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Azərbaycan xalqının tarixinə 1992-ci il fev
ralın 25-dən 26-na keçən gecə Xocalı faciəsi
kimi daxil olmuşdur. Ermənistan silahlı qüv
vələri bütün beynəlxalq hüquq normalarına
zidd olaraq, keçmiş sovet ordusunun Xankən
di şəhərində yerləşən 366-cı motoatıcı alayının
şəxsi heyətinin iştirakı ilə yatan şəhərə hücum
edərək azərbaycanlılara qarşı soyqırım aktını
törətmişlər.
Bu hərbi təcavüz zamanı Xocalı ağır hərbi
texnikadan şiddətli atəşlər nəticəsində darma
dağın edilmiş, dinc sakinlərə amansızcasına
divan tutulmuşdur. Bir neçə saat ərzində 613
soydaşımız, o cümlədən 106 qadın, 63 uşaq və
70 qoca xüsusi qəddarlıqla qətlə yetirilmiş, me
yitlər üzərində təhqiredici hərəkətlərə yol veril
mişdir. Həmin kütləvi qırğın həyata keçirilər
kən 8 ailənin həyatına son qoyulmuş, 25 uşaq
hər iki valideynindən, 130 uşaq isə valideynlə
rinin birindən məhrum edilmiş, 487 dinc Xocalı
sakini ağır yaralanmış və 1275 nəfər girov götü
rülmüşdür. Girov götürülənlərdən 150 nəfərin
taleyi indiyədək məlum deyil.

ON SOZ

Xocalı soyqırımı erməni millətçilərinin son yüz ildən artıq dövr
də azərbaycanlılara qarşı həyata keçirdikləri soyqırımı və etnik təmiz
ləmə siyasətinin yeni mərhələsini təşkil etmişdir. Xocalı şəhərində tö
rədilmiş cinayətlərin xarakteri və miqyası bu soyqırımı aktının BMT
Baş Məclisinin 1948-ci il 9 dekabr tarixli 260 A (III) saylı qətnaməsi ilə
qəbul edilmiş "Soyqırımı cinayətinin qarşısmm almması və cəzalan
dırılması haqqında" Konvensiyada ifadə olunmuş tərifə tam uyğun
gəldiyini sübut edir. Qabaqcadan planlaşdırılmış kütləvi və amansız
qırğın aktı həmin ərazidə yaşayan insanları məhz azərbaycanlı olduq
larına görə tamamilə məhv etmək niyyəti ilə törədilmişdir.
Xocalı həqiqətlərinin beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılmasının ta
rixi-siyasi zərurəti Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü,
Azərbaycan əhalisini qırmaq və qovmaqla ərazisinə sahib çıxmaq kimi
məkrli, istilaçılıq siyasətini dünyaya göstərməklə bağlıdır. Xocalı soy
qırımının beynəlxalq aləmdə tanıdılması Azərbaycan torpaqlarmm
20 faizinin Ermənistan tərəfindən işğal olunması həqiqətinin dünya
miqyasında bilinməsi baxımından əhəmiyyətlidir. Problemin ideolo
ji tərəfi də xüsusi aktuallıq kəsb edir. Son illər ermənilərin xarici öl
kə parlamentlərinə qondarma "erməni soyqırımı"nı təsdiq etdirmək,
Azərbaycana qarşı işğalçılıq siyasətinə bəraət qazandırmaq, hətta tö
rətdikləri Xocalı soyqırımına görə günahı Azərbaycanın üstünə yıx
maq məqsədilə apardıqları təbliğatm əsl mahiyyətinin ifşa olunması
Azərbaycanın xarici siyasətinin əsas istiqamətlərindən biridir.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycanda yenidən haki
miyyətə qayıdışından sonra Xocalıda ermənilərin törətdiyi vəhşiliyə
mahiyyətinə görə qiymət verilmişdir. 1994-cü ilin fevralmda Hey
dər Əliyevin təşəbbüsü ilə Azərbaycan Respublikasmm Milli Məclisi
Xocalıda baş vermiş hadisələri təhlil edərək, ermənilərin törətdikləri
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əməllərin azərbaycanlılara qarşı soyqırımı olduğunu beynəlxalq hü
quq məsuliyyəti baxımından təsbit etmiş və 26 fevral tarixinin "Xocalı
soyqırımı günü" kimi qeyd olunması haqqında qərar vermişdir. Məhz
Heydər Əliyevin hakimiyyəti illərində Xocalı soyqırımının dünyaya
bəyan edilməsi sahəsində olduqca əhəmiyyətli işlərin görülməsinə
başlanmışdır.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin haki
miyyəti illərində Xocalı soyqırımının beynəlxalq səviyyədə tanınması
istiqamətində ardıcıl fəaliyyət davam etdirilmişdir. Azərbaycan Res
publikası Prezidenti İlham Əliyevin "Xocalı soyqırımının iyirminci il
dönümü haqqında" Sərəncamında (17 yanvar 2012-ci il) Azərbaycan
dövlətinin Xocalı soyqırımının beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən ta
nınması istiqamətində fəaliyyətini davam etdirməsinin əhəmiyyəti bir
daha vurğulanır.
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi də bu məsələ ilə əla
qədar xüsusi bəyanatlar və müraciətlər qəbul etmiş, beynəlxalq təş
kilatları, dünya ölkələrinin parlamentlərini və hökumətlərini Xocalı
soyqırımını tanımağa çağırmışdır.
Azərbaycan dövlətinin icra hakimiyyəti və qanunvericilik haki
miyyəti Xocalı soyqırımının mahiyyətinə dair mövqeyini qəti şəkildə
müəyyən etmiş, siyasi və hüquqi görüşlərini müxtəlif vəsilələrlə ifadə
etmiş və bu gün də etməkdədir. Xocalı soyqırımının tanınması, Xo
calıda baş vermiş erməni vandalizminin mahiyyəti barədə indiyədək
kifayət qədər sənəd, müraciət və bəyanatların qəbul edildiyi, soyqırı
mın tanınması üçün çoxsaylı təbliğat tədbirlərinin həyata keçirildiyi
məlumdur. Bütün bunlar Xocalı soyqırımının beynəlxalq aləmdə tanı
dılması üçün mühüm baza rolunu oynayır.
Etiraf etmək lazımdır ki, coğrafi göstəricilərinə, təbii ehtiyat
larına görə dünyanın inkişaf etmiş dövlətləri üçün "cəlbedici" olan
Azərbaycana daha çox öz siyasi, iqtisadi maraqlarmı güdən böyük
dövlətlər tərəfindən "can yandırılması" - Xocalı cinayətkarlarının if
şasına yardım edilməsi o qədər də asan məsələ deyil. Hələ bu cina
yəti törədənlərin güclü diaspor fəaliyyətinə, bəzi dövlətlərin maliyyə
dəstəyinə malik ermənilər olması və digər inkaredilməz faktın - dini
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faktorun mövcudluğu nəzərə almarsa, bu, məsələnin həlimi bir qədər
də mürəkkəbləşdirir.
Xocalı soyqırımının dünya miqyasında tanıdılması üçün indi
yədək görülmüş işlər artıq müsbət nəticələr verməyə başlayıb. İslam
Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərin Parlament İttifaqının, Mek
sika və Pakistan parlamentlərinin müvafiq qərarları ilə ermənilərin
azərbaycanlılara qarşı Xocalıda törətdikləri qırğm soyqırımı aktı- ki
mi qəbul olunub. Xüsusilə beynəlxalq təşküatlar çərçivəsində həyata
keçirilən "Xocalıya ədalət-Qarabağa azadlıq" beynəlxalq kampaniyası
ciddi perspektivləri ilə diqqəti cəlb edir. Bütün bunlar məqsədyönlü
və ardıcıl fəaliyyətlə lazımi nəticənin əldə oluna biləcəyini göstərir.
Xocalı soyqırımının beynəlxalq aləmdə tanıdılması istiqamə
tində görülən işlərdə siyasi mülahizələrlə yanaşı, beynəlxalq hüquqa
əsaslanmağın vacibliyi də qeyd olunmalıdır. Xüsusilə nəzərə almaq
lazımdır ki, mövcud beynəlxalq hüquqi aktlar da Xocalı faciəsinin soy
qırımı kimi tanınmasına tam əsaslar yaradır. Digər tərəfdən, dünya
dövlətlərinin təcrübəsində rast gəlinən soyqırımıları ilə müqayisədə
Xocalı soyqırımının yaxm keçmişdə baş verməsi və onu törədənlərin
əksəriyyətinin bu gün həyatda olmaları da ümidverici amillərdəndir.
Sözsüz ki, Xocalı soyqırımının beynəlxalq aləm tərəfindən ta
nınması üçün görülən işlər və göstərilən səylərin daha da artırılması
Azərbaycan dövlətinin öz məqsədinə çatması baxımından zəruridir.
Artıq konkret nəticələrin əldə olunması bu istiqamətdə görüləcək iş
lərə yeni dinamizm gətirmişdir. Bu baxımdan, təbliğatın hədəfində
dövlətlərin və regionların xüsusiyyətlərinə görə təsnif edilməsinin və
təbliğatın bu xüsusiyyətlər nəzərə almaraq, həyata keçirilməsinin va
cibliyi bir daha diqqəti cəlb edir.
Azərbaycan Xocalı soyqırımının dünya ictimaiyyəti tərəfindən
tanınması üçün təbliğat fəaliyyətində çoxşaxəli və ardıcıl siyasət hə
yata keçirməlidir. Uzun müddət bu istiqamətdə atılan əmin addımlar
uğurlu nəticələrin təminatı olacaqdır.
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SOYQIRIMI CİNAYƏTİ

Hər hansı milli, etnik, irqi və ya dini qrupun tam və ya qismən
məhv edilməsi ilə törədilən bir sıra hərəkətlər soyqırımı adlanır. 1948ci ildən etibarən soyqırımı BMT tərəfindən beynəlxalq cinayət kimi
tanınmışdır. Bəşəriyyət tarixində çoxsaylı soyqırımı cinayətlərinə rast
gəlinmişdir. Bu əsasən, müharibələr, yürüşlər, daxili etnik və dini toq
quşmalarla müşayiət olunmuşdur.
Soyqırımı cinayəti üçün xarakterik məsələlərdən biri onun ta
nınması ilə bağlı beynəlxalq praktikada mövcud olan problemlərdir.
Çünki heç bir dövlət özü tərəfindən və ya özündən əvvəlki nəsillərin
törətdiyi cinayəti asanlıqla etiraf etmək istəmir. Bu çox vaxt dövlətin
beynəlxalq nüfuzuna xələl gəlməsi və maddi təzminatın ödənilməsi
ilə əlaqədar olur. Soyqırımı cinayətinin hər hansı bir dövlət tərəfindən
tanınması onun törədilməsində ittiham edilən digər dövlət üçün ya
ranan məsuliyyət baxımından və dövlətlər arasındakı münasibətlərə
təsir baxımından tanıyan dövlət üçün də müəyyən mənada məsuliy
yət yaradır. Həmçinin, uzun müddət əvvəl hər hansı bir dövlətin tö
rətdiyi soyqırımı cinayətinə görə onun hazırkı varisinin məsuliyyət
daşıması, təbii ki, heç bir dövlət üçün arzuolunan deyil.
Soyqırımı əməlinin tanınmasının dövlətin beynəlxalq aləmdəki
nüfuzundan, tanıdılmanın həyata keçirilmə səviyyəsindən, digər dövlətlərdəki lobbiçilik siyasətinin effektivlik səviyyəsindən, həmçinin,
əsasən kiçik dövlətlər üçün müəyyən böyük dövlətin himayəsində ol
masından asılılığı inkaredilməzdir. Bu baxımdan, bu ciddi beynəlxalq
cinayətin tanınması bir çox hallarda tarixi motivlərdən çox müasir si
yasi ambisiyalardan asılı olur.

