən cinayətkarların hüquqi məsuliyyətə cəlb edilməsində mühüm əhəmiyyətə
malikdir.
Azərbaycan ictimaiyyəti bu petisiyaya imza atmaqla bərabər, rusiyalı tarixçi alim tərəfindən belə bir
təşəbbüsün irəli sürülməsini müsbət qiymətləndirir. Milli Məclisin deputatı, "Dağlıq Qarabağ Bölgəsinin
Azərbaycanlı İcması” İctimai Birliyinin İdarə Heyətinin üzvü Elman Məmmədov da bu addımı yüksək
dəyərləndirib. O, rusiyalı tarixçi alim O. Kuznetsovla müxtəlif tədbirlərdə bir neçə dəfə görüşdüyünü,
söhbətləşdiyini, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və bundan qaynaqlanan bir çox faciələr barədə fikir mübadiləsi
apardığını dilə gətirib: "Bu ilin fevralında Türkiyədə keçirilən beynəlxalq konfransda da Oleq Kuznetsovla
görüşmüşdük. Həmin vaxt o, konfransda çıxış etdi, Xocalı soyqırımı ilə bağlı obyektiv fikirlər səsləndirdi,
sanballı mövqe ortaya qoydu. Belə bir adamın irəli sürdüyü təşəbbüs olduqca dəyərlidir. Tərəddüdsüz onun bu
addımı Azərbaycan ictimaiyyəti tərəfindən dəstəklənməlidir və dəstəklənir. Rusiya ilə Azərbaycan arasında
münasibətlər daim yüksələn xətt üzrə inkişaf edir. Rusiya Dövlət Dumasının özünəməxsus mövqeyi var. Ancaq
biz Rusiyanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, Ermənistana münasibət və sairlə bağlı mövqeyini, həmsədr dövlət
olaraq fəaliyyətini də bilirik. Bütün bunlarla yanaşı, rusiyalı tarixçi alimin, ictimai-siyasi xadim kimi tanınan
Rusiya vətəndaşının Xocalı faciəsinin soyqırımı cinayəti kimi tanınması istiqamətində belə bir təşəbbüs
göstərməsi faktını da görürük. Hər kəsi bir daha bu təşəbbüsü dəstəkləməyə, petisiyaya qoşulmağa səsləyirəm.
İnanıram ki, bunun nəticəsi yaxşı olacaq”.
Xocalı Soyqırımını Tanıtma İctimai Birliyinin sədri Şamil Sabiroğlu da rusiyalı tarixçi alim tərəfindən
başladılan prosesi təqdirəlayiq hal kimi qələmə verib. Qeyd edib ki, nəinki ölkə daxilində, eləcə də xaricdə
Xocalı soyqırımının tanıdılması, Azərbaycan gerçəklərinin dünyaya çatdırılması, Serj Sarkisyan, Robert
Köçəryan, Zori Balayan, Seyran Ohanyan və sair bu kimi hərbi cinayətkarların cəzalandırılması istiqamətində
atılan hər bir addım mütləq dəstəklənməlidir: "Kimliyindən asılı olmayaraq, Xocalı soyqırımı barədə tanıtım,
təbliğat aparan istənilən kəsin əməlini dəstəkləyirəm. Xüsusən də Rusiya kimi bizə qonşu olan bir ölkənin
vətəndaşı, ictimai-siyasi xadimi, tarixçi alimi tərəfindən bu cür addımın atılması yalnız alqışa layiqdir. QHT
rəhbəri olaraq mən özüm də bu petisiyaya imza atmışam. Eləcə də tanıdığım, ünsiyyətdə olduğum hər kəsi bu
petisiyaya qoşulmağa dəvət etmişəm. Bu, ölkəmiz və xalqımız üçündür. Çox istərdik ki, petisiya baş tutsun və
Azərbaycan xalqının başına gətirilən müsibətlər beynəlxalq aləmdə tanınsın. Şübhə etmirəm ki, gec-tez biz
Xocalı soyqırımının dünyada tanıdılmasına, cinayətkarların cəzalandırılmasına nail olacağıq. Vaxt var idi, heç
kim Almaniyanın birləşəcəyinə inanmırdı. Eləcə də uzaq tarixdə Çin Səddinin götürüləcəyini kimsə təsəvvür
etməzdi. Yaxud Gəncənin adının özünə qaytarılması prosesi görün nə qədər vaxta mümkün oldu? Zaman hər
şeyi öz yoluna qoyur. Bunun üçün haqlı olmalı, qətiyyət nümayiş etdirməli, inanmalı və əzmkarlıq
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göstərməliyik. Oleq Kuznetsovun başlatdığı bu petisiya da Xocalı soyqırımın tanıdılması istiqamətində atılan
növbəti addımdır. Ona görə də hər birimiz vətəndaş olaraq bu işə dəstək olmalıyıq”.
Sonda biz də hər kəsi change.org saytına daxil olmaqla, xalqımız və dövlətimiz üçün çox önəmli olan bu
petisiyaya səs verməyə çağırırıq.
Kaspi.-2017.-6-8 may-№ 80.-S.4.
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Xocalı faciəsinin soyqırım kimi tanıdılması çətin məsələ deyil
Elman Paşayev: "Ermənistanın beynəlxalq məhkəmə qarşısında cavab verməsi zamanı yetişib"
Alim
Azərbaycan Vətən Müharibəsi Veteranlar Birliyinin Səbail rayon təşkilatında Rusiyanın ən məhşur
vəkillərindən biri, həmyerlimiz Elman Paşayevlə görüş keçirilib. Görüşdə tanınmış vəkilin fəaliyyəti, uğurları
və Azərbaycan həqiqətlərinin beynəlxalq aləmə çatdırılması istiqamətində görə biləcəyi işlər barədə danışılıb.
Tərxis Olunmuş Hərbçilərin Gəncləri Maarifləndirmə İctimai Birliyinin sədri Emin Həsənli diqqətə çatdırıb ki,
son illərdə Moskvada baş tutmuş və hüquqları müdafiə olunan tərəfin qələbəsilə başa çatmış əksər məhkəmə
proseslərinin altında məhz həmyerlimiz Elman Paşayevin imzası durur. Artıq E. Paşayev yaşadığı ölkədə
qalmaqallı məhkəmə proseslərinin qalibi kimi tanınır: "Elman Paşayev beynəlxalq dərəcəli vəkildir. Rusiyadakı
Azərbaycan diasporasında təmsil olunur. O, həm də Rusiya Federasiyası Müdafiə Nazirliyinin nəzdində
fəaliyyət göstərən veteranlar təşkilatında hüquqi məsələlərlə məşğul olur. Bu səbədən də Azərbaycan-Rusiya,
eləcə də MDB ölkələrində fəaliyyət göstərən veteran təşkilatları ilə əməkdaşlığın genişlənməsində müstəsna
xidmətləri var". E. Həsənli qeyd edib ki, E. Paşayev Azərbaycanın haqq səsinin beynəlxalq ictimaiyyətə
çatdırılması istiqamətində xeyli işlər görüb. Belə ki, Ümumrusiya Azərbaycanlıları Konqresinin ləğvi, Füzuli
rayonu Alxanlı kəndində Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən iki yaşlı Zəhranın qətlə yetirilməsi kimi
məsələlərlə bağlı müraciətlərin yayılmasında onun əvəzsiz rolu olub.
Səkkizinci sinifdə oxuyarkən, valideynlərini və qardaşlarını dəhşətli avtomobil qəzasında itirdiyini qeyd
edən E. Paşayev yalnız oxumaq və çalışmaqla bu mərtəbəyə yüksəldiyini bildirib. 1997-ci ildə Moskvaya gedən
E. Paşayev bütün çətinliklərə baxmayaraq təhsil almaq qərarına gəlir. Əvvəlcə 1-ci Moskva Hüquq İnstitutunu,
daha sonra isə Moskva Dövlət Hüquq Akademiyasını müvəffəqiyyətlə bitirir. 2004-cü ildən hüquqi fəaliyyətə
başlayır. Həmyerlimiz uğurlu karyerasını davam etdirmək məqsədilə Rusiya sərhədlərini aşaraq dünya hüquq
sisteminə çıxışını təmin edib. Elman Paşayev Vaşinqtonda Amerikanın federal qanunları, Nyu-York və
Kaliforniyada ştatdaxili hüquq sistemi sahəsində ixtisas artırma kurslarında təhsil alıb ki, bu treninqlər onun
Amerika və digər ölkələrdəki onlarla məhkəmə proseslərində vəkillik etməsinə imkan verib. O, Yuqoslaviya
hadisələrilə bağlı Haaqa məhkəməsində, Yaponiya, Fransa, İngiltərə, İsveç kimi ölkələrdə müxtəlif instansiya
məhkəmələrində hüquq müdafiə edib. 10-larla sertifikat, diplom, orden və medallar onun uğurlu vəkillik
karyerasının göstəriciləridir. Vəkil Paşayev, dünyanın harasında işləməsindən, nailiyyətlərinin miqyasından asılı
olmayaraq, bütün qürbətçilər kimi ürəyinin daim vətənlə döyündüyünü dilə gətirir: "Mən Azərbaycanı çox
sevirəm, Azərbaycan mənim doğma Vətənimdir. Dünyanın çox ölkələrini gəzdim, ancaq Azərbaycan və Rusiya
kimi demokratik ölkə görmədim". Artıq beynəlxalq hüquq, kriminalist, mülki, orbitraj sahələri üzrə
püxtələşdiyini qeyd edən vəkil E. Paşayev Ermənistanın Beynəlxalq Məhkəmə qarşısında cavab verməsi, eləcə
də Xocalı faciəsinni soyqırım kimi tanıdılmasının mümkün olduğunu bildirib: "Bundan ötrü Azərbaycan tərəfi
mənə müraciət etməlidir. Bu məsələlər mənim ixtisaıma uyğundur. Hesab edirəm ki, sözügedən işlərin sona
çatdırılmasında elə bir problem yoxdur. Ortada kifayət qədər faktlar, dəlillər və sübutlat mövcuddur. Xocalı
faciəsi kifayət qədər böyük iş olduğundan bu məsələdə birgə fəaliyyət daha səmərəli olardı".
