
■ A.Vəliyev ■

T A R İ X

ADİL VƏLİYEV
Milli Məclis Aparatının Sosial qanunvericilik şöbəsinin sektor müdiri, 
siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

AZƏRBAYCANA QARŞI YÜRÜDÜLƏN SOYQIRIMI 
CİNAYƏTİ BƏŞƏRİYYƏTƏ TƏHDİDDİR

Müasir dünyada baş verən qlobal iqtisadi 
böhrana və siyasi kataklizmlərlə zəngin pro
seslərə nəzər saldıqda, bəşəriyyətin zorakılıq, 
dözümsüzlük və qəddarlıqla müşayiət olunan 
terrorçuluqla, habelə milli və dini zəmində ger
çəkləşdirilən soyqırımı ilə sınağa çəkildiyini 
görürük. Yaşadığımız XXI əsrdə Yaxın Şərqdə 
və bir qayda olaraq, İslam ölkələrində baş ve
rən hərbi münaqişələr və döyüşlər hər gün çox
saylı insan tələfatı ilə nəticələnir. Bu azmış 
kimi, dünyanı bürüyən iqtisadi böhran kseno- 
fobiya və ayrı-seçkiliyin digər təhlükəli forma
larına yol açmaqla, milyonlarla insanı etnik 
zəmində terrorizmə və zorakılığa məruz qoyur. 
Qeyd olunan halların qarşısının alınması yal
nız döyüşən tərəfləri ayırmaqdan və gərginliyi 
aradan qaldırmaqdan ibarət deyil. Münaqişə və 
zorakılığın, beynəlxalq terrorizm və dözümsüz
lüyün köklərinin əsaslı surətdə aradan qaldırıl
ması qeyri-zorakılığa və sülh mədəniyyətinə 
şərait yaradılmasından bilavasitə asılıdır.

Reallıq isə bundan ibarətdir ki, bütün ça
ğırışlara, müraciətlərə, aparılan sülhməramlı 
kampaniyalara baxmayaraq, indiyədək sadala
nanların heç biri gerçəkləşməyib, dünyada 
zorakılıq baş alıb gedir. Sülhün qorunması, 
insanların əmin-amanlıq şəraitində yaşaması, 
hər cür zorakılığın qarşısının alınması arzusu 
bütün zamanlarda bəşəriyyəti düşündürsə də, 
mübarizə bəşəri qaydada deyil, birtərəfli və 
ikili standartlarla aparılıb.

Dünyanın ən sülhsevər və tolerant ölkələ
rindən biri olan, heç bir dövlətin ərazisinə göz 
dikməyən Azərbaycan 25 ildən artıqdır ki, 
dünyanın gözü qarşısında erməni qəsbkarları
nın görünməmiş zorakılıqlarına məruz qalıb.
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Torpaqlarının 20 faizi işğal olunub, 1 milyon
dan artıq dinc əhali öz doğma torpaqlarından 
didərgin düşüb. Bununla belə, Azərbaycan qan 
tökülməsinin tərəfdarı olmamış, münaqişənin 
sülh yolu ilə həllini bəyan etmiş və buna çalış
mışdır.

Terrorçuluq, dözümsüzlük və zorakılıq Er
mənistan adlanan ölkənin strategiyası, taktikası, 
ideologiyasıdır. Bu fikirlər nüfuzlu beynəlxalq 
kürsülərdən dəfələrlə səslənib. Təəssüf ki, dünya 
ictimaiyyəti bu xalqın insanlığa qarşı törətdiyi 
əməllərin qarşısını almaq haqqında düşünmür.

Azərbaycan tarixinə ən dəhşətli və faciəli 
səhifələrdən biri kimi daxil olmuş Xocalı soy
qırımı törədilərkən erməni hərbi birləşmələri 
tərəfindən əsir götürülən azərbaycanlı qadınlar 
min bir işgəncə ilə qətlə yetirilib, körpələri 
gözlərinin qarşısında diri-diri yandırılıb, hamilə 
qadınlar daha ağlasığmaz zorakılıqlarla öldü
rülüb. Münaqişə zamanı girov götürülən yüz
lərlə qadm və uşaqlardan hələ də xəbər yoxdur. 
Bu zorakılıqlar və işgəncələr barədə Azərbay
can dövlətinin beynəlxalq ali qurumlara və 
aparıcı dünya birliyi dövlətlərinə dəfələrlə 
etdiyi müraciətlər isə hələ ki, cavabsız qalır.