X O CA U SOYQIRIMININ BEYNƏLXALQ
SƏVİYYƏDƏ TANIDILMASI İSTİQAMƏTİNDƏ
ÖLKƏDƏ GÖRÜLMÜŞ İŞLƏRİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

Xocalı soyqırımı günü ərəfəsində ölkə mətbuatında, son illərdə
isə beynəlxalq media orqanlarında da Xocalı faciəsinin səbəbləri və
mahiyyəti ilə bağlı bir sıra olduqca vacib məsələlər ətrafında mübahi
sələr və müzakirələr getməkdədir. Bütün bu yerli və xarici media orqanlarmdakı materiallarda bir cəhət xüsusilə qabarıq şəkildə diqqəti
cəlb edir: Azərbaycana düşmən qüvvələr, ilk növbədə Ermənistan çox
ciddi-cəhdlə təbliğat aparır ki, bu faciənin törədilməsində ermənilərin
heç bir rolu olmayıb. Bu, əlbəttə, növbəti erməni uydurması və sax
takarlığıdır. Son vaxtlar erməni təbliğatı keçmiş Sovet xüsusi xidmət
orqanlarının ermənilərlə bərabər Sumqayıtda törətdikləri təxribatları
ermənilərə qarşı "soyqırımı" kimi beynəlxalq ictimaiyyətə sırımağa
çalışır, bu növbəti erməni uydurması əsasən Azərbaycanın son illərdə
Xocalı soyqırımının dünyada tanıdılması istiqamətində atdığı addım
lardan Ermənistanın keçirdiyi narahatlıqla bağlıdır.
Xocalı soyqırımı törədildiyi zaman Azərbaycanın əsas problemi
ölkədə normal hakimiyyətin olmaması və bunun dəhşətli fəsadları idi
ki, ermənilər bundan istifadə etdilər və Xocalıdakı köməksiz əhalimizi
özlərinə məxsus xüsusi amansızlıqla qətliam etdilər. İnsanlığın ortaq
vicdanına qara ləkə olan bu cinayətin təşkilatçıları bu vandalizmi tö
rətməkdən qürur duyduqlarmı etiraf etməkdən belə çəkinmədilər.
İllər ötdükcə bu problemə dair yeni faktlar, təfsilatlar üzə çıxır və
bu, davam edəcəkdir. Bu şəraitdə Azərbaycan təbliğatı yuxarıda qeyd
olunan məsələlərə konkret, birmənalı və inandırıcı cavablar verməli
dir ki, bu faciə ətrafındakı spekulyasiyalara son qoyulsun və bu işlərlə
Xocalı soyqırımının beynəlxalq aləmdə tanınmasına əhəmiyyətli töhfə
verilsin. Başqa sözlə, Xocalı soyqırımı ilə bağlı fikir ayrılıqlarına bir
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dəfəlik nöqtə qoyulması soyqırımı faktının beynəlxalq səviyyədə tanı
dılması baxımından böyük əhəmiyyətə malikdir.
Xocalı soyqırımı ilə bağlı indiyə qədər ölkədə qəbul olunmuş
sənədlərin araşdırılması göstərir ki, bu sahədə az iş görülməmişdir.
Burada vacib olan ən əhəmiyyətli məsələ, fikrimizcə, qəbul olunmuş
sənədlərin sırasmda Xocalı faciəsinin soyqırımı kimi tanınması barə
də Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 1994-cü il fevralın 24-də
qəbul etdiyi "Xocalı soyqırımı (genosidi) günü haqqında" Azərbaycan
Respublikası Müli Məclisinin qərarıdır, başqa sözlə parlamentin qə
bul etdiyi bu sənəddə birmənalı olaraq Xocalı faciəsi soyqırımı kimi
tanmır. Bu, belə olduğu halda bəzi dairələrdə Azərbaycan dövlətinin
Xocalı soyqırımı haqqında hüquqi anlayışının tam olaraq müəyyənləşdirilmədiyini iddia edənlərin mövqeyi tamamilə əsassızdır. Eyni
zamanda bu iddialar əslində Azərbaycanın mənafelərinə zərər vurur,
onsuz da yuxarıda deyildiyi kimi, erməni təbliğatı elə Azərbaycan
mediasmda ötən illər ərzində Xocalı faciəsinin mahiyyəti barədə get
miş əsassız fikirlərə istinad edərək, bu faciənin məsuliyyətini boynun
dan atmağa çalışır, azərbaycanlıların özlərini ittiham edir və s. Bunun
müqabilində, əlbəttə, Azərbaycan təbliğatı problem barədə erməni
uydurmalarının mahiyyətini dünya ictimaiyyətinə çatdırmalıdır, bu
istiqamətdə sistemli və davamlı fəaliyyət göstərilməlidir.
Bir həqiqətdir ki, Azərbaycan dövlətinin icra hakimiyyəti və qa
nunvericilik hakimiyyəti bu məsələ ilə bağlı hüquqi görüşlərini müx
təlif vəsilələrlə ifadə etmiş və bu gün də etməkdədir. Xocalı soyqırımı
nın tanınması, Xocalıda baş vermiş erməni vandalizminin mahiyyəti
barədə indiyədək kifayət qədər normativ-hüquqi sənəd, müraciət və
bəyanatların qəbul edildiyi, soyqırımının tanınması üçün çoxsaylı təb
liğat tədbirlərinin həyata keçirildiyi məlumdur.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycanda ikinci dəfə ha
kimiyyətə gəlişindən sonra Xocalı soyqırımının dünyaya bəyan edil
məsi sahəsində olduqca əhəmiyyətli işlərin görülməsinə başlanmış
və bu proses sonrakı illərdə də davam etmişdir. Bu istiqamətdə Azər
baycan Respublikasının Prezidentinin səlahiyyətlərini icra edən Azər
baycan Respublikası Ali Sovetinin Sədri Heydər Əliyevin gördüyü ilk
8
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işlərdən biri 18 avqust 1993-cü il tarixində BMT Təhlükəsizlik Şurası
nın sədrinə və BMT-nin baş katibinə ünvanlandığı məktubdur ki, bu
məktub Xocalı qırğmı ilə bağlı həqiqətlərin dünya birliyinin diqqətinə
çatdırılması baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Məhz Heydər
Əliyevin təşəbbüsü ilə 1994-cü ilin fevralında Azərbaycan Respubli
kasının Milli Məclisi Xocalıda baş vermiş hadisələri geniş təhlil edə
rək, ermənilərin törətdikləri əməllərin azərbaycanlılara qarşı həyata
keçirilmiş soyqırımı olduğunu hüquqi cəhətdən təsbit etmişdir. Azər
baycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin bu sahədə gör
düyü işlər sırasmda "Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə sükut
dəqiqəsi elan edilməsi haqqında" Sərəncamı (25 fevral 1997-ci il) və
"Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında" (26 mart 1998-ci il) Fərmanı
da qeyd edilməlidir. Ümummilli liderin xüsusilə 1998-ci il 26 mart ta
rixli fərmanı tarixi həqiqətlərin üzə çıxmasına və öz yerini tutması
na təkan vermişdir. Bu mühüm sənəddə tariximizdə ilk dəfə olaraq,
azərbaycanlılara qarşı törədilmiş kütləvi qırğınların - soyqırımılarının
9
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rəsmən adı çəkilmiş, Cənubi Qafqaz miqyasında xalqımıza qarşı apa
rılmış etnik düşmənçilik siyasətinin kökləri açılmış, beləliklə, bu prob
lemin həlli baxımından Azərbaycan təbliğatı üçün lazım olan strateji
yanaşmanın əsas istiqamətləri müəyyən edilmişdir. Azərbaycan Res
publikası Prezidenti Heydər Əliyevin Xocalı soyqırımının ildönümü
ilə əlaqədar 24 fevral 2001-ci il tarixində Azərbaycan xalqma müra
ciəti isə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və Xocalı soyqırımı həqiqətlərinin
beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılmasını bir vəzifə kimi müəyyən edir:
"Bizim - bugünkü Azərbaycan rəhbərliyinin və ölkə vətəndaşlarının
qarşısmda dünya siyasi dairələri və beynəlxalq ictimaiyyət üçün Xo
calı faciəsinin, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi, Dağlıq Qarabağ
probleminin obyektiv mənzərəsini yaratmaq, xalqımıza qarşı törədi
lən cinayətlərin xarakterini və miqyaslarını bütün çılpaqlığı ilə açıb
göstərmək, məzlum, əzabkeş cildinə girmiş erməni millətçilərinin əsl
simasmı ifşa etmək vəzifələri durur. Bu, həm soyqırımı qurbanlarının
xatirəsi önündə müqəddəs borcumuzdur, həm də insanlığa belə zidd
hərəkətlərin dünya təcrübəsindən götürülməsi üçün zəruridir".
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin haki
miyyəti illərində Xocalı soyqırımının beynəlxalq səviyyədə tanınması
istiqamətində ardıcıl fəaliyyət davam etdirilmişdir. Azərbaycan Pre
zidenti İlham Əliyevin "Xocalı soyqırımının 15-ci ildönümü mü
nasibətilə Azərbaycan xalqına m üraciətində bu sahədə görülən
tədbirlərin daha əhatəli, planlı şəkildə aparılmalı və əlaqələndirilməli
olduğunun vurğulanması, bu işdə Azərbaycan və türk diaspor təşki
latlarının yeni yaradılan birliyi, fəaliyyətinin əlaqələndirilməsinin zə
ruriliyinin qeyd olunması Azərbaycan dövlətinin bu məsələyə verdiyi
əhəmiyyətin göstəricisidir.
Azərbaycan Respublikası Prezidenti ilham Əliyevin "Xocalı soy
qırımının iyirminci ildönümü haqqında" Sərəncamı (17 yanvar 2012-ci
il) isə Azərbaycan dövlətinin Xocalı soyqırımının beynəlxalq ictimaiy
yət tərəfindən tanınması istiqamətində fəaliyyətini davam etdirməsi
nin əhəmiyyətini bir daha vurğulayır: "Azərbaycanlılara qarşı erməni
şovinist dairələrinin XIX-XX əsrlərdə mərhələ-mərhələ həyata keçirdi
yi etnik təmizləmə siyasətinin tərkib hissəsi olan Xocalı soyqırımı haq
qında həqiqətlər dünya ictimaiyyətinə, xarici ölkələrin parlamentləri
nə çatdırılmalı, Azərbaycan xalqının və ümumən insanlığın əleyhinə
yönəldilmiş bu son dərəcə ağır hərbi cinayət beynəlxalq miqyasda öz
hüquqi-siyasi qiymətini almalıdır".
Azərbaycan Respublikasmm parlamenti də bu sahədə mühüm
addımlar atmışdır. Belə ki, Xocalı soyqırımından sonra "Azərbaycan
Respublikasmm Qarabağın dağlıq hissəsində vəziyyət, Xocalı genosidi və respublikada ictimai-siyasi şərait haqqında" (25 mart 1992-ci
il), "Bakı şəhərində Xocalı şəhidlərinin xatirəsini əbədiləşdirmək haq
qında" (17 aprel 1992-ci il), Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin
"Dağlıq Qarabağda, o cümlədən Xocalıda soyqırımı hadisələrinin təf
silatını aydınlaşdıran deputat istintaq komissiyasınm işinin yekunları
barədə" (17 fevral 1993-cü il), "Xocalı soyqırımı (genosidi) günü haq
qında" (24 fevral 1994-cü il), "Xocalı soyqırımının 15 illiyi ilə əlaqə
dar" (27 fevral 2007-ci il) qərarları kimi sənədlər qəbul olunmuşdur.
Bütövlükdə Azərbaycan parlamenti 1992-2007-ci illərdə Xocalı soyqı
rımı ilə bağlı 11 qərar və digər sənədlər qəbul etmişdir. Xüsusilə qeyd
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etmək lazımdır ki, Milli Məclisin Sədri Oqtay Əsədovun təklifi əsasın
da Xocalı soyqırımı ilə bağlı materialların toplanılması, öyrənilməsi,
ümumiləşdirilməsi və yayılması məqsədilə Azərbaycan Respublikası
Milli Məclisinin 27 fevral 2007-ci il tarixli "Xocalı soyqırımının 15 illiyi
ilə əlaqədar" qərarı ilə Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi ya
nında informasiya-tədqiqat mərkəzi yaradılmışdır.
Bütün bu sənədlər onu göstərir ki, Azərbaycan dövləti hər za
man bu məsələyə münasibətini bildirmiş, Xocalı soyqırımının dünya
ictimaiyyəti tərəfindən də soyqırımı kimi tanınması üçün Azərbaycan
diasporu və xaricdə fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatları ilə
iş aparmışdır. Azərbaycan dövləti Xocalı faciəsini rəsmən soyqırımı
kimi tanımışdır. "Dağlıq Qarabağda, o cümlədən Xocalıda soyqırımı
hadisələrinin təfsilatını aydınlaşdıran deputat istintaq komissiyasının
işinin yekunları barədə" Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin qə
rarının 1-ci maddəsində "Xocalıda baş vermiş hadisələrin Azərbaycan
Respublikası Ali Sovetinin 1992-ci il 25 mart tarixli qərarı ilə soyqırımı
kimi qiymətləndirilməsi təsdiq edilsin" ifadəsi yer almaqdadır. Milli
Məclisin 24 fevral 1994-cü il qərarında bildirilir: "1992-ci il fevralın
26-sı Xocalı faciəsi xalqımıza qarşı törədilmiş soyqırımı - genosiddir.
1992-ci il fevralın 26-da erməni təcavüzkarları tərəfindən törədilmiş,
Azərbaycan xalqmm milli faciələrindən və bəşər tarixinin qanlı səhi
fələrindən biri olan Xocalı hadisələri hər il fevralm 26-da "Xocalı soy
qırımı günü" elan olunsun və bu barədə beynəlxalq təşkilatlara məlu
mat verilsin".
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Xocalı faciəsi ilə bağlı
qəbul etdiyi bütün sənədlərdə soyqırımı ifadəsindən istifadə edilməsi
onu göstərir ki, Xocalıda soyqırımının baş verməsi Azərbaycan döv
ləti tərəfindən mütləq şəkildə qəbul olunur, bu soyqırımı Azərbaycan
xalqına qarşı törədilib və Milli Məclisin kənar müşahidəçi kimi qanun
qəbul edərək, bu hadisəni sırf soyqırımı faktı kimi qiymətləndirmə
sinə ehtiyac yoxdur. Qanunun qəbulunun zəruriliyi ilə bağlı fikirlə
rə əks-arqument kimi İsrailin Holokosta, Ermənistanın isə qondarma
erməni soyqırımına münasibətdə rəsmi mövqeyi misal göstərilə bilər. israil Knesseti Holokostu rəsmən tanıyan qanun qəbul etməsə də,
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1951-ci il 12 apreldə Knessetin qəbul etdiyi qətnamə ilə 27 aprel Holokost qurbanlarının anım günü kimi qeyd edilir. Ermənilərin "soyqırımı,/ iddiaları təhlil edildiyi zaman da, Ermənistan parlamentinin
qondarma erməni soyqırımını tanıyan qanun qəbul etmədiyi məlum
olur. Lakin hər iki ölkənin beynəlxalq aləmdə təbliğat prosesinə nəzər
saldıqda, uğurlu nəticələr əldə etdikləri müşahidə edilir.
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Xocalı faciəsini soyqı
rımı kimi tanıyan qərarlarından sonra yenidən eyni mahiyyətli qərarm
qəbul edilməsi soyqırımının dünya ictimaiyyəti tərəfindən tanınması
prosesində inandırıcı olmaz və ciddiyyətini zədələyə bilər. Bunun əvə
zində, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Xocalı soyqırımı mə
sələsini ölkə daxilində və beynəlxalq aləmdə gündəmdə tutmaq üçün
Xocalı soyqırımı ərəfəsində ölkə və dünya ictimaiyyətinə müraciətlər
və bəyanatlar qəbul etməsi daha məqsədəuyğun sayıla bilər. Konkret
olaraq, Milli Məclisin Xocalı soyqırımının 20 illiyi ilə əlaqədar qəbul
edəcəyi qərar həm soyqırımı faktının bir daha təsdiq edilməsi, həm də
bu soyqırımının beynəlxalq səviyyədə tanıdılması və günahkarların
məsuliyyətə cəlb olunması istiqamətində Azərbaycanın dövlət və qey
ri-dövlət qurumlarmm, qeyri-hökumət təşkilatlarmm qarşısında du
ran vəzifələrin, həyata keçirilməli olan işlərin bir daha qeyd olunması
baxımından xüsusi əhəmiyyət daşıyacaqdır.
Soyqırımının tanınması qısa müddət ərzində mümkün deyildir.
Hər şeydən əvvəl, soyqırımının beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən qə
bul edilməsi üçün ölkə daxilində və beynəlxalq hüquqda mövcud olan
sənədləri toplamaq, sistemləşdirmək, məsələ ilə məşğul olan beynəl
xalq məhkəməyə müraciət etmək və ən əhəmiyyətlisi təbliğat prose
sində ardıcıllığa və qərarlılığa riayət etmək zəruridir.
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XOCALI SOYQIRIMI
BEYNƏLXALQ CİNAYƏT KİMİ