Olaylar. - 2017.- 17 avqust. - № 389. - S. 3.
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12 dövlət Xocalı faciəsini soyqırımı aktı kimi tanıyır
Xocalı soyqırımını törədənlərin əksəriyyəti bu gün Rusiyada yaşayır
Alim
Xocalı soyqırımının dünya ictimaiyyətinə çatdırılması istiqamətində ciddi iş aparılır. Etiraf edilməlidir ki,
Heydər Əliyev Fondunun həyata keçirdiyi "Xocalıya ədalət kampaniyası" bu gün də davam etdirilir və uğurlu
nəticələr əldə edilib. Məhz görülən işlərin nəticəsidir ki, bu gün Azərbaycandan başqa, Xocalını tam səviyyədə
qətliam kimi Pakistan və Sudan tanıyır. Faciəni parlament səviyyəsində qətliam kimi Meksika, Kolumbiya,
Çexiya, Bosniya və Herseqovina, Peru, Honduras, Panama, İordaniya və Rumıniya tanıyır. İndiyədək ABŞ-ın
22 ştatı Xocalını qətliam kimi tanıyan sənəd qəbul edib. Bu hadisə Azərbaycanda "Xocalı soyqırımı", digər
ölkələrdə isə "Xocalı qətliamı" kimi anılır.
Xocalı soyqırımının xatirəsinə 6 ölkədə 9-dan çox abidə ucaldılıb. Lakin erməni silahlı birləşmələrinin
azərbaycanlılara qarşı törətdikləri soyqırım faktlarının beynəlxalq aləmə çatdırılması üçün bununla
kifayətlənmək olmaz. Elə bu səbəbdən də Milli Məclis Xocalı soyqırımının törədilməsinin 25 illiyi ilə bağlı
qanun layihəsi hazırlayır. Sənəd soyqırımı və etnik təmizləmə cinayətlərinin dünya səviyyəsində tanınmasının
hüquqi aspektlərini əhatə edir. Belə bir qanun layihəsinin hazırlanmasında əsas məqsəd ədalət mühakiməsinin
təşkil edilməsidir.
Milli Məclisin deputatı Asim Mollazadə qeyd edib ki, Xocalı soyqırımını törədənlərin əksəriyyəti bu gün
Rusiyada yaşayır və oranın vətəndaşlarıdır: "Bu, heç kimə sirr deyil. Həmin cinayətkarlar Rusiyada yaşayaraq,
hətta iri bizneslə də məşğuldurlar. Biz hazırda Rusiyada yaşayan Xocalı soyqırımını törədənləri bu ölkədən
mütləq almalıyıq. Beynəlxalq hərbi tribunallara müraciət etməklə yanaşı, Rusiyadan cinayətkarları tələb
etməliyik. Beynəlxalq hüquqşünaslar səviyyəsində Xocalı cinayətkarlarını Rusiyadan aldıqdan sonra onlarla
bağlı hərbi tribunal keçirə bilərik".
Millət vəkili Qüdrət Həsənquliyev isə hesab edir ki, Azərbaycan Xocalı soyqırımı günahkarlarının
cəzalandırılması ilə bağlı qiyabi də olsa məhkəmə prosesi keçirib, cinayətkarlar barədə məhkəmə hökmü
çıxarmalıdır: "Çünki, bu məsələ Azərbaycan üçün aktualdır. Ona görə de Azərbaycan cəmiyyəti Xocalı ilə bağlı
hansı addımları atmalıdır və nə etməlidir gözləntiləri yollarını axtarmalıdır. İndiyədək də Azərbaycan
Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin Nizamnaməsinə qoşulmayıb. Azərbaycan BMT TŞ-nın üzvü və sədri olduğu
müddətdə də bu məsələni gündəmə gətirərək Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinə qoşulmayıb. Ona görə də 26
ildir Xocalı soyqırımı ilə bağlı cinayət işi gedir və nəticə yoxdur. Heç olmasa qiyabi məhkəmələr təşkil olunmalı
və onlar barəsində hökm çıxarılmalıdır. Məhkəmənin bu qərarı XİN tərəfindən BMT TŞ-nın baş katibinə təqdim
edilməlidir".
Millət vəkilinin fikrincə, Azərbaycan ona görə Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinə qoşulmaq istəmir və
BMT səviyyəsində qaldırmaq istəmir ki, nəticəni bilir: "Azərbaycan yaxşı anlayır ki, ABŞ və Rusiya
ermənipərəst mövqe nümayiş etdirir, bu ölkələrdə islamafobiya var. Rusiya isə Ermənistanın hərbi müttəfiqidir.
Reallıqları bildiyimizdən bunu etmirik".
Q. Həsənquliyev deyib ki, belə vəziyyətdə Azərbaycan özünə hərbi müttəfiq axtarmalıdır: "Azərbaycan
hansısa hərbi blokun üzvü olmalı və özünə müttəfiq axtarışına çıxmalıdır. Əks halda vəziyyət elə de asan
olmayacaq".
Millət vəkili Musa Quliyev isə deyib ki, Xocalı soyqırımı dünya ictimaiyyətinin diqqətinə kifayət qədər
çatdırılıb. Xüsusilə, ümummilli lider Heydər Əliyev hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra bu məsələyə çox ciddi
diqqət yönəldilib.
Onun sözlərinə görə, ilk dəfə olaraq Ulu Öndərin təklifi, təşəbbüsü ilə Milli Məclis bu məsələni müzakirə
edib və qərar qəbul edib: "Ondan sonra bir neçə dəfə Milli Məclis tərəfindən qərarlar qəbul olunub. Eləcə de
hökumətin müxtəlif qərarları olub və cənab prezident İlham Əliyevin Sərəncamları olub. Bundan soma hər il
Prezident Administrasiyasının rəhbəri, akademik Ramiz Mehdiyevin əmri ilə komissiya yaranır, işlər görülür və
ölkə daxilində maarifləndirmə işləri aparılır. Həmçinin Təhsil Nazirliyi tərəfindən dərsliklərdə Xocalı soyqırımı
məsələsi öz əksini tapıb. Məktəblərdə daim bu barədə təbliğat işləri görülür. Televiziyalarımız, kütləvi
informasiya vasitələrimiz lazımi işlər görürlər. Eyni zamanda ölkə xaricində de Xocalını tanımaq və
tanıtmaqdan ötrü, eləcə də Azərbaycan xalqına qarşı erməni soyqırımını pisləmək və ona qiymət vermək üçün
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də ardıcıl tədbirlər görülür. Bu istər Milli Məclisin, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin, istərsə də qeyrihökumət təşkilatlarının xətti ilə baş tutur. Məhz bunun nəticəsidir ki, dünyanın artıq 12 dövləti öz
parlamentlərinin qərarı səviyyəsində Xocalını soyqırım aktı kimi tanıyıb və bu soyqırımı pisləyən bəyanatlar
qəbul ediblər. ABŞ-ın 30-a yaxın ştatı artıq Xocalı qətliamını soyqırımı kimi qəbul edib. Bu proses davam edir.
Təbii ki, bu çətin bir prosesdir. Bunu qısa müddət ərzində bütün dünyaya yaymağın özü belə çətin, mürəkkəb
işdir. Buna baxmayaraq cənab Prezidentin iradəsi ortadır. Azərbaycan xalqı öz haqqını tələb edir və dünyanı bu
məsələyə cəlb etməkdə haqlıdır. Bu tək Azərbaycan xalqının haqqı demək deyil, həm də sülhsevər bəşəriyyətin
haqqı və eyni zamanda vəzifəsidir ki, dünyada Xocalı kimi soyqırımlar bir daha təkrar olunmasın. Vətəndaşları,
insanları milli, dini mənsubiyyətinə görə qətl etməsinlər. Məhz buna görə dünyanın Xocalıya qiymət verməsi
lazımdır. Xocalı soyqırımını törədənlərin cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması lazımdır".
Azad Azərbaycan.-2018.-23 fevral.-№29.-S.4.
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Dünya Xocalını tanıyır
Bununla belə, hələ qarşıda görüləcək işlərimiz çoxdur
Alpər Turan
Ötən əsrin 1991-94-cü illərində Dağlıq Qarabağ bölgəsi uğrunda gedən müharibə nəticəsində Ermənistan
silahlı qüvvələri Azərbaycanın 20 faiz ərazisini, o cümlədən Dağlıq Qarabağ və ətraf 7 inzibati rayonu işğal
edib. Müharibə zamanı Ermənistan silahlı birləşmələri 366-cı rus motoatıcı alayının köməkliyi ilə XX əsrin ən
qanlı faciəsini Xocalı şəhərində törədiblər. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-a keçən gecə Xocalı şəhəri işğal
olunarkən, bu yaşayış məntəqəsinin azərbaycanlı əhalisinə divan tutulub, onlara qarşı misli görülməmiş qətliam
törədilib. Hücumdan əvvəl, fevralın 25-i axşam çağından şəhər toplardan və ağır zirehli texnikadan şiddətli atəşə
tutulub. Nəticədə şəhərdə yanğınlar baş verib və fevralın 26-ı səhər saat 5 radələrində Xocalı tam alova bürünüb.
Belə bir vəziyyətdə, erməni əhatəsində olan şəhərdə qalmış təqribən 2500 nəfər əhali yaxınlıqdakı Ağdam
rayonunun mərkəzinə çatmaq ümidi ilə yaşayış məntəqəsini tərk etməyə məcbur olub.