Göründüyü kimi, zorakılıq əleyhinə fəaliy
yətin spektri çox geniş olduğundan, əslində, bu 
fəaliyyəti istənilən halda tam əhatə etmək qey
ri-mümkündür. Məhz bu səbəbdən də zorakı
lığın təməl prinsiplərinin daşıyıcısı olan və 
təhlükəlilik əmsalına görə onun fövqündə yer 
alan soyqırımı cinayətini konkret olaraq siyasi- 
hüquqi prizmadan təhlil etmək daha məqsədə- 
müvafiq və faydalı olardı:

Soyqırımı cinayəti beynəlxalq hüquq döv
riyyəsinə yalnız keçən əsrin ortalarında daxil
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olmuşdur. 1941-ci ilin dekabr ayında Böyük 
Britaniyanın Baş naziri Uinston Çörçilin radio- 
dakı çıxışında «adı olmayan cinayət» adlandırdığı 
soyqırımı 1948-ci ildə müvafiq konvensiyanın 
qəbul edilməsindən sonra beynəlxalq hüquq lek- 
sikonunda vətəndaşlıq statusu əldə etmişdir [5].

1944-cü ilə qədər «soyqırımı» anlayışı icti
maiyyətə bəlli olmamışdır. Bu xüsusi termin 
hər hansı insan qrupuna qarşı onların məhv 
edilməsi məqsədilə törədilən cinayət əməllərini 
ifadə edir. İlk dəfə 1944-cü ildə ABŞ-ın Mü
dafiə Nazirliyində müşavir vəzifəsində çalışan 
yəhudi mənşəli polşalı hüquqşünas Rafael 
Lemkin Vaşinqtonda nəşr etdiyi «İşğal olun
muş Avropada faşist idarəetməsi» kitabında 
yəhudilərin faşistlər tərəfindən kütləvi məhv 
edilməsi siyasətini ifadə edən yeni termin işlətdi. 
O, yunan dilində genos -  «nəsil, kök, soy» sözü 
ilə latın dilindən caedo -  «öldürürəm» sözlə
rinin birləşməsindən «genosid» (soyqırımı) 
terminini təklif etdi. Hüquqi konsepsiya olaraq 
«soyqırımı» terminini təklif edən Lemkin onu 
belə əsaslandırırdı ki, soyqırımı -  müəyyən 
insan qruplarının mövcudluğunun vacib əsas
larını məhv etməyə yönəlmiş müxtəlif cinayət
kar hərəkətlərin koordinasiya olunmuş, planlı 
şəkildə həyata keçirilməsidir [11].

Bir ildən sonra Nümberq beynəlxalq hərbi 
tribunalı faşist liderlərini «bəşəriyyət əleyhinə 
cinayətlərdə» ittiham etdi. Nümberq beynəlxalq 
hərbi tribunalının ittiham aktında «soyqırımı» 
anlayışı hüquqi termin kimi deyil, təsviri ifadə 
kimi işlədilmiş, nəticədə tribunalın Nizamna
məsində soyqırımı öz əksini tapmamışdır. Həmin 
Nizamnaməyə uyğun olaraq sülh və insanlıq 
əleyhinə cinayətlərin təqibi nəzərdə tutulurdu 
[15]. Lakin həm 6 oktyabr 1945-ci il tarixli itti- 
hamnamədə, həm də Amerika Birləşmiş Ştat
larını, Böyük Britaniyanı və Fransanı təmsil 
edən ittihamçıların çıxışlarında «soyqırımı» 
ifadəsi istifadə edilirdi. Məsələn, Böyük Brita
niyadan olan əsas ittihamçı Xartli Şoukross 
5 dəfə soyqırımı termininə müraciət etmişdir. 
İttihamnaməyə gəldikdə isə, bu sənəddə gös
tərilirdi ki, canilər «qəsdən, şüurlu surətdə sis
tematik soyqırımı həyata keçirilməsi vasitəsi 
ilə irqi və milli qrupları məhv edirdilər» [5].