Xocalı faciəsinin beynəlxalq səviyyədə soyqırımı kimi tanınma
sı istiqamətində aparılan kampaniyanın bu il daha intensiv və sistemli
xarakter daşıdığı aşkar sezilir, indi rəsmi dövlət strukturları ilə yanaşı,
həm ölkədəki ictimai təşkilatlar, həm də xaricdəki Azərbaycan diasporu
bu məsələdə xüsusi fəallıq göstərir. Lakin ekspertlər aparılan təbliğatın
effektiv nəticə verməsi üçün siyasi mülahizələrdən çox, beynəlxalq hü
quqa əsaslanmağın vacibliyini qeyd edirlər. Hesab olunur ki, mövcud
beynəlxalq hüquqi aktlar Xocalı faciəsinin soyqırımı kimi tanınmasına
tam əsaslar yaradır.
Azərbaycan baş vermiş faciənin soyqırımı aktı olduğunu təsdiq
edən faktların beynəlxalq hüquq normaları əsasında geniş tədqiqini
aparmalı, onun nəticələrinin dünyada təbliğinə, nüfuzlu mütəxəssislə
rin iştirakı ilə müzakirələrin aparılmasına çalışmalıdır. Xocalı soyqırı
mı ilə bağlı erməni mənbələrində əksini tapan faktlardan geniş istifadə
edilməlidir. 1997-ci il martın 24-də BMT-nin İnsan Haqqları Təşkilatının
direktoru Holli Kartnerin Ermənistanın BMT-dəki təmsilçisi Abrlianm
Xocalıda baş vermiş hadisə haqqındakı məktubuna cavabı Xocalı soy
qırımının kimlər tərəfindən törədildiyinə dair beynəlxalq səviyyədə bir
sübutdur. Kartner cavab məktubunda yazır: "Xocalıda yaşananlar və
Xocalıdan köçən azərbaycanlıların ifadələri sizin iddialarınızı dəstək
ləmir. Bundan başqa, sizin məktubunuzda bilərək və ya bilməyərək bi
zim qəbul etmədiyimiz iddiaları "biz dəstəkləyirik" kimi verməyiniz
də bizləri narahat etmişdir. Biz hələ də Xocalıda dinc əhalinin öldürül
məsində Qarabağ ermənilərinin məsuliyyət daşıdığını düşünürük".
Genosid (soyqırımı) ifadəsi ilk dəfə 1944-cü ildə yəhudi əsilli pol
şalı alim Rafael Lemkin (sonralar ABŞ-m baş prokuroru olub) tərəfindən
işlədilmişdir. Hazırda əksər mənbələr bu ifadənin Ш Reyx tərəfindən
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yəhudi əsilli insanların kütləvi şəkildə məhv edilməsinə istinadən irəli
sürüldüyünü bildirirlər. Bəzi tədqiqatçılar isə bu terminin maraqlı döv
lətlərin sifarişi ilə sözdə "erməni soyqırımı "na hüquqi don geyindirmək
üçün hazırlandığını, lakin siyasi proseslərdəki dəyişikliklər üzündən
reallaşmadığım iddia edirlər. Genosid ifadəsi yunan dilində olan "genos", yəni "soy" sözü ilə latın mənşəli "ride", yəni "öldürmək, məhv
etmək" sözlərinin birləşməsindən əmələ gəlmişdir. Bu ifadə 1945-ri ildə
Nürnberq tribunalı tərəfindən müharibə cinayətkarlarının günahlandı
rılması üçün istifadə edilmişdir. 1946-cı ildə BMT-nin Baş Assambleyası
tərəfindən qəbul olunmuş 96 (I) nömrəli qətnamədə soyqırımı anlayışı
na aşağıdakı tərif verilmişdir: "Qətl halı bir nəfərin öldürülməsi olduğu
halda, soyqırımı bir qrup insanı yaşamaq hüququndan məhrum etmək
deməkdir".
Tarix boyu baş vermiş silahlı münaqişələrin səbəbləri fərqli olsa
da, onlarm nəticələri çox zaman dinc əhalinin kütləvi şəkildə öldürül
məsi ilə səciyyələnir. Müəlliflər bu cür qətliamlarm bəzən təsadüf, diq
qətsizlik və ya yanlışlıq səbəbindən baş verdiyini qeyd etsələr də, bir
çox hallarda bu hərbi cinayətlər bilərəkdən və ya düşünülmüş şəkildə
törədilir. Burada məqsəd qarşı tərəfə sarsıdıcı, fiziki və psixoloji zərbə
vurmaq olur. Bu halda artıq söhbət soyqırımı cinayətindən gedir. Xocalı
qətliamı müharibə şəraitində baş versə də, onu müharibə şəraitində baş
vermiş digər qətl hallarından fərqləndirmək lazımdır. Belə ki, o, qeyd
olunduğu kimi, təsadüf və ya ehtiyatsızlıq səbəbindən deyil, məhz bilə
rəkdən və düşünülmüş şəkildə həyata keçirilmişdir.
Qətliamm soyqırımı kimi tanınması üçün onun rəsmi şəkildə
qərara alınması və bilərəkdən bir qrup insanın öldürülməsi məqsə
di ilə həyata keçirilməsi şərtdir. Bu halda öldürülmüş insanların say
ca çox olmaları vacib deyildir. Bəzi mənbələr hadisənin miqyası ilə
bağlı fərqli nüansların olduğunu, Xocalıda baş vermiş qırğm zamanı
ölənlərin saymm çox olmadığını bildirsələr də, tarixdə bu kimi hadi
sələrin (Sonqmi, Vyetnam; Xatın, Belarus; Lidiçe, Çexiya) soyqırımı
kimi tanınması təcrübəsi vardır. Yəni düşünülmüş şəkildə bir qrup
insanın məhv edilməsi faktı soyqırımım müharibə və insanlığa qarşı
digər cinayətlərdən fərqləndirir. Bu halda soyqırımı cinayətini törə
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dənin məqsədi sadəcə bir şəxsi deyil, bütövlükdə onun aid olduğu
qrupu da məhv etməkdir.
Bir qrup insanın düşünülmüş şəkildə məhvi ilə nəticələnən təqib
halları müəyyən fərqli formalarda olduğu üçün soyqırımının hansı
şəraitdə baş verməsini dəqiqləşdirmək lazımdır. Keçmiş Yuqoslavi
yaya dair aparılan məhkəmənin qanunvericiliyinə əsasən, insanların
kütləvi şəküdə öldürülməsinin soyqırımı kimi qəbul olunması üçün
həmin insanların hansısa ümumi xüsusiyyətlərə malik olması və on
ların məhz həmin xüsusiyyətlər səbəbindən öldürülməsi şərtdir. Bu
xüsusiyyətlər aşağıdakılardır: dini, etnik, milli və irqi. Əks halda, bir
qrup insanın siyasi baxışlarma görə və ya başqa səbəblərdən kütləvi
şəkildə təqib edilməsi soyqırımı kimi qəbul edilmir. Yəni sadalanan
dörd şərtdən biri sübut olunmadığı təqdirdə, soyqırımından söhbət
gedə bilməz.
Soyqırımı anlayışının hüquqi mənası BMT Baş Assambleyasının 9
dekabr 1948-ci il tarixli 260 A (Ш) saylı qətnamə ilə qəbul etdiyi "Soy
qırımı cinayətinin qarşısmm alınması və cəzalandırılması haqqında"
Konvensiya ilə müəyyən edilir və hər hansı milli, etnik, irqi və ya dini
qrupların tam və ya qismən məhv edilməsi niyyəti ilə aşağıdakı hərəkətiəri bildirir:
a) belə bir qrupun üzvlərinin qətlə yetirilməsi;
b) belə bir qrupun üzvlərinə ciddi bədən xəsarətləri və əqli pozğunluq
yetirilməsi;
c) hər hansı belə bir qrup üçün qəsdən onun tam və ya qismən məhvinə
hesablanmış həyat şəraitinin yaradılması;
d) belə bir qrup arasında uşaq doğumunun qarşısının alınmasına hesab
lanmış tədbirlər;
e) uşaqların zorakılıqla bir insan qrupundan digərinə verilməsi.