Lakin dinc əhalinin bu niyyəti baş tutmayıb. Şəhəri yerlə yeksan edən erməni silahlı dəstələri və motoatıcı
alayın hərbçiləri dinc əhaliyə də divan tutublar. Xocalı soyqırımı kimi tanınan bu qanlı faciə nəticəsində 613
nəfər, o cümlədən 106 qadın, 63 uşaq və 70 ahıl qətlə yetirilib, 1275 nəfər girov götürülüb. 150 nəfər Xocalı
sakininin taleyindən bu günə qədər məlumat yoxdur. Faciə zamanı Xocalının 487 sakini əlil olub. Yetkinlik
yaşına çatmamış 76 uşaq, 6 ailə tamamilə məhv edilib, 26 uşaq hər iki valideynini, 130 uşaq valideynlərindən
birini itirib. Qətlə yetirilənlərdən 56 nəfər xüsusi qəddarlıqla öldürülüb.
Dünyada qəbul olunmuş beynəlxalq konvensiyalar, ümumbəşəri qanunlar Xocalı faciəsi kimi soyqırımları
pisləyir, yolverilməz olduğunu bildirirlər. Azərbaycanın bütün qurumları, vətəndaş cəmiyyəti Xocalı
soyqırımının dünyaya çatdırılması, həmçinin Ermənistanın hazırkı və keçmiş prezidentləri Serj Sarkisyan,
Robert Köçəryan, sabiq müdafiə naziri Seyran Ohanyan, təxribatçı Zori Balayan və digərlərinin baş vermiş
soyqırımın günahkarları kimi beynəlxalq məhkəmə qarşısında cavab verməsi üçünçalışırlar. Hazırda bu proses
Azərbaycanın xarici siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri kimi müəyyənləşdirilib. Xocalı həqiqətlərinin
beynəlxalq aləmdə yayılması, eləcə də bu soyqırımına obyektiv qiymət verilməsi istiqamətində davamlı olaraq
addımlar atılır. Düz 26 il bundan öncə törədilmiş soyqırımının dünyada tanıdılması istiqamətdə görülən işlərə
daha bir nümunə kimi Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə 2008-ci
ilin mayında fəaliyyətə başlayan "Xocalıya ədalət” beynəlxalq təbliğat-təşviqat kampaniyasını qeyd etmək olar.
Məhz Heydər Əliyev Fondunun məqsədyönlü fəaliyyəti nəticəsində dünya ölkələri erməni qəsbkarlarının
insanlığa sığmayan qətlləri haqqında daha dolğun məlumatlandırılır. Bir sıra dövlətlər, beynəlxalq təşkilatlar,
nüfuzlu qurumlar bəşəriyyətə qarşı törədilmiş bu cinayətin əsl mahiyyətini anlayaraq, qətliamı kəskin şəkildə
pisləyir.
Görülən işlərin nəticəsi olaraq, indiyə qədər bir çox dövlət, həmçinin ABŞ-ın 20-dən artıq ştatı Xocalıda
törədilən qətliamı soyqırımı aktı kimi rəsmən tanıyıb. Misal üçün, Meksika (02.02.2012-ci il tarixində Meksika
Senatı Xocalı faciəsini soyqırım adlandırıb), Pakistan (soyqırımı pisləyən qətnamə qəbul edib), Kolumbiya
(24.04.2012-ci il tarixində Kolumbiya Parlamenti hadisəni soyqırım kimi tanıyıb), Çexiya (19.02.2013-cü il
tarixində Çexiya Parlamenti Xocalı soyqırımını rəsmən tanıyıb), Bosniya və Herseqovina (26.02.2013-cü il
tarixində Bosniya və Herseqovina parlamenti Xocalı soyqırımını rəsmən tanıyıb), Peru (2013), Honduras
(2014), ABŞ-ın Massaçusets ştatı (2010-cu il fevralın 25-də Massaçusets ştatının nümayəndələr palatası
Xocalıda qırğın törədilməsi faktının tanınması haqqında qətnamə qəbul edib), Texas ştatı (2011), Nyu-Cersi
ştatı (2011), Corciya ştatı (2012), Men ştatı (2012), Nyu-Meksika ştatı (2013), Arkanzas ştatı (2013), Missisipi
ştatı (2013), Oklahoma ştatı (2013), Tennessi ştatı (2013), Pensilvaniya ştatı (2013), Qərbi Virciniya ştatı
(2013), Konnektikut ştatı (2013), Florida ştatı (2013), İndiana ştatı (2014), İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı (2012),
Arizona Ştatı (2015, 25 fevral), Yuta ştatı (2015), Nebraska ştatı (2016), Havay ştatı (2016), Montana ştatı
(2016), Aydaho ştatı (2016) və sair. Buraya Cibutinin Milli Assambleyasının (Parlamenti) plenar iclasında
mütləq səs çoxluğu ilə Xocalı soyqırımına dair qətnamənin qəbul edilməsini də aid etmək olar.
Bunlarla yanaşı, Xocalı soyqırımının dünyaya tanıdılması çərçivəsində nüfuzlu idman yarışları keçirilib.
2014-ci ildə İspaniyanın "Atletiko” Madrid futbol klubunun oyunçuları "Osasuna” FK və "Real Madrid” FK
komandaları ilə keçirdikləri görüşlərdə Xocalı faciəsinin ildönümü ilə əlaqədar qara bilərzik və yaxalarına
matəm lenti taxıb və soyqırımı qurbanlarının xatirəsi yad edilib. Klubun o zamankı aparıcı oyunçusu Arda
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Turanın simasında faciə qurbanları yad edilib və "Azərbaycan xalqının acısını paylaşırıq” sözləri yazılmış
pankart nümayiş etdirilib. Elə həmin il, Asiya Çempionlar Liqasının qrup mərhələsinin oyunları çərçivəsində
Təbrizin "Traktor” klubu ilə Ciddə şəhərinin "əl-İttihad” klubu arasında keçirilmiş görüşdə Xocalı soyqırımının
qurbanları yad olunub.
Xocalı soyqırımının dünyada tanıdılması, günahkarlarının cəzalandırılması üçün rusiyalı tarixçi alim Oleq
Kuznetsovun vaxtilə hazırladığı petisiyaya da mühüm əhəmiyyət daşıyır. Qısa vaxtda bu petisiya onminlərlə
imza toplayıb. Bu petisiyada 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Xocalıda dinc sakinlərə qarşı amansız
cinayətin törədildiyi, bunun hazırda Ermənistan hakimiyyətində təmsil olunan şəxslər tərəfindən
gerçəkləşdirildiyi vurğulanıb. İnsanlığa qarşı törədilən Xocalı faciəsini bir sıra dünya dövlətləri soyqırımı aktı
kimi tanıdığı vurğulanıb. Petisiyada eyni addımın Rusiyanın Dövlət Duması tərəfindən atılmasının vacibliyi
əsaslandırılıb.
Bundan başqa, Xocalı faciəsinin dünyada tanıdılmasına qardaş Türkiyənin, dünyadakı türk diasporunun
da rolu, dəstəyi böyükdür. Elə bu günlərdə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Ədalət və İnkişaf
Partiyasının (AKP) qrup toplantısında çıxış edərkən diqqəti bir daha Xocalı soyqırımına yönəldib. O, 26-cı
ildönümü qeyd ediləcək Xocalı soyqırımında şəhid edilən bütün azərbaycanlıları rəhmətlə və təzimlə yad
etdiklərini dilə gətirib: "Dağlıq Qarabağdakı Xocalı şəhərində uşaq, qadın, qoca demədən vəhşicəsinə qətlə
yetirilən məsumlara Allahdan rəhmət, azərbaycanlı qardaşlarımıza da başsağlığı və səbr diləyirəm. Əgər
dünyada vəhşicəsinə bir qətliam axtaran varsa, bax o Xocalıdır. Son dövr insanlıq tarixinin ən böyük
zülmlərindən biri 26 il öncə Xocalıda yaşanıb. Dünyada hər fürsətdə demokratiyadan, insan hüquq və
azadlıqlarından bəhs edib Xocalı qətliamının günahkarlarına qarşı hər hansı sanksiya tələb edən və ya həyata
keçirən bir ölkə barədə eşitmisiniz? Eşidə bilməzsiniz. Çünki əgər söhbət müsəlmandan, xüsusən də türkdən
gedirsə, bunların qulaqları, gözləri, vicdanları bağlanır. Görməzlər, eşitməzlər, hiss etməzlər. Ancaq hər kəs
unutsa da, biz unutmayacağıq, unutdurmayacağıq. Xocalı qətliamını da, qardaşlarımıza qarşı törədilən bütün
qeyri-insani cinayətləri də həmişə xatırlayacaq və xatırladacağıq”.
Bununla belə, Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsində baş verən silahlı münaqişə zamanı törədilmiş
Xocalı soyqırımının dünyada daha da tanıdılması üçün görüləcək işlərimiz çoxdur. Çünki, ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi hələ də beynəlxalq aləmdə, birmənalı şəkildə qarşılanmır, münaqişənin
həllinə dair subyektiv təhriflərə yol verilir, böyük güclər işğalçı Ermənistanı öz adı ilə çağırmaqdan çəkinirlər.
Ona görə də ölkəmizdə reallaşan strateji xəttin əsas hədəfi məhz bu münaqişənin, Ermənistanın təcavüzkar
siyasətinin bütün reallıqlarını bütün dünyaya bəyan etmək, Xocalı soyqırımını daha da tanıtmaqdır.

Kaspi.-2018.-23 fevral.-№36.-S.4.
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Xocalı faciəsini dünyanın 16 ölkəsi və ABŞ-ın 24 ştatı tanıyıb
Xocalı qətliamı təkcə Azərbaycan xalqına deyil, bütün bəşəriyyətə yönəlik ən dəhşətli vandalizm
aktıdır
Müasir dövrdə Azərbaycan xalqının qan yaddaşına xalqımıza qarşı törədilən ən qəddar soyqırımı kimi
həkk olunan Xocalı faciəsinin daha bir ildönümünü böyük hüznlə qeyd etdik. Bu qanlı faciədən 28 il zaman
müddəti keçsə də, dünyanın bir sıra dövlətlərinin biganəliyi və məsələyə ikili standartlarla yanaşması
nəticəsində, bu soyqırımı aktına hələ də hüquqi və siyasi qiymət verilməyib. Özlərini dünyada sülhün,
həmrəyliyin, demokratiyanın, multikulturalizmin və tolerantlığın daşıyıcıları və tərənnümçüləri kimi təqdim
edən bu dövlətlərin, müasir dövrümüzün ən qəddar soyqırımı aktına bu cür yanaşması, ən azından anlaşılan
deyil.