Tarixə Nümberq prosesi kimi daxil olmuş 
beynəlxalq tribunalın (Nümberq şəhəri, 1945— 
1946-cı illər) qərarı ilə Almaniyanın ali dövlət 
və hərbi xadimləri dünya və insanlıq əleyhinə qəsd 
(mülki əhalinin qırılması, onunla qəddar dav
ranış, ictimai və şəxsi əmlakın talanması və s.) 
hazırlamaqda və həyata keçirməkdə ittiham 
olunmuşlar. Məhz buna görə indiyədək dün
yanın hər yerində dövlət orqanları və ictimai 
hərəkatlar bütün rütbə və mənsəblərdən olan 
nasist cinayətkarları aşkara çıxarır və ədalət 
məhkəməsinə verirlər [1].

İkinci Dünya müharibəsinin ağır nəticələri 
tez bir zamanda soyqırımı cinayətinin beynəl
xalq hüquqi kodifikasiyasım sürətləndirmişdir. 
Artıq BMT-nin 11 noyabr 1946-cı il tarixli ilk 
sessiyasında Kuba, Panama və Hindistanın təq
dim etdikləri layihə əsasında «Soyqırımı cina
yəti» adlı qətnamə qəbul edilmiş, bu əməl sivil 
dünyanın pislədiyi və beynəlxalq hüquq nöq
teyi-nəzərindən cinayət sayılmasını bəyan edərək, 
konvensiya layihəsinin hazırlanması haqqında 
BMT-nin İqtisadi və sosial şurasına müvafiq 
tapşırıq verilmişdir.

Konvensiyanın hazırlıq mərhələsi olduqca 
maraqlı faktlarla zəngindir. Məhz bu mərhə
lədə hər bir dövlətin həqiqi mövqeyi özünü 
büruzə vermişdir. Bu gün özünü qondarma 
«erməni soyqırımının» müdafiəçisi kimi gös
tərən bəzi ölkələr konvensiya hazırlanan dövrdə 
tamamilə başqa mövqe sərgiləmişlər. Məsələn, 
Fransa, ümumiyyətlə, adıçəkilən Konvensiya
nın qəbul ediməsinə qarşı çıxaraq «soyqırımı» 
ifadəsini «mənasız» və «təhlükəli» neologizm 
adlandırmışdır [5]. Böyük Britaniyanın nü
mayəndəsi, öz növbəsində soyqırımı konven
siyası layihəsinin qəbul edilməsinə şübhə ilə 
yanaşmışdır və belə sənəddə bütün dövlətlərin 
iştirakını real hesab etməyərək konvensiyanın 
qarşısında duran məqsədlərə nail olmasını 
mümkün hesab etməmişdir.

Məlumat üçün bildirmək istərdik ki, 17 fev
ral 2016-cı il, yəni Konvensiyanın ratifikasiya 
statusuna aid bu günə olan rəsmi məlumata 
əsasən 147 dövlət bu beynəlxalq müqavilənin 
iştirakçısıdır. Bütün şübhələrə baxmayaraq, 
«Soyqırımı cinayətinin qarşısının alınması və
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onun cəzalandırılması haqqında» Konvensiya 
9 dekabr 1948-ci il tarixdə qəbul edilmişdir. 
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi bu 
mühüm sənədi 1996-cı il 31 may tarixdə rati
fikasiya etmişdir.

Konvensiyanın 2-ci maddəsinə əsasən «soy
qırımı» dedikdə, hər hansı milli, etnik, irqi və 
ya dini qrupu, bir qrup kimi bütövlükdə və ya 
qismən məhv etmək məqsədilə törədilən aşa
ğıdakı əməllər başa düşülür:

a) bu cür qrup üzvlərinin öldürülməsi;
b) bu cür qrup üzvlərinə ağır bədən xəsarət

lərinin və yaxud əqli qabiliyyətinə ciddi 
zərər yetirilməsi;

c) qəsdən hər hansı bir qrupun tam və ya 
qismən fiziki məhvini nəzərdə tutan hə
yat şəraiti yaradılması;

d) bu cür qrup daxilində doğumun qarşısını 
almağa yönəlmiş tədbirlərin həyata ke
çirilməsi;

e) bir insan qrupuna mənsub olan uşaqların 
zorla başqa qrupa verilməsi.

