
Mnatsakanyan sanki 
hiyləgərcəsinə “məni başa düşün, 
qırmızı çizgilərdən geri dursam, 
məni öldürərlər” deyirmiş kimiydi. 
Əlbəttə, baxışı tülkü baxışı idi. Heç 
şübhəsiz, susması da, danışması 
da hiyləgərcəsinə idi... Onun öz 
dövlətinin ənənəsini təkrarladığına, 
yaxud daha həyasızca davrandığı-
na da şübhə etmirəm. Əgər keçmiş 
prezident Koçaryan çətinə düşəndə, 
guya qulaqcığının işləmədiyini bəhanə 
edirdisə, danışıqların qızğın vaxtı “qa-
rınağrısına düşür” və yenidən masaya 
dönməmək üçün “İrəvandan zəng 
gəldi, ailə üzvüm ölüb, getməliyəm” 
– deyə bilirdisə, nazir Mnatsakanyan 
da bundan betərini edər, təbii (Yeri 
gəlmişkən, sonra bilindi ki həmin ölən 
Koçaryanın qaynanasının bacısının 
qonşusu imiş)... Mnatsakanyanın qov-
luğunun rənginin “qırmızı çizgilər”i 
deyil, qanı ifadə edib-etmədiyi də 
izaha açıqdır. El sözü ilə desək, niyyəti 
öz başında çatlasın. Bizim üçün 
“Ermənistanın qırmızı çizgisi” deyə 
bir anlayış yoxdur.

Bayramovun qarşısındakı kağız-
kuğuzun ağ rəngli olmasını mən “alnı 
açıq, üzü ağ” kimi yozmaq istərdim. 
Bizim nazir, doğrudan da, beynəlxalq 
hüquq baxımından, sülh danışıqlarına 
sadiqlik baxımından, hərb meydanında 
üstünlüyə malik ola-ola danışıq masa-
sına əyləşməsi baxımından da alnıaçıq, 
üzüağdı. Açığı, mənə elə gəlir, həmin 
danışıq masasından qalib ayrılan 
tərəf olmadı və Bayramovun, az qala 
təkləndiyi o üçlü masadan uduzmadan 
çıxmasının özü yaxşı haldır. Danışıqla-
rın 11 saat davamlı olaraq aparılması, 
prosesin mürəkkəbliyini, gərgin şəraiti 
tam ifadə edir.

Humanitar atəşkəs birinci mərhələ 
olmalıydı, heç yarımmərhələ də 
olmadı. Əlbəttə, hərbi əməliyyatlar 
gedişində dəyişilmiş status-kvo-
nun siyasi və diplomatik müstəviyə 
daşınması əvvəl-axır olacaq. Cənab 
Prezidentin dediyi kimi, Azərbaycan 

göstərdi ki, uzun illərdir “bu məsələnin 
hərbi həll yolu yoxdur” deyənlər 
yanıldılar. Biz isə cənab Preziden-
tin timsalında “hərbi həll var və biz 
bunu sübut etdik” demiş olduq. Artıq 
yalnız siyasi-diplomatik deyil, hətta, 
siyasi-hərbi deyil, məhz hərbi-siyasi 
yolun doğruluğu sübut edilmiş oldu. 
Bu əsərin müəllifi Ali Baş Koman-
dan və onun əmrlərini fədakarcasına 
yerinə yetirən müzəffər ordumuzdur! 
Hər bir əsgəri, çavuşu, giziri, zabiti, 
generalı vətənpərvər olan şanlı Silahlı 
Qüvvələrimiz milli qürurumuzdur! 
Məhz bu milli qürur istənilən masada 
da əlimizi güclü, sözümüzü ötkəm 
edəcək. Sözümüzü ötkəm, əlimizi 
güclü edən bir önəmli səbəbsə, əlbəttə, 
cənab Ali Baş Komandanın ordumuza, 
xalqımıza bəxş etdiyi yüksək döyüş 
ruhudur! Cənab İlham Əliyevin alovlu 
vətənpərvərliklə diplomatiya ustalığını 
bir arada tuta bilməsi özü bir örnəkdir!

Ümumən hər hansı diplomatik ma-
sada yalnız haqlılığımız deyil, sahəyə 
uyğun hərbi gücümüz bizə şərtləri 
diktə edən tərəf olmaq imkanı təmin 
edəcək. Bu, şəhidlərimizin öz qanları, 
canları bahasına diplomatiyamıza 
qazandırdığı unikal imkandır!

Biz, əlbəttə, atəşkəsin atəşi 
kəsməyəcəyini bilirdik. Ona görə yox 
ki öncəgörənik, sadəcə, düşmənimizin 
“kəramət”inə yaxşı bələdik. 1992-ci 
ildə, İran Prezidenti Rəfsəncaninin 
vasitəçiliyi ilə (Yaqub Məmmədovla 
Levon Ter-Petrosyan arasında) atəşkəs 
razılaşması əldə olunan saatlarda (baş-
qa havadarının dəstəyi ilə) Şuşanı işğal 
edən Ermənistan, sonrakı illərdə də, 
dəfələrlə xainlik edib, pambıq içində 
dəmir gizlədib.