Dünya düzənində söz sahibi olan super güclərin ayrıca götürülən bir məkanda baş verən faciələrə
susqunluqla yanaşması, heç şübhəsiz ki, bu kimi halların artmasına səbəb olur.
Bu gün dünyanın bir çox bölgələrində baş verən qanlı olayların, islamofobiya, antisemitizm,
xrstianofobiya kim halların artmasının da əsas səbəbi Xocalı faciəsi kimi qanlı olaylara vaxtında düzgün qiymət
verilməməsidir. Əgər dünya birliyi Xocalı soyqırımına vaxtında düzgün hüquqi və siyasi qiymət versəydi,
Azərbaycan-Ermənistan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi də çoxdan öz həllini tapardı.
Bütün dünyaya məlumdur ki, ermənilər tərəfindən ölkəmizə qarşı həyata keçirilən işğala, xalqımıza qarşı
törədilən Xocalı soyqırımına baxmayaraq, Azərbaycan özünün tarixən formalaşan tolerant və multikultural
dəyərlərə sadiq qalaraq, münaqişənin sülh yolu ilə həllinin tərəfdarı kimi çıxış edir. Lakin təəssüflər olsun ki,
bəzi dövlətlərin xristian təəssübkeşliyinə və himayəsinə güvənən Ermənistan dövləti bu çağırışı qəbul etmir və
özünün işğalçılıq siyasətini davam etdirir.
Ermənistan dövlətinin işğalçılıq siyasəti təkcə Azərbaycanın yox, bu regionda yerləşən bütün dövlətlərin
siyasi, iqtisadi, sosial, dini və milli problemlərin həllinə ciddi təsir göstərir. Məhz buna görə də, ermənilər
vəhşicəsinə törətdikləri Xocalı soyqırımına görə beynəlxalq hüquq normalarına uyğun şəkildə cəzalarını
almalıdırlar.
Xocalı faciəsinin ildönümü ərəfəsində ölkəmizdə və ölkəmizdən kənarda keçirilən bütün tədbirlərin də
əsas məqsədi, bu faciənin qurbanlarını yad etmək, eyni zamanda bu soyqırımı törədənlərin cəzalandırılmasını
tələb etməkdir.
Bunu da qeyd etmək vacibdir ki, faciə ilə bağlı həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında Heydər
Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilən və demək olar ki, dünyanın
bir çox dövlətlərini əhatə edən "Xocalıya ədalət!" beynəlxalq təbliğat-təşviqat kampaniyası mühüm yer tutur.
Kampaniya çərçivəsində həyata keçirilən tədbirlərin əhatə dairəsi də günü-gündən genişlənir. Bu da öz
növbəsində Xocalı həqiqətlərinin dünyaya çatdırılmasında önəmli yer tutur.
Prezident İlham Əliyevin, Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevanın, Heydər Əliyev Fondunun
vitse-prezidenti Leyda xanım Əliyevanın gördüyü qlobal işlərin, eləcə də Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm
Mərkəzinin (BBMM), Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin mütəmadi
olaraq həyata keçirdiyi tədbirlər nəticəsində Xocalı faciəsini artıq dünyanın 16 ölkəsi və Amerikanın 24 ştatı
tanıyıb. Xocalı faciəsini ilk tanıyan ölkələr sırasında olan Meksika parlamentinin deputatı Markos Peres
deyib:"Xocalı yer üzündən hər hansı təbii fəlakət nəticəsində deyil, məhz insan (erməni- rus birləşmələrinin) əli
ilə silinib».
Xocalı faciəsini ermənilərin azərbaycanlılara qarşı soyqırımı kimi tanyıan ölkələr arasında Pakistan,
Kolumbiya, Çexiya, Bosniya və Hersoqovina, Peru, Honduras, Sudan kimi dövlətlər də var. Bununla
yanaşı, İslam Əməkdaşlıq təşkilatı da Xosalı soyqırımını rəsmən tanıyıb. İordaniya, Panama, Cibuti,
Şotlandiya, İndoneziya, Paraqvay, Sloveniya və Qvatemala kimi dövlətlər də rəsmi olaraq Xocalı
soyqırımını tanıyıblar. Lakin çox böyük təəssüflə qeyd etməliyik ki, Ermənistanın ölkəmizə təcavüzünə qarşı
bizimlə birgə mübarizə aparan Türkiyə dövləti hələ də Xocalı soyqırımını rəsmən tanımayıb. Yuxarıda da qeyd
etdik ki, Amerikanın artıq 24 ştatı Xocalı soyqırımını rəsmi şəkildə tanıyıb. Bir sıra ştatlar isə bütün dünyanı bu
faciəni soyqırımı kimi tanımağa çağırıb.
Xocalı faciəsinin il dönümü ərəfəsində ölkəmizdə də bir çox tədbirlər keçirilib.
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Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin (BBMM) Xocalı soyqırımının 28-ci ildönümünə həsr
olunmuş dəyirmi masa keçirməsi də bunun bir nümunəsidir. Tədbirin əvvəlində Xocalı şəhidlərinin xatirəsi bir
dəqiqəlik sükutla yad edilib.
Dəyirmi masada çıxış edən BBMM-in icraçı direktoru Rəvan Həsənov 1992-ci ilin fevral ayının 25-dən
26 -na keçən gecə ermənilərin Azərbaycanın Xocalı şəhərində törətdiyi soyqırımı haqqında ətraflı məlumat
verib. R. Həsənov ermənilər tərəfindən törədilən cinayətin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında Azərbaycan
dövlətinin və Heydər Əliyev Fondunun həyata keçirdiyi tədbirlərdən, layihələrdən söz açıb. R.Həsənov qeyd
edib ki, Azərbaycan tarixinin ən hüznlü səhifələrindən biri olan Xocalı soyqırımı bütün bəşəriyyətə qarşı
törədilən cinayət aktıdır və XX əsrdə etnik zəmində törədilən bu dəhşətli qətliam haqqında beynəlxalq hüquq
müdafiəçilərinin, dünya ictimaiyyətinin hələ də susması təəssüf doğurur. Mərkəzin icraçı direktoru bildirib ki,
faciə ilə bağlı həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla
Əliyevanın təşəbbüsü ilə başladılan "Xocalıya ədalət!" beynəlxalq təbliğat-təşviqat kampaniyasının da böyük
rolu var.
Faciənin ermənilər tərəfindən təhrif olunduğunu bildirən Rəvan Həsənov deyib: "Prezident İlham Əliyev
Münhendəki çıxışında dünya ictimaiyyəti qarşısında erməni yalanını bir daha ifşa etdi və Xocalı soyqırımının
əsrin qanlı cinayəti olduğunu bildirdi".
Tədbirdə çıxış edən AMEA-nın akademik Z.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun əməkdaşı, tarix
elmləri doktoru, professor Solmaz Rüstəmova-Tohidi və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət
İdarəçilik Akademiyasının professoru, tarix elmləri doktoru Həvva Məmmədova bildirib ki, Azərbaycan
xalqının qan yaddaşına hopan Xocalı soyqırımı Azərbaycan tarixinə ən dəhşətli və faciəli səhifələrdən biri kimi
daxil edilib. Bu faciənin xronikasına diqqət etdikdə görürük ki, 1992-ci ilin fevralında erməni silahlı dəstələri
sovet ordusunun 366-cı motoatıcı alayının köməyi ilə Xocalıya hücum edib və dinc əhaliyə amansızcasına divan
tutub. Hücum zamanı 613 nəfər öldürülüb, 487 nəfər, o cümlədən 76 uşaq ağır yaralanıb, 1275 nəfər girov
götürülüb. Səkkiz ailə tamamilə məhv edilib. Soyqırımı zamanı 56 nəfər xüsusi qəddarlıqla öldürülüb, insanlar
diri-diri yandırılıb, başlarının dərisi soyulub, bədən əzaları kəsilib, gözləri çıxarılıb, hamilə qadınların qarnı
süngü ilə yarılıb. Bütün bunlara baxmayaraq, Azərbaycan xalqı sınmadı, əyilmədi və öz mübarizəsini davam
etdirdi.
Ümummilli ilider Heydər Əliyev hakimiyyətə qayıdışı ilə cəbhədə dönüş yaratmağa və atəşkəsə nail
oldu. Xocalı soyqırımı kimi görülməmiş qəddarlığa məruz qalmaq, bu dəhşətli faciəni yaşamaq nə qədər ağır
olsa da, Azərbaycan xalqı özünün insanlıq, dözümlülük dəyərlərindən geri çəkilmədi. Ölkəmizdə baş qaldıran
bütün separatizm hallarına qarşı birlik və həmrəylik nümayiş etdirdi. Erməni faşistlərinin Xocalıda törətdikləri
vəhşiliklər ölkəmizin ərazisində məskunlaşan bütün xalqların birliyini və monolitliyini daha da gücləndirdi.
Azərbaycanda yaşayan bütün azsaylı xalqlar və etnik qruplar Ulu Öndər Heydər Əliyevin azərbaycançılıq
məfkurəsi ətrafında birləşərək, multikulturalizmin və tolerantlığın əsas qayəsi olan bəşəri birgəyaşayışın ən
gözəl nümunəsini nümayiş etdirdilər. Məhz bunun nəticəsidir ki, bu gün Azərbaycanın multikulturalizm modeli
bütün dünyaya nümunə göstərili və təbliğ olunur.
