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Dövlət Komissiyasının əsas vəzifələri
•

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

•

•
•

Azərbaycan Respublikasına qarşı Ermənistanın təcavüzü nəticəsində əsir və girov götürülmüş şəxslərin
Vətənə qaytarılması, itkin düşənlərin axtarılması ilə əlaqədar tədbirlər hazırlayır və onların həyata
keçirilməsinə rəhbərlik edir;
əsir və girov götürülmüş şəxslərin qaytarılması, itkin düşmüş vətəndaşların axtarılması məqsədilə
müvafiq dövlət orqanlarının, ictimai və beynəlxalq təşkilatların fəaliyyətini əlaqələndirir;
Azərbaycan Respublikasının əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşları haqqında məlumatları
toplayır, bu məlumatların qeydiyyatı və sistemləşdirilməsi üçün müvafiq informasiya bankının
yaradılmasını təmin edir;
əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş Azərbaycan Respublikası vətəndaşları ilə əlaqədar işin vəziyyəti
barədə məlumatlar, ümumiləşdirilmiş arayışlar və müvafiq təkliflər hazırlayır;
əsirlikdə saxlanılan Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının hüquqlarının müdafiəsinin təmin edilməsi
üçün tədbirlər görür;
əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş şəxslərlə əlaqədar digər dövlətlərin nümayəndələri ilə müntəzəm
əlaqə saxlayır, zəruri hallarda rəsmi görüşlər keçirir;
Cenevrə Konvensiyalarının tələbləri pozulduğu hallarda, bu konvensiyaların müəyyən etdiyi prosedurlar
çərçivəsində araşdırma aparılması barədə təşəbbüs göstərir;
əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş şəxslərin problemləri ilə bağlı Beynəlxalq Qırmızı Xaç
Komitəsi, humanitar məsələlər ilə məşğul olan digər beynəlxalq təşkilatlar və bu sahədə fəaliyyət
göstərən şəxslərlə əməkdaşlıq edir;
əsirlikdən və girovluqdan azad olunaraq Vətənə qaytarılmış şəxslərin sağlamlığının bərpası və sosial
reabilitasiya üçün tədbirlər görür;
əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar məktub, ərizə və müraciətlərə baxılmasını
təmin edir;
Ermənistan Respublikası tərəfindən Azərbaycan xalqına qarşı həyata keçirilən soyqırımı və etnik
təmizləmə siyasətini əks etdirən hüquqi-tarixi sənədlərin, əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş
şəxslərlə bağlı materialların dünya ictimaiyyətinə çatdırılması üçün tədbirlər görür;
hərbi təcavüz nəticəsində Azərbaycan Respublikası ərazisində əsir götürülmüş, yaxud digər əsaslarla
saxlanılmış əks tərəfə məxsus şəxsləri qeydiyyata alır, onların filtrasiya məntəqəsində cəmləşdirilməsini
təşkil edir və saxlanma qaydalarının Cenevrə Konvensiyalarının tələblərinə uyğun olmasına nəzarət
edir;
Komissiya fəaliyyətini aşkarlıq zəminində qurur, əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla
əlaqədar həyata keçirilən tədbirlər barədə müntəzəm olaraq ictimaiyyəti məlumatlandırır;
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən Komissiyaya həvalə edilən digər vəzifələri həyata
keçirir.
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“Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının yeni
tərkibinin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 15 noyabr
tarixli 519 nömrəli Sərəncamında dəyişiklik edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
16 yanvar 2020-ci il
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara
alıram:
1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 15 noyabr tarixli 519 nömrəli Sərəncamı
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004, № 11, maddə 942; 2005, № 9, maddə 818; 2007,
№ 5, maddə 459; 2009, № 4 maddə 238, № 5, maddə 383; 2013, № 6, maddə 702; 2014, № 12, maddə 1627;
2015, № 8, maddə 907, № 10, maddə 1191; 2016, № 4,maddə 737; 2017, № 1, maddə 51) ilə təsdiq edilmiş
“Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyası”nın tərkibi aşağıdakı
redaksiyada verilsin:
“Komissiyanın sədri
Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin rəisi
Komissiyanın üzvləri:
Azərbaycan Respublikası Müdafiə nazirinin müavini
Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər nazirinin müavini
Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər nazirinin müavini
Azərbaycan Respublikası Ədliyyə nazirinin müavini
Azərbaycan Respublikası Səhiyyə nazirinin müavini
Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi nazirinin müavini
Azərbaycan Respublikası Baş prokurorunun müavini ─ Azərbaycan Respublikasının Hərbi prokuroru
Azərbaycan Respublikası Xarici Kəşfiyyat Xidməti rəisinin müavini
Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidməti rəisinin müavini
Azərbaycan Respublikası Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti rəisinin müavini
Azərbaycan Respublikası Dövlət Miqrasiya Xidməti rəisinin müavini
Azərbaycan Respublikası Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi sədrinin
müavini
Azərbaycan Respublikası Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi sədrinin müavini
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının
sədri
Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyinin (AZƏRTAC-ın) İdarə Heyətinin sədri
Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin prezidenti
“Azərbaycan Respublikası Dağlıq Qarabağ Bölgəsinin Azərbaycanlı İcması” İctimai Birliyinin İdarə
Heyətinin sədri
Komissiyanın katibi
Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının işçi qrupunun
rəhbəri”.
2. Bu Sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 16 yanvar 2020-ci il.
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Azərbaycan Respublikasının erməni hərbi birləşmələri tərəfindən
işğal olunmuş ərazilərində törədilmiş vandalizm əməlləri barədə arayış
Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasında erməni əsirliyindən
qayıtmış Azərbaycan vətəndaşları ilə aparılmış söhbətlər zamanı məlum olmuşdur ki, işğal olunmuş Dağlıq
Qarabağ ərazisində və digər ətraf rayonlarda ermənilər tərəfindən vandalizm əməlləri törədilmiş, - evlər talan
edilərək sökülmüş, yandırılmış, tarixi abidələr, xüsusilə qəbiristanlıqlar dağıdılmışdır. İşğal olunmuş
Azərbaycan rayonlarının talan və qarət edilməsində, o cümlədən evlərin, abidələrin, qəbiristanlıqlardakı qəbir
daşlarının sökülməsində əsir və girovların əməyindən istifadə edilmişdir.
Müsəlman qəbiristanlıqlarından daşların sökülməsi ilə bağlı faktı 1974-cü il təvəllüdlü 1994-1996-cı illərdə
erməni əsirliyində olmuş Məmmədov Vüqar Yavər oğlu Dövlət Komissiyasına ünvanlandığı 02.09.2002-ci
tarixli izahatında təsdiq edərək bildirmişdir: "Şuşada müsəlman qəbiristanlıqlarından qəbir daşlarını bizə
sökdürüb maşınlarla başqa yerlərə aparır, ya da satırdılar. Şuşanın bütün müsəlman qəbiristanlıqları dağılmış
vəziyyətdə idi. Ermənilər Şuşanı dağıtmaq fikrində idilər".
1993-cü ilin iyul ayında Qubadlının Çaytumas kəndində girov götürülmüş Quliyev Pənah Zakir oğlu tərəfindən
19.07.2001-ci il tarixdə Dövlət Komissiyasına ünvanlanmış ərizədə göstərilir ki, əsirlikdə olarkən o, daha yeddi
nəfər əsir və girovla birlikdə Ağdam şəhərindən inşaat materiallarının və qəbiristanlıqdan qara mərmər daşların
sökülməsində işlədilmişdir.
1975-ci il təvəllüdlü 1995-1996-cı illərdə erməni əsirliyində olmuş Bağırov Sahib Qərib oğlu ilə 14.12.2001
tarixdə aparılmış söhbətlə əlaqədar tərtib edilmiş arayışda qeyd edilir ki, Şuşa həbsxanasına saxlandıqları zaman
onları Ağdam rayonuna apararaq işğal olunmuş kəndlərdəki evlərin daşlarını sökdürmüş, Karo adlı erməni
hərbçisinə ev tikmək üçün Xankəndinə daşıtdırmışlar. Sözügedən söhbət zamanı S.Bağırov bildirmişdir ki,
ermənilər onlara Ağdamda və Şuşada olan qəbiristanlıqdan qara mərmər daşlarını da sökdürmüş, həmin daşları
İrana göndərərək əvəzində kartof almışlar. S.Bağırov əsirlərə Şuşada Samvel Babayan üçün də ev tikdirildiyini
demişdir.
1993-1995-ci illərdə Şuşa, Xankəndi və Xocavənd rayonlarında əsir saxlanılmış Rəsul Nemət oğlu Ramazanov
Dövlət Komissiyasına ünvanlandığı 474/DK saylı izahatında qeyd etmişdir: "Şuşa şəhərində saxlandığım dövrdə
oradakı azərbaycanlıların qəbiristanlığındakı baş daşların, qədim türbələrin, qiymətli plitələrin sökülməsinin
şahidi olmuşam. Bundan başqa qədim şəhər məscidinin də söküldüyünü görmüşəm. Həmin materiallar
Yerevana aid nömrə maşınlarla birbaş Ermənistana daşınırdı. Göstərilənlərlə yanaşı, Ağdam rayonundakı
tikililərin də sökülüb daşındığını görmüşəm".
Dövlət Komissiyasına 30.06.2003-cü il tarixdə daxil olmuş 474/DK saylı izahatında 1993-1996-cü illərdə
erməni əsirliyində olmuş Kazımov Kərim Əvəz oğlu göstərmişdir ki, əsir olduğu müddətdə onu digər əsirlərlə
birlikdə Şuşa şəhərində olan Molla Pənah Vaqifin məqbərəsindəki qiymətli mərmər daş örtüklərinin, İbrahim
Xanın qəbir daşlarının, Şuşa hamamının yanındakı məscidin döşəməsindəki mərmərlərin və Şuşa
qəbiristanlığındakı baş daşların sökülməsində işlətmişlər. Bülbülün ev muzeyində ermənilərin məskunlaşdığını
bildirən K.Kazımov Bülbülün büstünün yıxdırılaraq üz hissəsinin qoparıldığını, eyni zamanda Ü.Hacıbəyovun
büstünün uçurulub avtomaşın parkına atılaraq təhqir edildiyini vurğulamışdır. K.Kazımov Şuşa şəhərindəki
bazarın yanındakı məsciddə iranlılar tərəfindən təmir işləri aparıldığını, məscidin qarşısına fars dilində yazılar
vurulduğunu bildirmişdir.
220 saylı, 09.04.2003-cü il tarixli izahatında bildirdiyinə görə, 1993-cü ildə əsir götürülmüş 1973-cü il
təvəllüdlü Abdullayev Rövşən Abdülrəhman oğlu əsir olduğu müddətdə digər əsirlərlə birlikdə Şuşadakı
azərbaycanlı qəbiristanlıqların sökülməsində işlədilmişdir. Qəbiristanlığın demək olar ki, tamam sökülüb
dağıdıldığını bildirən R.Abdullayev mərmər daşların maşınlara yüklədilib aparıldığını qeyd etmişdir.
1993-1996-cı illərdə erməni əsirliyində olmuş Məmmədov Vəlhəd Adil oğlu özünün 30.06.2003-cü il tarixli
474/DK saylı izahatında əsirlərin azərbaycanlılara məxsus tarixi abidələrinin sökülməsində işlədildiyini təsdiq
edərək Şuşa məscidinin döşəməsinin söküldüyünü, Bülbülün büstünün güllələnmiş halda muzeyin həyətinə
atıldığını, M.P.Vaqifin heykəlinin ətrafındakı döşəmənin mərmər lövhələrinin qoparıldığını və müsəlman
qəbiristanlıqlarının dağıdıldığını bildirmişdir.
1993-1996-cı illərdə erməni əsirliyində olmuş 1958-ci il təvəllüdü Vediyev Camal Soltan oğlu tərəfindən
yazılmış 278 saylı, 01.03.2003-cü il tarixli izahatda göstərilir: "Biz Mısmına kəndində beşmərtəbəli yaşayış
binası və bir ferma tikdik. Həmin tikinti materiallarını biz Ağdamda evlərini qoyub getmiş əhalinin evlərindən
sökürdük. Əlavə olaraq qeyd edirəm ki, Şuşa türməsində saxlanan zaman məni, Şükürü, Ağagülü Şuşa
qəbiristanlığına aparıb oradakı qəbirlərin başdaşılarını sökdürərək mərmər daşlarını aparır, qalanlarını isə
atırdılar".
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1993-cü ildə əsir götürülmüş Cəfərov Mübariz Qara oğlu 291 saylı, 05.05.2003-cü il tarixli izahatında qeyd edir
ki, o, əsirlikdə olduğu zaman Şuşadakı qəbiristanlığın baş daşlarının, evlərin və idman mərkəzlərinin ermənilər
tərəfindən dağıdıldığının şahidi olmuşdur.
1989-1995-ci illərdə erməni əsirliyində olmuş Abdullayev Yaşar Abdüləli oğlu 474/DK saylı, 30.06.2003-cü il
tarixli izahatında sözügedən faktları təsdiq edərək əlavə etmişdir ki, ermənilər Şuşa şəhərində yolların
kənarındakı məhəccərləri dəyişdirərək onların əvəzinə xaç şəkilli dəmirlər vurmuşlar.
1994-cü ildə əsir götürülmüş Qəniyev Ariz Məhərrəm oğlu 474 saylı, 30.06.2003-cü il tarixdə Dövlət
Komissiyasına daxil olmuş izahatında digər əsirlərlə birlikdə Şuşadakı qəbiristanlıqlardan qəbir daşlarının
sökülməsində işlədildiyini qeyd etməklə yanaşı, bu sökülmüş qəbir daşlarından Şuşa şəhərində Andronikə
heykəl qoyulduğunu bildirmişdir.
474 saylı, 30.06.2003-cü il tarixli izahatında keçmiş girov Sarıyev Əli Zöhrab oğlu qeyd etmişdir ki, digər əsir
və girovlar kimi onu da Şuşa və Ağdam şəhərlərindəki qəbiristanlıqlarda işlətmişlər.
Keçmiş girov Abbasov Natiq Əliş oğlu 30.06.2003 tarixli, 474 saylı izahatında ermənilər tərəfindən girov
saxlandığı müddətdə ona Füzuli rayonunun mərkəzindəki qəbiristanlıqdan sökülmüş məzar daşlarını maşınlara
yüklətdiklərini göstərmişdir.
Keçmiş hərbi əsir Qafarov Rauf Şəmsəddin oğlu 295 saylı, 05.05.2003-cü il tarixli izahatında bildirir ki,
Mısmına kəndində əsirlərə toyuq və donuz ferması, yem anbarı, bulaq və hovuz tikdirmişlər. Bu tikintidə
istifadə olunan tikinti materiallarının və mərmərin Füzuli rayonundan sökülüb gətirildiyini və bu işə əsirlərin
cəlb edildiyini qeyd edən R.Qafarov daha sonra yazır: "Bizi Füzuli rayonuna evləri sökməyə apararkən
qəbiristanlıqda heç bir mərmər görmədik. Qəbirlərin çoxu sökülmüş vəziyyətdə idi".
1998-2000-ci illərdə erməni əsirliyində olmuş, Şuşa həbsxanasında saxlanmış Rəcəbov Nail Lamik oğlu
30.06.2003-cü il tarixli, 474/DK saylı izahatında göstərir ki, o, Şuşa şəhərində saxlandığı zaman tarixi
abidələrimizin ermənilər tərəfindən dağıdılmasının və yandırılmasının şahidi olmuşdur. Vaqif sarayının,
konservatoriyanın, qədim Şuşa hamamının tamamilə dağıdıldığını qeyd edən N.Rəcəbov həmin abidələrdəki
qiymətli əşyaların və sənət əsərlərinin ermənilər tərəfindən maşınlara yüklədilərək Ermənistana daşınmasının
şahidi olduğunu bildirmişdir. Həmçinin Şuşa qəbiristanlığının da dağıdıldığını və oradan qoparılmış baş
daşlarının separatçı Qarabağ rejimi "rəhbərləri"nin oturduqları binanın qarşısına düzüldüyünü qeyd etmişdir.
1993-1996-cı illərdə erməni əsirliyində saxlanılmış İsmayılov Yunis Suca oğlunun 30.06.2003 tarixli, 474/DK
saylı izahatında göstərdiyinə görə, o, əsirlikdə olarkən Şuşa şəhərindəki tarixi abidələrimizin ermənilər
tərəfindən dağıdıldığının şahidi olmuşdur. M.P.Vaqifin məqbərəsinin, şəhər məscidinin və digər abidələrin
sökülərək içərisindəki əşyalarla birlikdə Ermənistana daşındığını bildirən Y.İsmayılov, Şuşadakı
Ü.Hacıbəyovun ev muzeyindəki qiymətli əşyaların Ermənistana daşındığını və həmin binanın ermənilər
tərəfindən yaşayış evi kimi istifadə edildiyini göstərmişdir.
1994-1996-cı ildə erməni əsirliyində olmuş İdris Usubəli oğlu Mirzəyev 30.06.2003-cü il tarixli, 474/DK saylı
izahatında göstərmişdir ki, əsirlikdə olduğu zaman o, Şuşa şəhərindəki 2 qülləli qədim məscidin erməni
əsgərləri və saqqallıları tərəfindən dağıdıldığını görmüşdür. Daha sonra İ.Mirzəyev öz izahatında işğal olunmuş
ərazilərdəki yaşayış evlərinin, ictimai binaların, məktəblərin və digər tikililərin sökülüb talan edilməsində və
daşınmasında əsir və girovların əməyindən istifadə edildiyini təsdiq etmiş, ermənilərin Şuşadakı evləri talan
edərək ev əşyalarını maşınlara yükləyib Ermənistana daşıdıqlarını bildirmişdir.
1996-1997-ci illərdə əsirlikdə olmuş 1976-cı il təvəllüdlü Mehdiyev Nazim Hafiz oğlu Dövlət Komissiyasına
ünvanlandığı 299 saylı, 06.05.2003-cü il tarixli izahatında qeyd etmişdir ki, Şuşa həbsxanasında əsir saxlandığı
zaman həbsxananın yaxınlığındakı olan müsəlman qəbiristanlığındakı qəbir daşları dağılıb sökülmüş vəziyyətdə
imiş.
1966-cı il təvəllüdlü Məmmədov Azər Zabit oğlunun Dövlət Komissiyasına ünvanlanmış 22.11.202-ci il tarixli
izahatında yazdığına görə, girovluqla olarkən ermənilər şuşadakı evləri onlara sökdürürmüşlər.