O dövrlər keçib artıq. Moskva 
masasında iştiraka razılıq verməklə 
respublikamıza qarşı artan siyasi-dip-
lomatik təzyiqləri qabaqlamış olduq. 
Nə hərbi, nə də sülhü bacarmayan 
Ermənistan, əlbəttə, Moskva masasın-
da qazana bilmədiklərini Qarabağda 
da qazana bilməyəcək! Bu, sadəcə 
mümkün deyil! Nə Azərbaycan 90-cı 

illərdəki Azərbaycan deyil, nə də 
Ermənistan. Ermənistan o zaman 
da güclü deyildi, yalnız beynəlxalq 
səviyyədə hərbi-siyasi havadar dəstəyi 
güclü idi, bizimsə o illərdə gücümüz 
yox dərəcəsindəydi. 90-cı illərdə qanlı 
hücumlara, Ağdaban, Bağanis-Ayrım, 
Qardağlı, Xocalı soyqırımı aktlarına 
məruz qalan Azərbaycanın ermənilərin 
beynəlxalq əlaqələrindən, onların 
havadarlarından necə təzyiq gördü-
yünü ifadə etmək üçün yalnız ABŞ 
qanunvericilərinin “907-ci düzəliş”ini 
xatırlamaq yetərlidir. O zaman necə 
durumla üz-üzə olmuşuq ki, erməni 
lobbisinin təşəbbüsü ilə ABŞ Konqresi 
tərəfindən “Azadlığa Dəstək Aktı”na 
Azərbaycana Amerikanın birbaşa 
dövlət yardımını qadağan edən düzəliş 
qəbul edilib. Doğrudur, o bədnam 

düzəliş son illər öz təsirini xeyli itirib, 
lakin acı təcrübə olaraq yaddaşımız-
dadır. Demək istəyirəm ki, biz öz 
dövlətimizdən emosianal deyil, rasio-
nal qərarlar gözləməkdə haqlıydıq və 
masadan imtina etməyin məsuliyyətini 
də anlayırıq.

Biz onu da anlayırdıq ki, dünyanın 
ən hiyləgər, hüquqtanımaz düşməni 
ilə üz-üzə olduğumuz üçün, onunla 
danışıq gedə-gedə də, atəşkəs qüvvəyə 
minən andan sonra da daha güclü 
özünümüdafiəyə və əks-hücuma hazır 
olmalıyıq. Çünki, düşmənin xislətinə 
çox yaxşı bələdik…

Tanrı heç düşmənə də erməni 
kimi düşmən qismət eləməsin! Biz 
Azərbaycanıq, biz ermənistanlılıq edə 
bilmərik, ermənilik bizə yaddır. Biz 
hərbdə də, sülhdə də qızıl ləyaqətimizi 

sübut etmişik. Dövlətimizin xarakteri 
var. Cənab Prezidentin dediyi kimi, 
sözümüz imzamız qədər dəyərlidir!

Hadrut və Cəbrayıl istiqamətində 
əks-hücuma keçib, azadlığa qovuş-
durduğumuz torpaqlarımızı yenidən 
qəsb etmək istəyən Ermənistan silahlı 
qüvvələri xeyli canlı qüvvə, hərbi 
texnika, silah-sursat itirərək, dərsini 
aldı. Bunun da düşmənə yetərli dərs 
olmadığını bilirik. Əlbəttə, Gəncəni, 
insanların sıx yaşadığı məntəqəni, 
gecəykən “Toçka-U” raket sistemindən 
istifadə edərək ağır atəşə tutması işğal-
çı ölkənin daha ağır dərsləri artıqlama-
sı ilə layiq olduğunu çox dəqiq ifadə 
etməkdədir.

Rəsmi Bakı bildirmişdi ki, humani-
tar atəşkəs müvəqqəti xarakter daşıyır. 
Əgər bundan sonra, Ermənistan yenə 

də öz siyasətini davam etdirəcəksə 
və işğal olunmuş ərazilərdəki qoşun-
larını çıxarmayacaqsa, onda hərbi 
əməliyyatların bərpa olunması hər 
zaman baş verə bilər. Məhz mahiyyətli 
danışıqlar aparılmalı və Ermənistan 
qoşunlarının Azərbaycanın işğal olun-
muş ərazilərindən çıxarılmasının planı, 
cədvəli tutulmalıdır. İşğalçı da, onu 
ərköyünləşdirənlər də anlamalı, qəbul 
etməlidirlər ki artıq Azərbaycanın 
suveren ərazilərinin dərinliklərindəki 
təmas xətti yoxdur! Qəbul etməlidirlər 
ki, “hərbi həll yolu yoxdur” tezisi də 
darmadağın edilib! Nəyin var, nəyin 
yox olduğunu müzəffər Azərbaycan 
Ordusu müəyynləşdirir artıq! Öz 
hərəkət və hərəkətsizliklərinə min 
cür don geyindirməyə, baş qatma-
ğa çalışanlar, Gəncədəki yeni raket 
qurbanlarına, sayı artıq 10 olmuş 
dinc əhali ölümünə, 34 dinc sakinin 
yaralanmasına, uşaqların stresinə 
qiymət versin. İzah etsinlər görək, öz 
çarpayısında yatan uşaqların güna-
hı nə idi?! Məsələn, Ermənistanın 
müdafiəsi üçün dəridən-qabıqdan 
çıxan Makron desin görək, Xocalı soy-
qırımında tökülən Azərbaycan qanı, 
öldürülən körpələr, qadınlar, qocalar 
yetərli olmadımı, Ermənistan silahlı 
qüvvələrini daha yeni qətliamlara sövq 
edirlər?! Mingəçevirə, ön cəbhədən 
uzaq digər yaşayış məntəqələrinə, 
mülki obyektlərə, dinc əhaliyə, o 
cümlədən uşaq, qadın və qocalara 
atılan raketlərin izahını kim və necə 
verə bilər? Ermənistanda yaşamağa 
qoymadılar, Qarabağdan məcburi 
köçkün etdilər, yetmədi? İndi də, digər 
şəhər və rayonlarımızda məskunlaşan 
qaçqınları, məcburi köçkünləri 
yenidən atəşə tutub, tutdurub nə ləzzət 
alır, bununla nə ismarıc verirlər? 
Hətta, başqa ölkələrə köçmüş qaçqın 
və məcburi köçkünlərimiz də oralarda 
dinc buraxılmır, daşqalaq edilir, qana 
boyanır. İyulda Tovuza hücumdan son-
ra dünyanın dörd tərəfində müşahidə 
olunan aksiyalarda bunun şahidi olduq. 
İndi neynəyək? Yoxsa, “bu dünyada 