Bu təbliğatın əsas hərəkətverici qüvvəsini həm də Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi təşkil edir.
Komitə təkcə dini məsələlərin deyil, həm də ölkəmizdə mövcud olan milli-etnik problemlərin həllində digər
dövlət və qeyri-dövlət qurumları ilə birgə fəaliyyət göstərir. Bu günlərdə isə Komitənin İmişli bölgəsi üzrə
şöbəsi və Beyləqan rayon "N" saylı hərbi hissənin birgə təşkilatçlığı ilə hərbi hissədə Xocalı soyqırımının 28-ci
ildönümü ilə əlaqədar tədbir keçirib. Belə tədbirlər əsgərlərin milli -mənəvi, psixoloji əhval-ruhiyyəsinə müsbət
təsir edir və vətənpərvərlik ruhuda tərbiyə olunmasında mühüm rol oynayır. "N" saylı hərbi hissənin əsgər və
zabitləri qarşısında çıxış edən Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin İmişli bölgəsi üzrə şöbəsinin
əməkdaşı Bəhrəm Ədalət oğlu, Beyləqan rayon "N" saylı hərbi hissə komandirinin ideoloji iş və mənəvipsixoloji təminat üzrə müavini Anar Kazımov, Beyləqan rayon Qaralılar kənd dini icmasının sədri Səbuhi
İbadov Xocalı faciəsi barədə əsgərlərə geniş məlumat verib.
Tədbirdə çıxış edən natiqlər erməni millətçilərinin 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Xocalıda
törətdikləri qırğının acı nəticələrindən danışaraq bildiriblər ki, ermənilərin 28 il əvvəl Xocalıda törətdikləri
qətliam, amansızlıq və vəhşilik təkcə Azərbaycan xalqına deyil, bütün bəşəriyyətə qarşı yönəlik ən dəhşətli
vandalizm aktıdır. Çıxış edənlər Xocalı soyqırımına siyasi və hüquqi qiymət verilməsi, erməni faşizminin ifşası
ilə bağlı ilk təşəbbüsün Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən irəli sürüldüyünü xüsusi qeyd ediblər.
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi də Xocalı soyqırımının 28-ci ildönümü ilə bağlı silsilə tədbir keçirib. Tədbir
iştirakçıları ermənilərin Xocalıda törətdiyi faciənin heç bir əsası olmadığını xüsusi vurğulayaraq, bunun sadəcə
olaraq erməni cəlladlarının xalqımıza qarşı törətdikləri soyqırımı faktı olduğunu bildiriblər.
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Hesab edirik ki, dünyaya multikulturalizm, tolerantlıq və dözümlülük kimi bəşəri dəyərləri təbliğ və
təşviq edən Azərbaycan dövlətinə və xalqına qarşı gerçəkləşdirilən bu təcavüz və soyqırımı faktına beynəlxalq
səviyyədə hüquqi və siyasi qiymətin verilməsinin vaxtı çoxdan çatıb.
“Paralel”in Araşdırma Qrupu
Yazı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında
KİV-ə Dövlət Dəstəyi Fondunun maliyyə dəstəyi ilə çap olunub
Paralel. - 2020.- 29 fevral. - № 43/44. - S. 12.
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Beynəlxalq ictimaiyyət Xocalı soyqırımını tanımalıdır
Soyqırımı törədən cinayətkarlar öz cəzalarını almalıdırlar
Nurlan
Bəşər tarixində insanlığa qarşı vəhşiliyinə və qəddarlığına görə ən dəhşətli kütləvi terror
hadisələrindən biri kimi tarixə düşmüş Xocalı soyqırımının törədilməsindən iyirmi səkkiz il keçir. 1992-ci
ilin o müdhiş fevral gecəsi Ermənistan silahlı birləşmələri Sovet İttifaqı ordusundan qalmış 366-cı alayın
birbaşa dəstəyi ilə Xocalı sakinlərinə qarşı dəhşətli soyqırımı aktı törədiblər. Qəddarlıq və işgəncə
faktlarına görə misli görünməmiş vəhşiliklə həyata keçirilən bu soyqırımı XX əsrin ən dəhşətli
faciələrindən hesab olunur. Çünki həmin gecə əlyalın, silahsız xocalı sakinlərinə bir gecənin içində
amansız divan tutulub.
Soyqırımı nəticəsində yüzlərlə xocalılı qadın, kişi, yaşlı, cavan, körpə uşaq həlak olub. Yüzlərlə insan
yaralanıb, xəsarət alaraq şikəst olub, əsir düşüb. Əslində, Xocalı faciəsi bir gecənin hadisəsi deyildi. Ermənilər
bu faciəyə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi başlandıqdan sonra hazırlıq görmüşdülər. Onlar Qarabağın digər
ərazilərində də belə faciələr törətməyə çalışsalar da, bunun ən dəhşətlisini Xocalıda həyata keçirdilər. Xocalı
faciəsinə gedən yolun başlanğıcı isə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin daha aydın şəkildə meydana çıxdığı dövrə
təsadüf edir. Elə həmin vaxtdan da Xocalı qətliamının əsası qoyulurdu. Bu faciə Azərbaycan xalqına qarşı
Ermənistan-Azərbaycan müharibəsi dövründə vurulmuş ən ağır zərbədir. Lakin bütün bu məşəqqqətlərə
baxmayaraq xocalılar bu faciəni mərdliklə, qəhrəmanlıqla qarşıladılar. Öz evini, şəhərini, ailəsini
qəhrəmancasına müdafiə edərək şəhid oldular. Odur ki, ermənilər tərəfindən törədilən bu vəhşiliklər dünya
ictimaiyyətinə çatdırılmalı, soyqırımı törədən cinayətkarlar öz cəzalarını almalıdırlar.
Azərbaycan dövləti xalqımıza qarşı törədilən soyqırım faktını dünyaya çatdırmaq istiqamətində
məqsədyönlü siyasət aparmaqdadır. Elə bu məqsədlə də Prezident İlham Əliyev Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
ölkəmizin ərazi bütövlüyü çərçivəsində sülh yolu ilə həll edilməsinin tərəfdarı olduğunu, həmçinin, xalqımıza
qarşı törədilən cinayətlərə ədalətli siyasi-hüquqi qiymətin verilmədiyini dəfələrlə mötəbər beynəlxalq
tədbirlərdə bəyan edib. Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə başlanmış
"Xocalıya ədalət!" beynəlxalq kampaniyası da Xocalı soyqırımının dünya miqyasında tanıdılması istiqamətində
aparılan sistemli işə mühüm töhfədir. Artıq bu istiqmətdə görülmüş işlər öz müsbət nəticəsini verməkdədir. Belə
ki, dünyanın bir sıra ölkələri Xocalı faciəsini siyqırım kimi tanıyıblar. Konkret olaraq Meksika, Pakistan,
Çexiya, Peru, Kolumbiya, Panama, Honduras, Sudan, Qvatemala və Cibuti parlamentlərinin müvafiq
sənədlərində Xocalıda törədilmiş kütləvi qətllərin soyqırımı aktı olduğu təsdiq edilib. Rumıniya, Bosniya və
Herseqovina, Serbiya, İordaniya, Sloveniya, Şotlandiya və Paraqvay parlamentləri, eləcə də ABŞ-ın 22 ştatının
icra və qanunvericilik orqanları Xocalı faciəsini qətliam kimi qiymətləndirərək qətiyyətlə pisləyib, İslam
Əməkdaşlıq Təşkilatı Ermənistanı təcavüzkar, Xocalı faciəsini isə soyqırımı kimi tanıyıb. Lakin Xocalı
soyqırımının miqyası tələb edir ki, onun dünyada tanıdılması istiqamətində görülən işlər davamlı olsun.
***
Elə bu məqsədlə Almaniyanın Berlin şəhərindəki Brandenburq qapıları yaxınlığında yerləşən Paris
meydanında Xocalı Soyqırımının 28-ci ildönümü ilə əlaqədar Ümumavropa Qarabağ mitinqi keçiriləcək.
Dünyanın 30-a yaxın ölkəsində fəaliyyət göstərən diaspor təşkilatlarının təşəbbüsü və Almaniya
Azərbaycanlıları Alyansının təşkilatçılığı ilə keçirilən mitinq fevralın 22-si saat 13:00-da baş tutacaq. Aksiyaya
Azərbaycan, Almaniya, Niderland, Macarıstan, Polşa, İspaniya, İtaliya, Belçika, İsveç, Latviya, Litva, Estoniya,
Çex Respublikası, Avstriya, İsveçrə, Norveç, Finlandiya, Fransa, Rumıniya, Xorvatiya, Böyük Britaniya,
Yunanıstan, Moldova, Ukrayna, Gürcüstan, Türkiyə, ABŞ, Kanada və bir sıra başqa ölkələrdə yaşayan
soydaşlarımız, eləcə də Azərbaycana dost münasibət bəsləyən xalqların diaspor üzvlərinin qatılacağı gözlənilir.
Xocalı soyqırımının 28-ci ildönümü ərəfəsində keçirilən mitinqin iştirakçıları "Qarabağa
Azərbaycandır!", "Biz terrora yox deyirik", "Azərbaycan ədalət tələb edir!", "Xocalıya biganə qalma!", "Dinc və
günahsızların qatillərinə ar olsun!", "Erməni yalanlarına dur de!", "İşğalı dayandırın!", "Qarabağ haqqımızdır!"
kimi şüarlarla beynəlxalq təşkilatlara çağırış edəcəklər. Aksiya iştirakçıları 28 il əvvəl ermənilərin Xocalıda
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törətdikləri soyqırıma beynəlxalq səviyyədə hüquqi-siyasi qiymət verilməsini, işğal olunmuş Azərbaycan
torpaqlarının geri qaytarılması üçün Ermənistana təzyiq göstərilməsini, yurd-yuvalarından didərgin düşmüş
azərbaycanlıların pozulmuş hüquqlarının bərpa edilməsini, münaqişə ilə bağlı qəbul olunmuş məlum beynəlxalq
sənədlərə Ermənistanın riayət etməsini tələb edəcəklər.Mitinq zamanı yerli sakinlərə, turistlərə ErmənistanAzərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin acı nəticələrini, Ermənistanın təcavüzkar siyasəti nəticəsində
Azərbaycanın məruz qaldığı maddi və mənəvi itkiləri əks etdirən broşürlər paylanılacaq. Mitinqdə min nəfərdən
çox soydaşımızın iştirakı gözlənilir. Ümumavropa Qarabağ mitinqinin sonunda yekun sənədin qəbulu və bir sıra
beynəlxalq təşkilatlara ünvanlanması planlaşdırılıb.