1994-1995-ci illərdə erməni əsirliyində olmuş Alışanov Elməddin Orucəli oğlu 109 saylı, 03.03.2002-cü il
tarixli izahatında yazır: "Mən əsirlikdə olduğum zaman əsirləri işğal olunmuş rayonların, əsasən Ağdam və
Füzuli rayonlarının sökülüb daşınmasında işlədirdilər. Bunları yüksək rütbəli ermənilər edirdilər və həmin
xüsusi materialları İrandan gələnlərə satırdılar. İranlılar isə öz maşınlarına yükləyib aparırdılar. Meşələri qırıb
odun kimi Ermənistana aparırdılar".
Müvafiq arayışda göstərildiyinə görə, hərbi əsir 1973-cü il təvəllüdlü Məmmədov Anar Zakir oğlu da
19.07.2002-ci il tarixdə aparılmış söhbət zamanı bildirmişdir ki, onu və digər əsirləri Ağdama təzə tikilmiş
evləri sökməyə və tikinti materiallarını maşına yükləməyə aparmış, həyətlərdə yığılmış mişar daşlarını
maşınlara yüklətmişlər.
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Füzuli rayon ərazisində girov götürülmüş Bayramov Ağagül Ələhməd oğlu Xankəndində saxlandığı zaman işğal
olunmuş Ağdam rayonunda kubikdən tikilmiş evlərin sökülərək Xankəndinə daşınması işində istifadə edildiyini
19.06.2001-ci il tarixli izahatında göstərmişdir.
Korotkov Aleksandr Diyanoviç və Korotkov Gennadi Aleksandroviçlə aparılmış söhbətlə əlaqədar 28.02.1994cü tarixdə Dövlət Komissiyasına daxil olmuş arayışda göstərilir ki, Ağdam işğal olunarkən şəhərdən
çıxmadıqları üçün onlar ermənilərin evləri atəşə tutaraq pəncərələri qırdıqlarını öz gözləri ilə görmüşlər.
Korotkovun evinə soxularaq soyuducuda olan ərzağı mənimsəmiş erməni hərbçiləri qonşu evləri qarət etməyə
başlamış, həmin malları xəstə Gennadiyə maşına yüklətmişlər.
Ağdam şəhər sakini 1926-cı il təvəllüdlü Şevelyov Vladimir İvanoviçlə 4.05.1994-cü il tarixdə aparılmış
söhbətlə əlaqədar tərtib edilmiş arayışda göstərilir ki, 22.07.1993-cü il tarixdə Şevelyov öz evinin və qonşu
mənzillərinin yandırıldığının şahidi olmuşdur.
1973-cü il təvəllüdlü hərbi əsir Məmmədov Anar Zakir oğlu 23.11.1994-cü il tarixdə əsirlərə Ağdamdan
sökülmüş bir evdən mişar daşı yığdırılaraq 29-95 NKA nişanlı "Kamaz" maşınına doldurulduğunu söyləmişdir.
1997-1999-cu illərdə erməni əsirliyində olmuş 1978-ci il təvəllüdlü Mürşüdov Sədrəddin Aslan oğlu ilə
aparılmış söhbətlə əlaqədar Dövlət Komissiyasına 29.12.1999-cu il tarixdə daxil olmuş arayışda göstərilir ki,
Xankəndi təcridxanasında saxlanıldığı zaman onu və Səfərəliyev Əfqan Xanlar oğlunu demək olar ki, hər gün,
1974-cü il təvəllüdlü əsir Kərimov Kərim Əvəz oğlunu və əsir yoldaşlarını isə tez-tez sökülmüş evlərin tikinti
materiallarını maşınlara yüklətmək üçün Xocalıya və Ağdama aparmışlar.
Ağdam rayonunun dağıdılması ilə bağlı faktı 1967-ci ildə anadan olmuş, 1993-cü ildə ermənilərin Ağdama
hücumu zamanı əsir götürülmüş Mahmudov Möhlət Nəriman oğlu ilə aparılmış söhbətlə əlaqədar tərtib edilmiş
28.09.1994-cü il tarixli arayışda da təsdiq edilir. Xankəndi hərbi hissəsində saxlanılmış M.Mahmudovun
ifadəsinə görə, əsir və girovlardan Ağdamın Qasımlı karxanasında mərmər kəsilib daşınmasında, odun, un və s.
daşınmasında istifadə etmişlər. Onun müşahidəsinə əsasən, Ağdam şəhərində məsciddən başqa heç bir salamat
bina qalmamışdır.
Əsir və girov düşmüş vətəndaşların işğal olunmuş zonalarda evlərin sökülməsi və talan edilməsində istifadə
edilməsi ilə bağlı faktı Ağdam rayon sakini, 1921-ci il təvəllüdü Rzayev Balış Nəbi oğlu (28.06.2002-ci il tarixli
arayış), 1975-ci il təvəllüdlü hərbi əsir Hüseynov Cavid Ağa oğlu (14.07.1995-ci il tarixli arayış), 1958-ci il
təvəllüdlü Ağdam rayon sakini Abbas Adil Əsəd oğlu (28.06.2002-ci il tarixli arayış), hərbi əsir Bayramov Şirin
Ələhməd oğlu (19.06.2001-ci il tarixli izahat), 1955-ci il təvəllüdlü girov Abutalıbov Mikayıl Musa oğlu
(04.01.2003-cü il tarixli arayış), 1957-ci il təvəllüdlü Kəlbəcər rayon sakini Məmmədov Cəlal Əli oğlu
(06.07.2001-ci il tarixli arayış) da təsdiq etmişlər.
1993-cü ilin avqust ayında Qubadlı şəhəri işğal olunarkən öz evindən girov götürülmüş 1925-ci il təvəllüdlü
Yusifov Şərif Qasım oğlunun dindirilməsi ilə əlaqədar tərtib edilmiş 11.12.1993-cüil tarixli arayışda göstərilir
ki, Ş.Yusifov girov götürülüb Qubadlıdan Xocavəndə aparılarkən yol boyu köç dolu maşınların yandırılmasının
şahidi olmuş, Laçın şəhərinin tamamilə dağıdılıb yandırıldığını, kəndlərin ermənilər tərəfindən tar-mar
edildiyini müşahidə etmişdir. Bir neçə gündən sonra Şuşa həbsxanasına aparılan Ş.Yusifov Şuşa şəhərindəki
müsəlman qəbiristanlığının daşlarının çıxarılıb aparıldığının da şahidi olmuşdur.
Hərbi əsir 1976-cı il təvəllüdlü Allahverdiyev Mülkədar İsa oğlu ilə aparılmış söhbətlə əlaqədar yazılmış
28.06.2002-ci il tarixli izahatda yeddi nəfər əsirlə birlikdə onun da Kəlbəcərə aparıldığı, oradakı evlərin
əşyalarını və tikinti materiallarını "Kamaz" markalı maşınlara yüklətdirərək ermənilərin məskunlaşdığı Yanşaq
kəndinə daşıtdırıldığı göstərilmişdir.
Zəngilan şəhərinin işğalı zamanı öz evindən girov götürülmüş və şəhərin talan edilməsini dörd gün ərzində
müşahidə edən 1930-cu il təvəllüdlü Cəfərova Məryəm Zinatovna ilə aparılmış söhbətlə əlaqədar tərtib edilmiş
08.04.1994-cü il tarixli arayışda göstərilir ki, M.Cəfərova ermənilərin mənzilləri qarət edərək yandırdıqlarını,
qapı-pəncərələri sındırdıqlarını öz gözləri ilə görmüş, ev əşyalarını yığaraq kənddən çıxmaq istərkən mənzilləri
qarət edən 14-15 yaşlı 15-20 nəfər erməni uşağı ilə qarşılaşmış, onlar tərəfindən döyülmüş, əşyaları əlindən
alınmışdır.
1977-ci il təvəllüdlü İbişov Taleh Mədət oğlu ilə aparılmış söhbətlə əlaqədar tərtib edilmiş 18.02.2002-ci il
tarixli arayışda göstərilir ki, İbişov Taleh Laçın rayonu işğal olunarkən Aşağı Seyidlilər kəndində ermənilər
tərəfindən evlərin qarət edərək əllərinə keçən hər şeyi maşınlara yüklənməsinin şahidi olmuşdur. Arayışda
göstərilir ki, Qubadlı rayon ərazisindən keçərək Ermənistanın Sisyan rayonuna aparılarkən yolda T.İbişov
evlərin yandırıldığını görmüşdür.
Laçın rayonunun yandırılması faktı 1992-ci ildə əsir götürülmüş 1971-ci il Nağıyev Gəray Müzəffər oğlu ilə
aparılmış söhbətlə əlaqədar tərtib edilmiş 05.06.1995-ci il tarixli arayışda da təsdiq edilmişdir. Sözügedən
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söhbət zamanı G.Nağıyev Laçın rayonunun Göydərə kəndinin ermənilər tərəfindən yandırıldığını gördüyünü
bildirmişdir.
Öz evində girov götürülmüş 1961-cı il təvəllüdlü Laçın rayon Vağazin kəndində anadan olmuş İsmayılov
Mikayıl Sevdimalı oğlu tərəfindən Dövlət Komisiyasına yazılmış 26.07.2001-ci il tarixli ərizədə göstərilir ki,
24.05.1994-cu il tarixdə ermənilər Vağazin kəndinə daxil olaraq evləri yandırmağa başlamışdır. M.İsmayılovu
girov götürən ermənilər Laçının işğal olunmuş kəndlərini gəzmiş, bütün kəndlərdə evlərin 80-90% yandırmışlar.
Qubadlı rayonu işğal olunarkən Yusifbəyli kəndində girov götürülmüş 1932-ci il təvəllüdlü Dostuyev Həsən
Qənbər oğlu ilə aparılmış söhbətlə əlaqədar yazılmış 10.01.1995-ci il tarixli arayışda göstərildiyinə görə,
ermənilər onu girov götürüb "KAMAZ" maşınına mindirmiş, həmin maşınla kəndi gəzib gözəgəlimli evləri
yandırmışlar. Daha sonra Həmzəli kəndində gəzərək salamat binaları yandırmışlar.
Laçın rayonunun Hacılar kənd sakini Rüstəmov Bahadır Fərhad oğlu 332 saylı, 16.05.2003-cü il tarixli
izahatında göstərmişdir ki, o, işğal olunmuş ərazidəki evlərini görmək ümidi ilə doğma kəndinə gedərkən evləri
sökülmüş, qəbiristanlıqları dağıdılmış, meşələri isə doğranmış halda görmüşdür.
Xocalı sakinlərindən Quliyev Yaqub Allahverdi oğlu 25.10.2001-ci il tarixli izahatında, 1926-cı il təvəllüdlü
Nağıyev Hüseyn Behbud oğlu 26.03.2001-ci tarixdə, 1963-cü il təvəllüdlü Ələkbərova Səidə Qurban qızı ilə isə
aparılmış söhbət ilə əlaqədar 24.01.2003-cü il tarixdə Dövlət Komissiyasına daxil olmuş arayışlarda göstərilir
ki, onlar söhbət zamanı Xocalıda evlərin yandırıldığının şahidi olduqlarını bildirmişlər.
Xocalıda evlərin yandırılması ilə faktları təsdiq edən 1956-cı il təvəllüdlü Məmmədova Gülöyşə Bəxtiyar qızı
əlavə olaraq qeyd etmişdir ki, ermənilər kəndə basqın edərkən həm də evləri qarət etmişlər.
Ağdamdan və işğal olunmuş digər Azərbaycan rayonlarından evlərin sökülməsi və tikinti materiallarının
yığılması, əsir və girovların bu işə cəlb edilməsi ilə bağlı faktlar Füzuli rayon ərazisində girov götürülmüş 1968ci il təvəllüdlü Əliyev Fikrət Rəhman oğlu ilə aparılmış söhbətlə əlaqədar 03.05.1996-cı il tarixdə Dövlət
Komissiyasına daxil olmuş arayışda,
1973-cü il təvəllüdlü hərbi əsir Allahverdiyev Arzuman Mikayıl oğlu ilə aparılmış söhbətlə əlaqədar yazılmış
10.09.1994-cü il tarixli arayışda, 1963-cü il təvəllüdlü hərbi əsir Məmmədov Qadir İsaqul oğlu tərəfindən
yazılmış 27.11.2003-cü il tarixli izahatda da təsdiq edilmişdir.
Qubadlı rayonunun yandırılması ilə bağlı fakt 1958-ci il təvəllüdlü Əhmədov İdris Engels oğlu ilə aparılmış
söhbətlə əlaqədar yazılmış 20.04.1995-ci il tarixli arayışda da əks etdirilmişdir. Sözügedən söhbətdə İ.Əhmədov
təsdiq etmişdir ki, əsir aparılarkən Laçın rayonunun Güləbird kəndi yandırılıb talan edilirmiş.
1943-cü ildə Laçında anadan olmuş Əliyev Valeh Həsən oğlu və 1981-ci il təvəllüdlü Taleh Valeh oğlu ilə
aparılmış söhbətlə əlaqədar Dövlət Komissiyasına 20.04.1995-ci ildə təqdim olunmuş arayışda göstərilir ki,
onlar 15.08.1993-cü il tarixdə Laçının Alçalı kəndində qonşularının evinin yandırıldığını görmüşlər. Söhbət
zamanı o da məlum olmuşdur ki, Edilli kəndində hərbi hissənin komandiri əvvəllər sürücü işləmiş və həbsdə
olmuş Manvel Qriqoryanın erməni əsgərləri ilə kəsdiyi şərtə görə, işğal edilmiş zonalardan qənimət götürülmüş
maşın-mexanizm ona, qalan hər şey isə əsgərlərə çatmalıdır.
Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş
vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyası
22 mart 2005-ci il
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Əsir, girov və itkin düşmüşlər
Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasında 4841 Azərbaycan
vətəndaşı münaqişə zonasında itkin düşmüş şəxs kimi qeydiyyata alınmışdır. Onlardan 54 nəfəri uşaq, 321
nəfəri qadın, 409 nəfəri qocalardır. (01.04.2005-ci il tarixə olan statistikaya görə)
1988-2005-ci illərdə 1368 Azərbaycan vətəndaşı erməni əsirliyindən azad edilmişdir. Bunlardan 169 nəfəri
uşaq, 338 nəfəri qadın, 286 nəfəri qocalardır.
Təkzibolunmaz faktlar göstərir ki, itkin düşmüş 4844 vətəndaşdan ən azı 783 nəfər (18 nəfər uşaq, 46 nəfər
qadın, 69 nəfər qocalar) ermənilər tərəfindən əsir, yaxud girov götürülmüş, lakin bu faktlar beynəlxalq
təşkilatlar, o cümlədən Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsindən gizlədilmişdir. Həmin şəxslərin siyahısı erməni
əsirliyindən qayıtmış vətəndaşlarımızın və digər mənbələrin şahid ifadələri əsasında tərtib edilmişdir.
Əsir və girov götürülmüş şəxslərin azad edilməsi, itkin düşmüş şəxslərin axtarışı üzrə Almaniya, Rusiya və
Gürcüstanın hüquq müdafiəçilərindən ibarət Beynəlxalq işçi qrupu və BQXK bu şəxslərdən bir qisminin
həqiqətən də əsir götürülməsi və sonrakı taleləri barədə məlumatların gizlədilməsinə dair faktları təsdiq edirlər.
Azərbaycan tərəfinə daxil olan məlumatlar göstərir ki, qeyd olunan siyahıdakı şəxslərin böyük əksəriyyəti
erməni əsirliyində öldürülmüş, yaxud işgəncə və xəstəliklərdən vəfat etmiş, az bir hissəsi isə indi də gizlədilərək
Ermənistanda və işğal olunmuş ərazilərdə ağır fiziki işlərdə qul kimi istifadə olunurlar.
Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş
vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyası
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Əsirlikdə qətlə yetirilənlər
Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasında toplanmış faktlar
Ermənistan Respublikasının əsirlikdə olan Azərbaycan vətəndaşlarına qarşı münasibətdə beynəlxalq hüquq
normalarını tapdaladığını, o cümlədən "Müharibə qurbanlarının müdafiəsinə dair" 1949-cu il tarixli Cenevrə
Konvensiyalarının həyata və ya şəxsiyyətə qəsd etmək, hər hansı şəraitdə öldürmək, şikəst etmək, qəddarcasına
rəftar etmək və ya işgəncə vermək, insan ləyaqətinə toxunmaq kimi tələblərini kobud surətdə pozduğunu sübut
edir. Ermənistanın Azərbaycana hərbi təcavüzü zamanı dinc əhalinin kütləvi şəkildə öldürülməsi, Ermənistan
Respublikasında və Azərbaycanın işğal olunmuş Dağlıq Qarabağ ərazisində əsirlikdə saxlanılmış Azərbaycan
vətəndaşlarının dəhşətli işgəncələr və mənəvi əzablara məruz qalması, amansız rəftar və ləyaqəti mütəmadi
alçaltmaqla özünüöldürmə dərəcəsinə çatdırılması, soyuqqanlılıqla qətlə yetirilməsi, yaxud verilmiş işgəncələr
nəticəsində vəfat etməsi söylədiklərimizə əyani sübutdur.
Aşağıda bu faktların bir qismi göstərilir:
Erməni silahlı birləşmələri Xocavənd rayonunun işğalı zamanı (17.02.1992) Qaradağlı kəndindən girov
götürdükləri 117 nəfər kənd sakinindən 80-ə yaxınını yerindəcə güllələmişlər. Bu barədə kənd sakinləri Seymur
Xanlar oğlu Nağıyev, Şahbuz Əmirxan oğlu Əliyev və digərləri şahidlik edirlər.
Xocavənd rayonu Qaradağlı kənd sakini Həqiqət Yusif qızı Hüseynova ermənilərin 1992-ci ilin fevralında 10
nəfər həmkəndlisinin diri-diri yandırmalarının şahidi olmuşdur.