sizə yaşamağa yer yoxdur” deməkmi 
istəyirlər, öz ağıllarınca? “Dənizdən 
– dənizə” sarsaq və boşbeyin xülyala-
rımı baş qaldrıb yenə?!. Ermənistan və 
onun “guya demokrat” hökumət baş-
çısı Paşinyan, eləcə də, Ermənistanın 
dünənki, bugünkü mənfəət dostları 
qulaqlarını açıb da, eşitməlidir: Biz bu 
torpaqlarda vardıq, varıq, var olcağıq! 
Bəlkə zəfərə yürüşümüzü bir qədər 
ləngidə bilərlər, bir xeyli soydaşımızı 
öldürə, şikəst edə bilərlər, ancaq saxla-
ya bilməzlər bizi! Ustad demiş:

...Sakın, qədər demə, qədərin 
üstündə bir qədər vardır,

Nə yapsalar boş! Göylərdən 
gələn bir qərar vardır! 

Azərbaycan dövləti, şəxsən Ali 
Baş Komandanımız, onun əmrindəki 
şanlı ordumuz bugünlərdə yalnız, 30 il 
ərzində möhkəmləndirilmiş dəmir-
beton sədləri, bunkerləri, tunelləri 
darmadağın etmədi, bununla yanaşı, 
torpaqlarımızın ilhaqına xidmət edən 
şeytanca imitasiya diplomatiyasını da 
sıfırladı! Burada bir dövlət var və o 
dövlət kukla dövlətin ərköyünlüyünə, 
qucaqdan qucağa atlana-atlana siyasi 
naz göstərməsinə müsaidə etməyəcək: 
Azərbaycan işğalla nəinki, daha 30 il, 
heç 30 gün də barışmayacaq! Hu-
manitar atəşkəs”in ilk sutkası bunu 
göstərmiş oldu!

Gəncəni vuracaqlarını öncədən 
elan etmiş və “humanitar atəşkəs”in 
ilk gecəsindəcə qədim şəhərimizi 
raket atəşinə tutan Ermənistan silahlı 
qüvvələrini cəzalandırmaq ATƏT 
həmsədrlərinin ağlından keçmədisə, 
artıq o mübarək iş, Azərbaycanın 
“ağıllı PUA-lar”ına düşər! Biz Ali 
Baş Komandanın “Nə vaxt, nəyi, 
necə etmək lazımdır, bunu biz bilirik” 
sözlərinə inanırıq.

Dövlətimiz zaval görməsin! 
Ordumuz zəfər çalsın! Bayrağımız 
uca olsun!

Əkbər QOŞALI,  
publisist

BMT-nin Baş Məclisi 11 dekabr 1946-cı 
il tarixli 96 saylı qətnaməsində soyqırımının 
beynəlxalq hüquq normalarını pozduğunu, 
xeyirxah bəşəriyyətin ruhuna və məqsədlərinə 
zidd olduğunu, sivil dünyanın onu pis bir əməl 
kimi səciyyələndirdiyini nəzərə alaraq, belə 
əməllərin cinayət kimi qiymətləndirilməsini 
zəruri hesab etdi. Buna görə də tarixdə ilk 
dəfə olaraq 1948-ci ilin 9 dekabrında “Geno-
sid cinayətinin qarşısının alınması və onun 
cəzalandırılması haqqında” BMT Konvensiyası 
qəbul edildi. Bu Konvensiya 1951-ci il yanvar 
ayının 12-də qüvvəyə mindi. 