Soyqırımı cinayətinin baş verdiyini iddia etmək üçün yuxarıda
göstərilən şərtlərdən biri kifayətdir.
Xocalı soyqırımı baş verdiyi zaman Ermənistan soyqırımı kon
vensiyasına üzv deyüdi. Yəni ilk baxışdan belə anlaşıla bilər ki, onun
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beynəlxalq hüquqa əsasən soyqırımı törətməmək öhdəliyi yoxdur. Yu
qoslaviya da məhkəmə qarşısında məhz bu amilə əsaslanaraq, etiraz
edirdi. Lakin məhkəmə həmin etirazı rədd edərək bildirdi ki, soyqırımı
konvensiyasmda nəzərdə tutulmuş müddəalar bütün müasir cəmiyyət
lər tərəfindən tanınmışdır və bu müddəalar dövlətlər üçün "erga omnes" dəyərinə malikdir, yəni dövlətlər heç bir hüquqi öhdəlikləri olma
dığı halda belə soyqırımı törətməkdən boyun qaçırmalıdırlar. Başqa bir
tərəfdən isə soyqırımının rədd edilməsi prinsipi bəşəri bir dəyərdir, o,
beynəlxalq hüququn ən ali prinsiplərindən olub "jus cogens" (yəni bü
tün dövlətlər üçün məcburi olan) keyfiyyətinə malikdir.
Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinə görə, soyqırımı konvensiyası
həm dövlətlərə soyqırımı törətməyi qadağan edir, həm də onların üzə
rinə soyqırımı cinayətinin baş verməsinin qarşısını almaq öhdəliyi qo
yur. Soyqırımının qarşısım almaq dövlətlərə verilmiş ayrıca məcburi bir
öhdəlikdir və dövlətlər mümkün olan bütün vasitələrdən istifadə edə
rək, onun baş verməsinin qarşısını almalıdırlar. Yəni soyqırımının baş
verməsindən xəbərdar olan dövlət onun qarşısını almaq məqsədilə əlin
dən gələni etmirsə, o, bu cinayət üçün məsuliyyət daşıyır. Həmçinin,
dövlətlər öz qanunvericiliyinə tabe olmayan, amma üzərində müəyyən
təsiri olan insanların da soyqırımı törətməsinin qarşısım almalıdırlar.
Beləliklə, yuxarıda qeyd edilənləri nəzərə alaraq, bu nəticəyə gəlmək
olar ki, Ermənistan həm düşünülmüş şəkildə soyqırımı cinayətini törət
diyi, həm də onun qarşısım almaqda heç bir istək nümayiş etdirmədiyi
üçün məsuliyyət daşıyır. Bu sonuncu məsuliyyəti Rusiya Federasiyası
na da aid etmək olar. Əsasən də ona görə ki, Rusiya Xocalı soyqırımının
baş verəcəyindən xəbərdar olduğu halda, onun qarşısmı almaq üçün
nəinki heç bir addım atmamış, hətta onun tabeliyində olan hərbi hissə
bu cinayətin törədilməsində fəal iştirak etmişdir.
Bundan əlavə, Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi qeyd edir ki, soyqı
rımı cinayəti müəyyən bir qrupun məhv edilməsinə aid olduğu üçün
"qrup" anlayışının hüquqi tərifim dəqiqləşdirmək vacibdir. Yəni soyqı
rımı konvensiyasının 2-ci maddəsində nəzərdə tutulan qrup üzvlərinin
öldürülməsinin hansı formalarının soyqırımı cinayətinə uyğun olma
sım müəyyən etmək lazımdır. Bunun üçün Beynəlxalq Ədalət Məhkə:

məsi aşağıdakı şərtləri təyin edir: hədəfə alman qrupun vacib bir hissəsi
məhv edilsin. Yəni qrupun məhv edilən hissəsi o qədər vacib olmalıdır
ki, bu hal həmin qrupun varlığına ciddi təhlükə yaratsın. Beləliklə, Xo
calıda yaşayan əhalinin vacib bir hissəsinin məhv edilməsini nəzərə ala
raq, bu birinci şərtin Xocalıya uyğun olmasını iddia etmək olar. Başqa
bir şərt kütləvi qırğının müəyyən bir coğrafi əraziyə aid olmasıdır, yəni
hədəfə alman qrupa aid olan insani arm bütün dünyada məhv edilmə
si vacib deyil. Müəyyən bir ərazidə həmin qrupun üzvlərinin kütləvi
öldürülməsi soyqırımı cinayətinə uyğun gəlir. Bu şərti Xocalıda törədi
lən qırğınla müqayisə edəndə məlum olur ki, Beynəlxalq Ədalət Məh
kəməsinin tələb etdiyi kimi, Xocalı soyqırımı müəyyən bir ərazidə baş
vermişdir, yəni giriş-çıxışı məhdudlaşdırılmış Xocalı şəhərində. Bun
dan əlavə, soyqırımı törədənin imkanlarım da nəzərə almaq lazımdır,
çünki erməni silahlı qüvvələri niyyətlərini həyata keçirmək üçün bütün
imkanlara malik idilər, yəni köməksiz və xilas olmağa imkanı olmayan
insanlar hərbçilər tərəfindən odlu silahlarla kütləvi şəkildə qətlə yetiril
mişlər. Beləliklə, bu nəticəyə gəlmək mümkündür ki, Xocalı qətliamma
soyqırımı ifadəsini qeyd-şərtsiz aid etmək olar. Belə ki, həmin qətliam,
birincisi, Ermənistan dövlətinin əvvəlcədən düşünülmüş siyasəti nəti
cəsində baş vermişdir. Burada hərəkətin mənfi nəticələri ilə bağlı cina
yətkar qərəzin və ya konkret niyyətin xüsusi istiqamətini üzə çıxarmaq
tələb olunur. Xilas olmağa can atan azərbaycanlı mülki əhalinin əvvəl
cədən xüsusi olaraq hazırlanmış pusqu yerlərindən avtomatlardan, pu
lemyotlardan və digər silah növlərindən atəşə tutulması soyqırımı niy
yətini sübut edir. Bu cinayətin məhz azərbaycanlı milli qrupuna qarşı
yönəlmiş olduğu göz önündədir. İkincisi, oradakı insanlar azərbaycanlı
olduqları üçün öldürülmüşdür. Bu sonuncu amil həmin qətliamm baş
verməsində ayrı-seçkiliyin olmasmı üzə çıxarır və beynəlxalq hüquqda
qadağan olunmuş aparteid, irqçilik, ksenofobiya və s. kimi cinayətlə
rə uyğun gəlir. Həmin cinayətləri qadağan edən beynəlxalq sənədlər
Ermənistan Respublikasının məsuliyyətə cəlb olunmasına əsas verir.
Bundan əlavə, işğal olunmuş ərazilərdə tarixi maddi-mədəniyyət abi
dələrinin də məhv edilməsini və terrora məruz qalmasını nəzərə alaraq
Azərbaycan Ermənistana qarşı həm maddi, həm də mənəvi soyqırımı
iddiaları irəli sürməlidir.
M.S. VM'ıi i] 11•‘İİ 1 i <
N-axçlvan Д\ .xt.ir I v.:>,■
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Xocalı hadisələrinin soyqırımı cinayəti kimi
tanınmasının hüquqi əsasları:

1. BMT Baş Assambleyası tərəfindən 260 A (Ш) saylı qətnamə ilə
qəbul edilmiş 9 dekabr 1948-ci il tarixli "Soyqırımı cinayətinin qarşısı
nın almması və ona görə cəzalar" Konvensiyası.
2. Nürnberq Hərbi Tribunalının Nizamnaməsi (hərçənd Nizam
namədə soyqırımı cinayətinə birbaşa isnad edilməsə də, soyqırımı təş
kil edən hərəkətlər onda bəşəriyyətə qarşı cinayətlər və hərbi cinayət
lər kimi tövsif olunur).
3. Beynəlxalq Cinayət Tribunalının Yuqoslaviya üzrə Nizamna
məsi (maddə 4).
4. Beynəlxalq Cinayət Tribunalının Ruanda üzrə Nizamnaməsi
(maddə 1).
5. Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin statusu (maddə 6).
6. Azərbaycan Respublikasmm Cinayət Məcəlləsi (maddə 103).
7. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin "Azərbaycanlıların
soyqırımı haqqında" 26 mart 1998-ci il tarixli Fərmanı.
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Xocalı hadisələrinin soyqırımı kimi
tanınmasının hüquqi nəticələri:

Beynəlxalq hüquq soyqırımı cinayəti ilə bağlı bunları müəyyən
etmişdir:
1. Soyqırımı cinayəti törətmiş şəxslərin cinayət təqibi və cəzalan
dırılması qaçılmazdır.
i

!
,

2. Cinayət tərkibi təkcə soyqırımı aktının törədilməsi deyil, həm
də soyqırımı törədilməsi məqsədi ilə sui-qəsd, soyqırımının törədil
məsinə birbaşa və açıq şəkildə təhrikçilik, soyqırımı törədilməsinə
qəsd və soyqırımda iştirakdır.
3. Soyqırımı törətmiş şəxslərə universal yurisdiksiyanm prinsip
ləri tətbiq edilməlidir.
4. Soyqırımı cinayəti törədilərkən əmrin icrasına istinad etmək
məsuliyyətdən azad etmir.
5. Rəhbərlər soyqırımı cinayətinin qarşısının alınması üzrə hərə
kətləri həyata keçirmədiklərinə görə məsuliyyət daşıyırlar.
6. Cinayət məsuliyyətinin tətbiqinə cəlbetmə müddəti soyqırımı
cinayətlərinə tətbiq edilmir.
7. Soyqırımı cinayətinə münasibətdə qanunun retroaktiv tətbiqi
nə yol verilir.
8. Soyqırımı cinayəti törətmiş şəxslər cinayət məsuliyyətinə cəlb
edilmələri üçün tələb edən ölkəyə verilməlidirlər.