1993-cü ilin aprel ayının 1-də Ermənistan silahlı birləşmələrinin Azərbaycanın Kəlbəcər rayonuna
genişmiqyaslı hücumu zamanı Ermənistanın Vardenis rayonundakı qərargah radiostansiyasından ("QSM-7")
Kəlbəcər döyüş bölgəsindəki baş radiostansiyaya ("Uraqan") bölgədəki bütün səyyar radiostansiyalara
çatdırmaq üçün təcili əmr verilmişdir. Əmrdə əsir və girov götürülmüş Azərbaycan vətəndaşlarını, o cümlədən
qocaları, qadınları və uşaqları təcili məhv edib basdırmaq tələb olunurdu. Tələsikliyə səbəb azərbaycanlılar
barəsində törətdikləri vəhşiliklərin izlərinin həmin vaxt döyüş bölgəsinə gələn beynəlxalq nümayəndə
heyətindən, o cümlədən jurnalistlərdən gizlətmək olmuşdur. Erməni hərbi birləşmələri komandirlərinin efirdəki
bu radiodanışığının mətni Azərbaycan Respublikasının Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin radioəkskəşfiyyat
xidməti tərəfindən 1993-cü ilin aprel ayının 6-7-də lentə alınmışdır.
Kəlbəcər rayonunun işğalı zamanı Başlıbel kəndinin 15 dinc sakini ermənilər tərəfindən yerindəcə qətlə
yetirilmişdir. Bunların arasında Məhəmməd Əmralıyev, Surxay Əmralıyev, Çingiz Əmralıyev, Aygün
Əmralıyeva, Büsat Əhmədova və Çiçək Həsənova da olmuşdur. Bu barədə Xasay Məhəmməd oğlu Əmralıyev
və Binnət Abduləli oğlu Əhmədov şahidlik edirlər.
İmarət Məmişovanın ifadəsinə görə, o Kəlbəcər rayonunun işğalı zamanı iki azyaşlı uşağı ilə girov
götürülmüşdür. İmarət Məmişovanın gözləri qarşısında ermənilər səkkiz mülki şəxsi, o cümlədən, onun səkkiz
yaşlı oğlu Talehi güllələmiş və meyidləri yandırmışlar. Bundan sonra ermənilər onun özünü, 10 yaşlı oğlu
Yadigarı, digər qadın, uşaq və qocaları Xankəndinə apararaq dəhşətli işgəncələrə məruz qoymuşlar.
Erməni girovluğundan 1994-cü ildə azad edilmiş Əhmədovlar ailəsinin şəhadətinə görə, 17 avqust 1993-cü il
tarixdə ermənilər Füzuli rayonu Qacar kəndinin 25-dək dinc sakinini onların gözləri qarşısında güllələmişlər.
Erməni girovluğunda olmuş Həsən Məcid oğlu Hüseynov 1993-cü ildə Horadiz-Füzuli yolunda 40-dək dinc
əhalinin ermənilər tərəfindən öldürüldüyünü bildirir.
16 fevral 1994-cü ildə Ermənistan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi guya qaçmağa cəhd edərkən atışma
zamanı 8 azərbaycanlı hərbi əsirin öldürüldüyünü bəyan etmişdir. Bakıda meyidlər üzərində keçirilən məhkəmə
tibbi ekspertizası zamanı Beynəlxalq Hüquq və Sosial Təbabət Akademiyası Rəyasət Heyətinin və Böyük
Britaniyanın "Həkimlər insan hüquqları uğrunda" təşkilatının üzvü, professor Derek Paunder azərbaycanlı hərbi
əsirlərin eyni silahdan (tapança) gicgah nahiyəsinə yaxın məsafədən açılan atəş nəticəsində qətlə yetirildiyini
bildirmiş və əsirlərin guya "qaçmağa cəhd edərkən" öldürülməsi fikrini rədd etmişdir.
Girovluqdan qayıtmış Niyaz Balay oğlu Zeynalov bildirir ki, ermənilər girov götürdükləri, Şuşa rayonu
Quşçular kənd sakinləri 1910-cu il təvəllüdlü Səriyyə Tağı qızı Zeynalovanı, 1920-ci il təvəllüdlü Yeganə
Dadaş qızı Mədətovanı və Mövsüm Əbdürrəhim oğlu Əhmədovu 11 fevral 1992-ci il tarixdə diri-diri yandıraraq
qətlə yetirmişlər.
61 yaşlı keçmiş girov Budaq Əli oğlu Alışanov erməni əsirliyində 5 azərbaycanlının Drmbon kəndində (Dağlıq
Qarabağ) ağır fiziki işlərdə qul kimi istifadə edilərək öldürüldüyünün şahidi olmuşdur.
Əsirlikdən azad edilmiş İsrayıl Sarif oğlu İsmayılov təsdiq edir ki, ermənilər girov götürdükləri üç
azərbaycanlının başını erməni qəbri üstündə kəsmişlər.
Laçın rayonunun sakini Səmayə Kərimova 2 yaşlı qızı Nurlanəyə və özünə verilən işgəncələrə dözməyərək
erməni əsirliyində intihar etmişdir.
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18 may 1992-ci il tarixdə Laçın rayonunun işğalı zamanı ailələri ilə birlikdə girov götürülmüş 1977-ci il
təvəllüdlü Taleh Mədət oğlu İbişovun bildirdiyinə görə, ermənilər onun atası Mədət Əvəz oğlu İbişovu və
bacısı, 1967-ci il təvəllüdlü Yeganə Mədət qızı İbişovanı vəhşicəsinə öldürmüşlər.
1973-cü il təvəllüdlü İlham Nəsirov əsirlikdə uzun müddət ac-susuz saxlanıldığından 23 noyabr 1993-cü il
tarixdə Yerevan hərbi hospitalında kəskin kaxeksiya diaqnozundan vəfat etmişdir.
Erməni əsirliyində ölmüş 20 yaşlı Fərhad Rəhman oğlu Atakişiyevin meyitinin qalıqlarının məhkəmə-tibbi
ekspertizası sübut etmişdir ki, o müntəzəm döyülmələr və ağır işgəncələr nəticəsində qətlə yetirilmişdir
Yardımlı rayonu sakini Heydər Heydərov Şuşa həbsxanasında ermənilər tərəfindən verilmiş müntəzəm
işgəncələr nəticəsində ölmüşdür. (24.12.1994) Bu barədə keçmiş əsirlər Həbib Əliyev, Əvəz Muxtarov, Əbulfət
Qasımov və digərləri şahidlik edir.
Erməni əsirliyində olan Xocalı şəhər sakini Faiq Şahmalı oğlu Əliməmmədov Gəncə şəhərinin adını
"Kirovabad" demədiyinə görə, erməni hərbçisi tərəfindən güllələnmişdir. Bu barədə Zülfi İbrahim oğlu
Məmmədov, Məmməd Cümşüd oğlu Məmmədov və digərləri şahidlik edir.
Əsirlikdən azad edilmiş Abuzər Manafovun, Həsən Hüseynovun və Aydın Məhərrəmovun ifadəsinə görə, 14
fevral 1994-cü il tarixdə Şuşa həbsxanasında saxlanarkən Kolya, Slavik və Qor adlı nəzarətçilər əslən Beyləqan
rayonundan olan İlqar Ənvər oğlu Qurbanovu müntəzəm işgəncələr verərək öldürmüşlər.
1962-ci il təvəllüdlü Şəmkir rayon sakini Fikrət Həsən oğlu Hüseynov müntəzəm döyülmələr və işgəncələr
nəticəsində 28 iyun 1993-cü il tarixdə erməni əsirliyində vəfat etmişdir. Əsirlikdən azad edilmiş Bəxtiyar
İbrahim oğlu Tağıyev və Mətləb Şiraslan oğlu Allahverdiyev bu faktın şahidləridir. Bakıda keçirilmiş
məhkəmə-tibbi ekspertizası zamanı Fikrət Həsən oğlu Hüseynovda qabırğa sınıqları aşkar edilmişdir.
Əsirlikdən azad edilmiş Zöhrab Nadir oğlu Heydərov 21 may 1993-cü il tarixdə Şuşa həbsxanasında, 1973-cü il
təvəllüdlü Zahid Nəsibulla oğlu Əmrullayevin erməni nəzarətçiləri tərəfindən boğularaq qətlə yetirildiyini
bildirmişdir.
Girovluqdan azad edilmiş Maşallah Bəndəliyev bildirmişdir ki, 1992-ci ilin mayında Xankəndində qarajda
saxlanılarkən qarajın sahibi Mero və Sarkisyan Vazqen adlı digər erməni bir nəfər adını bilməyən lal girova
əvvəl müxtəlif dərəcəli işgəncələr vermiş, sonra isə onun başını kəsmişlər.
Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş
vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyası
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Ermənistanın Azərbaycan Respublikasına təcavüzünün
qurbanı olmuş qadınlar və uşaqlar barədə arayış
Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasında olan materiallar sübut
edir ki, erməni tərəfi "Müharibə qurbanlarının müdafiəsinə dair" 1949-cu il tarixli Cenevrə Konvensiyalarını,
onların insan haqları ilə əlaqədar tələblərini kobud surətdə pozur, Azərbaycan vətəndaşlarına qarşı məqsədli
soyqırımı siyasəti yeridir. Dinc əhalinin kütləvi şəkildə qırılması, girov götürülməsi, dözülməz işgəncələrə
məruz qoyulması, heysiyyətlərinin tapdanması, şantaj, hədə-qorxu, alver obyektinə çevrilməsi söylədiklərimizə
əyani bir sübutdur.
1992-ci ildə Xocavənd rayonunun işğalı zamanı ermənilər Qarabağlı kəndindən girov götürdükləri 117 nəfər
dinc sakini Xankəndinə apararkən yolda onların 76 nəfərini güllələmiş, onlardan 20 nəfəri 10-12 yaşına qədər
uşaq, yarıya qədəri isə qadınlar olmuşdur. Füzuli rayonunun işğalı zamanı Horadiz yolunda tutulmuş 40 nəfər
mülki şəxsin 29 nəfəri, Gorazıllı kəndindən götürülmüş girovların 40 nəfəri, Kəlbəcər rayonunun Başlıbel
kəndindən girov götürülmüş qoca, qadın və uşağın 29 nəfəri yerindəcə öldürülmüş, meyitlərə qarşı əxlaqsızlıq
və vandalizm hərəkətlərinə yol verilmiş, Kəlbəcər rayonunun "Tunel" adlanan yerində güllələnən dinc sakinlər
iz itirmək məqsədi ilə yük avtomobilinin üstünə yığılaraq maşınla birlikdə yandırılmışdır. Bu günahsız soyqırım
qurbanlarının az qala yarısı qadınlar və uşaqlar idi. Erməni vandalizminin ən bariz nümunələrindən olan və
təəssüf ki, bütün dünyanın göz yumduğu Xocalı soyqırımı zamanı erməni və rus yaraqlılarının qətlə yetirdikləri
613 nəfər Xocalı sakinin 63 nəfərini azyaşlı uşaqlar, 106 nəfərini isə müxtəlif yaş həddində olan qadınlar təşkil
edirdi. Hadisədən sonra əldə olunmuş bəzi meyitlərin xarici müayinəsi məhkəmə-tibb ekspertizalarının rəyləri,
mühasirədən çıxmağa, girovluqdan qaçmağa müvəffəq olmuş sakinlərin ifadələrinə, eləcə də digər dəlil
sübutlara əsasən, ermənilər ələ keçirdikləri dinc sakinlərə ən ağlasığmaz işgəncələr verir, onlara qarşı sözün
həqiqi mənasında vəhşilik nümayiş etdirirmişlər.
Meyitləri qaytarılmış Məmmədova Tamara Səlim qızının, Dadaşova Əsli Bəbir qızının, Hümbətova Ənahət
Eldar qızının, Nurəliyeva Dilarə Oruc qızının, Beybutova Səriyyə Yusif qızının və başqalarının gözləri
çıxarılmış, döşləri kəsilmiş, dişləri çəkilmiş, cinsiyyət üzvlərinə atəş açılmışdır. Kərimova Firəngül Məhəmməd
qızının gözləri çıxarılmaqla, qulaqları və döşləri kəsilməklə yanaşı, bütün bədəni tikə-tikə doğranmışdır.
Həsənova Fitat Əhəd qızına, Həsənova Gülçöhrə Yaqub qızına, Abışova Məruzə Məhəmməd qızına, Əmirova
Mahı Bəbir qızına, Orucova Xəyalə Telman qızına, Rəhimova Şövkət Şükür qızına, Behbutova Sürəyya İbrahim
qızına, Cəfərova Rəfiqə İman qızına və onlarla, yüzlərlə digər qadınlara dəhşətli işgəncələr verilmişdir. Onlar
zorlanmış, dişləri mismar kəlbətini, çəngəl, boltaçanla və s. çıxarılmış, döş qəfəsləri soyulmuş, yandırılmış,
süngü ilə dəlik-deşik edilmiş, ağır hərbi texnikanın altında qoyularaq əzilmişlər.
Ümumiyyətlə, Ermənistanın Azərbaycan Respublikasına qarşı ərazi iddialı təcavüzü nəticəsində yüzlərlə qadın
və uşaq girov götürülmüş, qətlə yetirilmiş, işgəncələrə məruz qalmışdır. Təcavüz nəticəsində əsir və itkin
düşmüş, girov götürülmüş 4844 nəfər (01.03.2005-ci il tarixə olan məlumat) Azərbaycan vətəndaşından 321
nəfərini qadınlar, 54 nəfərini uşaqlar, əsir götürülməsi faktı ermənilər tərəfindən danılan 783 nəfər (Dövlət
Komissiyasında onların ermənilər tərəfindən əsir və girov götürülməsi və saxlanma yerlərini təsdiq edən
məlumatlar var) Azərbaycan vətəndaşından 46 nəfərini qadınlar, 18 nəfərini isə uşaqlar təşkil edir. Bu günə
qədər erməni əsirliyindən azad edilmiş 1368 nəfərdən (01.03.2005-ci il tarixə olan məlumat) 338 nəfəri qadın,
169 nəfəri uşaqlardır. Bundan başqa aparılmış araşdırmalar göstərir ki, yüzlərlə qadın və uşaq girovluqda ən
vəhşi metodlarla öldürülmüş, ömürlük fiziki və mənəvi şikəst edilmişlər:
- Xocalı sakini Hümbətov Cəlil Hümbətəli oğlu təsdiq edir ki, ermənilər şəhəri işğal edərkən bütün ailə üzvləri
ilə birlikdə həyat yoldaşı Firuzəni, qızı Sümuzəri və gəlini Südabəni onun gözləri qarşısında güllələyib
öldürmüşlər.
- Xocalının işğalı zamanı girov götürülmüş və indiyə qədər taleyi naməlum olan Məmmədovlar ailəsinin 6 nəfər
üzvündən 3-ü Məmmədova Səltənət Zülal qızı, Məmmədova Lətifə İbad qızı, Məmmədova Şövkət İbad qızı qadındır.
- Xocalının işğalı zamanı bütün ailəsi ilə girov götürülmüş Səlimova Tamilə, azyaşlı oğlu Səlimov Xəzər
Səyavuş oğlunu ayırıb aparmaq istəyən ermənilərin onu döyməsinə baxmayaraq balasına sarılmış, lakin
ermənilər balasından əl çəkməyən ananı da oğlu ilə birlikdə sürüyüb naməlum istiqamətə aparmışlar.
- Ağdam rayonunun Yusifcanlı kəndinin sakini Həsənov Əliağa Kərim oğlu təsdiq edir ki, girov götürüldükdən
sonra erməni nəzarətçiləri onun həyat yoldaşı Həsənova Kəkliyə dəhşətli işgəncələr vermiş, mismar kəlbətini ilə
onun 16 dişini çıxarmışlar.
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- 18 may 1992-ci il tarixdə Laçın rayonunun işğalı zamanı ailələri ilə birlikdə girov götürülmüş 1977-ci il
təvəllüdlü İbişov Taleh Mədət oğlunun bildirdiyinə görə, ermənilər bacısı - 1967-ci il təvəllüdlü İbişova Yeganə
Mədət qızını onların gözləri qarşısında vəhşicəsinə öldürmüşlər.
- Kəlbəcər rayonunun işğalı zamanı, 31 mart 1993-cü il tarixdə bütöv bir nəsli təşkil edən bir neçə ailə UAZ
469, QAZ-52 və KAMAZ markalı maşınlarla doğma yurdlarından çıxarkən "Tunel" deyilən yerdə ermənilər
tərəfindən atəşə tutulmuşdur. Maşında olan dinc sakinlərin bir hissəsi yerindəcə güllələnmiş, sağ qalan 60-a
yaxın şəxs isə girov götürülmüşdür. Həmin adamların bir hissəsinin taleyi bu gün də naməlumdur. Onların
içərisində aşağıdakı qadın və uşaqlar var:
- Alışova Vəsilə Cəfər qızı - 1976-cı ildə doğulub
- Alışova Qumru Qəmbər qızı - 1973-cü ildə doğulub
- Alışova Cahan Məşədi qızı - 1937-ci ildə doğulub.
- Cəmilova Məsmə Hidayət qızı - 1969-cu ildə doğulub
- Əliyev Tural Nadir oğlu - 1982-ci ildə doğulub
- Əliyeva Qənirə Zülfüqar qızı - 1975-ci ildə doğulub
- Əliyeva Nüşabə Məhəmməd qızı- 1950-ci ildə doğulub
- Quliyev Məzahir Qara oğlu - 1983-cü ildə doğulub
- Quliyev Yaşar Qara oğlu - 1981-ci ildə doğulub
- Quliyeva Aygün Qara qızı - 1990-cı ildə doğulub
- Zeynalov Hafiz Davud oğlu - 1984-cü ildə doğulub
- Zeynalova Təranə Davud qızı - 1965-ci ildə doğulub
- Zeynalova Röya Abbasəli qızı - 1959-cu ildə doğulub
- Zeynalova Qədəmkar Salman qızı - 1936-cı ildə doğulub
- Məmmədova Məhbubə Həmdi qızı oğlu İlqarla birlikdə ermənilər tərəfindən girov götürülmüş, ananın gözləri
qarşısında İlqarın burnu sındırılmış, ağzına yanar siqaret soxulmuş, uşağın gözləri qarşısında isə qadın və qızlar
erməni hərbçiləri tərəfindən zorlanmış, azərbaycanlıların başları kəsilmişdir.
- Əmralıyeva Arzu Binnət qızı Kəlbəcər rayonu işğal olunan vaxt bir yaşlı uşağı və 30 nəfər qohum-əqrəbası ilə
qaçarkən erməni hərbçiləri tərəfindən yaxalanmışdır. Ermənilər hamısını aparmağa maşında yer olmadığı üçün
son dərəcə soyuqqanlılıqla girovların 19 nəfərini, o cümlədən, Arzunun həyat yoldaşını, qaynını, baldızını,
qayınatasını, anasını, bacısını, əmisi arvadını, qonşularını güllələmişlər.