Beynəlxalq hüquqda “genosid”, yunan 
dilində olan “genos” - nəsil, kök, soy mənasını 
verən sözlə, latın dilində “öldürürəm” mənasını 
verən “caedo” sözlərinin birləşməsi nəticəsində 
yaranan “genosid” termini – Azərbaycan dilində 
“soyqırımı” mənasını verməklə, ilk dəfə olaraq 
1944-cü ildə yəhudi mənşəli polşalı hüquqşünas 
Rafael Lemkin tərəfindən, Avropa yəhudilərinin 
faşistlər tərəfindən milli mənsubiyyətinə görə 
kütləvi şəkildə, dövlət səviyyəsində, planlı 
surətdə məhv edilməsi siyasətini ifadə edən 
bir termin kimi işlədilməyə başlanıldı. Bu 
siyasətin sonrakı mərhələlərində, ilk dəfə olaraq 
beynəlxalq hüquqda, insan qruplarının milli, 
etnik, irqi, dini mənsubiyyətinə görə kütləvi 
şəkildə məhv edilməsinə yönələn cinayət 
əməlləri “soyqırımı” hesab edildi. Nəticədə 9 
dekabr 1948-ci ildə “Genosid cinayətinin qar-
şısının alınması və onun cəzalandırılması haq-
qında” BMT Konvensiyası qəbul edildi. Həmin 
Konvensiyanın 2-ci maddəsinin tələbinə görə 
milli, etnik, irqi, yaxud dini qrupun üzvlərinin 
öldürülməsi, onlara ağır bədən xəsarətlərinin 
yetirilməsi, hər hansı qrup üçün qəsdən onun 
tam, yaxud qismən fiziki məhvini nəzərdə 
tutan həyat şəraitinin yaradılması, bu qrupdan 
olan doğumun qarşısını almağa yönəldilmiş 
tədbirlərin görülməsi, uşaqların zorla bir insan 
qrupundan alınıb başqasına verilməsi kimi 
əməllər “soyqırımı” hesab edilir. Konvensi-
yanın 3-cü maddəsinin tələbinə görə soyqı-
rımı, belə əməlləri törətməyə yönəlmiş gizli 
sövdələşmə, soyqırımı cinayətlərini törətməyə 
birbaşa və açıq təhrik, soyqırımı törətməyə 
yönəlmiş qəsd və soyqırımında iştirak etmək 
kimi əməllərin hər hansı birini törətmiş şəxslər, 
soyqırımı cinayətini törətmiş hesab olunur və 
cəzalandırılırlar. 

Azərbaycan Respublikası dövlət 
müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra onun SSRİ 
tərkibinə müttəfiq respublika kimi daxil olarkən 
tanınmış ərazisi Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 
üzvlüyünə qəbul edilərkən də eyni ilə tanın-
dı. Bundan sonra ulu öndər Heydər Əliyevin 
bilavasitə rəhbərliyi ilə ilk dəfə olaraq ölkəmiz, 
31 may 1996-cı il tarixli qanunla BMT-nin 
“Genosid cinayətinin qarşısının alınması və 
onun cəzalandırılması haqqında” 9 dekabr 
1948-ci il tarixli Konvensiyasına qoşuldu. 
Prezident Heydər Əliyevin 26 mart 1998-ci il 
tarixli fərmanı ilə ölkəmizdə hər ilin 31 martı 
Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü kimi qeyd 
edilir.

Müstəqillik illərində qəbul edilən 
Azərbaycan Respublikasının yeni Cinayət 

Məcəlləsinin “Sülh və insanlıq əleyhinə olan 
cinayətlər”ə görə məsuliyyət nəzərdə tutan 
VII bölməsinin “Sülh və insanlıq əleyhinə 
olan cinayətlər” adlanan VI fəslinin 103-cü 
maddəsi “soyqırımı”na, 104-cü maddəsi 
“Soyqırımının törədilməsinə təhrik etmə”yə 
görə cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutmuşdur. 
Bu tərkiblər Azərbaycan Respublikasının 
Cinayət Məcəlləsinə ilk dəfə olaraq daxil edilsə 
də, milli qanunvercilikdə bu cinayətlərə görə 
cəzanın sonradan – 30 dekabr 1999-cu il tarixli 
qanunla müəyyən edilməsi cinayətkarların 
cəzalandırılması üçün heç bir maneə yarat-
mır. Beynəlxalq hüququn üstünlüyünü qəbul 
edən Azərbaycan Respublikasında, törədildiyi 
zaman cinayət sayılan əməlin milli hüquq 
sistemində retroaktiv tətbiq edilməsi qanuni 
hesab olunur. Belə ki, sülh və insanlıq əleyhinə 
olan cinayətlərə, soyqırımına və müharibə 
cinayətlərinə görə məsuliyyət nəzərdə tutan 
qanunun qüvvəsinin geriyə şamil olunması haq-
qında 5 dekabr 2006-cı il tarixli Konstitusiya 
Qanunu bunu tamamilə mümkün hesab edir. 

Azərbaycan Respublikasının yeni Cinayət 
Məcəlləsinə, soyqırımı əməllərinə görə 
məsuliyyət müəyyən edən cinayət hüquq-nor-
maları - cinayət tərkibləri 30 dekabr 1999-cu 
il tarixli qanunla daxil edilsə də, əslində, 
millətimizə qarşı soyqırımı cinayətlərinin tarixi 
iki yüz ildən artıq bir dövrü əhatə edir. 

Ulu öndər Heydər Əliyevin imzaladığı 
“Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında” 26 
mart 1998-ci il tarixli fərmanda 1905-1907, 
1918-1920, 1948-1953, 1988-1994-cü illərdə 
azərbaycanlılara qarşı sistemli şəkildə soyqırımı 
cinayətlərinin törədildiyi xüsusi olaraq vurğu-
lanmışdır. Elə buradaca xüsusi ilə qeyd edilməsi 
zəruridir ki, Türkmənçay və Gülüstan sülh 
müqavilələrindən sonra İrandan və Türkiyədən 
Azərbaycan ərazilərinə ermənilərin köçürülməsi 
Rusiya imperiyasının ideya rəhbərliyi ilə 

Azərbaycana qarşı tarixi soyqırımları başlamış 
və bu gün də davam etməkdədir. 