*

1
j

Xocalı soyqırımı nəticəsində 1948-ci il 10 dekabrda elan olunan
BMT Baş Məclisinin insan Hüquqları Umumi Bəyannaməsinin aşağı
dakı maddələri pozulmuşdur:
•

• •

Maddə 2. Hər bir şəxs dilindən, dinindən, milliyyətindən və di
gər səbəbdən, fərq qoyulmadan bu Bəyannamədə təsbit olunmuş bü
tün hüquq və azadlıqlara malik olmalıdır.
Maddə 3. Hər kəsin yaşamaq, azadlıq və şəxsi toxunulmazlıq
hüququ var.
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Maddə 5. insan ləyaqətini alçaldan, insaniyyətlikdən kənar və
qəddar hərəkətlər qadağandır.
• •

Maddə 9. Özbaşına həbslər, saxlanılmalar və ya qovulmalar qa
dağandır.
Maddə 17. Hər bir insanın əmlaka malik olma hüququ vardır və
insanın əmlakdan özbaşma məhrum edilməsi qadağandır.
Azərbaycan Respublikasının hüquq-mühafizə orqanları tərəfin
dən beynəlxalq hüquq normalarma uyğun soyqırımı, deportasiya, iş
gəncə və digər epizodlar üzrə hərtərəfli istintaq hərəkətləri aparılmış,
nəticədə 1 yanvar 2011-ci il tarixədək sülh və insanlıq əleyhinə müha
ribə cinayətləri törətmiş 239 nəfər, habelə ümumi cinayətlər kateqori
yasına aid banditizm, qəsdən adamöldürmə və digər cinayətlər törət
miş 48 nəfər, cəmi 287 nəfər barəsində təqsirləndirilən şəxs qismində
cəlbetmə qərarları çıxarılmışdır. Məhkəmə qərarlarma əsasən, onlarm
barələrində həbs qətimkan tədbiri seçilmiş, axtarışları elan edilmiş,
bununla bağlı müvafiq sənədlər aidiyyəti orqanlara göndərilmişdir.
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Soyqırımı törətmiş şəxslərin
beynəlxalq məsuliyyəti
Soyqırımı cinayəti baş vermişsə, onun məsuliyyəti, eyni zamanda,
həm dövlətə, həm də həmin cinayətin baş verməsində bilavasitə iştirak
etmiş şəxslərə aid edilir. Bunun üçün beynəlxalq hüquq tələb edir ki, hər
bir dövlət öz daxili qanunvericiliyinə soyqırımı cinayətində təqsirli bili
nən şəxslərin məsuliyyətini təyin edən müddəalar daxil etsin. Bu vasitə
ilə soyqırımı cinayətini törədən şəxslərin məsuliyyətdən yayınmasının
qarşısı alınmalıdır, çünki Nümberq tribunalının məşhur cümləsində
də deyildiyi kimi: "Bir cinayəti qeyri-müəyyən orqanlar yox, müəyyən
şəxslər törədirlər". Bu cür yanaşma Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi tərə
findən də qəbul edilmişdir və o, beynəlxalq hüquqda ikili məsuliyyətin,
yəni eyni zamanda dövlətin və şəxsin məsuliyyətinin mümkünlüyünü
qəbul edir. Beləliklə, Xocalıdakı soyqırımı cinayəti üçün yalnız Ermə
nistan Respublikası deyil, həm də onun baş verməsində iştirak etmiş
erməni məmurları da məsuliyyət daşıyırlar. Amma təəssüf ki, həmin
şəxslər nəinki cəzasız qalıblar, hətta onların bir qismi bu gün Ermənis
tan Respublikasının hakimiyyət orqanlarında məsul vəzifələr daşıyır
lar. Bunun üçün Azərbaycanın diaspor və ictimai təşkilatları Xocalı soy
qırımında iştirak etmiş şəxslərin xaricə səyahətləri zamanı məsuliyyətə
cəlb edilməsini həmin dövlətlərdən tələb etməlidirlər. Bu praktika artıq
bir neçə Avropa ölkəsində baş tutmuşdur. Misal üçün, Belçikada, İsveç
rədə və Kanadada Ruanda soyqırımında təqsirli bilinən şəxslərə qarşı
cinayət işi açılmış, onlar məhkəmə qarşısmda cavab verməli olmuşlar.
Soyqırımının tanınması qısa müddət ərzində mümkün deyildir.
Hər şeydən əvvəl, soyqırımının beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən qə
bul edilməsi üçün ölkə daxilində və beynəlxalq hüquqda mövcud olan
sənədləri toplamaq, sistemləşdirmək, ilk mərhələdə məsələyə müttəfiq
dövlətlərin parlamentlərində hüquqi-siyasi qiymətin verilməsinə nail
olmaq, mütəmadi olaraq beynəlxalq təşkilatlarda soyqırımı cinayəti ilə
bağlı məsələləri gündəmə gətirmək, təbliğat prosesində ardıcıllığa və
qərarlılığa riayət etmək zəruridir.
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XOCALI SOYQIRIMININ BEYNƏLXALQ
ALƏ M D Ə TANIDILMASI PROBLEMİ

Daha öncə də qeyd olunduğu kimi, Xocalı soyqırımının mahiy
yətinə dair Azərbaycan dövlətinin mövqeyi ilə bağlı ölkə daxilində
aparılan müzakirələrin yekunlaşdırılması Xocalı soyqırımının bey
nəlxalq səviyyədə tanınması istiqamətində görülən və həyata keçiri
ləcək işlərin effektivliyi baxımından zəruri şərtdir.
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi davam
etdikcə Xocalı soyqırımının beynəlxalq səviyyədə tanıdılması xüsu
si önəm kəsb edir. Bu, Dağlıq Qarabağın həqiqətən də Azərbaycan
torpaqları olduğu faktının, azərbaycanlıların bu münaqişədə zərər
çəkən tərəf qismində olmasının beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən
mütləq şəkildə qəbul olunması baxımından praktiki əhəmiyyətə ma
likdir. Başqa sözlə, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi reallıqlarının dünya
ictimaiyyətinə çatdırılması və Xocalı soyqırımının tanıdılması prose
si paralel aparılmalıdır.
Regionda və beynəlxalq aləmdə Xocalı soyqırımının beynəlxalq
hüquq və Cenevrə Konvensiyası çərçivəsində tanıdılması strategiya
sının doğru hazırlanması və hədəf qruplarla davamlı təbliğatm apa
rılması vacib amillərdən biri kimi qəbul edilməlidir. Bu mənada, gö
rüləcək işlərin dövlətlərin və regionların xüsusiyyətlərinə görə təsnif
edilməsi vacibdir. Bu baxımdan, dövlət, hökumət və qeyri-hökumət
təşkilatlarının bu istiqamətdə razılaşdırılmış fəaliyyət planının ha
zırlanması və həyata keçirilməsi xüsusi əhəmiyyət daşıyır.
M D B ölkələri

Keçmiş Sovet Respublikaları təxminən 100 il Azərbaycanla bən
zər tarixi paylaşdıqları üçün bu coğrafi məkanda Xocalı soyqırımının
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tanıdılması fəaliyyəti uğurlu nəticə verə bilər. Rusiya istisna olmaqla,
Belarus, Ukrayna, Qazaxıstan, Özbəkistan, Türkmənistan, Qırğızıs
tan, Gürcüstan və Baltikyanı dövlətlər Azərbaycanın məqsədyönlü
təbliğatına etinasız qalmazlar. Burada Baltikyanı dövlətlərdən Litva
da, Cənubi Qafqaz dövlətlərindən Gürcüstanda sovet qoşunlarının
bənzər qırğınlar törətməsi bu ölkələri sözügedən məsələdə Azərbay
cana yaxınlaşdıran əsas məqamlardan biridir. Qeyd olunan dövlətlə
rin daxilində mütəmadi şəkildə aparılan təbliğat kampaniyası yaxm
gələcəkdə olmasa da, orta və uzun müddətdə istənilən nəticənin əl
də edilməsinə gətirib çıxara bilər. Bu məsələ xüsusilə Azərbaycanın
həmin ölkələrdə fəaliyyət göstərən diaspora təşkilatlarının qarşısında
prioritet kimi qoyulmalıdır.
• •

Belarus və Ukrayna ilə siyasi, iqtisadi və hərbi sahələrdə sıx
əməkdaşlıq, Azərbaycanın bu ölkələrin bəzi iqtisadi, xüsusilə enerji
problemlərinin həll edilməsində göstərdiyi yardım bu ölkələrdə də
müsbət nəticə əldə etməyə imkan verə bilər.
Gürcüstan daxilində aparılan təbliğat prosesində Azərbaycanın
bu ölkəyə hər zaman siyasi və iqtisadi dəstək verməsi, xüsusilə Rusi
yanın 2008-ci ildə Gürcüstana silahlı müdaxiləsindən sonra yaranmış
ciddi iqtisadi və siyasi problemlərin fonunda Azərbaycanın Gürcüs
tana dəstəyi və bundan sonra göstəriləcək dəstək müqabilində belə
bir tələbin irəli sürülməsi və təbliğatın aparılması müsbət nəücə verə
bilər.

Türkiyə

Türkiyə ilə münasibətlər çərçivəsində Xocalı soyqırımının hü
quqi cəhətdən tanıdılması məsələsi digər dövlətlərlə müqayisədə
daha ciddi nəticələr vəd edir. Belə ki, bu ölkənin Ermənistanla cid
di problemləri vardır. 1990-cı ilə qədər dünyadakı erməni diaspo
ra təşkilatları, bu tarixdən sonra isə Ermənistan Respublikası dünya
miqyasında qondarma erməni soyqırımının tanıdılması istiqamətin
də Türkiyəyə qarşı aktiv təbliğatını davam etdirir və özlərinə görə
uğurlu nəticələr əldə edirlər. Belə ki, Qərbi və Şərqi Avropanın, Latın
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Amerikasının bir çox dövlətlərinin əyalət və mərkəzi parlamentləri,
ABŞ-m ayrı-ayrı ştatlarının məclisləri qondarma erməni soyqırımı
nı tanıyan qanunlar qəbul etmişdir. Son zamanlarda isə qondarma
erməni soyqırımını inkar edənlərin cəzalandırılması haqqında yeni
qanunlar müzakirə və qəbul edilir. Xüsusilə Fransa parlamentinin
bu barədə yeni qanun layihəsini qəbul etməsindən sonra gərginləşən
Türkiyə-Fransa münasibətləri nəzərə almarsa, Türkiyə Böyük Mil
lət Məclisi istiqamətində təbliğatın sürətləndirilməsi vacibdir. Hər
halda, Türkiyənin Ermənistan ilə münasibətlərini qaydaya salacağı
na ümid edildiyi üçün bu günə qədər TBMM Xocalı soyqırımını qə
bul etməmiş ola bilər. Ancaq İsveçrənin qondarma soyqırımını inkar
edənlərin cəzalandırılması haqqında qanun qəbul etməsi, xüsusilə
Fransadakı proseslər vəziyyəti dəyişə bilər. Azərbaycan bu məsələ
ilə bağlı sadəcə Türkiyə parlamentində deyil, eyni zamanda, KİVlərdə də geniş təbliğat kampaniyasına başlamalı və bu proses ardıcıl
xarakter daşımalıdır.
5 fevral 2012-ci ildə Türkiyənin baş naziri Xocalı soyqırımını
tanıdığını bildirərək, "Azərbaycan və Türkiyə deputatlarının bütün
dünyanın Xocalı qətliammı soyqırımı kimi tanıması üçün birlik
də çalışacağıq. Bizim hər zaman yetərli qədər düşmənlərimiz olub.
Azərbaycan bizim qardaşımızdır və qardaşımızın çiyni hər zaman
bizimlədir" demişdir.
Türkiyəyə yönəlmiş təbliğat mərhələsində TBMM-də Azərbay
can əsilli millət vəkillərinin Xocalı soyqırımını məclis gündəminə
gətirməsi əhəmiyyətli məqamlardan biridir. Türkiyədə belə fikirlər
səsləndirilir ki, Türkiyə dünyada qondarma "erməni soyqırımı" id
diası ilə üzləşib və müxtəlif ölkələr bu iddiaları tanıyıb, belə bir və
ziyyətdə Türkiyə Xocalı soyqırımını tanıya bilməz, çünki belə mə
sələlərlə tarixçilərin məşğul olmasına tərəfdar olduğunu dəfələrlə
bəyan edib.
TBMM-də bu məsələni dəstəkləyən siyasi qrup və şəxslərlə də
sıx təmaslar qurulmalı, onların da Azərbaycan həqiqətlərini və Xo
calı soyqırımını məclis gündəminə gətirmələri istiqamətində iş apa
rılmalıdır. Türkiyədə KİV-lərlə işləməyi bacaran qruplar təşkilatlan26