- 63 yaşlı Cəfərova Məryəm Zinyətovna Zəngilan şəhəri erməni hərbi birləşmələri tərəfindən işğal olunan
zaman həm iqtidarsızlığından, həm də milliyətcə tatar olduğundan ermənilərin ona dəyməyəcəklərini güman
edib qaçmamış, ermənilər isə onu döyə-döyə girovluğa sürükləmiş, dörd ay ərzində onu dəhşətli işgəncələrə
məruz qoymuşlar.
- Şirinova Şərqiyyə Rza qızı Ağdam rayonunun işğalı zamanı öz evindən girov götürülmüş, gözlərinin
qarşısında onun evi qarət edilmiş, pulu və qızıl əşyaları əlindən alınmış, təxminən yetmiş yaşında olmasına
baxmayaraq 8 qızıl dişi mismar kəlbətini ilə iynəsiz (keydirilməmiş) çəkilmiş, o huşunu itirənədək döyülərək
əsirliyə aparılmış və burada altı ay davamsız işgəncələrə məruz qalmışdır.
- Kəlbəcər rayonunun işğalı zamanı iki azyaşlı uşağı ilə birlikdə girov götürülmüş Quliyeva Səmayə Məmməd
qızı BQXK-nin nəzarətində olmasına baxmayaraq ermənilər tərəfindən zorakılıqlara məruz qalmış, bir ildən
artıq vaxt ərzində daim soyuq su ilə işləməyə vadar edildiyindən vərəm xəstəliyinə tutulmuş, lakin ona heç bir
tibbi yardım göstərilmədiyindən xəstəliyi inkişaf edib vərəmin açıq formasına keçmiş, onun uşaqları da bu
xəstəliyə mübtəda olmuşlar.
- Qubadlı rayonunun işğalı zamanı 65 yaşlı Məmmədova Biniş Rəsul qızı və 69 yaşlı İsmayılova Sara Miriş qızı
girov götürülüb Xankəndi hərbi hissəsində saxlanmışdır. Burada onları gündüz ağır fiziki əmək tələb edən
işlərdə işlədir, gecələr isə xüsusi amansızlıqla döyürmüşlər. Onlarla birlikdə saxlanan Şahsənəm və Əsli adında
qadınlar bu cürə ağır işgəncələrə tablamayaraq əsirlikdə ölmüşlər.
- 15 yaşlı Məmmədova Nəzakət İsrafil qızı Şuşa şəhərinin işğalı zamanı atası ilə birlikdə girov götürülmüşdür.
Uzun müddət uşağın gözü qarşısında atasının heysiyyətinə toxunulmuş, ləyaqəti alçaldılmış, döyülüb incidilmiş,
qulağı kəsilmiş, qızmar dəmirlə bədəni dağlanmış, bir sözlə, ömürlük mənəvi və fiziki şikəst edilmişdir. Yalnız
bütün bunlardan sonra ermənilər atanı buraxmış, qızı isə daha bir neçə ay girovluqda saxlayaraq ona dəhşətli
işgəncələr vermiş, ata-anası ermənilər tərəfindən bitib-tükənməyən şantajlara, tələb və hədə-qorxulara məruz
qalmış, nəhayət Nəzakət Məmmədova 1993-cü ilin aprel ayında dörd milyon rus rubluna ailəsinə satılmışdır.
- Ağdam rayonunun işğalı zamanı Əliyevlər ailəsinin 6 üzvü, o cümlədən iki uşaq və iki qadın girov
götürülmüşdür. Ermənilər heç bir səbəb olmadığı halda Xaqani Əliyevin qayınatasını və səkkiz yaşlı oğlunu
güllələyib öldürmüş, həyat yoldaşı Könül Əliyevanı güllə ilə vurub ömürlük şikəst etmişlər. Ən acınacaqlısı isə
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odur ki, ermənilər yaraladıqları 3 yaşlı Şövqü Əliyevin qolunu müalicə etmək əvəzinə onun bazu sümüyünü
əzələ qatı ilə birlikdə ehtimal ki, transplantasiya məqsədi ilə kəsib götürmüş, uşağı ömürlük şikəst etmişlər.
- Girov götürüləndə iki yaşı olan Nurlanə Kərimova ömrünün erməni girovluğunda keçmiş dörd ayı ərzində
qolundan və başından aldığı ciddi zədələrdən görmə qabiliyyətini itirmişdir. Lakin balaca Nurlanənin ən böyük
və ömürlük itkisi özünün və övladının başına açılan vəhşi oyunlara, çəkdiyi hədsiz mənəvi və fiziki təhqirlərə
dözə bilməyən anasının ölümü olmuşdur. Səmayə Kərimova müntəzəm alçaldılmalarla o həddə çatdırılmışdır
ki, ana iki yaşlı balasını taleyin ümidinə buraxaraq iki dəfə intihara cəhd edərək venasını kəsmiş və nəhayət
haradansa tapdığı zəhəri içib özünü öldürmüşdür.
- 15 yaşlı Quliyeva Ofeliya Əli qızı Kəlbəcər rayonunun işğalı zamanı sol qolundan güllə yarası almış halda
girov götürülmüşdü. Baxımsızlıq və müalicə aparılmaması səbəbindən Ofeliyanın həmin qolu fəaliyyətdən
qalmışdır. BQXK-nin qeydiyyatında olmasına və qolunun şikəstliyinə rəğmən, Ofeliya nəinki girovluqdan azad
edilməmiş, əksinə, erməni nəzarətçisi avtomat atəş ilə onun qarnı və sağ qolunu da yaralamışdır. Həmin
qolundan da şikəst olmuş Ofeliya yalnız bir il yarımdan sonra erməni əsiri ilə dəyişdirilmişdir.
- Yerevan şəhərindən Xocalıya qaçqın düşmüş Məmmədova Narxanım Heydərəli qızı burada da rahat həyat tapa
bilməmişdir. Ermənilər onun evini dağıtmış, var-dövlətini qarət etmiş, qonşusu Sara Yusifovanı, onun beş yaşlı
qızı Natəvanı öldürmüş, Narxanımın üç oğlunu və həyat yoldaşını yaralayıb hamısını girov aparmışlar. Əskəran
rayonunda saxlanmış Narxanımın pul və qızıllarını əlindən almış, uşaqlarının gözü qarşısında ona ağlagəlməz
işgəncələr verilmişdir.
- Ağdam rayonunun keçmiş sakini, milliyətcə rus olan, erməni əsirliyində hədsiz işgəncələrə məruz qalmış
Vladimir İvanoviç Şevelyov 1994-cü ildə Ağdam rayonunun işğalı zamanı 89 yaşlı anası Vera Davıdonvanın və
ahıl yaşlı bacısı Svetlana İvanovnanın, eləcə də 58 yaşlı xəstə qardaşı Anatoli İvanoviçin ermənilər tərəfindən
necə vəhşicəsinə öldürülüb yandırıldığının şahidi olmuş, Ağdam kanalının yanında saysız-hesabsız qadın və
uşaq meyidi görmüşdür. Onların bədənləri və sir-sifətləri tanınmaz hala salınıbmış. Bundan əlavə, Vladimir
Şevelyovun şahidliyinə əsasən ermənilər Ağdam rayonunun işğalı zamanı oradakı ruhi xəstəxanada saxlanan 7
ruhi xəstəni, o cümlədən iki xəstə qadını girov götürmüşlər. Onların biri azad edilmiş, biri döyülə-döyülə
öldürülmüş, digərləri isə yoxa çıxmışdır.
- Ağdamlı Şirinova Şərqiyyə Rza qızı girov götürüləndə altmış yaşında idi. Kimsəsiz olduğundan qaça
bilməmişdi. Ermənilər Şərqiyyə Şirinovanı öz evində girov götürərək onun evini qarət etmiş, qadını bir həftə
maşın qarajında quruca yerdə saxlamış, sonra Xankəndi hərbi hissəsinə aparmışlar. Hərbi hissədə onu da digər
azərbaycanlı əsir və girovlar, əsasən kişilərlə birlikdə hər gün gecə saat 2-3 radələrində yerlərindən qaldıraraq
soyundurub rezin dəyənəklə, yumruqla, təpiklə, armaturla, ağac parçaları ilə döyür, soyuq suda saxlayır,
bədənində yanar siqaret söndürürmüşlər və s. Ermənilər dəfələrlə Şərqiyyə Şirinovanın bədənini çapıb qanına
qətən etmiş, başını yarmış, 8 dişini mismar kəlbətini ilə çıxarmış, yaşlı qadına qarşı insanlığa yaraşmayan
hərəkətlər etmişlər.
- 31 mart 1993-cü il tarixdə Kəlbəcər rayonunun Kilsəli kənd məktəbinin direktoru Aslan Mirzəyev südəmər
uşaqlı qızı Afəti və kənd sakinlərini - cəmi 25 nəfəri məktəbin QAZ-52 markalı maşınına yığıb kənddən
çıxarkən yolda ermənilər tərəfindən heç bir səbəb olmadan gülləborana tutulmuşlar. Maşındakılardan 15 nəfəri
müxtəlif dərəcədə güllə yarası almış, azyaşlı Quliyev İslam Məhəmməd oğlu, 63 yaşlı Aslan Mirzəyev, onun
qızı Afət, 8 yaşlı Məmişov Tahir Ələsgər oğlu aldıqları yaradan yerindəcə ölmüşlər. Afətin girovluğa aparılmış
11 aylıq oğlu Babəkin başındakı güllə yarasına tibbi yardım göstərilmədiyindən onun gözləri kor olmuşdur.
- Dadaşova Zəminə Göyüş qızı ermənilərə girov düşəndə 15 yaşında idi. Aldığı güllə yarası baxımsızlıq
üzündən çirk eləmiş, bədəndə çürümə prosesi başlamışdı. BQXK-nin təkidləri nəticəsində aparıldığı Yerevan
xəstəxanasında onun üzərində qəsdən elə cərrahiyyə əməliyyatı aparılmışdır ki, hazırda qızın sol qolu işləmir.
Onun döşünün biri bütövlükdə, digəri isə yarıdan kəsilmişdir. Girov götürülən zaman isə, ermənilər Zəminə
Dadaşovanın atası Göyüş kişini və yaşlı nənəsi Qonça İbadovanı elə evlərində qətlə yetirmişdilər.
- Erməni əsirliyindən qayıtmış Zeynalov Niyaz Balay oğlunun gözələrinin qabağında ermənilər onun anası
Zeynalovla Nübar Kərim qızını, qohumu Zeynalova Səriyyə Tağı qızını, Mədətova Yeganə Dadaş qızını və
Əhmədov Mövsüm Əbdürrəhim oğlunu diri-diri yandırmışlar.
- 12 yaşlı Həsənov Şahin Arif oğlu Hadrut rayonunun Binəli kəndi yaxınlığında mal-qara otararkən ermənilər
tərəfindən tutulmuş, sol əlinin barmaqları taxılsəpən maşının şkifinin arasında qoyularaq şikəst edilmiş, 53 yaşlı
Əliyeva Dilarə Oruc qızı ayağı yaralı olduğuna görə ermənilərin "qalx" əmrini yerinə yetirməyə ləngidiyindən
yerindəcə güllələnmişdir.
- Əsirlikdən qayıtmış Məmmədova Gülöyşə Bəxtiyar qızının ifadəsinə görə, onlar girov götürülərkən ermənilər
on birinci sinif şagirdi Məmmədov Zahir Ramiz oğlunu yerindəcə güllələyib öldürmüşlər. Əbdülov Yelmar
İsgəndər oğlu isə Əskəran polisində qətlə yetirilmişdir. İşğalçılar burada yüzdən artıq girovu kiçik bir kamerada
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saxlayaraq hər cürə işgəncələrə məruz qoymuşlar. Həmin adamların, xüsusilə də qadın və uşaqların əksəriyyəti
geri qaytarılmamışdır. O cümlədən 1988-ci ildə azərbaycanlıların Ermənistandan deportasiyası zamanı öz eveşiyindən qaçqın düşmüş İbrahimova Fatmanın həyat yoldaşı qətlə yetirilmiş, özü naməlum istiqamətə
aparılmış, uşağı sahibsiz qalmış, Əbdülov Elmarın 15 yaşlı oğlu Zahid isə Əsgəran polisində saxlanmışdır.
Onun sonrakı taleyi məlum deyil.
- 51 yaşlı Paşayeva Kübra Adil qızının gözünün qabağında ermənilər onun girov götürdükləri həyat yoldaşı Şura
Tapdıq oğlunu, oğlu Eldənizi avtomat silahla, qonşusu Surxayı başına mismar çalmaqla qətlə yetirmiş, Eyvazov
Hidayət Əli oğlunun qollarını bağlayaraq başının üstündən tank sürərək öldürmüşlər. Kübra Paşayeva Xocalı
şəhərindən olan Vidadi, Qaladərəsi kəndindən olan 16 yaşlı Taleh və daha adını bilmədiyi beş nəfər 6-8-yaşlı
körpə uşağın Ağdam məscidində gətirilərək orada diri-diri başlarının kəsilməsinin şahidi olmuşdur.
- Şahidlərin ifadələrinə görə, susuz qalan uşaqlara ermənilər su əvəzinə sidik, yemək əvəzinə isə sidiklə
qarışdırılmış jmıx (mal-qara yeməyi) verirmişlər. Ermənilər öldürülmüş azərbaycanlıların qızıl dişlərini çıxarır,
üstlərindəki qızıl əşyalarını qarət edirmişlər.
- Zirzəmidə saxlandıqları müddətdə ermənilər cavan qızları və gəlinləri ayırıb, başlarını divara vurub huşsuz
vəziyyətə salaraq naməlum istiqamətdə aparmışlar.
Yuxarıda qeyd olunanlar ermənilər tərəfindən törədilmiş cinayət faktlarının az bir hissəsidir.
Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş
vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyası
22 mart 2005-ci il
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Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar statistika
01.04.2005-cü il tarixi üçün
Münaqişə zonasında itkin düşmüşlərin sayı: 4844 nəfər
Onlardan: uşaqlar - 54 nəfər, qadınlar - 321 nəfər, qocalar - 409 nəfər.
Əsir götürülməsi faktı ermənilər tərəfindən danılır: 783 nəfər
Onlardan: uşaqlar - 18 nəfər, qadınlar - 46 nəfər, qocalar - 69 nəfər.
Erməni əsirliyindən azad edilmişlər (1988-2005-ci illərdə): 1368 nəfər.
Onlardan: uşaqlar - 169 nəfər, qadınlar - 338 nəfər, qocalar - 286 nəfər.
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Erməni vəhşilikləri
Əsirlikdə qətlə yetirilənlər
Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasında toplanmış faktlar
Ermənistan Respublikasının əsirlikdə olan Azərbaycan vətəndaşlarına qarşı münasibətdə beynəlxalq hüquq
normalarını tapdaladığını, o cümlədən «Müharibə qurbanlarının müdafiəsinə dair» 1949-cu il tarixli Cenevrə
Konvensiyalarının həyata və ya şəxsiyyətə qəsd etmək, hər hansı şəraitdə öldürmək, şikəst etmək, qəddarcasına
rəftar etmək və ya işgəncə vermək, insan ləyaqətinə toxunmaq kimi tələblərini kobud surətdə pozduğunu sübut
edir. Ermənistanın Azərbaycana hərbi təcavüzü zamanı dinc əhalinin kütləvi şəkildə öldürülməsi, Ermənistan
Respublikasında və Azərbaycanın işğal olunmuş Dağlıq Qarabağ ərazisində əsirlikdə saxlanılmış Azərbaycan
vətəndaşlarının dəhşətli işgəncələr və mənəvi əzablara məruz qalması, amansız rəftar və ləyaqəti mütəmadi
alçaltmaqla özünüöldürmə dərəcəsinə çatdırılması, soyuqqanlılıqla qətlə yetirilməsi, yaxud verilmiş işgəncələr
nəticəsində vəfat etməsi söylədiklərimizə əyani sübutdur.
Aşağıda bu faktların bir qismi göstərilir:
Erməni silahlı birləşmələri Xocavənd rayonunun işğalı zamanı (17.02.1992) Qaradağlı kəndindən girov
götürdükləri 117 nəfər kənd sakinindən 80-ə yaxınını yerindəcə güllələmişlər. Bu barədə kənd sakinləri Seymur
Xanlar oğlu Nağıyev, Şahbuz Əmirxan oğlu Əliyev və digərləri şahidlik edirlər.
Xocavənd rayonu Qaradağlı kənd sakini Həqiqət Yusif qızı Hüseynova ermənilərin 1992-ci ilin fevralında 10
nəfər həmkəndlisinin diri-diri yandırmalarının şahidi olmuşdur.
1993-cü ilin aprel ayının 1-də Ermənistan silahlı birləşmələrinin Azərbaycanın Kəlbəcər rayonuna
genişmiqyaslı hücumu zamanı Ermənistanın Vardenis rayonundakı qərargah radiostansiyasından («QSM-7»)
Kəlbəcər döyüş bölgəsindəki baş radiostansiyaya («Uraqan») bölgədəki bütün səyyar radiostansiyalara
çatdırmaq üçün təcili əmr verilmişdir. Əmrdə əsir və girov götürülmüş Azərbaycan vətəndaşlarını, o cümlədən
qocaları, qadınları və uşaqları təcili məhv edib basdırmaq tələb olunurdu. Tələsikliyə səbəb azərbaycanlılar
barəsində törətdikləri vəhşiliklərin izlərinin həmin vaxt döyüş bölgəsinə gələn beynəlxalq nümayəndə
heyətindən, o cümlədən jurnalistlərdən gizlətmək olmuşdur. Erməni hərbi birləşmələri komandirlərinin efirdəki
bu radiodanışığının mətni Azərbaycan Respublikasının Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin radioəkskəşfiyyat
xidməti tərəfindən 1993-cü ilin aprel ayının 6-7-də lentə alınmışdır.
Kəlbəcər rayonunun işğalı zamanı Başlıbel kəndinin 15 dinc sakini ermənilər tərəfindən yerindəcə qətlə
yetirilmişdir. Bunların arasında Məhəmməd Əmralıyev, Surxay Əmralıyev, Çingiz Əmralıyev, Aygün
Əmralıyeva, Büsat Əhmədova və Çiçək Həsənova da olmuşdur. Bu barədə Xasay Məhəmməd oğlu
Əmralıyev və Binnət Abduləli oğlu Əhmədov şahidlik edirlər.