Tarixən “Şərq məsələsi”nin tərkib hissəsi 
kimi formalaşdırılan “Erməni məsələsi”nin 
ideoloqları zaman-zaman milli ədavəti qızışdır-
mış, milli münaqişələr salmış, tarixən türklərə 
və digər müsəlman xalqlarına məxsus olan 
ərazilərin işğalı hesabına “böyük Ermənistan” 
yaratmaq arzusunda olmuşlar. Daşnakların 
bu niyyəti faşist ideologiyasına çox oxşar-
dır. Belə ki, özlərini “ali irq” kimi təqdim 
edən alman faşistləri də “Generalplan Ost” 
planına əsasən, “aşağı irq” hesab etdikləri 
slavyanların yaşadıqları SSRİ-nin və Şərqi 
Avropanın bəzi ərazilərinin etnik təmizlənməsi 
və işğalı hesabına “alman xalqlarının həyati 
məkanı”nı yaratmaq arzusunda olduqları kimi, 
erməni faşistləri də “dənizdən-dənizə böyük 
Ermənistan” yaratmaq arzusu ilə daim Anadolu 
və Azərbaycan türklərinə qarşı düşmənçilik 
siyasəti yeritmişlər. Bu da onların “erməni 

faşistləri” kimi səciyyələndirilmələrinin kifayət 
qədər əsaslı olduğunu təsdiq edir. 

Beynəlxalq güclərin, beynəlxalq kəşfiyyatın 
və beynəlxalq erməni təşkilatlarının birgə 
səyi ilə 1988-ci ilin fevral ayından başla-
yaraq, vaxtilə Azərbaycan Respublikasının 
tərkibində fəaliyyət göstərən keçmiş Dağ-
lıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin ərazisində 
milli münaqişələr yenidən qızışdırıldı, 
Ermənistandan və Azərbaycanın Dağlıq Qara-
bağ ərazisindən azərbaycanlılar milli, etnik və 
dini mənsubiyyətinə görə qovuldu, öldürüldü və 
ən qəddar cinayətlərə məruz qaldı. Etiraf edək 
ki, 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə 
törədilən Xocalı soyqırımı bütün bu cinayətlər 
içərisində, xüsusilə ağır ictimai təhlükəliliyi və 
dəhşətləri ilə erməni faşizminin iç üzünü açmaq 
baxımından səciyyəvidir.

Keçmiş Sovet İttifaqının Zaqafqaziyada 
yerləşən 4-cü ordusunun 23-cü diviziyası-
nın 366-cı motoatıcı alayının (alay koman-
diri Yuri Zarviqorov olmuşdur) tərkibində 
milliyyətcə erməni olan, yaxud erməni 
millətçiləri tərəfindən ələ alınmış çoxsaylı 
hərbçi xidmət edirdi. Alayın ikinci motoatıcı 
tağımının komandiri, mayor Seyran Ohan-
yanın özü (sonradan Ermənistanın müdafiə 
naziri olmuşdur), üçüncü motoatıcı tağımının 
komandiri, mayor Yevgeni Nabokixin isə həyat 
yoldaşı milliyyətcə erməni idi. Birinci tağımın 
qərargah komandiri, milliyətcə erməni olan 
Valeri Citciyan, topçu tağımının komandiri 
kapitan Q.Liqodexiya idi. Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinin ən qızğın dövründə 366-cı alayın 
tabe olduğu Zaqafqaziya hərbi dairəsinin ko-
mandir müavini, general-leytenant Q.Ohanovun 
da milliyyətcə erməni olması mövqelərin real 
vəziyyəti haqqında tam təsəvvür yaratmağa 
imkan verir. 

Beləliklə, o dövrün müasir sovet döyüş si-

lahları ilə yaxşı təchiz olunmuş 366-cı motoatıcı 
alayın “Dağlıq Qarabağ separatçı qüvvələri”nin 
qərargah rəisi Arkadi Tomasyanın, müdafiə 
naziri Serj Sarkisyanın (Ermənistan Respub-
likasının prezidenti olmuşdur), həmin vaxt 
Xankəndi şəhər daxili işlər şöbəsinin rəisi 
işləmiş Armo Abramyanın, Əsgəran rayon 
daxili işlər şöbəsinin rəisi işləmiş Mavrik 
Qukasyanın, onun müavini Şaqen Barseqya-
nın, Dağlıq Qarabağda erməni xalq cəbhəsinin 
sədri olmuş Vitali Balasanyanın, Xankəndində 
yerləşən həbsxananın rəisi Serjik Koçaryanın 
və digərlərinin iştirak etdikləri hərbi qüvvələr, 
Ermənistanın keçmiş rəhbəri Robert Koçarya-
nın və digər erməni liderlərinin təşkilatçılığı və 
rəhbərliyi ilə Xocalı şəhərində azərbaycanlılara 
və ahıska türklərinə qarşı soyqırım cinayəti 
həyata keçirdilər. Belə ki, 1992-ci il fevral ayı-
nın 25-dən 26-na keçən gecə separatçı erməni 
hərbi birləşmələri 366-cı alayın şəxsi heyəti ilə 
birlikdə Xocalı şəhərinin dinc əhalisinə qarşı 

silahlı hücuma keçdi. Yeddi min nəfər əhalisi 
olan bu şəhər yerlə-yeksan edildi. Şəhərin 
əhalisi yalnız azərbaycanlı, türk və müsəlman 
olması əlamətlərinə görə kütləvi surətdə qətlə 
yetirildi. Müharibə qanunları tamamilə pozula-
raq dinc əhaliyə – qocalara, qadınlara, uşaqlara, 
xəstələrə qarşı ən amansız üsullarından istifadə 
edildi. 