***
Qeyd edək ki, Xocalı faciəni törətməkdə erməni şovinistlərinin məqsədi xalqımızı qorxutmaq, vahimə
içində saxlamaq, onun mübarizə əzmini qırmaq, işğal faktı ilə barışmasına nail olmaq idi. Lakin düşmən öz
məkrli niyyətlərinə çata bilmədi. Xocalının qəhrəman müdafiəçiləri təpədən dırnağa qədər müasir silahlarla
təchiz olunmuş düşmən qarşısında özünü itirmədi, əyilmədi, qəhrəmanlıq və rəşadət nümunələri göstərdi. Onlar
qeyri-bərabər döyüşdə igidliklə vuruşaraq əsl fədakarlıq və vətənpərvərlik nümunəsi göstərdilər. Qeyd edək ki,
Xocalı faciəsi zamanı yol verilmiş cinayət əməllərinin qabaqcadan düşünülmüş qaydada, milli mənsubiyyətinə
görə insanların tamamilə və ya qismən məhv edilməsi niyyəti ilə törədilməsi beynəlxalq və dövlətdaxili hüquqa
əsasən məhz soyqırımı olduğunu sübut edir. Odur ki, BMT-nin "Genosid cinayətinin qarşısının alınması və
cəzalandırılması haqqında" Konvensiyasına görə, soyqırımını törədənlər qanunvericiliyə uyğun olaraq
cəzalandırılmalıdırlar.
Olaylar. - 2020. - 20-21 fevral. - № 18. - S. 9.
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Ukraynada Xocalı soyqırımının tanıdılması istiqamətində müraciət edilib
Ukrayna Azərbaycanlılarının Birləşmiş Diasporunun rəhbəri, Ukrayna Azərbaycanlıları Radasının
həmsədri Hikmət Cavadov və Ukrayna Ali Radasının deputatı, Azərbaycan Respublikası ilə Parlamentlərarası
münasibətlər qrupunun həmsədrinin müavini Lyudmila Marçenko Ukrayna Ali Radasının sədri Dmitri
Razumkova və xarici işlər naziri Dmitri Kulebaya Xocalı soyqırımının tanınması ilə bağlı müraciət
ünvanlayıblar.
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, müraciətdə deyilir: “...Faciəvi
hadisələrdən biri 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə baş verib. Erməni silahlı birləşmələri
Azərbaycanın Xocalı şəhərinə hücum ediblər və hücum nəticəsində 613 dinc sakin, o cümlədən 63 uşaq, 106
qadın qətlə yetirilib, 487 nəfər şikəst edilib, 150 nəfər itkin düşüb. Əsasən yaşlı insanlar, uşaq və qadınlar
olmaqla, 1275 nəfər əsir götürülüb, onlara qarşı dəhşətli zorakılıq edilib və işgəncə verilib. Əhalisi 7 min
nəfərdən çox olan şəhər isə darmadağın edilib”.
Müraciətin müəllifləri xüsusi qeyd ediblər ki, Xocalı şəhərinin əhalisinə qarşı törədilən cinayətlərin
xarakteri və miqyası birmənalı olaraq soyqırımların tanınmasının hüquqi əsasları göstərilən BMT Baş
Assambleyasının 260 saylı Qətnaməsi ilə qəbul edilən “Soyqırımı cinayətlərinin qarşısının alınması və
cəzalandırılması haqqında” Konvensiyaya uyğundur. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi BMT, ATƏT,
Avropa Şurası, AŞPA və digər beynəlxalq təşkilatlara erməni şovinistləri və separatçıları tərəfindən törədilən
faciənin azərbaycanlıların soyqırımı kimi tanınması barədə müraciət edib.
Həmçinin qeyd olunur ki, bir çox ölkələrin parlamentləri, həmçinin İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Xocalı
faciəsinin bəşəriyyətə qarşı cinayət olması barədə bəyannamə qəbul edib.
Bütün bunları nəzərə alaraq, müəlliflər 1992-ci il fevralın 26-da Xocalıda baş verən hadisələrin
qınanması, bu qətliamın Azərbaycan əhalisinə qarşı törədilmiş soyqırımı kimi tanınması məsələlərinin
Ukraynanın Ali Radasının plenar iclasında səsverməyə çıxarılmasını xahiş ediblər.
AZƏRTAC
2021, 17 fevral
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Estoniya parlamentinin Azərbaycan ilə dostluq qrupu Xocalı soyqırımının 29-cu ildönümünə
dair bəyanat qəbul edib
Estoniya parlamentinin - Riyqikoqunun Azərbaycan ilə parlamentlərarası əlaqələr üzrə dostluq qrupu
Xocalı soyqırımının 29-cu ildönümü ilə bağlı bəyanat qəbul edib.
AZƏRTAC xəbər verir ki, qrupun üzvləri Azərbaycan xalqına Xocalı soyqırımının 29-cu ildönümü ilə
bağlı dərin hüznlə başsağlığı veriblər. Bəyanatda bildirilir ki, Azərbaycan xalqı Xocalı soyqırımında 600-dən
çox günahsız vətəndaşını itirib. Onların arasında çoxsaylı uşaq, qadın və yaşlı insan olub.
“Biz dinc Azərbaycan xalqına qarşı 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə törədilmiş insanlığa zidd
bu vəhşiliyin günahkarlarını qətiyyətlə pisləyirik. Bu vəhşilik aktının günahkarları məsuliyyətə cəlb edilməlidir.
Azərbaycan və Ermənistan arasında Qarabağ bölgəsindəki bütün hərbi fəaliyyətlərin dayandırılmasını
alqışlayırıq. Azərbaycan Respublikasının davamlı sülh, inteqrasiya və azad edilmiş ərazilərin inkişafı
istiqamətindəki səylərinə dəstəyimizi bildiririk”, - deyə bəyanatda vurğulanır.
Asiman Əsədov
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Tallin
AZƏRTAC
2021, 19 fevral
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Soydaşlarımız İsveç qanunvericilərini Xocalı soyqırımını tanımağa çağırıb
İsveçdə fəaliyyət göstərən İsveç-Azərbaycan Dərnəyi (SAF) ölkə parlamentini (Riksdaq) ötən əsrin
sonlarında ermənilər tərəfindən törədilmiş Xocalı soyqırımını tanımağa çağırıb.

Bu barədə AZƏRTAC-a Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsindən məlumat verilib.
SAF-ın sədri Sevda Dadaşovanın imzası ilə İsveç Riksdağına ünvanlanan bəyanatda bildirilib ki, 1992-ci
il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə erməni silahlı birləşmələri 366-cı motoatıcı alayın hərbçiləri ilə birlikdə
Xocalı şəhərinə hücum edərək dinc azərbaycanlılara qarşı dəhşətli soyqırımı törədiblər. Xocalı soyqırımı
nəticəsində 613 dinc sakinin (qadın, uşaq və qocalar olmaqla) öldürüldüyü, 487 nəfərin yaralandığı, 1275
nəfərin əsir götürüldüyü, 150 nəfərin itkin düşdüyü nəzərə çatdırılıb.
Qeyd edilib ki, bir sıra ölkələr, o cümlədən ABŞ-ın 22 ştatı tərəfindən Xocalı soyqırımı tanınıb.
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Bildirilib ki, isveçli parlamentarilərə müraciətin əsas məqsədi yerli ictimaiyyətə Azərbaycanın Dağlıq
Qarabağ bölgəsində ermənilər tərəfindən törədilən Xocalı soyqırımı ilə bağlı ətraflı məlumat vermək, bu qanlı
cinayətə hüquqi və siyasi qiymət verilməsinə nail olmaqdır.
Bu bəyanat ölkənin siyasi partiyalarına da göndərilib.
AZƏRTAC
2021, 20 fevral
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Azərbaycanın Rus İcması dünya ictimaiyyətindən Xocalı soyqırımının tanınmasını tələb edir
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin təşəbbüsü və Azərbaycan Diaspor Gəncləri (ADG) şəbəkəsinin
təşkilatçılığı ilə “Xocalı faciəsi: ürəklərdə sağalmayan yara” mövzusunda videokonfrans keçirilib.
Komitənin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Xocalı soyqırımı qurbanlarının əziz
xatirəsinin bir dəqiqəlik sükutla yad edilməsi ilə başlayan tədbir ADG-nin Rusiya üzrə koordinatoru İlahə
Ələkbərovanın moderatorluğu ilə aparılıb. Moderator 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Xocalıya
hücum edən erməni silahlı birləşmələrinin dinc azərbaycanlıları kütləvi şəkildə qətlə yetirdikləri barədə ətraflı
məlumat verib.
Xocalı sakini Anar Abdulov həmin dəhşətli gecə şahidi olduğu qanlı hadisələrdən danışıb. Bildirib ki,
erməni faşistləri bu qırğını törətməklə xalqımızın iradəsini sındırmaq, gözünü qorxutmaq məqsədi güdsələr də,
buna nail ola bilmədilər. “Bu ağrını hər zaman xatırladıq və daha da gücləndik. Bu cinayət onu törədənlərin
insani dəyərlərdən uzaq olduğunu ortaya qoydu, çünki müdafiəsiz qalan qadınların, qocaların və məsum
uşaqların soyuqqanlı və amansız şəkildə öldürülməsinə heç cür haqq qazandırmaq olmaz”, - deyə o bildirib.