İmarət Məmişovanın ifadəsinə görə, o Kəlbəcər rayonunun işğalı zamanı iki az-yaşlı uşağı ilə girov
götürülmüşdür. İmarət Məmişovanın gözləri qarşısında ermənilər səkkiz mülki şəxsi, o cümlədən, onun səkkiz
yaşlı oğlu Talehi güllələmiş və meyitləri yandırmışlar. Bundan sonra ermənilər onun özünü, 10 yaşlı oğlu
Yadigarı, digər qadın, uşaq və qocaları Xankəndinə apararaq dəhşətli işgəncələrə məruz qoymuşlar.
Erməni girovluğundan 1994-cü ildə azad edilmiş Əhmədovlar ailəsinin şəhadətinə görə, 17 avqust 1993-cü il
tarixdə ermənilər Füzuli rayonu Qacar kəndinin 25-dək dinc sakinini onların gözləri qarşısında güllələmişlər.
Erməni girovluğunda olmuş Həsən Məcid oğlu Hüseynov 1993-cü ildə Horadiz-Füzuli yolunda 40-dək dinc
əhalinin ermənilər tərəfindən öldürüldüyünü bildirir.
16 fevral 1994-cü ildə Ermənistan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi guya qaçmağa cəhd edərkən atışma
zamanı 8 azərbaycanlı hərbi əsirin öldürüldüyünü bəyan etmişdir. Bakıda meyitlər üzərində keçirilən məhkəmə
tibbi ekspertizası zamanı Beynəlxalq Hüquq və Sosial Təbabət Akademiyası Rəyasət Heyətinin və Böyük
Britaniyanın «Həkimlər insan hüquqları uğrunda» təşkilatının üzvü, professor Derek Paunder azərbaycanlı hərbi
əsirlərin eyni silahdan (tapança) gicgah nahiyəsinə yaxın məsafədən açılan atəş nəticəsində qətlə yetirildiyini
bildirmiş və əsirlərin guya «qaçmağa cəhd edərkən» öldürülməsi fikrini rədd etmişdir.
Girovluqdan qayıtmış Niyaz Balay oğlu Zeynalov bildirir ki, ermənilər girov götürdükləri, Şuşa rayonu
Quşçular kənd sakinləri 1910-cu il təvəllüdlü Səriyyə Tağı qızı Zeynalovanı, 1920-ci il təvəllüdlü Yeganə
Dadaş qızı Mədətovanı və Mövsüm Əbdürrəhim oğlu Əhmədovu 11 fevral 1992-ci il tarixdə diri-diri
yandıraraq qətlə yetirmişlər.
61 yaşlı keçmiş girov Budaq Əli oğlu Alışanov erməni əsirliyində 5 azərbaycanlının Drmbon kəndində (Dağlıq
Qarabağ) ağır fiziki işlərdə qul kimi istifadə edilərək öldürüldüyünün şahidi olmuşdur.
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Əsirlikdən azad edilmiş İsmayıl Sarif oğlu İsmayılov təsdiq edir ki, ermənilər girov götürdükləri üç
azərbaycanlının başını erməni qəbri üstündə kəsmişlər.
Laçın rayonunun sakini Səmayə Kərimova 2 yaşlı qızı Nurlanəyə və özünə verilən işgəncələrə dözməyərək
erməni əsirliyində intihar etmişdir.
18 may 1992-ci il tarixdə Laçın rayonunun işğalı zamanı ailələri ilə birlikdə girov götürülmüş 1977-ci il
təvəllüdlü Taleh Mədət oğlu İbişovun bildirdiyinə görə, ermənilər onun atası Mədət Əvəz oğlu İbişovu və
bacısı, 1967-ci il təvəllüdlü Yeganə Mədət qızı İbişovanı vəhşicəsinə öldürmüşlər.
1973-cü il təvəllüdlü İlham Nəsirov əsirlikdə uzun müddət ac-susuz saxlanıldığından 23 noyabr 1993-cü il
tarixdə Yerevan hərbi hospitalında kəskin kaxeksiya diaqnozundan vəfat etmişdir.
Erməni əsirliyində ölmüş 20 yaşlı Fərhad Rəhman oğlu Atakişiyevin meyitinin qalıqlarının məhkəmə-tibbi
ekspertizası sübut etmişdir ki, o müntəzəm döyülmələr və ağır işgəncələr nəticəsində qətlə yetirilmişdir.
Yardımlı rayonu sakini Heydər Heydərov Şuşa həbsxanasında ermənilər tərəfindən verilmiş müntəzəm
işgəncələr nəticəsində ölmüşdür. (24.12.1994) Bu barədə keçmiş əsirlər Həbib Əliyev, Əvəz Muxtarov,
Əbülfət Qasımov və digərləri şahidlik edir.
Erməni əsirliyində olan Xocalı şəhər sakini Faiq Şahmalı oğlu Əliməmmədov Gəncə şəhərinin adını
«Kirovabad» demədiyinə görə, erməni hərbçisi tərəfindən güllələnmişdir. Bu barədə Zülfi İbrahim oğlu
Məmmədov, Məmməd Cümşüd oğlu Məmmədov və digərləri şahidlik edir.
Əsirlikdən azad edilmiş Abuzər Manafovun, Həsən Hüseynovun və Aydın Məhərrəmovun ifadəsinə görə,
14 fevral 1994-cü il tarixdə Şuşa həbsxanasında saxlanarkən Kolya, Slavik və Qor adlı nəzarətçilər əslən
Beyləqan rayonundan olan İlqar Ənvər oğlu Qurbanovu müntəzəm işgəncələr verərək öldürmüşlər.
1962-ci il təvəllüdlü Şəmkir rayon sakini Fikrət Həsən oğlu Hüseynov müntəzəm döyülmələr və işgəncələr
nəticəsində 28 iyun 1993-cü il tarixdə erməni əsirliyində vəfat etmişdir. Əsirlikdən azad edilmiş Bəxtiyar
İbrahim oğlu Tağıyev və Mətləb Şiraslan oğlu Allahverdiyev bu faktın şahidləridir. Bakıda keçirilmiş
məhkəmə-tibbi ekspertizası zamanı Fikrət Həsən oğlu Hüseynovda qabırğa sınıqları aşkar edilmişdir.
Əsirlikdən azad edilmiş Zöhrab Nadir oğlu Heydərov 21 may 1993-cü il tarixdə Şuşa həbsxanasında, 1973-cü
il təvəllüdlü Zahid Nəsibulla oğlu Əmrullayevin erməni nəzarətçiləri tərəfindən boğularaq qətlə yetirildiyini
bildirmişdir.
Girovluqdan azad edilmiş Maşallah Bəndəliyev bildirmişdir ki, 1992-ci ilin mayında Xankəndində qarajda
saxlanılarkən qarajın sahibi Mero və Sarkisyan Vazqen adlı digər erməni bir nəfər adını bilmədiyi lal girova
əvvəl müxtəlif dərəcəli işgəncələr vermiş, sonra isə onun başını kəsmişlər.
İşgəncələr
Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasında olan materiallar sübut
edir ki, Ermənistan tərəfi əsir və girov götürülmüş Azərbaycan vətəndaşlarına qarşı məqsədli soyqırımı siyasəti
yeridir. Yüzlərlə Azərbaycan vətəndaşı, o cümlədən uşaq, qadın və qocalar erməni əsir və girovluğunda
dözülməz işgəncələrin qurbanı olmuşdur. Çoxsaylı faktlar göstərir ki, əsir və girovlara müxtəlif dəhşətli
işgəncələr verilmiş-onlar vəhşicəsinə döyülmüş, qəsdən şikəst vəziyyətinə salınmış, sinələrinə qızdırılmış xaç
nişanları ilə damğa basılmış, dırnaqları və dişləri çıxarılmış, yaralarına duz basılmış, ölənə qədər rezin və dəmir
dəyənəklərlə döyülmüş, damarlarına benzin yeridilmişdir.
Aşağıda bu faktların bir qismi göstərilir:
Girov götürülərkən 3 yaşı olan Şövqi Xaqani oğlu Əliyevin (24.07.1993) bazu sümüyü Xankəndində erməni
«həkimləri» tərəfindən çıxarılmış, nəticədə Şövqi ömürlük şikəst olmuşdur.
Kəlbəcər rayonunun işğalı zamanı girov götürülən (31.03.93) Gülcamal Quliyevanın yenicə dünyaya gəlmiş
oğlu Arzu Hacıyevə erməni «həkimi» Aida Serobyan naməlum tərkibli iynələr vurmuşdur. Nəticədə Arzu
Hacıyev ömürlük şikəst olmuşdur.
Anası Afət Mirzəyevanı və babası Aslan Mirzəyevi ermənilər vəhşicəsinə güllələyərkən Babək İlyasov cəmi
yeddi aylıq imiş. Qəlpələr Babəkin sağ gözünü yaralamış, lakin buna baxmayaraq ermənilər onu da Kəlbəcər
rayonundan girov götürülmüş digər həmkəndliləri ilə birlikdə yalnız dörd aydan sonra və həm də müalicə
etmədən qaytarmışlar. Hazırda Babəkin bir gözü kordur.
Ermənilər 15 yaşlı girov Nəzakət Məmmədovanın gözləri qarşısında atasına dəhşətli işgəncələr vermiş, onun
qulaqlarını kəsmiş, anası hədə və şantajlara dözməyərək dəli olmuş, qızın özünü isə 4 mln rus rubluna ailəsinə
satmışlar.
Zəminə Göyüş qızı Dadaşova ermənilər tərəfindən girov götürülərkən qolundan aldığı güllə yarası baxımsızlıq
üzündən çirk eləmiş və onun bədənində çürümə prosesi getmişdir. Hazırda Zəminənin sol qolu işləmir. Girov

19

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsi

götürülən zaman isə ermənilər onun atası Göyüş Dadaşovu və yaşlı nənəsi Qönçə İbadovanı yerindəcə
güllələmişlər.
Erməni nəzarətçiləri Ağdam rayonundan girov götürülmüş Kəklik Həsənovaya dəhşətli işgəncələr vermiş,
mismar kəlbətini ilə onun 16 dişini çıxarmışlar.
Ağdam rayonunun işğalı zamanı ermənilər tərəfindən girov götürülən yaşlı qadın Şərqiyyə Rza qızı
Şirinovanın 8 qızıl dişi mismar kəlbətini ilə çəkilmişdir. O, altı ay davamlı işgəncələrə məruz qalmışdır.
Qubadlı rayonunun işğalı zamanı 65 yaşlı Biniş Rəsul qızı Məmmədova və 69 yaşlı Sara Miriş qızı
İsmayılova girov götürülüb Xankəndi hərbi hissəsində saxlanmışdır. Burada onları gündüz ağır fiziki əmək
tələb edən işlərdə işlədir, gecələr isə xüsusi amansızlıqla döyürmüşlər. Onlarla birlikdə saxlanan Şahsənəm və
Əsli adında qadınlar bu cür ağır işgəncələrə dözməyərək girovluqda ölmüşlər.
Ağdam rayonunun keçmiş sakini, milliyyətcə rus olan, erməni əsirliyində hədsiz işgəncələrə məruz qalmış
Vladimir İvanoviç Şevelyov 1994-cü ildə Ağdam rayonunun işğalı zamanı 89 yaşlı anası Vera Davıdovnanın
və ahıl yaşlı bacısı Svetlana İvanovnanın, eləcə də 58 yaşlı xəstə qardaşı Anatoli İvanoviçin ermənilər
tərəfindən vəhşicəsinə öldürülüb yandırıldığını, Ağdam kanalının yanında saysız-hesabsız qadın və uşaq meyiti
gördüyünü bildirir. Bundan əlavə Vladimir Şevelyov şahidlik edir ki, ermənilər Ağdam rayonunun işğalı zamanı
oradakı ruhi xəstəxanada saxlanan 7 ruhi xəstəni, o cümlədən iki xəstə qadını girov götürmüşlər. Onların biri
azad edilmiş, biri döyülə-döyülə öldürülmüş, digərlərinin sonrakı taleyindən isə bu günədək məlumat yoxdur.
1930-cu il təvəllüdlü Ağdam rayon sakini Əli Rəsul oğlu Abbasov erməni girovluğunda mütəmadi olaraq
döyülmüş, onun bədəninə siqaret basılaraq yandırılmışdır. Aldığı mənəvi və fiziki işgəncələrdən özünə gələ
bilməyən Əli Abbasov erməni əsirliyindən azad ediləndən bir müddət sonra vəfat etmişdir.
Erməni hərbçiləri Füzuli rayonundan girov götürdükləri Mürvət Fətiş oğlu Ağayevi döyərək qulağını kəsmiş,
əllərini məftillə arxadan bağlayaraq ağacdan asmış və ayaqlarının altında ocaq qalayaraq yandırmışlar.
Hərbi əsirlər - Novruz Məhəmməd oğlu Daşdəmirov, Namiq Cavanşir oğlu Qarayev mütəmadi döyülmə,
bədənlərinə qızdırılmış cisimlərlə dağ basılma və başlarına mismar çalınması nəticəsində ruhi xəstə həddinə
çatdırılmışlar.
Hərbi əsir Mürşüdov Sədrəddin Aslan oğlu döyüldükdən sonra şüşə qırıqlarını udmağa məcbur edilmişdir.
Yaralı vəziyyətdə əsir götürülmüş Əbdüləzim Məcnun oğlu Məmmədov rezin dəyənəklə döyülmüş, damarına
benzin yeridilmiş, yaralarının qaysağı qopardılaraq ona əzab verilmiş, üstünə təlim keçmiş it buraxılmışdır.
Mayıl Məhəmmədəli oğlu Məmmədovun damarına dizel yanacağı yeridilmiş, sinəsi qızdırılmış xaçla
damğalanmışdır.
Vəhşicəsinə döyülmə nəticəsində hərbi əsir Cavid Ağa oğlu Hüseynovun çənəsi və qabırğaları sınmışdır.
Ermənilər dəmir parçası ilə Cavidin qoluna damğa basmış və yarasının üzərinə kislota tökmüşlər.
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Soyqırım
XIX əsrin əvvəllərində çar Rusiyası (İran və Rusiya arasında Azərbaycan ərazilərinin bölüşdürülməsinə dair
1813-cü il Gülüstan və 1828-ci il Türkmənçay müqaviləsi imzalandıqdan sonra) qədim Azərbaycan
torpaqlarında bufer zona yaratmaq məqsədi ilə "erməni dövləti" qurmaq planını həyata keçirməyə başlamışdır.
Hələ 300 il əvvəl gələcək imperiyanın konturları barədə düşünən rus imperatoru I Pyotr cənuba göndərdiyi
qasidlərə tapşırmışdı: "Onları (erməniləri) tovlayıb bizim torpaqlara gətirməyə çalışmaq lazımdır ki, Rusiyanın
istinadgahı olsun".
Bu məqsədlə İran və Türkiyə ərazisində yaşayan 300 minə qədər erməni XIX əsrin birinci yarısında
Azərbaycana köçürülmüş və İrəvan (indiki Yerevan), Dağlıq Qarabağ, Naxçıvan, Zəngəzur, Dərələyəz,
Ordubad, Vedibasar və digər ərazilərdə yerləşdirilmişdir.
Lakin ermənilərin Azərbaycan ərazilərinə köçürülmələrinə baxmayaraq, azərbaycanlılar bu ərazilərdə sayca
ermənilərdən üstünlük təşkil edirdi. Məsələn, 1886-cı ildə Gəncə quberniyasının Zəngəzur qəzasındakı 326
kənddən yalnız 81-i erməni kəndi olmuşdur. İrəvan qəzasında əhalinin 66 faizi azərbaycanlı, 34 faizi isə
ermənilərdən ibarət idi. Bu ərazilərdə ermənilərin çoxluq təşkil etməsi məqsədilə azərbaycanlılara qarşı
soyqırım siyasətinə əl atılmış, ermənilər çar Rusiyası tərəfindən gizli silahlandırılaraq, hərbi dəstələr
yaradılmışdır.
İndiki Ermənistan və Dağlıq Qarabağ ərazisindən azərbaycanlıların kütləvi çıxarılması, dinc əhaliyə qarşı
zorakılıq, vəhşiliklər Rusiya hökumətinin himayəsi və köməyi ilə XX əsrin əvvəllərində, xüsusilə 1905-1907-ci
illərdə xüsusi vüsət almışdır.
Azərbaycanın Zəngəzur, İrəvan, Naxçıvan, Ordubad, Qazax, Qarabağ əyalətlərində yüzlərlə kənd yandırılmış,
əhali uşaqdan böyüyə qədər amansızcasına qətlə yetirilmişdir.
1918-1920-ci il hadisələri, mart soyqırımı
1918-ci ilin martında Rusiya bolşeviklərinin rəhbəri Vladimir Lenin bolşevik Stepan Şaumyanı Qafqaz
fövqəladə komissarı təyin edərək Bakıya göndərmişdir. Bolşeviklər Bakıda hakimiyyəti ələ keçirmək adı ilə
erməni daşnaklarının silahlı qüvvələrinin gizli niyyətləri üçün şərait yaratmışlar. Martın 31-də Bakı şəhərində
azərbaycanlıların kütləvi qırğını başlamışdır. Stepan Şaumyanın etirafına görə, dinc azərbaycanlıların qırğınında
Bakı Sovetinin altı min silahlı əsgəri, eyni zamanda "Daşnaksutyun" partiyasının 3-4 minlik silahlı dəstəsi
iştirak etmişdir.
Üç gün davam edən qırğın zamanı erməni silahlıları bolşeviklərin köməyi ilə azərbaycanlıların yaşadıqları
məhəllələrə qəflətən basqınlar etmiş, əhalini uşaqdan böyüyədək qətlə yetirmişdir. Həmin dəhşətli günlərin
şahidi olmuş Kulner familiyalı bir alman, 1925-ci ildə Bakı hadisələri barədə bunları yazmışdır: "Ermənilər
müsəlman (azərbaycanlı) məhəllələrinə soxularaq hər kəsi öldürür, qılıncla parçalayır, süngü ilə dəlmə-deşik
edirdilər. Qırğından bir neçə gün sonra bir çuxurdan çıxarılan 87 azərbaycanlı cəsədinin qulaqları, burunları
kəsilmiş, qarınları yırtılmış, cinsiyyət orqanları doğranmışdır. Ermənilər uşaqlara acımadıqları kimi, yaşlılara da
rəhm etməmişdilər".