dırılmalı, Türkiyə mətbuatı və telekanallarında məqsədyönlü işlər
görülərək, Azərbaycanı təbliğ edən proqramların hazırlanmasına və
yazıların dərc olunmasına səy göstərilməlidir.
Sözsüz ki, ümumən lobbi fəaliyyətinin diqqətlə nəzərdən keçi
rilməsi, beynəlxalq aləmdə bu istiqamətdə cərəyan edən hadisələrin
dinamizminin tam şəkildə dəyərləndirilməsi konkret nəticənin əldə
olunması baxımından mühüm məqamdır. Belə ki, lobbiçilik bir ins
titutdur və fəaliyyəti mütəmadi olmadığı təqdirdə, ciddi nəticələr
əldə etmək çətindir. Mövsümlük fəaliyyət heç bir zaman qənaətbəxş
deyildir və ola da bilməz. Bu baxımdan Diasporla İş üzrə Dövlət Ko
mitəsinin üzərinə ciddi məsuliyyət düşür.
2011-ci ildə Xocalı soyqırımı Türkiyə Böyük Millət Məclisində
müzakirə edildiyi zaman bəzi millət vəkilləri Azərbaycanın Xocalı
soyqırımını hüquqi cəhətdən tanımadığını bəyan edərək məsələyə
neqativ münasibət bildirmişdilər. Ancaq nə Holokost haqqında İs
rail Knessetində, nə də qondarma erməni soyqırımı haqqında Ermə
nistan parlamentində qanun qəbul edilib. Məsələyə bu aspektdən
baxıldıqda, TBMM də PKK-nı rəsmən terror təşkilatı kimi tanımır,
ancaq onun terrorçu mahiyyətini mütləq şəkildə qəbul edir.
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, ermənilərin Türkiyədə uzun
illər ərzində yaşaması səbəbindən erməni diasporu təbliğatının bu
ölkədəki sahəsi və gücü Azərbaycan diasporuna nisbətən daha üs
tündür. Türkiyənin bir sıra KİV-lərində mütəmadi olaraq, hər gün
Ermənistan haqqında müsbət imic formalaşdıran informasiyalar ya
yımlanır, xüsusilə qətlə yetirilmiş Hrant Dinkin ölüm günü və məh
kəməsinin eyni vaxta təsadüf etdiyi dövrdə televiziya və mətbuat
Türkiyə ictimai rəyinə yönəlmiş "psixoloji təbliğatını müvəffəqiy
yətlə davam etdirir. Xocalı soyqırımı və ümumən Azərbaycan mə
sələləri isə ya gündəmə gətirilmir, ya da dezinformasiya xarakterli
informasiyalar verilir. Türkiyədə fəaliyyət göstərən Azərbaycan ic
maları bu məsələni gündəmə gətirməyə çalışsalar da, hələ ki, istəni
lən nəticəni əldə etməmişlər. Digər tərəfdən, Türkiyədəki Azərbay
can icmalarında konkret məsələlərə dair fikir ayrılıqlarının olması
da ümumi işə xələl gətirən əsas amillərdən biridir. Azərbaycan hö27

kuməti təbliğat prosesində belə bir fərqə qətiyyən fikir verməməli,
Azərbaycan icmalarını vahid ideya ətrafında birləşdirmək üçün on
larla geniş şəkildə əməkdaşlıq etməli və zəruri hallarda ümumi işə
xeyir gətirəcək bütün layihələri maliyyələşdirməlidir.
Bundan başqa, Türkiyənin müxtəlif şəhərlərində tələbə təşki
latları da fəaliyyət göstərir. Bu təşkilatlarla da məqsədyönlü fəaliy
yət göstərilərsə, ayrı-ayrı şəhər və universitetlərdə uğurlu nəticələr
əldə etmək mümkündür. Belə ki, tələbə təşkilatlarının yerli icra haki
miyyətləri və bələdiyyələrlə ortaq layihələr hazırlaması və müxtəlif
tədbirlər təşkil etməsi Xocalı soyqırımının tanıdılması baxımından
əhəmiyyətlidir. Yuxarıda qeyd olunanlar Azərbaycana ən yaxın olan
və onu ən yaxşı tanıyan Türkiyə dövləti və xalqının Xocalı faciəsi
ni soyqırımı kimi tanıması üçün zəruri amillər kimi qiymətləndirilə
bilər. Türkiyə bu soyqırımını rəsmi şəkildə qəbul etmədikcə Xocalı
soyqırımının beynəlxalq səviyyədə tanınması istiqamətində görülən
işlər natamam qalacaq və sözsüz ki, digər ölkələr də bu məqama xü
susi diqqət yetirəcəklər.

A vro p a və A m erika

Avropada və Amerikada Xocalı soyqırımını tanıtmaq üçün
dövlət qurumları ilə bərabər bu ölkələrdə yaşayan Azərbaycan (cə
nubi azərbaycanlılar da daxil olmaqla) və Türkiyə icmalarının poten
sialından da geniş istifadə etmək zəruridir. Belə ki, digər regionlara
nisbətən Avropa və Amerikada yaşayan azərbaycanlıların sayı daha
çoxdur və bəziləri tanınmış şəxslərdir. Doğrudur, Avropa və Ameri
kada Azərbaycan həqiqətlərini təbliğ etmək bir qədər çətindir. Belə
ki, təxminən 100 ilə yaxındır erməni diaspor təşkilatları və 20 ildən
çoxdur ki, Ermənistan dövləti bu regionda təbliğat aparır və ictimai
rəydə müəyyən fikir formalaşdıra biliblər.
Amma bu o demək deyildir ki, Azərbaycanın məqsədyönlü təb
liğatı müəyyən zamandan sonra belə heç bir nəticə verməyəcək. Hər
şeydən əvvəl bilinməlidir ki, Avropa və Amerikada təbliğat fəaliy
yətində ermənilər xeyli irəlidədirlər. Ancaq bu gün Azərbaycan
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dövlətinin maddi imkanlarından, xaricdə yaşayan azərbaycanlıların
maddi və əqli potensialından tam şəkildə istifadə etməklə, bu fərqi
əhəmiyyətli dərəcədə azaltmaq və hadisələrin məcrasını dəyişmək
olar ki, əslində son illər ərzində baş verən proseslər bu dəyişikliyin
başladığını deməyə əsas verir.
Avropada aparılan təbliğat nəticəsində bəzi uğurlar əldə edilsə
də, bununla kifayətlənmək olmaz. Hollandiyanın Haaqa şəhərində
hərbi məzarlıqda Xocalı qurbanlarının xatirəsinə heykəl qoyulub,
əlbəttə, bu heykəlin məzarlıqda yox, şəhərdə qoyulması daha yaxşı
effekt verərdi. Lakin bunun özü də ciddi bir hadisədir və məqsəd
yönlü təbliğatla istənilən nəticənin əldə oluna biləcəyini göstərən
nümunədir. Bu istiqamətdə fəaliyyətin davam etdirilməsi ilə bir ne
çə ildən sonra şəhər mərkəzində də xatirə abidəsinin qoyulması ta
mamilə mümkündür. Əsas bu yöndə təbliğatın ardıcıl olmasıdır.
ABŞ-a yönəlmiş təbliğat fəaliyyətində prioritet məsələ Senat,
Nümayəndələr Palatası, ştatların qanunvericilik orqanları və qey
ri-hökumət təşkilatları ilə aparılan iş olmalıdır. Xüsusilə erməni
lobbisinin təcrübəsi nəzərə almarsa, prosesə ilk öncə ştatların qa
nunvericilik orqanlarından başlayaraq, Xocalı soyqırımını ştatlarda
tanıtmaqla, sonradan Konqresin gündəminə gətirilməsi də alternativ
və nəticə verə biləcək yollardan biridir. Xocalı soyqırımı ildönümlə
rində ABŞ-dakı Azərbaycan icmaları bu ölkənin qeyri-hökumət təş
kilatları ilə birlikdə tədbirlər təşkil edərək, bu soyqırımı yaşadıqları
ştatların vətəndaşlarına, yerli icra hakimiyyətləri və bələdiyyələrin
nəzərinə çatdıra bilərlər. Bu barədə, eyni zamanda, ABŞ-da yaşayan
müsəlman icmaları ilə də əməkdaşlığın konturları müəyyən edilməli və həyata keçirilməlidir. Ümumiyyətlə, Xocalı soyqırımının ABŞm mərkəzi və əyalət məclislərində tanıdılması istiqamətində erməni
diaspor təşkilatlarının taktika və strategiyası geniş şəkildə araşdırıl
malı və dəyərləndirilməlidir.
m•
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M eksika və Pakistan

Ermənistan Xocalı soyqırımının tanınmasının mümkün olmadı
ğını bildirərək, Azərbaycanın bu istiqamətdə apardığı təbliğata ma
ne olmaq istəsə də, Meksika Senatının Xocalı soyqırımını tanıması
olduqca təqdirəlayiqdir. Avropa dövlətlərində illərdir təbliğat apa
rılmasına baxmayaraq, bu istiqamətdə ciddi nəticə əldə edilməyib.
Meksika Senatının belə qərar qəbul etməsi isə Xocalı soyqırımının
beynəlxalq aləmdə tanınması yönündə atılan ilk addımdır.

S e n a te of Pakistan
Foreign Relations Committee
« M
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February i. 2012

RESOLUTION
ihe fo 'O 'gn Relations Committee of Senate met on February l. 201? ot
2.Э0 pm to discuss ‘'Pakistan’s relations with Azcrpoiion".