Konvensiyanın 3-cü maddəsinə görə aşağı
dakı əməllər cəzalandırılır:

a) soyqırımı;
b) soyqırımı törətməyə yönəlmiş gizli söv

dələşmə;
c) soyqırımı törətməyə birbaşa və açıq təh

rik;
d) soyqırımı törətməyə yönəlmiş qəsd;
e) soyqırımında iştirak [15].
Konvensiyanın müddəalarının icra edil

məsi üzrə Azərbaycan Respublikasının öz üzə
rinə götürdüyü öhdəliklərin həyata keçirilməsi 
istiqamətində görülən tədbir kimi Azərbaycan 
Respublikasının Cinayət Məcəlləsinə «Soyqı
rımı» (Maddə 103) və «Soyqırımının törədil
məsinə təhriketmə» (Maddə 104) maddələri 
daxil edilmişdir [10].

Beynəlxalq cinayətlərə görə məsuliyyət 
müəyyən edən qanunun qüvvəsinin geriyə şa
mil olunması haqqında 12 may 2006-cı il ta
rixli Konstitusiya Qanununun 1-ci maddəsinə 
görə Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası
nın heç bir müddəası hamılıqla qəbul edilmiş 
beynəlxalq hüquq normalarına əsasən törədil
diyi zaman cinayət sayılan əmələ görə hər
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hansı şəxsin cinayət məsuliyyətinə cəlb edil
məsinə və cəzalandırılmasına mane olan müd
dəa kimi şərh edilə və ya başa düşülə bilməz. 
Belə bir hüquqi yanaşma, mövcud olan və 
gələcəkdə formalaşa bilən hər bir beynəlxalq 
cinayətə görə ittiham olunan şəxsin məsuliy
yətə cəlb olunmasına imkan yaradır [9].

Bu gün böyük təəssüf hissi və ürək ağrısı 
ilə qeyd edirik ki, dünyanın soyqırımına məruz 
qalan az sayda xalqları sırasında Azərbaycan 
xalqı da var. XIX əsrdən başlayaraq, şovinist 
imperiyaların himayəçiliyi ilə ermənilər tərə
findən azərbaycanlılara və Azərbaycana qarşı 
törədilən hərəkətlər məhz soyqırımı kimi qiy
mətləndirilməlidir. XX əsrin faciəsi olan Xocalı 
soyqırımı bu aqressiv və cinayətkar erməni 
siyasətinin nəticəsidir. Ötən yüzilliyin sonunda 
baş vermiş bu faciə təkcə Azərbaycan xalqına 
deyil, bütün insanlığa, bəşəriyyətə qarşı yönəl
miş ən ağır cinayətlərdən biridir. Xocalı soy
qırımı amansızlığına görə ötən əsrin Xatm, 
Xirosima, Naqasaki və Sonqmi kimi dəhşətli 
faciələri ilə bir sırada yer alır [2].

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 Azərbay
can Respublikasının Milli Məclisi Xocalı soy
qırımına hüquqi-siyasi qiymət vermişdir [8].

Azərbaycanın və azərbaycanlıların üzləş
diyi bu faciələr ilk dəfə Heydər Əliyev tərəfin
dən imzalanmış 26 mart 1998-ci il tarixli 
«Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında» Azər
baycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ilə 
siyasi qiymətini aldı. Fərmanda qeyd olunur: 
«...Azərbaycanın XIX-XX əsrlərdə baş verən 
bütün faciələri torpaqlarının zəbti ilə müşayiət 
olunaraq, ermənilərin azərbaycanlılara qarşı 
düşünülmüş, planlı surətds həyata keçirdiyi 
soyqırımı siyasətinin ayrı-ayrı mərhələlərini 
təşkil etmişdir. Bu hadisələrin yalnız birinə — 
1918-ci il mart qırğınına siyasi qiymət vermək 
cəhdi göstərilmişdir. Azərbaycan Xalq Cümhu
riyyətinin varisi kimi Azərbaycan Respublikası 
bu gün onun axıra qədər həyata keçirə bilmə
diyi qərarların məntiqi davamı olaraq soy
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qırımı hadisələrinə siyasi qiymət vermək bor
cunu tarixin hökmü kimi qəbul edir...» [7].

Beləliklə, ilk dəfə Heydər Əliyevin Fərmanı 
ilə 31 mart Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü 
elan edilmişdir.

Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin bu tarixi 
addımının Azərbaycan üçün nə dərəcədə əhə
miyyətli olduğuna qiymət vermək üçün, son 
iki əsrlik tarixi keçmişimizin soyqırımına mə
ruz qalmasının xronoloji ardıcıllıqla təhlil edil
məsi, fıkrimizcə, faydalı olardı:

Azərbaycan xalqına qarşı dəfələrlə törədil
miş və uzun illərdən bəri öz siyasi-hüquqi qiy
mətini almamış soyqırımı da tarixin açılmamış 
səhifələrindən biridir.

1813-cü və 1828-ci illərdə imzalanan Gü
lüstan və Türkmənçay müqavilələri Azərbaycan 
xalqının parçalanmasının, tarixi torpaqlarımı
zın bölünməsinin əsasını qoydu. Azərbaycan 
xalqının bu milli faciəsinin davamı kimi tor
paqlarının zəbti başlandı. Qısa bir müddətdə 
bu siyasət gerçəkləşdirilərək ermənilərin kütləvi 
surətdə Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsi 
həyata keçirildi. Soyqırımı Azərbaycan torpaq
larının işğalının ayrılmaz bir hissəsinə çevrildi.

İrəvan, Naxçıvan və Qarabağ xanlıqlarının 
ərazilərində məskunlaşdırılan ermənilər orada 
yaşayan azərbaycanlılarla müqayisədə azlıq 
təşkil etmələrinə baxmayaraq, öz havadarları
nın himayəsi altında «Erməni vilayəti» adlan
dırılan inzibati bölgünün yaradılmasına nail 
oldular. Belə süni ərazi bölgüsü ilə, əslində, 
azərbaycanlıların öz torpaqlarından qovulması 
və məhv edilməsi siyasətinin bünövrəsi qoyul
du. «Böyük Ermənistan» ideyaları təbliğ olun
mağa başlandı və erməni xalqının tarixinin 
saxtalaşdırılmasına yönəlmiş genişmiqyaslı 
proqramlar reallaşdırıldı. Azərbaycanın və 
ümumən Qafqazın tarixinin təhrif olunması 
həmin proqramların mühüm tərkib hissəsini 
təşkil edirdi [6].

1905-1907-ci illərdə azərbaycanlılara qarşı 
açıq şəkildə genişmiqyaslı qanlı aksiyalar hə
yata keçirən ermənilərin Bakıdan başlanan 
vəhşilikləri Azərbaycanı və indiki Ermənistan 
ərazisindəki Azərbaycan kəndlərini əhatə etdi. 
Yüzlərlə yaşayış məntəqəsi dağıdılıb yerlə

yeksan edildi, minlərlə azərbaycanlı vəhşicə
sinə qətlə yetirildi. Bu hadisələrin təşkilatçıları 
məsələnin mahiyyətinin açılmasına, ona düzgün 
hüquqi-siyasi qiymət verilməsinə maneçilik 
törədərək azərbaycanlıların mənfi obrazını 
yaratmış, özlərinin avantürist torpaq iddialarını 
pərdələmişlər.

Birinci Dünya müharibəsi, Rusiyada baş 
vermiş 1917-ci il fevral və oktyabr çevrilişlə
rindən məharətlə istifadə edən ermənilər öz 
iddialarını bolşevik bayrağı altında reallaşdır
mağa nail oldular. 1918-ci ilin mart ayından 
etibarən əks-inqilabçı ünsürlərlə mübarizə şüarı 
altında Bakı Kommunası tərəfindən ümumən 
Bakı quberniyasını azərbaycanlılardan təmiz
ləmək məqsədi güdən mənfur plan həyata 
keçirilməyə başlandı [3].

Həmin günlərdə ermənilərin törətdikləri ci
nayətlər Azərbaycan xalqının yaddaşına əbə
di həkk olunmuşdur. Minlərlə dinc azərbay
canlı əhali yalnız milli mənsubiyyətinə görə 
məhv edilmişdir. Ermənilər evlərə od vurmuş, 
insanları diri-diri yandırmışlar. Milli memarlıq 
incilərini, məktəbləri, xəstəxanaları, məscid və 
digər abidələri dağıtmış, Bakının böyük bir 
hissəsini xarabalığa çevirmişlər.