Ümumiyyətlə, XX əsrin birinci yarısında Zaqafqaziyada baş vermiş iki qırğın zamanı (1905-1907-ci illər, 19181920-ci illər) 2 milyona yaxın azərbaycanlı ermənilər tərəfindən qətlə yetirilmiş, öz ev-eşiyindən zorla
qovulmuşdur.
Mart qırğını zamanı Bakı şəhərinin təkcə bir yerində qulaqları, burunları kəsilmiş, qarınları yırtılmış 57
azərbaycanlı qadınının meyiti tapılmışdır. Gənc qadınların diri-diri divara mıxlanması, ermənilərin hücumundan
sığınmağa çalışan iki min nəfərin yerləşdiyi şəhər xəstəxanasının yandırıldığı da bu dəhşətli faktlar sırasındadır.
Qaçıb canını qurtarmağa çalışan əhalini gülləboran etmək üçün isə ermənilər şəhərin müvafiq yerlərində
əvvəlcədən pulemyotlar yerləşdirmişdilər.
İrəvan quberniyası, Şərur-Dərələyəz, Sürməli, Qars və digər ərazilərdə azərbaycanlıların qırğınının fəal
iştirakçılarından biri olmuş erməni zabiti Ovanes Apresyanın xatirələri əsasında amerikalı aqronom Leonard
Ramsden Hartvill "İnsanlar belə imişlər" adlı kitab yazmışdır. Ovanes Apresyan kitabın müəllifi ilə söhbəti
zamanı ermənilərin ingilislərin və Rusiyanın yardımı ilə öz məqsədlərinə çatdıqlarını qeyd edərək təkcə Bakıda
mart qırğını zamanı iyirmi beş min azərbaycanlının qətlə yetirildiyini bildirmişdir.
Daşnakların azərbaycanlılara qarşı soyqırımı yalnız Bakı ilə məhdudlaşmamışdır. Qısa müddətdə Şamaxı, Quba,
İrəvan, Zəngəzur, Qarabağ, Naxçıvan, Qarsda da azərbaycanlıların qırğını törədilmişdir.
1918-ci ilin mart-aprel aylarında Şamaxıda 8 minə qədər dinc sakin qətlə yetirilmişdir. Şamaxı cümə məscidi də
daxil olmaqla əksər mədəniyyət abidələri yandırılmış və uçurulmuşdur.
Cavanşir qəzasının 28 kəndi, Cəbrayıl qəzasının 17 kəndi tamamilə yandırılmış, əhalisi məhv edilmişdir.
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1918-ci iln aprelin 29-da Gümrü yaxınlığında əsasən qadınlardan, uşaqlardan və yaşlılardan ibarət 3 min
nəfərlik azərbaycanlı köçü pusquya salınaraq son nəfərinədək məhv edilmişdir.
Erməni silahlı dəstələri Naxçıvan qəzasının bir neçə kəndini yandırmış, Zəngəzur qəzasında 115 azərbaycanlı
kəndi məhv edilmiş, 3257 kişi, 2276 qadın və 2196 uşaq öldürülmüşdür. Bütövlükdə bu qəza üzrə 10068
azərbaycanlı öldürülmüş və ya şikəst edilmiş, 50000 azərbaycanlı qaçqın düşmüşdür.
İrəvan quberniyasının 199 kəndində yaşayan 135 min azərbaycanlı məhv edilmiş, kəndlər isə yerlə yeksan
edilmişdir. Erməni silahlı dəstələri daha sonra Qarabağa yürüş etmiş, 1918-1920-ci illər arasında Qarabağın
dağlıq hissəsində 150 kənd dağıdılmış, əhalisi məhv edilmişdir. (ADR hökuməti, Fövqəladə İstintaq
Komissiyasının materiallarından)
1920-ci ilin mayında ermənilərin və XI Qızıl Ordunun iştirakı ilə Gəncədə 12 mindən çox azərbaycanlı qətlə
yetirilmişdir.
1948-1953-cü illərdə azərbaycanlıların Ermənistandan deportasiyası
1943-cü il Tehran konfransı zamanı Sovet-İran münasibətləri müzakirə edilərkən, erməni diasporu SSRİ Xarici
İşlər naziri V.Molotovdan İranda yaşayan ermənilərin SSRİ-yə köçürülməsini xahiş etmişdir. Molotov Tehranda
məsələni SSRİ KP MK-nın sədri İ.Stalinə çatdırır və ermənilərin köçürülməsinə razılıq verilir. Ermənistan
Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin katibi Q. Arutyunov bundan istifadə edərək xaricdəki ermənilərin
Ermənistana köçü bəhanəsi ilə azərbaycanlıların Ermənistandan zorla çıxarılması barədə qərar verilməsinə nail
olur.
1947-ci il dekabr ayının 23-də SSRİ Nazirlər Soveti "Ermənistan SSR-dən kolxozçuların və başqa azərbaycanlı
əhalinin Azərbaycan SSR-in Kür-Araz ovalığına köçürülməsi haqqında" qərar çıxarır.
Stalin tərəfindən 1948-1953-cü illərdə həyata keçirilən azərbaycanlıların növbəti deportasiyası zamanı
ermənilərin xüsusilə diqqət mərkəzində saxladıqları məsələ iqtisadi, sosial və mənəvi cəhətdən güclü, strateji
əhəmiyyətli azərbaycanlı yaşayış məntəqələrinin boşaldılması idi. Bu səbəbdən ilk mərhələdə İrəvan şəhəri
(indiki Yerevan şəhəri) yaxınlığındakı yaşayış məntəqələri azərbaycanlılardan təmizlənmiş, sonra isə rayon
mərkəzləri, ətraf kənd və qəsəbələrin əhalisi köçürülmüşdür.
Deportasiyaya məruz qalan əhalinin bir hissəsi Ermənistanın dağ rayonlarında yaşadığı üçün Kür-Araz
ovalığındakı iqlim şəraitinə çətin alışmışdır. Bu səbəbdən də Kür-Araz ovalığına köçürülmüş on minlərlə
azərbaycanlı arasında kütləvi ölüm halları qeydə alınmışdır.
Digər tərəfdən, Ermənistandan köçürülən bir nəfər də azərbaycanlı Dağlıq Qarabağ ərazisinə buraxılmamışdır.
Əksinə "Böyük Ermənistan" ideyasının həyata keçirilməsi istiqamətində bu ərazinin azərbaycanlılardan
boşaldılması işi planlı surətdə davam etdirilmiş və daxili köçürmə adı ilə 1949-cu ildə Dağlıq Qarabağdan 132
ailə (549 nəfər) Azərbaycanın Xanlar rayonuna köçürülmüşdür.
Eyni zamanda Azərbaycan yaşayış məntəqələrinin adlarının dəyişdirilməsi, təhsil və mədəniyyət ocaqlarının
bağlanması, rayonların birləşdirilməsi əməliyyatı həyata keçirilmişdir. 1947-1953-cü illərdə azərbaycanlılar
yaşayan 60 məntəqənin adı dəyişdirmişdir. Ümumiyyətlə isə, 1921-1988-ci illərdə Ermənistanda yüzlərlə türk
mənşəli yaşayış məskəninin adı dəyişdirilmişdir.
Deportasiya zamanı ermənilərin həyata keçirdikləri hiyləgərlik isə ondan ibarət idi ki, rayon və şəhərlərin əhalisi
az sayda azərbaycanlı qalmaq şərti ilə köçürülmüşdür. Azlıqda qalan əhali isə növbəti mərhələdə - Ermənistan
ərazisinin tamamilə azərbaycanlılardan "təmizlənməsi" əməliyyatı zamanı ölkədən çıxarılmışdır.
Azərbaycanlıların 1988-1989-cu illərdə Ermənistandan deportasiyası
1988-ci ilin yanvarından etibarən "türksüz Ermənistan" siyasəti planlı şəkildə həyata keçirilməyə başlanmışdır.
Ermənistan hökuməti, "Qarabağ" və "Krunk" komitələri, Eçmiədzin kilsəsinin nümayəndələri SSRİ
rəhbərliyinin himayəsi ilə azərbaycanlıların qovulması prosesində minlərlə qanlı aksiyalar törətmişlər.
Etnik təmizləmə nəticəsində Ermənistanın 185 yaşayış məntəqəsi boşaldılmış, 250 mindən artıq azərbaycanlı və
18 min kürd öz ev-eşiyindən zorla qovulmuş, 217 azərbaycanlı ermənilər tərəfindən qətlə yetirilmişdir.
Bunlardan 49 nəfəri ermənilərin əlindən qaçarkən dağlarda donmuş, 41 nəfər qəddarlıqla döyülərək qətlə
yetirilmiş, 35 nəfər işgəncələrlə qətlə yetirilmiş, 115 nəfər yandırılmış, 16-sı güllələnmiş, 10 nəfər əzab və
işgəncələrə dözməyərək infarktdan ölmüş, 2 nəfər xəstəxanada həkimlər tərəfindən öldürülmüş, digərləri isə
suda boğularaq, asılaraq, elektrik cərayanına verilərək, başları kəsilərək qətlə yetirilmişdir.
Xocalı soyqırımı
Azərbaycan xalqının XX əsrdə üzləşdiyi dəhşətli faciələrdən biri də Xocalı soyqırımıdır. Xocalı faciəsi Xatın,
Lidisa, Oradur soyqırımı kimi insanlıq tarixinə düşmüş qanlı olaydır.
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1992-ci il fevralın 25-dən 26-ya keçən gecə Ermənistan silahlı qüvvələri, Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ
ərazisindəki erməni silahlı dəstələri, keçmiş SSRİ-nin Xankəndində yerləşən 366-cı motoatıcı alayının şəxsi
heyətinin və texnikasının bilavasitə iştirakı ilə Xankəndi ilə Əskəran arasında yerləşən Xocalı şəhərini zəbt
edərək, Azərbaycan xalqına qarşı soyqırım siyasətini həyata keçirmişdir.
Xocalının işğalı zamanı bir gecədə dinc əhalidən 613 nəfər, o cümlədən 63 uşaq, 106 qadın, 70 qoca xüsusi
amansızlıqla, işgəncələrlə öldürülmüş, insanların başları kəsilmiş, gözləri çıxarılmış, hamilə qadınların qarınları
süngü ilə deşik-deşik edilmişdir.
Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş
vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyası
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Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş
Azərbaycan vətəndaşları ilə bağlı məsələ müzakirə olunub
Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasından daxil olmuş məlumatda
bildirilir ki, milli təhlükəsizlik naziri, komissiyanın sədri general-leytenant Eldar Mahmudov Beynəlxalq
Qırmızı Xaç Komitəsinin (BQXK) prezidenti Yakob Kellenberger, qurumun Avropa üzrə əməliyyat bölməsinin
rəhbəri xanım İzabel Barran və BQXK-nın Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri xanım Merri Vernts ilə
görüşmüşdür. Görüşdə Eldar Mahmudov Dövlət Komissiyasının fəaliyyəti, əsir və girov götürülmüş şəxslərin
azad olunması, itkinlərin axtarışı istiqamətində görülən işlər, son zamanlar Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi ilə
əməkdaşlığın daha da genişlənməsi, mövcud problemlərin birgə səylərlə aradan qaldırılması barədə məlumat
vermişdir.
İtkin düşmüş şəxslərlə bağlı Dövlət Komissiyası və Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsində olan siyahılar üzrə
hazırda zəruri təhlillərin aparıldığını bildirən Eldar Mahmudov, mövcud fərqin aradan qaldırılmasında ilkin
nəticələrin əldə olunduğunu diqqətə çatdırmış, itkin düşmüş 1472 nəfər barədə 2005-ci ilin yanvarından etibarən
işçi qrupu tərəfindən dəqiqləşdirilmiş əlavə məlumatların qurumun Bakı nümayəndəliyinə göndərildiyini qeyd
etmişdir. Dövlət Komissiyasının sədri Eldar Mahmudov 2005-ci ildə Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin
təqdim etdiyi "Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı itkin düşmüş şəxslərin axtarışının təşkil edilməsi haqqında"
Memorandum layihəsinin müzakirə olunduğunu, bununla bağlı Dövlət Komissiyasının rəy və təkliflərinin artıq
Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinə verildiyini diqqətə çatdırmışdır. Eldar Mahmudov itkin düşmüş 4617 nəfər
Azərbaycan vətəndaşından 783 nəfərinin əsir və girov götürülərək hazırda Ermənistanda və işğal edilmiş
ərazilərdə saxlanılması barədə əsaslı məlumatların olduğunu diqqətə çatdırmış, son iki il ərzində 8 Azərbaycan,
10 Ermənistan vətəndaşının əsir və girovluqdan azad edilməsinin Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi ilə
əməkdaşlığın bariz nümunəsi kimi qiymətləndirmişdir.
Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin prezidenti Yakob Kellenberger səmimi qəbula və dolğun məlumata,
görüşdən aldığı təəssürata görə nazir Eldar Mahmudova təşəkkürünü bildirərək, son vaxtlar Dövlət
Komissiyasının daha səmərəli fəaliyyət göstərdiyini və bu sahədə görülən işlərin təqdirəlayiq olduğunu
bildirmişdir. Görüş qarşılıqlı anlaşma şəraitində keçmiş, birgə əməkdaşlığın və zəruri məlumat mübadiləsinin
bundan sonra da səmərəli surətdə davam etdirilməsinin vacibliyi qeyd olunmuşdur.
AzərTAc
“Azərbaycan”, 6 aprel 2006-cı il
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Əsir və İtkin Düşmüş, Girov Götürülmüş Vətəndaşlarla Əlaqədar
Dövlət Komissiyasının növbəti iclası
Oktyabrın 25-də Əsir və İtkin Düşmüş, Girov Götürülmüş Vətəndaşlarla Əlaqədar Dövlət Komissiyasının cari
ilin ötən dövrü ərzindəki fəaliyyətinin, Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü nəticəsində törədilən cinayət və
beynəlxalq hüquq normalarının pozulması faktlarının araşdırılması ilə bağlı yaradılmış əməliyyat-istintaq
qrupunun gördüyü işlərin yekunlarına həsr olunmuş növbəti iclası keçirilmişdir.
Tədbirdən əvvəl Dövlət Komissiyasının sədri Eldar Mahmudov və komissiyanın üzvləri Ermənistanın qəsb
etdiyi ərazilərimizdə törədilən vandalizm faktlarına dair yeni fotostendlərlə tanış olmuşlar.
İclası giriş sözü ilə açan Dövlət Komissiyasının sədri Eldar Mahmudov ötən müddətdə görülən işlər, ermənilərin
Azərbaycana qarşı törətdikləri sülh və insanlıq əleyhinə cinayət faktlarının beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılması
üzrə həyata keçirilən məqsədyönlü tədbirlər barədə danışmışdır.
Eldar Mahmudov Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Azərbaycan Respublikasının diplomatik xidmət
orqanları rəhbərlərinin ikinci müşavirəsindəki, Türkdilli dövlətlərin və topluluqların 10-cu dostluq, qardaşlıq və
əməkdaşlıq qurultayındakı və Milli Məclisin 2006-cı il payız sessiyasının açılışındakı proqram xarakterli
nitqlərindən irəli gələn vəzifələrin həyata keçirilməsinin hər bir azərbaycanlının vətəndaşlıq borcu olduğunu,
Dövlət Komissiyasının bu sahədə göstərdiyi fəaliyyətin daha da gücləndirilməsinin vacibliyini vurğulamışdır.
Sonra iclasın gündəliyi üzrə Dövlət Komissiyasının işçi qrupunun rəhbəri Firudin Sadıqovun, respublika hərbi
prokuroru, komissiyanın üzvü Xanlar Vəliyevin və komissiyanın katibi Şahin Sayılovun məruzə və məlumatları
dinlənilmiş, çıxışlar ətrafında müzakirələr aparılmışdır. Müzakirələrdə istintaq-əməliyyat qrupunun fəaliyyətinin
daha səmərəli və intensiv xarakter aldığı, eləcə də komissiya tərəfindən təbliğat sahəsində qısa müddət ərzində
beynəlxalq səviyyədə erməni təcavüzünü və cinayətlərini ifşa edəcək yeni internet saytının yaradıldığı, görkəmli
tarixçi Erix Fayqılın ayrı-ayrı əsərlərinin 3 və 12 dildə nəşr edildiyi qeyd olunmuşdur.
Komissiyanın üzvləri əsir və girovluqda saxlanılmaları təkzibedilməz dəlillərlə təsdiqlənən 753 nəfər barədə
ilkin olaraq Azərbaycan və ingilis dillərində çapdan çıxmış “Bizi əsirlikdən qurtarın” adlı kitabın erməni
vəhşiliyinə dair yeni məlumat mənbəyi olduğunu vurğulamışlar.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin informasiya mübarizəsində düşmənə məqsədyönlü, fasiləsiz təzyiqlərin
artırılmasının və bunun daim hücum xarakteri daşımasının prioritet vəzifələrdən olması barədə son tövsiyələri
iclasın işinin və qəbul olunan qərarların əsas leytmotivini təşkil etmişdir.
AzərTAc
“Xalq qəzeti”, 26 oktyabr 2006-cı il
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Azərbaycanın əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarının
taleyinin aydınlaşdırılması ilə bağlı məsələlər müzakirə olunmuşdur
Milli təhlükəsizlik naziri, əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının
sədri, general-leytenant Eldar Mahmudov Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin Bakı nümayəndəliyinin rəhbəri
Martin Amaşer ilə görüşmüşdür.
Dövlət Komissiyasının sədri Eldar Mahmudov Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi ilə mütəmadi görüşlərin,
aparılan müzakirələrin konstruktiv olduğunu bildirmiş və itkin düşənlərlə bağlı məsələnin humanitar aspektinin
siyasi motiv və amillərdən yüksəkdə durduğunu, həmin şəxslərin ailə üzvlərinin beynəlxalq konvensiyaların
müddəalarına əsasən, müvafiq məlumat almaq hüququna malik olduqlarını və bu məsələnin həllində Dövlət
Komissiyasının bütün imkanlarından istifadə etməyə hazır olduğunu vurğulamışdır.
Sədr Eldar Mahmudov Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü nəticəsində əsir və itkin düşmüş şəxslərin taleyinin
aydınlaşdırılmasının daim dövlət rəhbərliyinin diqqət mərkəzində olduğunu qeyd etmişdir. O, hazırda 4504
Azərbaycan vətəndaşının itkin düşmüş şəxs kimi Dövlət Komissiyasında qeydiyyatdan keçdiyini və problemin
həlli üçün yeni vasitələrin axtarılmasının vacibliyini bildirmiş, bu baxımdan, Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi
tərəfindən irəli sürülən "Ante mortem" proqramının təqdirəlayiq olduğunu vurğulamışdır.