Nəticədə Xocalı əhalisinin 5379 nəfəri 
deportasiyaya məruz qalmış, 613 nəfər, o 
cümədən onlardan 106 nəfər qadın, 63 nəfər 
uşaq və 70 nəfər qoca xüsusi qəddarlıqla qətlə 
yetirilmiş, 8 ailənin həyatına tamamilə son 
qoyulmuş, 27 ailənin yalnız bir üzvü qalmış, 
239 ailənin başçısı məhv edilmiş, 25 uşaq hər 
iki valideynini, 130 uşaq valideynlərdən birini 
itirmiş, 487 nəfər ağır yaralanmış, 1275 nəfər 
əsir götürülmüş, o cümlədən onlardan 150 
nəfərin taleyi haqqında indiyə qədər heç bir 
məlumat yoxdur. Bunlardan 68 nəfəri qadın və 
26 nəfəri uşaq olmuşdur. 1 aprel 1992-ci il ta-
rixli vəziyyətə görə Xocalı hadisəsi nəticəsində 
Azərbaycan dövlətinə və xalqına 5 milyard rubl 
dəyərində maddi ziyan vurulmuşdur. 

Qətliam zamanı beynəlxalq hüquq normala-
rı kobud formada pozularaq girovlar əzizlərinin 
gözü qarşısında güllələnmiş, hamilə qadınların 
qarınları yarılaraq bətnində olan azərbaycanlı 
uşaqlar süngüyə keçirilmiş, başlarının dərisi 
soyulmuş, müxtəlif əzaları kəsilmiş, körpələrin 
və yaşlıların gözləri çıxarılmış, diri-diri tor-
pağa basdırılmış, əhalinin bir qismi ac-susuz 
və yaralı vəziyyətlərdə soyuqda saxlanılmış 
və onlara insanlığa yaraşmayan işgəncələr 
verilmişdir. Azərbaycanlı döyüşçülər erməni 
qəbirləri üzərində “qurban” kəsilmiş, alçal-
dılmış və təhqir edilmişlər. Girov götürülmüş 
əsirlərə qarşı da ən qəddar işgəncələr verilmiş-
dir. Xocalıda azərbaycanlılara qarşı törədilmiş 
əməllərdə sülh və insanlıq əleyhinə olan və 

müharibə cinayətlərinin – Azərbaycan Respub-
likası CM-in 103 (soyqırımı), 104 (soyqırımının 
törədilməsinə təhrik etmə), 105 (əhalini məhv 
etmə), 107 (əhalini deportasiya etmə və məcburi 
köçürmə), 112 (beynəlxalq hüquq normalarına 
zidd azadlıqdan məhrum etmə), 113 (işgəncə), 
115 (müharibə qanunlarını və ədaləti pozma), 
116 (silahlı münaqişə zamanı beynəlxalq hu-
manitar hüququ pozma), 117 (silahlı münaqişə 
zamanı cinayətkar əmr vermə), 118 (hərbi 
soyğunçuluq) və başqa maddələrində nəzərdə 
tutulan ağır cinayət əməllərinin tərkibi vardır. 

Ötən dövr ərzində aparılan gərgin və 
böyük zəhmət tələb edən istintaq və əməliyyat-
axtarış tədbirləri nəticəsində Xocalı şəhərində 
azərbaycanlılara qarşı törədilən soyqırımı 
cinayətlərinin – bəşəriyyətə qarşı ən ağır cinayət 
əməllərinin törədilməsi, bu sətirlərin müəllifinin 
də tərkibinə daxil olduğu Azərbaycan Res-
publikası Milli Məclisinin deputat-istintaq 
komissiyasının, Azərbaycan Respublikası Baş 

Prokurorluğunun xüsusi istintaq qrupunun 
topladığı çoxsaylı materiallarla – ifadələrlə 
və üzləşmələrlə, sənədlərlə, maddi sübutlarla, 
videoçəkilişlərlə, məhkəmə ekspertizasının 
rəyləri ilə mübahisəsiz qaydada və tamamilə 
sübuta yetirilmişdir. Buna görə də respubli-
kanın prokurorluq orqanları cinayəti törətmiş 
bütün şəxslərin müvafiq qaydada Azərbaycan 
Respublikası CM-nin 103, 104, 105, 107, 112, 
113, 115, 116, 117, 118-ci və digər maddələri 
ilə təqsirləndirilən şəxs kimi cəlb edilmələri 
haqqında qərar çıxarmışdır. Onların törətdikləri 
əməllərin xüsusilə ağır ictimai təhlükəliliyi və 
qaçıb gizləndikləri nəzərə alınaraq, haqlarında 
məhkəmənin qərarı ilə həbs-qətiimkan tədbiri 
seçilmiş və beynəlxalq axtarış elan edilmiş-
dir. Sülh və insanlıq əleyhinə və müharibə 
cinayətləri törətdiklərinə görə haqlarında həbsli 
axtarış elan edilmiş həmin şəxslər barəsində 
toplanmış sənədlər beynəlxalq axtarışın həyata 
keçirilməsi üçün İnterpolun Azərbaycandakı 
milli bürosuna tapşırılmışdır. 