Azərbaycanlıların soyqırımı Bakı, Şamaxı, 
Quba qəzalarında, Qarabağda, Zəngəzurda, 
Naxçıvanda, Lənkəranda və Azərbaycanın 
başqa bölgələrində xüsusi qəddarlıqla həyata 
keçirilmişdir. Bu ərazilərdə dinc əhali kütləvi 
surətdə qətlə yetirilmiş, kəndlər yandırılmış, 
milli mədəniyyət abidələri dağıdılıb məhv 
edilmişdir.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarandıq
dan sonra 1918-ci ilin mart hadisələrinə xüsusi 
diqqət yetirilmişdir. Nazirlər Şurası 1918-ci il 
iyulun 15-də bu faciənin tədqiqi məqsədi ilə 
Fövqəladə İstintaq Komissiyasının yaradılması 
haqqında qərar qəbul etdi. Komissiya mart 
soyqırımını, ilkin mərhələdə Şamaxıdakı vəh
şilikləri, İrəvan quberniyası ərazisində erməni
lərin törətdikləri ağır cinayətləri araşdırdı. 
Dünya ictimaiyyətinə bu həqiqətləri çatdırmaq 
üçün Xarici İşlər Nazirliyi nəzdində xüsusi 
qurum yaradıldı. 1919 və 1920-ci ilin mart ayı
nın 31-də iki dəfə Azərbaycan Xalq Cümhu
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riyyəti tərəfindən ümummilli matəm günü 
kimi qeyd edilmişdir. Əslində, bu, azərbaycan
lılara qarşı yürüdülən soyqırımı və bir əsrdən 
artıq davam edən torpaqlarımızın işğalı proses
lərinə tarixdə ilk dəfə siyasi qiymət vermək 
cəhdi idi. Lakin Azərbaycan Xalq Cümhuriy
yətinin süqutu bu işin başa çatmasına imkan 
vermədi.

Zaqafqaziyanın sovetləşməsindən öz çirkin 
məqsədləri üçün istifadə edən ermənilər 1920-ci 
ildə Zəngəzuru və Azərbaycanın bir sıra digər 
torpaqlarını Ermənistan SSR-in ərazisi elan 
etdilər. Sonrakı dövrdə bu ərazilərdəki azər
baycanlıların deportasiya edilməsi siyasətini 
daha da genişləndirmək məqsədi ilə yeni vasi
tələrə əl atdılar. Bunun üçün onlar SSRİ Nazir
lər Sovetinin 23 dekabr 1947-ci il «Ermənistan 
SSR-dən kolxozçuların və başqa azərbaycanlı 
əhalinin Azərbaycan SSR-in Kür-Araz ovalı
ğına köçürülməsi haqqında» xüsusi qərarına və 
1948-1953-cü illərdə azərbaycanlıların öz tari
xi torpaqlarından kütləvi surətdə deportasiya
sına dövlət səviyyəsində nail oldular [3].

Erməni millətçiləri öz havadarlarının kö
məyi ilə 50-ci illərdən etibarən Azərbaycan 
xalqına qarşı kəskin mənəvi təcavüz kampani
yasına başladılar. Keçmiş sovet məkanında 
müntəzəm şəkildə yayılan kitab, jurnal və 
qəzetlərdə milli mədəniyyətimizin, klassik 
irsimizin, memarlıq abidələrimizin ən nəfis 
nümunələrinin erməni xalqına mənsub oldu
ğunu sübut etməyə çalışırdılar. Eyni zamanda 
onlar tərəfindən bütün dünyada azərbaycan
lıların mənfi obrazını formalaşdırmaq cəhdləri 
də güclənirdi. «Yazıq, məzlum erməni xal- 
qı»nm surətini yaradaraq əsrin əvvəllərində 
regionda baş verən hadisələr şüurlu surətdə 
təhrif olunur, azərbaycanlılara qarşı soyqırımı 
törədənlər soyqırımı qurbanları kimi qələmə 
verilirdi.

Azərbaycan xalqının mənəviyyatına, milli 
qüruruna və mənliyinə yönəlmiş böhtanlar 
siyasi və hərbi təcavüz üçün ideoloji zəmin 
yaradırdı. Xalqımıza qarşı aparılan soyqırımı 
siyasəti özünün siyasi-hüquqi qiymətini tap
madığı üçün tarixi faktlar sovet mətbuatında 
ermənilər tərəfindən təhrif olunur və ictimai
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fikir çaşdırılırdı. Ermənilərin Sovet rejimindən 
bəhrələnərək həyata keçirdikləri və 80-ci illərin 
ortalarında daha da güclənən antiazərbaycan 
təbliğatına Azərbaycan Respublikasının rəh
bərliyi vaxtında lazımi qiymət vermədi.