Eyni zamanda, komissiya sədri Eldar Mahmudov 2006-cı il dekabrın 24-dən indiyədək əsgər Məmmədov Samir
Nazim oğlunun əsirlikdə saxlanılmasının və guya onun geri qayıtmaq istəməməsi barədə Ermənistan rəsmiləri
tərəfindən əsassız məlumatların yayılmasının da bu ölkənin beynəlxalq humanitar hüquq normalarına bir daha
məhəl qoymadığının əyani göstəricisi olduğunu qeyd etmişdir.
Sədr əsirin azad olunması xahişi ilə Dövlət Komissiyası tərəfindən Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinə, eləcə
də digər nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlara dəfələrlə rəsmi müraciət edildiyini, lakin bugünədək müsbət nəticənin
əldə olunmamasından təəssüfləndiyini bildirmişdir. O, Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin bu məsələnin həlli
üçün səylərini daha da artırmasının vacibliyini qeyd etmişdir.
Eldar Mahmudov azərbaycanlı əsir və itkin düşənlərin axtarılıb tapılması istiqamətində rəhbərlik etdiyi Dövlət
Komissiyasının Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi ilə əməkdaşlığının bundan sonra daha da genişləndiriləcəyinə
və məqsədyönlü surətdə aparılacağına əminliyini vurğulamışdır.
Martin Amaşer səmimi və işgüzar qəbula görə minnətdarlığını, həmçinin Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi
tərəfindən münaqişə qurbanlarının taleyinə aydınlıq gətirilməsi işində təmsil etdikləri qurumun Dövlət
Komissiyası ilə səmərəli əməkdaşlığının bundan sonra da davam etdiriləcəyini bildirmişdir.
AzərTAc
“Azərbaycan”, 18 aprel 2007-ci il
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Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyası
Azərbaycan ordusunun Ermənistan hərbçiləri tərəfindən əsir götürülmüş əsgəri
Samir Məmmədovla bağlı dolaşan söz-söhbətlərə aydınlıq gətirmişdir
Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasından AzərTAc-a bildirmişlər
ki, 2006-cı il dekabrın 24-də Azərbaycan Respublikasının Qazax rayonundakı Bala Cəfərli kəndi istiqamətində
Azərbaycan ordusunun Ermənistan hərbçiləri tərəfindən əsir götürülmüş əsgəri Məmmədov Samir Nazim
oğlunun barəsində Ermənistan Respublikasının mətbuat orqanlarında və internet səhifələrində yayılan və biribirini təkzib edən ziddiyyətli məlumatlar təəssüf ki, Azərbaycanın da bəzi kütləvi informasiya vasitələrində dərc
edilərək cəmiyyətdə bu olayla bağlı müxtəlif, əsası olmayan söz-söhbətlərə rəvac vermişdir.
Samir Məmmədov ətrafında baş verənlər Ermənistan təbliğat maşınının növbəti iftira kompaniyasıdır. Belə ki,
əvvəlcə onun evlərinə məktub yazmaq istəməməsi, sonradan Ermənistanın əsir və itkin düşmüş, girov
götürülmüş şəxslərlə bağlı Dövlət Komissiyası işçi qrupunun rəhbərinin dediyinə görə, guya üçüncü ölkəyə
getmək istəməsi, mayın 23-də Ermənistan Respublikası Ombudsman aparatı əməkdaşları ilə görüşdə guya uşaq
evində böyüməsi, valideynlərini tanımaması, daimi yaşayış yerinin olmaması, nəhayət bir neçə gün əvvəl
yayılmış məlumatda isə Ermənistanda qalıb yaşamaq istəməsi barədə bu ölkənin Prezidentinə ərizə ilə müraciət
etməsi ilə bağlı bəyanatlar sözügedən çirkin təbliğatın bir hissəsidir. Bu, Ermənistanın beynəlxalq və etik
normalara zidd olaraq əsirin düşdüyü vəziyyətdən siyasi məqsədlər üçün istifadə etməsini sübuta yetirən daha
bir faktdır.
Azərbaycan Respublikasının əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyası
bir daha bildirir ki, beynəlxalq humanitar hüquq normalarına və qəbul olunmuş təcrübəyə əsasən müharibə
vəziyyətində olan ölkələr əsir götürülmüş şəxsləri qeyd-şərtsiz geri qaytarmalıdır və 1949-cu il 12 avqust tarixli
Cenevrə konvensiyalarını imzalamış dövlətlər buna əməl etməlidir. Bu konvensiyalara görə əsir götürülmüş
şəxs onu əsir götürmüş dövlətin ərazisində daimi yaşayış üçün saxlanıla, ölkəsinə qarşı təsir və təbliğat
vasitəsinə çevrilə bilməz.
Dövlət Komissiyası Azərbaycan Ordusunun əsgəri Samir Məmmədovun azad olunması və Vətənə qaytarılaraq
doğmaları ilə qovuşdurulması istiqamətində fəaliyyətini davam etdirir, beynəlxalq təşkilatları Ermənistan
Respublikasının beynəlxalq normalardan irəli gələn öhdəliklərə əməl etməsi üçün tədbirlər görməyə çağırır.
AzərTAc
16 iyun 2007-ci il
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Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar
Dövlət Komissiyası ilin birinci yarısında görülmüş işlərə dair hesabatı
ictimaiyyətə açıqlamışdır
Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasından AzərTAc-a daxil olmuş
məlumatda deyilir ki, 2007-ci ilin birinci yarısında aşağıdakı tədbirlər həyata keçirilmişdir.
İtkin düşmüş şəxslərin axtarışı istiqamətində aparılmış araşdırmalar nəticəsində Dövlət Komissiyasında itkin
kimi qeydiyyatdan keçən 109 nəfərin taleyi müəyyən olunmuş, adları siyahıdan çıxarılmışdır. Onlardan 34
nəfərin sağ olduğu, 36 nəfərin döyüşlərin gedişində həlak olduğu və yaxınları tərəfindən tanınaraq dəfn edildiyi,
39 nəfərin adının siyahıda təkrar keçdiyi müəyyənləşdirilmişdir. Araşdırmalar zamanı, həmçinin 14 nəfərin itkin
düşməsi faktı aşkar edilmiş, adları müvafiq siyahıya salınmışdır. 2007-ci il iyulun 1-nə olan məlumata görə
4471 nəfər itkin düşmüş şəxs kimi Dövlət Komissiyasında qeydiyyatdan keçir.
Araşdırmalar nəticəsində itkin düşmüş şəxs kimi Dövlət Komissiyasında qeydiyyata alınmış 87 nəfərin
Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunmuş ərazilərdə sağ-salamat qaldığı və əsir, girov götürüldüyü
müəyyənləşdirilmişdir.
2006-cı il dekabrın 31-də Ermənistan Respublikası hərbçiləri tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Füzuli
rayonu istiqamətində əsir götürülmüş əsgər, Ağsu rayon sakini, 1976-cı il təvəllüdlü Nuriyev Eldəniz Bəyalı
oğlu 2007-ci il yanvarın 16-da Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin vasitəçiliyi ilə əsirlikdən azad olunmuşdur.
2007-ci il iyulun 1-nə olan məlumata görə 1391 nəfər əsir və girovluqdan azad olunmuş şəxs kimi Dövlət
Komissiyasında qeydiyyatdan keçir.
Dövlət Komissiyasında olan məlumatların dəqiqləşdirilməsi və itkin düşmüş şəxslərin axtarışı ilə əlaqədar
müxtəlif dövlət orqanlarına və beynəlxalq təşkilatlara 288 nəfər barədə sorğu göndərilmişdir.
Dövlət Komissiyasında itkin düşmüş şəxs kimi qeydiyyatdan keçən 224 şəxslə bağlı verilmiş sorğulara əsasən
daxil olmuş cavablar, əldə edilmiş məlumatlar təhlil edilərək arayışlar yazılmış, sistemləşdirilərək müvafiq
bazalara əlavə olunmuşdur.
İtkin düşmüş və əsirlikdən azad olunmuş şəxslərlə bağlı müxtəlif dövlət orqanlarından, beynəlxalq təşkilatlardan
daxil olmuş 76 sorğu icra edilmişdir.
İtkin düşmüş 18 vətəndaşın valideynləri tərəfindən respublika rəhbərliyinə və digər dövlət orqanlarına
ünvanlanmış ərizələrə baxılmış, qaldırılmış məsələlər araşdırılmış, görülmüş işlərlə əlaqədar aidiyyəti üzrə
məlumat verilmişdir.
Dövlət Komissiyasına müraciət etmiş 65 nəfər itkinin qohumları işçi qrupunda qəbul olunmuş, onlara
yaxınlarının axtarışı ilə əlaqədar görülmüş işlər barədə ətraflı məlumatlar verilmiş, itkin düşmə şəraitləri barədə
əlavə məlumatlar alınaraq sənədləşdirilmişdir.
Əsirlikdən azad edilmiş 117 nəfərin ifadəsi təhlil edilərək araşdırma işi aparılmış, işgəncə, qətl, vandalizm
faktları və digər məlumatlar müvafiq bazalara əlavə edilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Hərbi Prokurorluğunun istintaq-əməliyyat qrupu tərəfindən daxil olmuş sorğulara
əsasən 2006-cı ildə itkin düşmüş şəxs kimi qeydiyyatdan çıxarılmış, həmçinin əsirlikdə qətlə yetirilmiş və
işgəncələrə dözməyərək vəfat etmiş şəxslərə aid materiallar, 2004-2007-ci illər ərzində əsir və girovluqdan azad
olunmuş Azərbaycan vətəndaşlarının siyahısı, eyni zamanda azad olunmuş 200 nəfərdən alınmış ifadələrin (478
vərəq) kserosurəti quruma göndərilmişdir.
Hesabat dövründə Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi ilə 15-ə yaxın görüş keçirilmiş, itkinlərin siyahıları arasındakı
fərqin aradan qaldırılması, o cümlədən əsir götürülmüş Azərbaycan əsgərləri - Məmmədov Samir Nazim oğlu,
Nuriyev Eldəniz Bəyalı oğlu və qoşunların təmas xəttini keçdiyi üçün saxlanılmış erməni, Dağlıq Qarabağ
sakini Süleymanyan Valeri Surenoviçin azad olunması istiqamətində danışıqlar aparılmışdır.
2007-ci il aprelin 17-də Əsir və İtkin Düşmüş, Girov Götürülmüş Vətəndaşlarla Əlaqədar Dövlət
Komissiyasının sədri Eldar Mahmudov Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi Bakı nümayəndəliyinin rəhbəri Martın
Amaşeri ilə görüşmüşdür.
Komissiya sədri əsir və itkin düşmüş şəxslərin taleyinin aydınlaşdırılmasının daim dövlət rəhbərliyinin diqqət
mərkəzində olduğunu qeyd etmiş, 2006-cı il dekabrın 24-dən etibarən əsgər Məmmədov Samir Nazim oğlunun
əsirlikdə saxlanılmasının və guya onun geri qayıtmaq istəməməsi barədə Ermənistan rəsmiləri tərəfindən əsassız
məlumatların yayılmasının bu ölkənin bir daha beynəlxalq humanitar hüquq normalarına məhəl qoymadığının
əyani göstəricisi olduğunu diqqətə çatdırmışdır.
Görüşdə “Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı itkin düşmüş şəxslər haqqında Ante Mortem məlumatların
toplanması və mərkəzləşdirilmiş şəkildə idarə olunması üzrə Çərçivə Sazişi”nin layihəsi son müzakirələr üçün
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təqdim olunmuşdur. Bundan sonrakı dövrdə layihə Dövlət Komissiyasında ətraflı təhlil olunmuş, bir neçə əlavə
görüşdə Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi ilə müzakirələr aparılmış və yazılı təkliflər bu quruma göndərilmişdir.
İlin birinci yarısında Dövlət Komissiyasında itkin düşmüş şəxs kimi qeydiyyata alınmış, lakin Beynəlxalq Qızıl
Xaç Komitəsində qeydiyyatdan keçməyən 812 Azərbaycan vətəndaşı ilə bağlı məlumatlar və 140 nəfərlə bağlı
materiallar, o cümlədən Dövlət Komissiyasının qeydiyyatından çıxarılmış şəxslərin siyahısı BQXK-ya
göndərilmişdir.
Azərbaycan Respublikasının Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsindən daxil olmuş sorğuya
əsasən, Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü nəticəsində azərbaycanlı qadın və uşaqlara qarşı törədilmiş cinayət
faktlarını təsdiq edən materiallar hazırlanaraq həmin quruma göndərilmişdir. Eyni zamanda, 2007-ci ilin iyul
ayında ABŞ-ın Texas ştatının Dallas şəhərində keçirilmiş qadınların III Beynəlxalq sülh konfransında təbliğat
işinin aparılması və yayılması üçün Dövlət Komissiyasının zəruri sayda vəsaitləri həmin komitəyə təqdim
olunmuşdur.
Xocalı, Qaradağlı və Şuşa faciələrinin 15 illiyi ilə bağlı ölkə ərazisində keçirilmiş 10-dan artıq tədbirdə
komissiya üzvləri və işçi qrupunun əməkdaşları fəal iştirak etmiş, ictimaiyyətə əlavə məlumatlar verilmiş,
kitablar və kompakt disklər yayılmışdır.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təşəbbüsü ilə 2007-ci il martın 9-da Bakı şəhərində keçirilmiş dünya
türk və Azərbaycan diaspor təşkilatları rəhbərlərinin 1-ci forumunda komissiya üzvləri və işçi qrupunun
əməkdaşları iştirak etmişlər. Dəvət olunmuş qonaqlara təqdim edilməsi üçün Dövlət Komissiyasının təbliğat
materialları (kitablar və kompakt disklər - cəmi 812 ədəd) Xarici Ölkələrdə Yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə
Dövlət Komitəsinə göndərilmişdir.
2006-cı martın 30-da Binəqədi Rayon İcra Hakimiyyəti və Yeni Azərbaycan Partiyası Binəqədi rayon təşkilatı
ilə birlikdə “31 mart - azərbaycanlıların soyqırımı günüdür” mövzusunda tədbir keçirilmişdir.
31 mart - azərbaycanlıların soyqırımı günü ilə bağlı Azərbaycanın İstanbul şəhərindəki konsulluğunun təşkil
etdiyi tədbirlərdə, Gürcüstanın Tbilisi şəhərində 2007-ci il mayın 9-11-də keçirilmiş “Cənubi Qafqazda
qadınlara qarşı zorakılıq” mövzusunda BMT-nin seminarında, mayın 21-22-də NATO-nun xüsusi komitəsinin
iclasında (tədbirdə işğal altında olan nəzarətsiz ərazilərdə beynəlxalq hüquq normalarının pozulması ilə bağlı
geniş məruzə olunmuşdur), Kanadanın Ottava şəhərində İnterpolun baş katibliyinin xətti ilə 2007-ci il iyunun 67-də təşkil olunmuş soyqırımı, müharibə cinayətləri və insanlıq əleyhinə olan cinayətlərlə mübarizə üzrə
beynəlxalq ekspert qrupunun 3-cü görüşündə Dövlət Komissiyasının üzvləri və işçi qrupunun əməkdaşları
iştirak etmiş, məlumatlar verilmiş, materiallar yayılmışdır.
Hesabat dövründə Dövlət Komissiyasının 600 nüsxədən artıq materiallar toplusu, 5 adda 2539 ədəd kitab, 8
adda 2130 ədəd CD (12 dildə) respublikamızda və xarici ölkələrdə yayılmışdır.
İlin birinci yarısında kütləvi informasiya vasitələrində, xüsusən AzərTAc-ın və Dövlət Komissiyasının
saytlarında müntəzəm olaraq bəyanatlar yayılmış, komissiyanın gördüyü işlər barədə məlumatlar və
müsahibələr verilmiş, məqalələr dərc olunmuş, soyqırımı, etnik təmizləmə, vandalizm, əsir, girov və itkinlərlə
bağlı həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması istiqamətində məqsədyönlü fəaliyyət göstərilmişdir.
Dövlət Komissiyasına müraciət etmiş onlarla şəxsin sosial və tibbi problemlərinin həlli üçün müvafiq tədbirlər
görülmüşdür.
AzərTAc
31 iyul 2007-ci il
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Əsir və girovluqdan azad olunmuş soydaşlarımızın hüquqlarının müdafiəsi məqsədi ilə
yeni layihə həyata keçiriləcəkdir
AzərTAc xəbər verir ki, sentyabrın 9-da “Həsrət Yolu” Əsir və Girovlara Kömək İctimai Birliyində Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurası tərəfindən qəbul olunmuş “ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zamanı əsir və girov götürülmüş, sonradan azad edilmiş Azərbaycan
Respublikası vətəndaşlarının hüquqlarının yerli qanunvericilik və beynəlxalq hüquq normaları səviyyəsində
müdafiəsi” adlı layihənin təqdimatı keçirilmişdir.
İctimai birliyin sədri Esmira Orucova bildirmişdir ki, Ermənistanın bizə yaşatdığı ən ağır mənəvi problemlərdən
biri də əsir, girov və itkin problemidir. Layihənin məqsədi əsir və girovluqdan azad olmunmuş soydaşlarımızın
problemlərinin dərindən öyrənilməsi, belə şəxslər haqqında məlumatların müvafiq beynəlxalq təşkilatlara
çatdırılması, onların hüquqlarının beynəlxalq məhkəmələrdə müdafiəsinin təmin edilməsidir.
Bildirilmişdir ki, 3 ay üçün nəzərdə tutulmuş layihə üzrə Bakı, Beyləqan və Şəkidə yaşayan əsir və girovluqdan
azad olunmuş vətəndaşların problemləri öyrəniləcəkdir.
Layihənin sonunda əldə olunan nəticələrin müzakirəsi ilə bağlı konfrans keçiriləcək və qəbul edilən sənədlər
beynəlxalq təşkilatlara çatdırılacaqdır.
AzərTAc
9 sentyabr 2008-ci il
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Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar
Dövlət Komissiyasının və İşçi qrupunun 2008-ci il ərzində fəaliyyəti ilə bağlı hesabat
2008-ci il ərzində Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyası və onun
İşçi qrupu qarşısında duran vəzifələrin icrası istiqamətində plana uyğun surətdə fəaliyyətini davam etdirmiş və
aşağıdakı nəticələr əldə olunmuşdur.