The Committoe

unanimously passed a resolution which is os follows:
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i)

The Foreign Relations Committee condem ns the occupation of
Azerbaijani territories by Armenia and the a o n o o d n committed by
Armenian arm ed forces in the Azerbaijani' Town of Kholoiy on
February 26. 1992 against civilian population.

ii]

The Committee re-offirms the sovereignty an d territorial Integrity of
the Republic ot Azerbaijan within intornationoty recognized
borders.

id]

The Committee dem ands Implementations of resolutions of the UN
Security Council ond the UN Gencrol Assembly on immediate,
complete an d unconditional withdrawal of aB Armenion forces
from a i the occupied territories ot Azerbojan ond calls upon the
international community and international organizations to urçe
Armenia for implementations of those decisions. The infernotionc!
community m ay aiso Fa responsibdty for this genocide.

iv)

The Committee supports the efforts of the Republic of Azerbaijan to
resolve Iho ArmenlarvAzerbaijan Nogorno-Karobokh conflict by
peacoful means.
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Meksika Senatından sonra Pakistan Senatının Xarici əlaqələr
Komitəsinin də Xocalı soyqırımını tanıması məsələyə tamamilə yeni
bir canlılıq qazandırdı. Pakistanın hər zaman Azərbaycanın yanın
da olması və beynəlxalq aləmdə Azərbaycanı başqa heç bir dövlə
tin dəstəkləmədiyi qədər dəstəkləməsi yüksək qiymətləndirilir. Bir
nüansı qeyd etmək vacibdir. Pakistan Ermənistanı müstəqil dövlət
olaraq tanımır. Bu, Azərbaycana verilən ən böyük dəstəkdir və ana
loqu yoxdur.
Meksika və Pakistan nümunəsi göstərir ki, beynəlxalq təşkilat
lar çərçivəsində görülən işlərlə yanaşı, ictimai rəyi Azərbaycana mü
nasibətdə müsbət olan ölkələrdəki fəaliyyətin gücləndirilməsi Xocalı
soyqırımının beynəlxalq səviyyədə tanınması məsələsində olduqca
zəruri şərtlərdən biridir və bu prosesi xeyli asanlaşdıra bilər. Bu ba
xımdan, Meksika və Pakistanı mühüm bir başlanğıc kimi qiymətlən
dirmək lazımdır.
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İslam Ə m əkdaşlıq Təşkilatı

islam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərin Parlament ittifaqınm (IƏT PI) 7-ci sessiyası Indoneziyanm Palembanq şəhərində keçiri
lib. Təşkilat İƏT-ə üzv olan 51 ölkənin parlamentlərini özündə birləş
dirir və müvafiq olaraq, Afrika, Asiya və Ərəb regionunda iki ildə bir
dəfə öz sessiyasmı keçirir.
Islam Konfransı Gənclər Forumunun (IKGF) 'Azərbaycan Res
publikasına qarşı Ermənistan Respublikasmm təcavüzü" adlı ənənə
vi olaraq qəbul edilən qətnaməyə İKGF-nin təşəbbüsü ilə xüsusi bir
bənd əlavə edilib: "Konfrans üzv ölkələrin parlamentlərini 2012-ci il
dən 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 tanıma
ğa çağırır və Xocalı soyqırımını törədənləri məsuliyyətə cəlb etməyi
tələb edir".
9

Ш

•

•

____

•

İKGF-nin irəli sürdüyü əlavələrdən sonra konfrans yekun hesa
batda qurumun Katibliyinə üzv ölkələrin parlamentlərinin "Xocalıya
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ədalət" kampaniyasına milli və beynəlxalq səviyyədə dəstək göstəril
məsinə çağıran bu qətnamənin həyata keçirilməsini diqqət mərkəzin
də saxlamağı tapşıran müvafiq qərar qəbul edib.
Beynəlxalq sənədlər arasında ilk dəfə olaraq bu qətnamə Xocalı soyqırımına siyasi-hüquqi qiymət verir. IƏT PI öz sıralarmda dün
ya parlamentlərinin dörddə birini cəmləşdirir və dünyanın ən böyük
beynəlxalq parlamentlərarası qurumlarındandır. Sözügedən termin
Xocalı soyqırımının erməni millətçiləri tərəfindən Azərbaycan xalqına
qarşı aparılan siyasətin tərkib hissəsi kimi beynəlxalq səviyyədə ta
nınması və bu cinayəti törədənlərin hüquqi məsuliyyətə cəlb edilməsi
baxımından keyfiyyətcə yeni mərhələ açacaq.
•

___

__

•

Əlbəttə, bütün bunlar təqdirəlayiqdir və Azərbaycan üçün irə
liyə doğru atılan bir addımdır. İƏT-ə üzv olan ölkələrə Xocalı soy
qırımını tanımaq təklifi, əlbəttə, nəticəsiz qalmayacaq. Bu məsələnin
uzun zaman diqqətdə saxlanılması, hər iclas və ya konfransda bənzər
qərarların alınması və bəyanatların verilməsi üzv dövlətlərin Xocalı
soyqırımını tanıması üçün mühüm zəmin hazırlayır.
Xocalı soyqırımının tanıdılmasında müəyyən zaman məhdudiy
yəti olmamalıdır. Bu, uzun, ağır, məşəqqətli bir yoldur. Bu istiqamətdə
təbliğat mövsümlük olmamalı və mütəmadi olaraq həyata keçirilmə
lidir. Yəhudi Holokostunu müharibədən sonra Nürnberq Məhkəməsi
təşkil edildiyi üçün tanıtmaq problem olmadı. Ancaq "erməni soyqırı
mı" iddialarını təsdiqləyən heç bir hüquqi sənəd olmadığı üçün ermə
nilərin demək olar ki, bütün dünyada apardıqları təbliğat təxminən
80 ildən sonra uğurlu nəticə verməyə başladı. Bu baxımdan: "Son 20
ildə hansı dövlət soyqırımını tanıdı? Nəticəsi nə oldu?" kimi suallarm
əvəzinə, "Son 20 ildə Xocalı soyqırımının tanınması üçün nələr edildi,
nələr əskik qaldı? Strategiyamız doğru, yoxsa yanlış idi?" suallarına
cavab axtararaq daha ciddi nəticələr əldə etmək olar.
Bu prosesdə Meksika və Pakistan Senatının Xocalı soyqırımını
tanımaları ilk uğurlu nəticədir. Bu nəticə əsla yetərli qəbul edilməli və
digər dövlətlərin də Xocalı soyqırımını tanımaları istiqamətində stimulverici amil olaraq dəyərləndirməlidir.
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"XOCALIYA ƏDALƏT-QARABAĞA AZADLIQ"
BEYNƏLXALQ KAMPANİYASI

Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş ən ağır cinayətlərdən olan
Xocalı soyqırımının dünyada tanıdılması Azərbaycan dövləti qarşısın
da duran ən vacib məsələlərdəndir. Bunun üçün həm ölkədaxili, həm
də ölkədən kənarda planlı, sistemli və ardıcıl siyasət həyata keçirilmə
lidir. Müvafiq dövlət orqanları tərəfindən artıq bir sıra sənədlər qə
bul olunmuşdur. Xarici təbliğat məsələləri isə, əsasən, xaricdə yaşayan
azərbaycanlıların, diaspor təşkilatlarının üzərinə düşür. Azərbaycanın
müxtəlif ölkələrdə olan diaspor təşkilatları tərəfindən sistemli olmasa
belə, tanıdılma istiqamətində, əsasən, Xocalı soyqırımının ildönümü
ərəfəsində müxtəlif tədbirlər həyata keçirilirdi. Lakin bu tədbirlərin
vahid konsepsiyaya müvafiq - sistemli həyata keçirilməsi daha məqsə
dəuyğundur. Bu baxımdan, Azərbaycan torpaqlarının Ermənistanın
işğalçı siyasətinə məruz qalması faktının və Xocalı həqiqətlərinin dün
ya dövlətlərində tanıdılması, cinayətkarların beynəlxalq ifşasma nail
olunması məqsədilə Heydər Əliyev Fondunun Rusiya Federasiyasın
dakı nümayəndəliyinin rəhbəri, İslam Konfransı Təşkilatı Gənclər Fo
rumunun (İKGF) Mədəniyyətlərarası Dialoq üzrə Baş Koordinatoru
Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə başladılmış kampaniya xüsusi əhəmiy
yət kəsb edir.
"Xocalıya ədalət-Qarabağa azadlıq" adlanan beynəlxalq kam
paniyanın rəsmi elan olunması 2008-ci il mayın 8-nə - Şuşa şəhəri
nin işğalmm ildönümünə təsadüf edir. Kampaniyanın yalnız İslam
Konfransı Təşkilatı (2011-ci ilin iyun ayından etibarən təşkilatın adı
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatma dəyişdirilib) dövlətlərini deyil, Avropa
və Amerika dövlətlərini də əhatə edəcəyi planlaşdırılmışdır. Hazırda
kampaniyanın fəaliyyəti 35-dən artıq IKT və həmçinin, Avropa və La
tın Amerikası ölkələrini əhatə edir.
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60-а yaxın dövləti özündə cəmləşdirən ЕҜТ və ya islam Əmək
daşlıq Təşkilatı (İƏT) müsəlman ölkələrin dövlət və hökumət başçı
larının konfransmda yaranmış, hazırda Birləşmiş Millətlər Təşkilatı
(BMT) ilə sıx əməkdaşlıq edən təşkilatlardandır. Azərbaycan Respub
likasının İƏT ilə əməkdaşlıq münasibətlərinin inkişafı ölkəmizin xarici
siyasət kursunun prioritet məsələlərindən olmaqla, strateji əhəmiyyət
kəsb edir. Dünyada baş verən proseslərdə gənclərin aktiv iştirakı və
fikir mübadiləsi üçün zəmin yaratmaq məqsədilə Azərbaycan dövləti
nin irəli sürdüyü qətnamə əsasında İKT Gənclər Forumu yaradılmışdır.
Məhz bu qurumun vasitəsilə "Xocalıya ədalət-Qarabağa azadlıq" bey
nəlxalq kampaniyası yarandığı gündən etibarən, bir sıra dövlətlərdə ef
fektiv xarici təbliğat tədbirlərini həyata keçirir.
İKT ilə Azərbaycan arasında mövcud uğurlu əməkdaşlığın nümu
nəsi kimi qeyd etmək olar ki, hələ "Xocalıya ədalət-Qarabağa azadlıq"
beynəlxalq kampaniyasının rəsmi elan olunmasından öncə İKT xarici iş
lər nazirlərinin 2007-ci ilin may ayında keçirilmiş sessiyasında İKT Gənc
lər Forumunun təşəbbüsü ilə Xocalı faciəsinə siyasi qiymət verilmişdi.
"Xocalıya ədalət-Qarabağa azadlıq" beynəlxalq kampaniyasının
rəsmi elan olunmasından sonra isə qurum bir sıra tədbirlərin həyata
keçirilməsi istiqamətində aktiv fəaliyyətə başlamışdır.
2008-ci il maym 17-də İstanbulda İKT-nin Əməkdaşlıq və Dialoq
uğrunda Gənclər Forumu və İSESKO-nun təşkilatçılığı ilə keçirilmiş
İKT ekspertlərinin ikigünlük iclasmda "Xocalıya ədalət-Qarabağa azad
lıq" kampaniyası ekspertlər tərəfindən dəstəklənmiş, 26 fevral Xocalı
soyqırımı gününün İKT ölkələrində humanitar fəlakətlər qurbanlarının
xatirəsini anma günü kimi qeyd olunması barədə qərar qəbul olunmuş
dur. Bu qərar Azərbaycan üçün çox mühüm əhəmiyyət daşıyırdı. Belə
ki, Qərb ölkələrinin çox zaman tətbiq etdikləri ikili standartlar, dünyada
son zamanlar müşahidə olunan islamofobiya meyilləri müsəlmanlara
qarşı törədilmiş soyqırımı cinayətlərinin lazımi qiymətini almamasma
səbəb olduğu bir vaxtda BMT ilə sıx bağlılığı olan, dünyada özünəməxsus yeri olan IKT-nin mütəxəssisləri tərəfindən Xocalı hadisələrinə belə
bir qiymətin verilməsi "Xocalıya ədalət-Qarabağa azadlıq" kampaniya
sının gərgin və uğurlu fəaliyyətindən xəbər verirdi.
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Bunun ardınca, Dialoq və Əməkdaşlıq Uğrunda islam Konfransı
Gənclər Forumu tərəfindən islam ölkələrində vahid soyqırımı qurban
ları gününün təsis edilməsi təklifi də İKT rəhbərliyinə təqdim olunmuş,
2008-ci il 22 iyulda İKT xarici işlər nazirlərinin konfransının 35-ci sessi
yasında qəbul edilmiş qətnaməyə əsasən, İKT üzvü olan ölkələrdə hu
manitar faciələrin qurbanlarının xatirə günü təsis edilmişdir. Faciənin
soyqırımı kimi tanıdılması, bəşəriyyətə qarşı bu ağır cinayətə siyasi qiy
mət verilməsi, soyqırımı həqiqətlərinin İKT ölkələrində yayüması haq
qında siyasi qərar, Gənclər Forumunun təşəbbüsü və Azərbaycan Respublikası Xarici işlər Nazirliyinin dəstəyi ilə IKT-yə üzv ölkələrin xarici
işlər nazirlərinin 35-ci sessiyasında və beynəlxalq təşkilata üzv ölkələrin
11-ci zirvə görüşündə qəbul edilən qətnamələrdə əksini tapdı.
•