1988-ci ildən başlayan əsassız Dağlıq Qa
rabağ münaqişəsi, Azərbaycan ərazilərində 
tüğyan edən erməni irticası və bu irticanın qur
banı olan günahsız Azərbaycan əhalisinin acı 
iztirabları təəssüf ki, keçmiş SSRİ rəhbərliyi
nin və sivil dünyanın biganə sükutu ilə qarşı
landı. Belə vəziyyətdən ruhlanan və istifadə 
edən ermənilər azərbaycanlılara qarşı soyqırımı 
siyasətini və misli görünməmiş tarixi cinayət
lərini bir-birinin ardınca həyatä keçirməyə 
müvəffəq oldular. Azərbaycan ərazisinin 
20 faizi, o cümlədən Dağlıq Qarabağdan kənar
da yerləşən daha 7 rayon Ermənistan silahlı 
qüvvələri tərəfindən işğal olundu. 1 milyondan 
artıq azərbaycanlı öz dədə-baba ocaqlarından 
vəhşicəsinə qovuldu, on minlərlə adam qətlə 
yetirildi, şikəst edildi, girov götürüldü. Yüz
lərlə yaşayış məskəni, minlərlə mədəniyyət, 
təhsil və səhiyyə müəssisəsi, tarix-mədəniyyət 
abidələri, məscidlər, müqəddəs sitayiş yerləri, 
qəbiristanlıqlar yerlə yeksan edilərək misli 
görünməmiş erməni vandalizminə məruz qaldı.

Münaqişənin ilk illərində Qarabağın azər
baycanlılar yaşayan Kərkicahan, Meşəli, Quş
çular, Qaradağlı, Ağdaban və digər kəndlərin
də erməni silahlı quldurlarının törətdikləri 
faciələr, nəhayət, Xocalı soyqırımı «məzlum 
və əzabkeş erməni» vicdanında əbədi qara ləkə 
kimi yaşayacaq tarixi cinayətlərdir.

1992-ci ilin əvvəllərindən başlayaraq Er
mənistan 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 
tərəfindən zəbt olundu. Fevralın 13-dən 17-dək 
Xocavənd rayonunun Qaradağlı kəndinə silah
lı hücum zamanı 118 nəfər (uşaq, qadın, qoca) 
ermənilər tərəfindən əsir götürülmüş, 33 nəfər 
güllələnmiş, eyni zamanda öldürülmüş və ya
ralanmış sakinləri bir yerdə təsərrüfat quyusu
na tökərək basdırmışlar. Əsir götürülənlərdən
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68 nəfəri amansızlıqla öldürülmüş, 50 nəfəri 
isə böyük çətinliklə əsirlikdən azad edilmişdir. 
Azad olunanların 18 nəfəri aldıqları sağalmaz 
yaralardan sonra vəfat etmişdir [6].

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. Azərbay
canlılardan ibarət 7 min nəfərdən çox əhalisi 
olan Xocalı ermənilər yaşayan kəndlərin 
əhatəsində ən böyük və qədim yaşayış məskəni 
olmuşdur. Burada qədim tarixi abidələr müasir 
dövrə qədər qalmaqda idi. Məlumdur ki, Xo
calı yaxınlığında bizim eradan əvvəl XIV-VII 
əsrə aid edilən Xocalı-Gədəbəy mədəniyyəti
nin nümunələri mövcud idi. 1992-ci ilin fevra
lında erməni silahlı qüvvələri 366-cı sovet 
alayının köməyi ilə Xocalı əhalisini vəhşicəsinə 
qırarkən, soyqırımının ən iyrənc mərhələsi olan 
izi itirmək kimi mənfur hərəkətlərə də əl atmış 
və Azərbaycan xalqı, eləcə də bəşəriyyət üçün 
nadir abidələr nümunəsi olan Xocalı abidələ
rini də dağıtmışlar [4].

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 götü
rülmüş, 150 nəfər itkin düşmüşdür [14].