Böyük təəssüf hissi ilə qeyd edilməlidir 
ki, erməni canilərinin, faşistlərinin beynəlxalq 
havadarlarının səyi ilə həmin şəxslərin tutul-
ması indiyə kimi nəinki təmin edilməmiş, hətta 
bundan istifadə edən erməni faşist liderləri, 
müasir Ermənistan Respublikasında və tanın-
mamış Dağlıq Qarabağ respublikasının hərbi 
siyasi rəhbərliyində təmsil olunaraq, öz cinayət 
əməllərini bu gün də davam etdirməkdədir. 
Halbuki Azərbaycan Respublikasının da qoşul-
duğu BMT-nin “Genosid cinayətinin qarşısının 
alınması və onun cəzalandırılması haqqında” 
9 dekabr 1948-ci il Konvensiyasının 6-cı 
maddəsi, Azərbaycan Respublikasının Cinayət 
və Cinayət-Prosessual Məcəllələri, Xocalıda 
soyqırımı kimi ağır cinayətləri törətməkdə 
ittiham olunan həmin canilərin cinayət 
işlərinə Azərbaycan Respublikasının milli 
məhkəmələrində, yaxud yurisdiksiyası tanınmış 
Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsində baxılması-
nı, təqsirli şəxslərin layiqincə cəzalandırılması 
üçün bütün qanuni tədbirlərin görülməsini tələb 
edir və buna hüquqi baxımdan tam əsas verir. 

Bəzi Azərbaycan vətəndaşları haq-
lı olaraq Xocalı soyqırımına görə ittiham 
olunan cinayətkarların Haaqa Tribunalın-
da – Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsində 
cəzalandırılmaları barədə tez-tez əsaslı 
bəyanatlar səsləndirir və təkliflər irəli sürürlər. 
Millətimizə qarşı belə qəddar cinayətləri 
törətmiş erməni faşistlərinin, onların 
himayədarlarının qanun qarşısında nəhayət ki, 
cavab verməli olmalarına dair belə iddialar 
tamamilə haqlıdır. Bu baxımdan beynəlxalq 
hüquqda Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi 
və Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin 
Roma statutu məsələsinə müəyyən aydınlıq 

gətirilməsinə zərurət vardır. 
BMT Nizamnaməsinin 92-ci maddəsinə 

əsasən Beynəlxalq Məhkəmə Birləşmiş 
Millətlər Təşkilatının əsas məhkəmə orqanı 
hesab olunur. Baş Məclis və ya Təhlükəsizlik 
Şurası Beynəlxalq Məhkəmədən istənilən 
hüquqi məsələ üzrə məsləhət xarakterli rəy 
verməyi xahiş edə bilər. Beynəlxalq Ədalət 
Məhkəməsinin Nizamnaməsinin 1-ci maddəsinə 
görə BMT-nin əsas məhkəmə orqanı kimi yara-
dılan Beynəlxalq Məhkəmə öz Nizamnaməsinin 
müddəalarına müvafiq təşkil olunur və 
fəaliyyət göstərir. O öz funksiyasını həyata 
keçirmək üçün prosedur qaydalar müəyyən 
etmək səlahiyyətlərinə malikdir. Məhkəmənin 
yurisdiksiyasına dövlətlərin ona təqdim 
etdikləri bütün işlər aiddir, o cümlədən BMT 
Nizamnaməsində və Konvensiyalarda xüsusi 
olaraq göstərilmiş bütün məsələlər üzrə işlərə 
baxmaq səlahiyyətinə malikdir. Bütün bunlara 
baxmayaraq, Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi 
Nizamnaməsinin 34-cü maddəsinin tələbinə 
görə “yalnız dövlətlər Məhkəmənin baxdığı 
işlərdə tərəf ola bilərlər prinsipi” birmənalı 
şəkildə təsdiq edir ki, bu məhkəmə ayrı-ayrı 
fiziki şəxslərin törətdikləri cinayət əməllərinə 
baxmaq statutuna malik deyildir. Lakin bütün 
bunlar o demək deyildir ki, soyqırımı və digər 
bu kimi ağır cinayətlər törədən erməni faşistləri 
cəzasız qalmalıdırlar. 

Tarixə ekskurs edək. Bəşər tarixinin 
ən qəddar müharibələrindən olan II Dünya 
müharibəsindən sonra bəşəriyyət əleyhinə 
törədilmiş ən ağır cinayətlərə görə Nürn-
berq beynəlxalq tribunalı 8 avqust 1945-ci 
ildə SSRİ, ABŞ, Böyük Britaniya və Fransa 
hökumətləri arasında Avropa ölkələrində 
əsas hərbi cinayətkarların tribunala verilməsi 
və cəzalandırılması haqqında bağlanmış 
dövlətlərarası saziş əsasında, Tokio tribunalı isə 
19 yanvar 1946-cı ildə müttəfiq dövlətlərin baş 
komandanlarının birgə iclasında təsis edilmiş-
dir. Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin yara-
dılması üzrə BMT-nin himayəsi ilə səlahiyyətli 
nümayəndələrin diplomatik konfransı İtaliyanın 
paytaxtı Roma şəhərində 15 iyun – 17 iyul 
1998-ci il tarixlərində Beynəlxalq Cinayət 
Məhkəməsinin Roma statutunu təsdiq etmiş-
dir. Bu məhkəmə beynəlxalq birliyi narahat 
edən ən ciddi cinayətlərə görə məsuliyyət 
daşıyan şəxslərə münasibətdə yurisdiksiyasını 
həyata keçirməyə səlahiyyətli olan daimi bir 
orqan kimi yaradılmışdır. Beynəlxalq Cinayət 
Məhkəməsinin Roma statutunun 5-ci və 6-cı 
maddələrinə əsasən bu məhkəmə genosid 
cinayətlərini icraata qəbul etmək və mahiyyəti 
üzrə ona baxmaq səlahiyyətinə malikdir. Bütün 
bunlarla yanaşı, Roma statutunun “Ratione 
temporis yurisdiksiyası”na (11-ci maddə) 
görə, məhkəmə yalnız status qüvvəyə mindiyi 
tarixdən sonra, yəni, 17 iyun 1998-ci ildən 
sonra törədilmiş cinayətlərə münasibətdə 
müvafiq yurisdiksiyaya malikdir. Beynəlxalq 
Cinayət Məhkəməsinin Roma statutunun 5-ci 
maddəsinin tələbinə əsasən, bu məhkəmənin 
yurisdiksiyası yalnız Roma statutunun iştirak-
çısı olan dövlətlərə şamil edilə bilər. Haaqa 
tribunalında isə məsələyə o vaxt baxıla bilər ki, 
həmin cinayətlər Roma statutunu ratifikasiya 
etmiş dövlətin ərazisində və Roma statutunu 
ratifikasiya etmiş dövlətin vətəndaşı tərəfindən 
törədilmiş olsun. BMT Nizamnaməsinin VII 
fəslində göstərildiyi kimi Təhlükəsizlik Şurası 
hər bir halda sülhə təhlükənin yaranması, 
sülhün pozulmasının və ya təcavüz aktının 
olmasını müəyyən edir,... beynəlxalq sülhün və 
təhlükəsizliyin qorunub saxlanılması məqsədi 
ilə Nizamnamənin 41-ci və 42-ci maddələrinə 
uyğun olaraq, müvafiq tədbirlər görülməsi 
barədə qərar qəbul etmək səlahiyyətlərindən 
istifadə edir. 