Tədbirdə çıxış edən Moskvadakı Dövlət İdarəetmə Universitetinin professoru Sergey Qarnik,
Azərbaycanın Rus İcması (ARİ) sədrinin müavini Anastasiya Lavrina, Sankt-Peterburq Azərbaycanlı Gənclər
Birliyinin sədri Elman Manafov, Azərbaycan–Rus Gənclər Birliyinin idarə heyətinin üzvü Regina Kovaleva
bildiriblər ki, Xocalı soyqırımı azərbaycanlıları qorxutmaq, mülki əhalinin evlərini tərk etmələri üçün qəsdən
törədilmiş cinayət aktı olub. Onlar hər il 26 fevral tarixinin yalnız Azərbaycanda deyil, dünyanın bir çox
ölkələrində azərbaycanlılarla yanaşı, qeyri-insani münasibəti qəbul etməyən xeyirxah insanlar tərəfindən də yad
edildiyini, ölkəmizdəki rus gənclərinin öz həmvətənləri ilə birlikdə anım mərasiminə qatıldıqlarını,
azərbaycanlılara yaşadılan vəhşətin izlərinin yaddaşlardan heç zaman silinməyəcəyini vurğulayıblar.
“Əlimizdəki rəqəmlər də dəhşətlidir. Cinayətkarlar cəzalandırılana qədər hamımız özümüzü xocalılı
hesab etməliyik və dünya ictimaiyyəti tərəfindən Xocalıda törədilən soyqırımının tanınmasına nail olmalıyıq”, deyə Q.Lavrina söyləyib.
AZƏRTAC
2021, 22 fevral
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Soydaşlarımız Kanadanın Baş nazirini Xocalı soyqırımını tanımağa çağırıb
Kanadada fəaliyyət göstərən Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi bu ölkənin Baş naziri Castin Trüdonu 29 il
əvvəl erməni silahlı birləşmələri tərəfindən törədilmiş Xocalı soyqırımını tanımağa çağırıb.

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Tamella Severcanın rəhbərlik etdiyi
Mərkəzin adından Castin Trüdoya ünvanlanan məktubda 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Xocalıda
törədilənlər barədə ətraflı məlumat verilib. Qeyd edilib ki, erməni silahlı birləşmələri Xocalı şəhərinə hücum
edərək, dinc azərbaycanlılara qarşı dəhşətli soyqırımı törədiblər. Xüsusi amansızlıq və qəddarlıqla həyata
keçirilən kütləvi qırğın nəticəsində 613 dinc sakin (aralarında qadın, uşaq və qocalar olmaqla) öldürülüb, 1275
nəfər əsir götürülüb, 150 nəfər itkin düşüb.
Müraciətdə bildirilib ki, Kanadada yaşayan azərbaycanlı icması hər ilin fevralında bir araya gələrək
Xocalı soyqırımının günahsız qurbanlarının xatirəsini böyük kədərlə yad edir. Soydaşlarımız Baş naziri də
Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə ehtiram göstərməyə çağırıblar.
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Qeyd edək ki, eyni məzmunlu məktub Kanadanın Vankuver, Delta, Bernabi, Riçmond, Surrey, Lanqley
və Şimali Vankuver şəhərlərinin merlərinə də göndərilib.
AZƏRTAC
2021, 23 fevral
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Azərbaycan icması britaniyalı deputatları Xocalı soyqırımını tanımağa çağırıb
Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığında fəaliyyət göstərən Azərbaycan icması Xocalı
soyqırımının 29-cu ildönümü ərəfəsində Britaniya parlamentinin üzvlərinə müraciət edib.

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Ülvi Pepinova, Fəridə Pənahova,
Nərminə Məmmədova, Toğrul Bağırov və Vüsalə Kərimovanın imzası ilə ingilis parlamentarilərinə ünvanlanan
müraciətdə fevralın 26-da dünya azərbaycanlılarının tariximizin ən qara səhifələrindən birini, dərin ağrı və milli
sarsıntı olan Xocalı soyqırımının növbəti ildönümünü yad etdiklərini qeyd ediblər. Xocalı soyqırımını XX əsrin
ən dəhşətli kütləvi qırğını olan Srebrenitsa və Sonqmi ilə müqayisə edən soydaşlarımız erməni silahlı
qüvvələrinin dinc azərbaycanlılara qarşı törətdikləri amansız cinayət barədə ətraflı məlumat veriblər.
Azərbaycan icmasının üzvləri ingilis deputatları bu müraciəti İcmalar Palatasında səsləndirməyə, 26
fevral tarixini Xocalının anım günü elan etməyə, soyqırımı pisləyən qətnaməni imzalamağa, onu törədənlərin
Haaqadakı beynəlxalq tribunalda mühakimə olunmasını tələb etməyə çağırıblar.
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Soydaşlarımız, həmçinin beynəlxalq birliyi susmamağa, Xocalı soyqırımının icraçılarını qınamağa və
törətdikləri vəhşiliyə görə məsuliyyətə cəlb olunmalarını tələb etməyə səsləyiblər.
AZƏRTAC
2021, 23 fevral
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Azərbaycan diasporu Xocalı soyqırımı ilə bağlı Niderland parlamentinə müraciət edib
Niderland–Belçika Azərbaycanlıları Koordinasiya Şurası Niderland parlamentini və Senatını Xocalı
soyqırımını tanımağa çağırıb.
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Koordinasiya Şurasına daxil olan
diaspor təşkilatları adından Niderland parlamentinə ünvanlanan bəyanatda bildirilib: “XX əsrin sonunda erməni
silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın Xocalı şəhərində etnik və nifrət zəminində törətdikləri dəhşətli soyqırımına
indiyədək Niderland parlamentində hüquqi-siyasi qiymət verilməməsi təəssüf doğurur. Niderland Krallığı
dünyada demokratiya, ədalət və insan hüquqları üzrə aparıcı dövlət olduğundan ölkə parlamentinin Xocalı
soyqırımını müzakirəyə çıxarmasını tələb edirik. Ümid edirik ki, parlamentin səlahiyyət müddətinin başa
çatmasına qədər ədalət naminə bu müzakirələr gerçəkləşdirilə bilər”.
Xocalı soyqırımı barədə susmağın yeni cinayətlərin törədilməsinə zəmin yaratdığına diqqəti cəlb edən
soydaşlarımız niderlandlı deputatları insanlıq naminə susmamağa, günahsız insanlara qarşı törədilən soyqırımın
tanınması haqda məsələni parlamentin iclasında müzakirə etməyə çağırıblar.
AZƏRTAC
2021, 25 fevral
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Həmvətənlərimiz Finlandiya parlamentinə müraciət edib
Finlandiya Azərbaycanlıları Assosiasiyası və Azərbaycanlı Qadınlar Cəmiyyəti Xocalı soyqırımının 29cu ildönümü ərəfəsində Finlandiya parlamentinə, ölkənin insan hüquqları üzrə müvəkkilinə və Avropa
Parlamentində təmsil olunan fin deputatlara müraciət edib.

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Assosiasiyanın sədri Vasif Muradlı və
Azərbaycan Qadınları Cəmiyyətinin sədri Arzu Oqtayın imzaları ilə ünvanlanan müraciətdə XX əsrin böyük
faciəsi adlandırılan Xocalı soyqırımı barədə müfəssəl məlumat verilib.
Qeyd olunub ki, Ermənistanın təcavüzkar hərəkətləri bütün beynəlxalq konvensiyalara, qətnamələrə,
hüquq normalarına, prinsiplərinə və insanlığa ziddir. Ermənilərin törətdikləri soyqırımı təkcə azərbaycanlıları
deyil, dünyanın bütün tərəqqipərvər və vicdanlı insanlarını kədərləndirib.
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Dünyanın bir sıra ölkələrinin və ABŞ-ın 22 ştatının Xocalı soyqırımını rəsmən tanıdığını xatırladan
müəlliflər Finlandiya qanunvericilik orqanını da bu addımı atmağa çağırıblar: “İnanırıq ki, humanist dövlət kimi
Finlandiya bu hadisəyə və böyük fəlakətə biganə qalmayacaq, Xocalı qırğınına hüquqi-siyasi qiymət veriləcək
və o, insanlığa qarşı soyqırımı kimi dəyərləndiriləcək”, - deyə müraciətdə bildirilib.
AZƏRTAC
2021, 25 fevral
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Xocalı soyqırımını tanıyan ölkələrin sayı artır
Vəli İlyasov
İyirminci əsrdə bəşəriyyət Xocalı soyqırımı kimi dəhşətli faciə görməyib. Fevralın 26-na keçən gecə
dinc xocalıların üstünə zirehli texnika və artilleriya ilə hücum edən birləşmiş quldur qüvvələr şəhərin əliyalın
əhalisini insanlıqla bir araya sığmayan ən amansız şəkildə qırıb-çatdılar. Cəlladlar qocalara, körpə uşaqlara,
xəstələrə, qadınlara belə aman vermədilər. Birləşmiş qüvvələr ona görə deyirik ki, yüzlərlə erməni qanunsuz
yaraqlıları ilə birlikdə keçmiş sovet ordusunun Xankəndidə dislokasia olunan 366-cı motoatıcı alayı da bu
qanlı qırğında fəal iştirak edirdi. Bu alayın zabitlərindən bir çoxu ermənilər idi. Sonralar Ermənistanın müdafiə
naziri olmuş mayor Seyran Ohanyan alaydakı batalyonlardan birinin komandiri kimi günahsız xocalıların
qəddarlıqla öldürülməsinə şəxsən əmr vermiş və özü də bu çirkin əməllərin icraçılarından biri olmuşdu.