•

Kampaniyanın digər nailiyyəti Xocalı soyqırımına siyasi qiymət
verməyə səsləyən qətnamənin qəbulu ilə əlaqədardır. İKT-nin 2009cu ilin may aymda keçirüən 36-cı iclasmda qəbul edilmiş qətnamədə
"Xocalıya ədalət-Qarabağa azadlıq" beynəlxalq kampaniyasına 57 ölkə
yüksək səviyyədə siyasi dəstək verdi. Qətnamə həm İKT dövlətlərini
kampaniyada fəal iştirak etməyə, həm də dünya birliyini siyasi və mə
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nəvi qiymət verməyə, Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş cinayəti ara
dan qaldırmağa çağırırdı.
Xocalı hadisələri ilə bağlı müxtəlif sənədlərin qəbulu ilə yanaşı,
təbii ki, bu cinayətin təfərrüatının gənc nəslə çatdırılması və bununla
da yaddaşlara həkk edilməsi üçün tədbir görmək də vacib amillərdən
dir. Bu məqsədlə, 2009-cu ilin iyulunda İKT Gənclər Forumu ilə İSESKO arasında imzalanmış anlaşmaya əsasən, Xocalı faciəsi haqqında
məlumatın İKT ölkələrinin tarix dərsliklərinə salınması barədə razılıq
əldə edilib.
Dünya dövlətlərinin təcrübəsində rast gəlinən soyqırımıları ilə
müqayisədə yaxın keçmişdə baş vermiş Xocalı soyqırımının tanıdıl
ması üçün, təbii ki, analoji cinayətlə üzləşmiş digər dövlətlərin təcrü
bəsinə nəzər salmaq, vacib məqamlardan bəhrələnmək lazımdır. Bu
istiqamətdə təbliğat gücləndirilməli, dünya dövlətləri tərəfindən artıq
tanınmış soyqırımıları ilə Xocalı soyqırımının yanaşı səslənməsi üçün
tədbirlər həyata keçirilməlidir.
Müasir dövrdə elektron təbliğaün effektli olması nəzərə almarsa,
"Xocalıya ədalət" kampaniyasının səyi ilə Xocalı qətliamınm admm Is-
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veçdə yaradılmış və virtual aləmdə geniş vüsət almış mükəmməl "Bey
nəlxalq Müharibə Qurbanları Memorialı" arxiv layihəsinə daxil edilmə
si bu istiqamətdə görülmüş ən vacib tədbir kimi dəyərləndirilməlidir.
"Beynəlxalq Müharibə Qurbanları Memorialı" layihəsində П Dünya
müharibəsindən sonra dünyada baş vermiş müharibələr, soyqırımıları
və qətliamlarm qurbanları olmuş adamların siyahısı verilir, şəkillər və
faktlarla birlikdə hadisələrin xülasəsi əks olunur. XX əsrin ikinci yarı
sından bu günədək soyqırımı və qətliamlarda həlak olmuş insanların
siyahıyaalma prosesində insan hüquqları ilə məşğul olan institutlar,
alimlər, beynəlxalq və qeyri-hökumət təşkilatları, tədqiqatçılar iştirak
edirlər. Geniş auditoriyaya malik bu elektron məkanda kampaniyanın
rəsmi saytına istinad edilərək, Dağlıq Qarabağ müharibəsi zamanı er
məni silahlı qüvvələri tərəfindən Xocalı şəhərində xüsusi amansızlıqla
öldürülənlərin siyahısının yerləşdirilməsi, faciənin saytın istifadəçiləri
nə XX əsrin ən dəhşətli qətliamı kimi təqdim edilməsi çox böyük əhə
miyyət kəsb edir.
2010-cu il yanvarın 31-də İKT-yə üzv dövlətlərin Parlament İtti
faqının Uqandanm paytaxtı Kampala şəhərində keçirilən 6-cı sessiya
sında Azərbaycan üçün çox mühüm hadisə baş vermişdir. 51 ölkənin
parlament heyətləri başçılarının iştirak etdiyi tədbirdə İslam Konfran
sı Gənclər Forumunun (İKGF) təşəbbüsü ilə "İKGF ilə İKT Pİ arasında
əməkdaşlıq" haqqmda qətnamə qəbul edilmiş, Xocalı faciəsi "Erməni
silahlı qüvvələri tərəfindən dinc əhalinin kütləvi qətliamı" və "İnsanlığa
qarşı cinayət" kimi qiymətləndirilmişdir. Həmçinin, bu sənəddə "Xoca
lıya ədalət" beynəlxalq kampaniyasına həm milli, həm də beynəlxalq
səviyyədə tam dəstək verməyə çağıran bənd də öz əksini tapmışdır. Bu
qətnamənin əsas xüsusiyyəti onun beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən Xo
calı faciəsini "insanlığa qarşı cinayət" kimi tanıyan ilk sənəd olmasıdır.
Dünya parlamentlərinin dörddə birinə yaxm hissəsini əhatə edən, dün
yanın ən böyük parlamentlərarası qurumlarından olan İKT Parlament
ittifaqının belə qətnamə qəbul etməsi Xocalı soyqırımının tanıdılması
istiqamətində ən uğurlu nailiyyətlərdəndir.
İKT Xarici İşlər Nazirləri Şurasmm (İKT XİNŞ) 2010-cu il maym
20-də Tacikistanın paytaxtı Düşənbədə keçirilmiş 37-ci sessiyasının ye38

kun iclasında Dialoq və Əməkdaşlıq uğrunda DCT Gənclər Forumunun
fəaliyyəti haqqında qətnamə qəbul edilmişdir. Bu qətnamə ermənilər
tərəfindən azərbaycanlılara qarşı törədilmiş məqsədli cinayətin beynəl
xalq arenada təbliğatı üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Qətnamədə
xüsusi bəndlə İKT üzv dövlətləri, həmçinin İKT-yə bağlı beynəlxalq
institutlar "Xocalıya ədalət" kampaniyasının fəaliyyətində aktiv iştira
ka və faciənin həm beynəlxalq, həm də milli səviyyədə insanlığa qarşı
törədilmiş cinayət kimi tanınmasına çağırılmışdır. Bu ərəfədə siyasi ta
mtam, kütləvi aksiyaların keçirilməsi və ictimaiyyətlə əlaqə qurmaqdan
ibarət 3 hissəli "online" aksiyaya da start verilmişdir.
Xocalı soyqırımının beynəlxalq səviyyədə tanınması istiqamətin
də görülmüş işlərin bəhrəsi kimi "Əbu-Dabi Bəyannaməsinin" adı da
vurğulanmalıdır. Bu sənəd İKT Parlament İttifaqı (İKT Pİ) Şurasının
2011-ci ilin yanvarında Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin paytaxtı Əbu-Dabidə keçirilən 13-cü sessiyasmda qəbul edilmiş, İKT Pİ Şurası üzv döv
lətləri Xocalı faciəsini "insanlığa qarşı törədilmiş kütləvi cinayət" kimi
tanımağa çağıran mühüm sənəddir. Qətnamənin 3-cü bəndində İKT Pİyə üzv parlamentlərin erməni silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycan
Respublikasının Xocalı şəhərində dinc azərbaycanlı əhaliyə qarşı törə
dilmiş kütləvi qırğmı insanlığa qarşı törədilmiş cinayət kimi tammaları39

na dair ifadə işlənmişdir. Sənəddə üzv dövlətlər qeyd olunan cinayətə
milli səviyyədə lazımi qiymətin verilməsinə çağırırlar.
2012-ci il yanvarın 30-da İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərin Parlament ittifaqının İndoneziyanın Palembanq şəhərində ke
çirilmiş 7-ci sessiyasmda Xocalı soyqırımı, ilk dəfə olaraq, beynəlxalq
səviyyədə tanındı, "Azərbaycan Respublikasına qarşı Ermənistan Res
publikasının təcavüzü" adlı ənənəvi olaraq qəbul edilən qətnaməyə
İKGF-nin təşəbbüsü ilə bununla bağlı xüsusi bir bənd əlavə edildi. Be
ləliklə, beynəlxalq sənədlər arasmda bu qətnamə ilk dəfə olaraq Xocalı
faciəsinə soyqırımı aktı səviyyəsində siyasi-hüquqi qiymət verir.
*

:

•

"Xocalıya ədalət-Qarabağa azadlıq" beynəlxalq kampaniyası yara
dıldığı gündən başlayaraq, yalnız Xocalı soyqırımının ildönümü ərəfə
sində deyil, ilboyu təbliğat xarakterli mühüm tədbirlərə imza atmışdır.
Belə ki, xarici ölkələrdə Xocalı hadisələrini əhatə edən internet saytları
istifadəyə verilmiş, müxtəlif səviyyələrdə rəsm müsabiqələri keçiril
miş, filmlər çəkilmiş, rəsm sərgiləri təşkil olunmuş, müxtəlif dillərdə
kitablar dərc olunmuş, müxtəlif ölkələrin telekanallarında azərbaycanlı
ziyalıların Xocalı ilə bağlı müsahibələri təşkil edilmiş, Xocalı ilə bağ
lı materiallar xarici ölkələrin xarici işlər nazirliklərinə, parlamentləri
nə, hökumət və qeyri-hökumət təşkilatlarına, ictimai-mədəni və təhsil
müəssisələrinə, kitabxanalara, diplomatik nümayəndəliklərə, beynəl
xalq və regional təşkilatların ofislərinə göndərilmiş, ictimai aksiyalar,
imzatoplama aksiyaları keçirilmiş, xarici ölkələrin aparıcı mətbuat və
ictimaiyyət nümayəndələrinin iştirakı ilə mətbuat konfransları keçiril
miş, yürüşlər təşkil olunmuş, video materiallar, video kliplər hazırlanıb
nümayiş etdirilmiş, Xocalıya həsr edilmiş kitab və broşürlər, jurnallar
paylanmış, əcnəbi rejissorlar tərəfindən mövzuya aid filmlər çəkilmiş,
bir çox beynəlxalq təşkilat və xarici ölkə nümayəndəliklərinə ünvan
lanan qətnamələr hazırlanmış, dəyirmi masalar keçirilmiş, xarici mət
buatda müxtəlif dillərdə məqalələr dərc etdirilmiş, bəzi ölkələrdə fevral
ayı "Xocalı ayı" elan edilmiş, inşa yazı müsabiqələri keçirilmiş, abidələr
ucaldılmış, Xocalı parkları yaradılmış və s. Bu kimi tədbirlər hal-hazır
da da davam etməkdədir, hətta gələcəkdə keçirilməsi nəzərdə tutulan
tədbirlər planı da hazırlanmışdır.
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