(ardı var)
Bəhram ZAHIDOV,

Azərbaycan Respublikası Müdafiə 
Sənayesi Nazirliyi, Milli Aerokosmik 
Agentliyinin baş  hüquq məsləhətçisi, 

hüquq elmləri doktoru, professor 

Atəşkəs atəşi kəsmədi...

Azərbaycan Xarici İşlər naziri ilə erməni həmkarı oktyabrın 9-da Moskvada, Rusiya Federasiyası 
Xarici işlər nazirinin vasitəçiliyi ilə “Humanitar atəşkəs” razılaşması imzaladı. 11 saatlıq gərgin 
müzakirələrin getdiyi “dəyirmi masa”da Lavrovun qarşısında qırmızı kağız və örtülü yaşıl qovluq, 

Mnatsakanyanın qarşısında açıq qırmızı qovluq və Bayramovun qarşısında isə açıq ağ qovluq görünür-
dü. Lavrov Mnatsakanyanı solda, ürəyi tərəfdə, sağlam mövqeli Bayramovu sağda oturtmuşdu. Doğrusu, 
təcrübəli diplomat olan Lavrovun bu rəng və sağ-sol müəyyənliyinin təsadüfi, yaxud təvafüq olduğunu 
deyə bilmərəm. Əgər təvafüq kimi qəbul etsək, o zaman, bu barədə də bir-iki cümlə fikir bildirmək uyğun 
olardı: Lavrov sanki “proseslərin növbəti mərhələsinə çıxaracaq yoldakı işıqforun hansı (qırmızı, yoxsa, 
yaşıl) işığının yandırılmasının seçimi qarşısındayam” deyirdi. Lavrov yorğun idi, əsəbi idi. Lavrov ürəyi 
ilə dili arasındakı rabitənin əziyyətini yaşayırdı, elə bil...

Xocalıdan Gəncəyədək... 
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Bəşəriyyət müstəmləkəçilik, ərazilərin işğalı və təbii sərvətlər uğrunda qanlı 
mübarizə tarixində doğma Vətəninin yerli sakinlərinin – aborigenlərin əsrlər boyu 
kütləvi surətdə və amansızcasına qətlə yetirilməsinə və soyqırımı siyasətinə məruz 
qalmasına dair çoxsaylı faktların şahididir. Hətta bu gün demokratiyadan və insan 
hüquqlarından ağızdolusu danışan, “dərs verməyi” sevən bir sıra böyük dövlətlərin 
xalqlarının tarixi, belə utancverici səhifələrlə “zəngindir”. Dünyada hegemonluğu 
ələ keçirmək istəyən qüdrətli dövlətlərin iddiaları, bu gün də bitib-tükənmək bilmir. 
Elə buna görə də keçən əsrdə baş verən iki dünya müharibəsi bəşəriyyətə çox böyük 
itkilər hesabına başa gəlsə də, işğalçı ordular və onların rəhbərləri haqq-ədalət 
qarşısında diz çökdülər, məğlub oldular. Nəticədə, beynəlxalq miqyasda sülhü və 
təhlükəsizliyi qoruyub saxlamaq, beynəlxalq mübahisələrin və münaqişələrin dinc 
vasitələrlə və ədalətlə nizama salınmasını təmin etmək, insan hüquq və azadlıqlarını 
qoruya bilən və dünya dövlətlərinin iradəsini ifadə edən beynəlxalq bir təşkilatın 
yaradılmasına böyük zərurət yarandı. Bu məqsədlə 1945-ci il iyun ayının 26-da 
San-Fransiskoda Birləşmiş Millətlər Konfransının yekun iclasında yeni bir təşkilatın 
- Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT-nin) Nizamnaməsi təsdiq olundu və 1945-ci 
ilin oktyabr ayının 24-dən etibarən qüvvəyə mindi. 