O zaman Azərbaycan informasiya blokadasına alındığından əsl həqiqətlər dünya ictimaiyyətindən gizli
saxlanılırdı. Ancaq bu, uzun sürmədi. 1993-cü ilin iyununda ulu öndərimiz Heydər Əliyev xalqın təkidli tələbi
ilə ikinci dəfə hakimiyyətə gələndən sonra dünya ölkələrinə Xocalıda baş verən qətliam haqqında müfəssəl
məlumatlar verildi. Prezident İlham Əliyevin on yeddi illik məqsədyönlü fəaliyyəti nəticəsində ermənilərin
azərbaycanlıların vəhşi obrazı haqqında yaydıqları 200 illik yalan informasiyalar puça çıxarıldı. Dünya
Azərbaycanın haqlı mövqeyini tanımağa və qəbul etməyə başladı. Artıq İslam Konfransı Təşkilatına
daxil 7 olan ölkə Xocalı soyqırımını rəsmi olaraq qəbul edib. Cənubi Amerika qitəsi ölkələrinin Xocalı
soyqırımını tanıması dövlətimizin bu istiqamətdə apardığı gərgin işin miqyasını aydın göstərir.
Meksika, Kolumbiya, Peru, Pakistan, Bosniya və Herseqovina, Rumıniya, Çexiya, Sudan,
İordaniya, Honduras, Qvatemala, Panama, Sloveniya və Cibuti parlamentləri də Xocalı soyqırımını
beynəlxalq hüquq normaları müstəvisində tanıyıblar.
Habelə ABŞ-ın artıq 21 ştatı - Massaçusets, Texas, Nyu Cersi, Meyn, Nyu Meksika, Arkanzas,
Corciya, Oklahoma, Tennesi, Pensilvaniya, Konnektikut, Florida, Missisipi, Vest Virciniya, İndiana,
Yuta, Nebraska, Havay, Montana, Arizona və Aydaho ştatlarının qanunverici orqanlarında da müvafiq
qətnamələr qəbul olunub. Bütün bunlar diplomatiyamızın dünyada haqq səsimizin eşidilməsində apardığı
məqsədyönlü işlərin fərəhli nəticəsidir və bu iş uğurla davam etdirilir.
Göründüyü kimi, zaman keçdikcə Xocalıda erməni vandalları tərəfindən törədilən vəhşiliklər və əsl
həqiqətlər dünya ölkələri tərəfindən olduğu kimi tanınır və ölkəmizin haqlı mövqeyi dövlətlər tərəfindən
qəstəklənir. Bu isə bizim düşmən üzərində ən böyük qələbələrimizdən biridir.
İki sahil.-2021.-25 fevral.-№36.-S.15.
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Xocalı soyqırımının tanıması üçün Avstriyanın Federal Kanslerinə çağırış edilib
Avstriya-Azərbaycan Mədəniyyət və İş Adamları Dərnəyi (AZER-DER) Xocalı soyqırımının 29-cu
ildönümü ilə əlaqədar Avstriya hökumətinə müraciət edib.

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, AZER-DER-in sədri Yardım Günəşin
imzası ilə ölkənin Federal Kansleri Sebastian Kurtsa və hökumətin 14 nazirinə ünvanlanan məktubda 1992-ci il
fevralın 25-dən 26-na keçən gecə erməni hərbi birləşmələrinin keçmiş sovet ordusunun 366-cı motoatıcı
alayının hərbçiləri ilə birlikdə Azərbaycanın Xocalı şəhərinin dinc əhalisinə qarşı soyqırımı törətdikləri barədə
müfəssəl məlumat verilib. İnsanlığa zidd olan bu cinayətə görə Ermənistanın məsuliyyət daşıdığı qeyd edilib.
Ermənistanın keçmiş prezidenti Serj Sarkisyanın Xocalıdakı soyqırımı zamanı Azərbaycan ərazilərindəki qeyriqanuni silahlı birləşmələrə başçılıq etdiyi vurğulanıb. Onun “Xocalıya qədər azərbaycanlılar düşünürdülər ki,
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ermənilər mülki əhaliyə əl qaldıra bilməz. Biz bu stereotipi qırdıq” fikrinin Xocalıdakı cinayətin əsl
müqəssirlərinin kimliyinə şübhə yeri qoymadığı diqqətə çatdırılıb.
AZER-DER-in sədri Avstriya hökumətini və beynəlxalq birliyi Xocalı soyqırımını pisləməyə və tanımağa
çağırıb. Qeyd edib ki, bu addım Azərbaycan və Ermənistan xalqlarının sülh şəraitində dinc yanaşı yaşamasına
töhfə verə bilər.
AZƏRTAC
2021, 26 fevral
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“Xocalı soyqırımının tanınması Azərbaycanın xarici siyasətinin əsas istiqamətlərindəndir”
Gülyana
“1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə erməni silahlı dəstələri SSRİ dövründə Xankəndi
şəhərində yerləşdirilmiş 366-cı motoatıcı alayının zirehli texnikası və hərbi heyətinin köməkliyi ilə Xocalı
şəhərində dəhşətli qırğın törətdilər. Bu vəhşilik nəticəsində son yüz ilin ən dəhşətli soyqırımlarından biri
törədildi, 613 nəfər dinc insan-uşaqlar, qadınlar, qocalar vəhşicəsinə öldürüldülər. Lakin onların qanı
yerdə qalmadı”. Bunu “Səs” qəzetinə açıqlamasında ANAP-ın sədri Abutalıb Səmədov bildirib.
Onun sözlərinə görə, Azərbaycanın möhtəşəm qələbəsi ilə başa çatan ikinci Qarabağ müharibəsində qətlə
yetirilən günahsız insanların intiqamı qəhrəman ordumuz tərəfindən alındı: “Erməni faşist ordusu darmadağın
edildi, döyüş meydanında minlərlə ölü hərbçi buraxan düşmənlərimiz tarixlərinin ən dəhşətli məğlubiyyətini
yaşadılar. Azərbaycan bu soyqırımın dünyada tanıdılması istiqamətində məqsədyönlü iş aparır. Hazırda Xocalı
soyqırımının tanınması Azərbaycanın xarici siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri kimi müəyyənləşdirilmişdir.
Məhz bu fəaliyyətin nəticəsində Xocalı qırğınını tam səviyyədə soyqırım kimi Pakistan və Sudan tanıyır.
Faciəni parlament səviyyəsində qətliam kimi Meksika, Kolumbiya, Çexiya, Bosniya və Herseqovina, Cibuti,
Peru, Honduras, Panama, İordaniya, Rumıniya və Şotlandiya tanıyır. İndiyədək ABŞ-ın 22 ştatı Xocalını
qətliam kimi tanıyan sənəd qəbul edib. Ancaq bu nəticələr bizi arxayınlaşdırmamalıdır. Fəaliyyətimizi daha da
gücləndirməli və digər dünya dövlətlərinin bu soyqırımı tanıması üçün əlimizdən gələni etməliyik”.
Səs.-2022.-19 fevral.-№32.-S.14.

347

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

XX əsrin faciəsi Xocalı soyqırımı

Misirli tədqiqatçı: İslam ölkələrinin hər biri Xocalı qırğınını soyqırımı kimi tanımalıdır
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin parlamentləri Xocalı qırğınının soyqırımı kimi tanınması və
bu ağır cinayətin təqsirkarlarının Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi qarşısında cavab verməsi məsələlərində daha
təkidli davranmalıdır.
Bu fikirləri AZƏRTAC-a açıqlamasında Asiya və Yaxın Şərq üzrə tədqiqatçı, “Qarabağ: Qafqazda sülhə
aparan yol” və “Dəmir yumruq...2020-ci ilin Qarabağ müharibəsi” adlı kitabların müəllifi Əhməd Əbdo Tərabik
söyləyib.
Misirli tədqiqatçı deyib: “Artıq Xocalı soyqırımının 30-cu ildönümünü qeyd edirik. Təəssüf ki,
beynəlxalq ictimaiyyətin bu faciəyə münasibəti hələ də ikili standartlar çərçivəsindən kənara çıxmır. Bəzi
qaynar nöqtələrdə baş verən qırğınlarla bağlı səslərini ucaldan siyasi güclər Xocalıya münasibətdə susur və
mülki əhaliyə qarşı törədilmiş bu qanlı faciənin təqsirkarlarının cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması üçün
yetərincə tədbir görmürlər. Ermənilərin Xocalıda amansızcasına qətlə yetirdikləri 613 azərbaycanlı, o cümlədən
uşaq, qadın və ahıl insanların qanı yerdə qalmamalıdır.
Sevindirici haldır ki, Azərbaycan Ordusu 44 günlük Vətən müharibəsində işğal olunmuş əraziləri düşmən
tapdağından azad etdi. Mən bu müharibədə möhtəşəm Qələbəni öz kitabımda xronoloji ardıcıllıqla ərəbdilli
oxuculara çatdırmışam. Bu şanlı Zəfərdən sonra Azərbaycanın İslam dünyasında nüfuzu daha da artıb. Artıq
əvvəllər erməni işğalı və Xocalı soyqırımı barədə həqiqətləri siyasi və ya iqtisadi mülahizələrə görə danışmağa
tərəddüd edən bəzi müsəlman dövlətləri arasında da bu məsələlərə dair müəyyən bir konsensus mövcuddur. Bu
yeni reallıqdır və Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin müdrik siyasətinin nəticəsidir. İndi İslam ölkələrində
də aydın başa düşürlər ki, Ermənistan və onun havadarları qüdrətli Azərbaycan dövləti və Ordusu qarşısında
acizdirlər. Belə olan şəraitdə, düşünürəm ki, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin hamısının qanunverici
orqanları Xocalı soyqırımının tanınması ilə bağlı hərəkətə keçməlidir”.
O qeyd edib ki, Azərbaycanın Misirdəki dostları Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsini ehtiramla anır,
bəşəriyyətə qarşı törədilmiş bu cinayətin təqsirkarlarının cəzalandırılmasını tələb edirlər.
Oqtay Bayramov,
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Qahirə
AZƏRTAC
2022, 22 fevral
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