Beləliklə, Xocalı soyqırımı Azərbaycan 
xalqı üçün qəddarlıq və cəzasızlıq rəmzinə 
çevrilmişdir. Yuxarıda qeyd olunan faktlar, daha 
dəqiq desək, dinc əhalinin vəhşicəsinə kütləvi 
qırğını bütün insanlığa qarşı ən ağır cina
yətlərdən biri olmaqla, işğalçı Ermənistanın 
təcavüzkar siyasətini bir daha ifşa edir.

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 azərbaycanlıla

ra qarşı müntəzəm olaraq həyata keçirilən et
nik təmizləmə və soyqırımı siyasətinin davamı 
və ən qanlı səhifəsidir» [13].

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
İlham Əliyevin Xocalı soyqırımının 20-ci ildö
nümü 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 xal
qının və iimumən insanlığın əleyhinə yönəl
dilmiş bu son dərəcə ağır hərbi cinayət 
beynəlxalq miqyasda öz hüquqi-siyasi qiymə
tini almalıdır» [12].

Hazırda bu soyqırımını törədənlərin ifşa 
olunması və beynəlxalq ictimaiyyətin geniş 
məlumatlandırılması Azərbaycanın xarici siya
sətinin əsas istiqamətlərindən biri kimi müəy
yənləşdirilmişdir. Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyevin uğurlu xarici siya
səti nəticəsində artıq bir sıra beynəlxalq təşki
latların qəbul etdiyi sənədlərdə Ermənistan 
işğalçı dövlət kimi göstərilmişdir. Xocalı həqi
qətlərinin dünyaya çatdırılması, beynəlxalq 
aləmdə yayılması, eləcə də bu soyqırımına ob
yektiv qiymət verilməsi istiqamətində davamlı 
olaraq addımlar atılmışdır.

Bu baxımdan Heydər Əliyev Fondu, xü
susilə onun prezidenti, millət vəkili Mehriban 
xanım Əliyevanın gördüyü işlər olduqca təq
dirəlayiqdir. Belə ki, fond bəşəriyyətin ən böyük 
faciələrindən olan Xocalı soyqırımı haqqında 
faktların dünyaya çatdırılması istiqamətində 
çox sistemli və ardıcıl fəaliyyət göstərir.

Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə Xo
calı faciəsinin ildönümü 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 yönəldil
miş anım tədbirləri Feyla xanım Əliyevanın 
rəhbərlik etdiyi Rusiya Federasiyasındakı 
nümayəndəlik tərəfindən İslam Əməkdaşlıq
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ПРЕСТУПЛЕНИЕ ГЕНОЦИДА ПРОТИВ АЗЕРБАЙДЖАНА -  
УГРОЗА ВСЕМУ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ

РЕЗЮМЕ

Азербайджан, будучи одной из самых миролюбивых и толерантных стран мира, более 
25 лет на глазах у всего мира подвергается невиданному насилию со стороны армянских зах
ватчиков. Терроризм и насилие являются стратегией, тактикой, идеологией страны, назы
вающей себя Арменией. Эти мысли неоднократно были озвучены с самых высоких трибун 
мирового сообщества. К сожалению, мировая общественность не задумывается о прекра
щении действий Армении против человечности. Неоднократные обращения Азербайджан
ского государства в высокие международные организации и ведущие мировые государства 
о Ходжалинском геноциде, вошедшем в историю Азербайджана как одна из самых страшных 
и трагических страниц, остаются без ответа.

В статье разоблачение и донесение до широкой мировой общественности данного гено
цида и сути политики Армении, как государства-агрессора, анализируется как одно из ос
новных направлений внешней политики Азербайджана. Подчеркивается, что в результате 
успешной внешнеполитической деятельности Президента Азербайджана Ильхама Алиева в 
принятых рядом международных организаций документах Армения признается государст- 
вом-оккупантом. Предлагается ряд политико-правовых механизмов по донесению до миро
вой общественности и распространению правды о Ходжалинском геноциде, а также 
осуществлению последовательных шагов в направлении объективной оценки этого геноцида. 
Наряду с этим, в политическом и правовом контексте обосновывается подготовка и претво
рение в жизнь представляющего особую значимость согласованного плана действий в этом 
направлении со стороны государственных и неправительственных организаций, рассматри
ваются состояние и перспективы дальнейшей работы в данной сфере.
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