Hesabat dövründə Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi ilə 20 görüş keçirilmiş, «Ante mortem» proqramı
çərçivəsində görüləcək işlər barədə fikir mübadiləsi edilmiş, itkinlərin siyahıları arasındakı fərqin aradan
qaldırılması, əməkdaşlığın daha da səmərəli qurulması üçün təkliflər müzakirə olunmuş, görülmüş işlər
nəzərdən keçirilmiş, o cümlədən il ərzində əsir və girov götürülmüş azərbaycanlıların və ermənilərin azad
olunması istiqamətində danışıqlar aparılmışdır.
Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi tərəfindən irəli sürülmüş «Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi
ilə bağlı itkin düşmüş şəxslər haqqında Ante Mortem məlumatların toplanması və mərkəzləşdirilmiş şəkildə
idarə olunması üzrə» çərçivə sazişi üzərində bu ilin əvvəlindən etibarən son dəqiqləşmə işləri aparılmış və
sazişin imzalanması tədbiri hazırlanmışdır. Saziş Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar
Dövlət Komissiyası ilə Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi arasında 14 aprel 2008-ci il tarixdə imzalanmışdır.
Sazişin əsas məqsədi itkin düşmüş şəxslərin taleyinə aydınlıq gətirilməsi və onların ailələrinə itkin düşmüş
yaxınları barədə məlumat almaları üçün yardımçı olmaqdır. Bununla yanaşı, itkin düşmüşlərin ailələrinin həm
fərdi, həm də kollektiv şəkildə reablitasiyası, başqa sözlə onlara mənəvi-psixoloji dəstək göstərilməsi də nəzərdə
tutulur. Layihə çərçivəsində toplanılacaq məlumatlar, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə
əlaqədar itkin düşmüş şəxslər üzrə gələcəkdə zərurət yarandıqda eksqumasiya və identifikasiya prosesləri
zamanı əldə ediləcək məlumatlarla tutuşdurulacaq və şəxsiyyətin müəyyənləşdirilməsinə yardımçı olacaqdır.
Mərasimi Azərbaycan Respublikasının Milli Təhlükəsizlik naziri, Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş
vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının sədri Eldar Mahmudov açmış və geniş məruzə ilə çıxış edərək
Dövlət Komissiyasının bu sahədə fəaliyyət gösətərən beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığa, onlarla birlikdə
problemin nəticələrinin aradan qaldırılması işinə böyük önəm verdiyini bildirmiş, imzalanan çərçivə sazişinin
itkin düşmüş şəxslərin taleyinin aydınlaşdırılması üçün yeni imkanlar yaradacağını qeyd etmişdir.
Mərasimdə həmçinin Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının son
iclasından ötən müddət ərzində fəaliyyəti ilə bağlı hesabat dinlənilmişdir. Hesabat məruzəsini Komissiyanın
katibi Şahin Sayılov təqdim etmişdir.
Hesabat dövrü Komissiyanın beynəlxalq əlaqələrinin gücləndirilməsi baxımından da səmərəli olmuş, beynəlxalq
təşkilatların nümayəndələri ilə görüşlər keçirilmiş müzakirələr aparılmışdır.
6 fevral 2008-ci il tarixdə Dövlət Komissiyasının sədri Eldar Mahmudov Avropa Şurası Parlament
Assambleyası Monitorinq Komitəsinin Azərbaycan üzrə həmməruzəçiləri Andres Herkel və Yevgeniya
Jivkovanı qəbul etmişdir. Görüşdə itkinlərlə bağlı problem ətraflı müzakirə olunmuş, AŞPA-nın bu məsələyə
diqqət göstərməsi yüksək qiymətləndirilmişdir.
2008-ci ilin sentyabr ayında Dövlət Komissiyasının sədri Eldar Mahmudov səlahiyyət müddətinin başa çatması
ilə əlaqədar olaraq BQXK-nın Azərbaycandakı Nümayəndəliyinin rəhbəri Martin Amaşeri və qurumun yeni
təyin olunmuş rəhbəri Tun Vandenxuvu da qəbul etmişdir. Görüş zamanı gələcək əməkdaşlıq məsələləri
müzakirə olunmuşdur
İl ərzində Dövlət Komissiyasında itkin düşmüş şəxs kimi qeydiyyata alınmış, lakin Beynəlxalq Qızıl Xaç
Komitəsində qeydiyyatdan keçməyən 295 Azərbaycan vətəndaşı ilə bağlı materiallar BQXK-ya göndərilmişdir.
İtkin düşmüş şəxslərin axtarışı istiqamətində aparılmış araşdırmalar nəticəsində il ərzində Dövlət
Komissiyasında itkin kimi qeydiyyatdan keçən 162 nəfərin taleyi müəyyən olunmuş (2005-ci ildən ötən müddət
ərzində 846 nəfər), adları siyahıdan çıxarılmışdır. Onlardan 57 (əlli yeddi) nəfərin sağ, 45 (qırx beş) nəfərin
döyüşlərin gedişində həlak olduğu və yaxınları tərəfindən tanınaraq dəfn edildiyi, 60 (altmış) nəfərin adının
siyahıda təkrar keçdiyi müəyyənləşdirilmişdir. Həmçinin, araşdırmalar zamanı 18 (on səkkiz) nəfərin döyüşlərin
gedişində itkin düşməsi faktı aşkar edilmiş, adları müvafiq siyahıya salınmışdır. 25 dekabr 2008-ci il tarixə olan
məlumata görə, 4210 nəfər itkin düşmüş şəxs kimi Dövlət Komissiyasında qeydiyyatdan keçir.
Araşdırmalar nəticəsində Dövlət Komissiyasında itkin düşmüş şəxs kimi qeydiyyata alınmış 39 nəfərin
Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunmuş ərazilərdə sağ-salamat qalması və əsir-girov
götürülməsinin ehtimal olunduğu müəyyənləşdirilmiş, bu barədə arayışlar tərtib edilmişdir.
9 mart 2008-ci il tarixdə Azərbaycan Respublikasının Tovuz rayonu istiqamətində Ermənistan Respublikası
hərbçiləri tərəfindən əsir götürülmüş, Azərbaycan Ordusunun əsgəri, 1988-ci il təvəllüdlü Muxtarov Yaqub
Allahverdi oğlu 23 aprel 2008-ci il tarixdə, 11 aprel 2008-ci il tarixdə Azərbaycan Respublikasının Ağdam
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rayonu istiqamətində Ermənistan Respublikası hərbçiləri tərəfindən əsir götürülmüş, Azərbaycan Ordusunun
əsgəri, 1989-cu il təvəllüdlü Heybətov Vüsal Şirsultan oğlu 3 may 2008-ci il tarixdə, 1 mart 2008-ci il tarixdə
Ağstafa rayonu istiqamətinə girov götürülmüş mülki şəxs 1975-ci il təvəllüdlü Eyyubov Arzu Nurəddin oğlu 14
avqust 2008-ci il tarixdə azad olunaraq (cəmi 3 nəfər) Vətənə qaytarılmışdır. Bundan başqa, 15 noyabr 2008-ci
il tarixdə Azərbaycan Respublikasının Füzuli rayonu istiqamətində Ermənistan hərbçiləri tərəfindən atəşkəsin
pozulması zamanı şəhid olmuş Azərbaycan Ordusunun əsgəri, 1988-ci il təvəllüdlü Şəmilov Orxan Fərhad
oğlunun meyidi 19 noyabr 2008-ci il tarixdə qarşı tərəfdən alınaraq yaxınlarına təhvil verilmişdir.
Eyni zamanda, 4 avqust 2007-ci il tarixdə, Azərbaycan Respublikasının Tərtər rayonu ərazisində, qoşunların
təmas xəttində saxlanılmış, Ermənistan Respublikası silahlı qüvvələrinin əsgəri, 1984-cü il təvəllüdlü Asatryan
Ambarsum Mnatsakanoviç 25 yanvar 2008-ci il tarixdə, 19 aprel 2008-ci il tarixdə Naxçıvan Muxtar
Respublikası ərazisində saxlanılmış Ermənistan hərbçiləri – 1987-ci il təvəllüdlü Yenukyan Ağası Atamoviç,
1986-cı il təvəllüdlü Zöhrabyan Artyom Andranikoviç, 1983-cü il təvəllüdlü Torosyan Karen Civanoviç, 1986cı il təvəllüdlü Qxnbayan Vano Nikolayeviç 4 avqust 2008-ci il tarixdə, 16 may 2008-ci il tarixdə Xocavənd
rayonu istiqamətində saxlanılmış mülki şəxs 1981-ci il təvəllüdlü Qabrielyan Hrant Samveloviç 19 avqust 2008ci il tarixdə (cəmi 6 nəfər) qarşı tərəfə qaytarılmışdır. Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində saxlanılmış
şəxslərin azad olunması prosesindən başqa digər proseslərdə Dövlət Komissiyası iştirak etmişdir. Proseslər
Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin vasitəçiliyi ilə həyata keçirilmişdir.
Araşdırma nəticəsində 1 nəfərin 1993-cü ildə əsirlikdən azad olunması faktı aşkarlanaraq adı siyahıya alınmış, 1
nəfərin isə əsirlikdə olmaması faktı Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin aidiyyəti idarəsi tərəfindən
müəyyənləşdirildiyi üçün adı siyahıdan çıxarılmışdır. 25 dekabr 2008-ci il tarixə olan məlumata görə 1396 nəfər
əsir və girovluqdan azad olunmuş şəxs kimi Dövlət Komissiyasında qeydiyyatdan keçir.
Dövlət Komissiyasında olan məlumatların dəqiqləşdirilməsi və itkin düşmüş şəxslərin axtarışı ilə əlaqədar
müxtəlif dövlət orqanlarına və beynəlxalq təşkilatlara 850 nəfər barədə sorğular göndərilmişdir. Bu
kateqoriyadan olan 1190 nəfərin «şəxsi iş»i yaradılmışdır.
Dövlət Komissiyasında və Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsində itkin düşmüş şəxs kimi qeydiyyata alınmış 820
şəxslə bağlı verilmiş sorğulara əsasən daxil olmuş cavablar, əldə olunmuş digər məlumatlar (o cümlədən anket
məlumatlar), təhlil edilmiş və sistemləşdirilərək müvafiq bazalara əlavə edilmiş, həmçinin onlara aid «şəxsi
iş»lərdə toplanmışdır. Bu məlumatlarla bağlı əlavə olaraq 22 arayış tərtib edilmişdir.
İtkin düşmüş 31 vətəndaşın valideynləri tərəfindən Respublika Prezidentinə, «Heydər Əliyev fondu»na, Dövlət
Komissiyasının sədrinə və digər dövlət orqanlarına ünvanlanmış ərizələrə baxılmış, qaldırılmış məsələlər
araşdırılmış, görülmüş işlərlə əlaqədar Respublika Prezidenti İcra Aparatına, «Heydər Əliyev fondu»na, digər
aidiyyəti orqanlara və vətəndaşlara məlumatlar verilmişdir.
İtkin düşmüş və əsirlikdən azad olunmuş şəxslərlə bağlı müxtəlif dövlət orqanlarından, beynəlxalq təşkilatlardan
daxil olmuş 85 sorğu icra olunmuşdur.
Dövlət Komissiyasına müraciət etmiş 156 itkinin qohumu İşçi qrupunda qəbul olunmuş, onlara yaxınlarının
axtarışı ilə əlaqədar görülmüş işlər barədə ətraflı məlumatlar verilmiş, itkin düşmə şəraitləri barədə əlavə
məlumatlar alınaraq sənədləşdirilmiş, anket vərəqələri doldurulmuşdur.
Xocalı, Qaradağlı və Şuşanın işğalının ildönümü, 31 mart azərbaycanlıların soyqırımı günü ilə bağlı ölkə
ərazisində keçirilmiş 10 tədbirdə Komissiya üzvləri və İşçi qrupunun əməkdaşları fəal iştirak etmiş, bununla
bağlı Komissiyada olan materiallar əsasında ictimaiyyətə əlavə məlumatlar verilmiş, çıxışlar edilmiş, kitablar və
kompakt disklər yayılmışdır.
30 mart 2008-ci il tarixdə Binəqədi Rayonu İcra Hakimiyyəti ilə birlikdə «Ermənilər tərəfindən
azərbaycanlılara qarşı XX əsrin əvvəllərində başladılmış soyqırım davam edir» mövzusunda tədbir
keçirilmişdir. Erməni vəhşiliklərini və vandalizmini əks etdirən kompakt disklər, fotostend, «Xocalı faciəsi» adlı
film nümayiş etdirilmiş, iştirakçılar tərəfindən maraqla qarşılanmışdır.
Yanvar ayında Benelüks Azərbaycanlıları Konqresinin Belçika və Niderland krallığının 10-dan artıq şəhərindəki
universitetlərində keçirdiyi silsilə tədbirlərdə, Liviyada keçirilmiş beynəlxalq elmi konfransda, fevral ayında
Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin və İsveç Krallığındakı Azərbaycan Kültür Ocağı tərəfindən İsveçin
paytaxtı Stokholm şəhərində keçirilmiş beynəlxalq elmi konfransda, Misirdə jurnalistlərin beynəlxalq elmi
simpoziumunda, Rusiyanın Moskva şəhərində keçirilmiş silsilə tədbirlərdə, mart ayında Azərbaycan və Türk
dərnəklərinin Almaniyanın Berlin, Münhen, Hamburq, Frankfurt, Dusseldorf və Leypsiq şəhərlərində
azərbaycanlıların soyqırımı ilə bağlı keçirdiyi kütləvi tədbirlərdə, iyun ayında Almaniyanın Köln şəhərində
keçirilmiş Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin 10-cu qurultayında, sentyabr ayında İsveçrənin Cenevrə
şəhərində BMT İnsan Hüquqları Şurasının 9-cu sessiyası çərçivəsində «İtkin düşmüş şəxslər» adlı qətnamə ilə
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bağlı keçirilmiş «Panel müzakirələr»də Dövlət Komissiyasının üzvləri və İşçi qrupunun əməkdaşları təmsil
olunmuş Komissiya tərəfindən hazırlanmış kitablar, kompakt disklər, plakatlar, fotostendlər və s. yayılmışdır.
Hesabat dövründə 1200 nüsxə Dövlət Komissiyasının materiallar toplusu (azərbaycan, rus ingilis dillərində),
2071 ədəd «Erməni terroru», 329 ədəd «Prestuplenie armənskix terroristiçeskix i banditskix formiravaniy protiv
çeloveçestva», 40 ədəd «Skazki armənskix «mudreüov», 764 ədəd «Bizi əsirlikdən qurtarın», 816 ədəd
«Qarabağ: dünən, bu gün fotoşəklillərdə», 50 ədəd «Arazın hər iki tayında müsəlmanların soyqırımı» adlı
kitablar, 1779 ədəd «Erməni terroru», 2587 ədəd «Armenian terrorizm», 185 ədəd «Armenian terror», 193 ədəd
«Xocalı» (Mərhum jurnalist Çingiz Mustafayev tərəfindən lentə alınmış kadrlar), 898 ədəd «Xocalı faciəsi» adlı
azərbaycan və ingilis dillərində film, 233 ədəd «Qarabağ» kitabının CD variantı, Avstriyalı alim, tədqiqatçı Erix
Fayqlın «Terror haqqında həqiqət», «Kəskin dönüş, erməni mifomaniyası və həqiqət» adlı kitablarının CD
variantı 1500 ədəd, o cümlədən, xəritə, Xocalı faciəsini və digər cinayət faktlarını əks etdirən fotolar yazılmış
kompakt disklər Respublikamızda və 50 xarici ölkədə yayılmışdır.
Eyni zamanda, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi tərəfindən bir neçə xarici dildə nəşr edilmiş və Dövlət
Komissiyasına təqdim olunmuş Yaqub Mahmudov və Kərim Şükürovun «Qarabağ», Veliçkonun «Qafqaz»,
Samuel Vimsin «Ermənistan Terrorçu «xristian» ölkənin gizlinləri», Castin Makkarti və Karolin Makkartinin
«Türklər və ermənilər», Erix Fayqlın «Terror haqqında həqiqət» və «Kəskin dönüş, erməni mifomaniyası və
həqiqət», F.Vahabovun «Dağlıq Qarabağ hadisələr, faktlar və rəqəmlər» M.S.Neymət və V.A.Quliyevanın
«Azərbaycan xalqının maddi mədəniyyət abidələri erməni terrorunun hədəfində» və digər kitabların 100 nüsxəsi
yayılmışdır.
Xocalı şəhərinin Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğalından bir neçə gün sonra jurnalistlər – Çingiz
Mustafayev və Nadejda İsmayılova tərəfindən lentə alınmış fideofaktlardan, o cümlədən Dövlət Komissiyasının
videoarxiv materiallarından istifadə edilərək «Xocalı faciəsi» adlı film hazırlanmış və film İctimai TV-nin
yaxından köməkliyi ilə ingilis dilində səsləndirilmişdir. Hazırlanmış film rəqəmsal formata salınmış, kompakt
disklərə köçürülərək yayılmışdır.
İl ərzində ölkədə və xaricdə fəaliyyət göstərən kütləvi informasiya vasitələrində, eyni zamanda Dövlət
Komissiyasının rəsmi saytında müntəzəm olaraq məlumatlar yayılmış, Komissiyanın gördüyü işlər barədə
müsahibələr verilmiş, məqalələr dərc olunmuş, soyqırım, etnik təmizləmə, vandalizm, əsir, girov və itkinlərlə
bağlı həqiqətlərin ictimaiyyətə çatdırılması istiqamətində məqsədyönlü fəaliyyət göstərilmişdir.
İnternet şəbəkəsindən istifadə edilərək beynəlxalq təşkilatlar və informasiya agentlikləri ilə müntəzəm
yazışmalar aparılmış, materiallar göndərilmiş (o cümlədən video və fotofaktlar), şəbəkədə olan məlumatlar
nəzərdən keçirilmiş, əhəmiyyətli materiallar təhlil edilərək öyrənilmiş və arxivləşdirilmişdir.
Dövlət Komissiyasına müraciət etmiş 35 nəfərin sosial problemlərinin həll olunması üçün Komissiya üzvlərinə
və müvafiq dövlət orqanlarına məktublar göndərilmişdir.
Hesabat dövründə Dövlət Komissiyasına 832 sənəd daxil olmuş, 852 məktub (sorğular, müraciətlər, daxil
olmuş məktublara cavab və s.) aidiyyətı üzrə göndərilmişdir.
12 yanvar 2009-cu il
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Azərbaycanın Dövlət Komissiyası: "Ötən il ərzində itkin kimi qeydiyyatdan keçən
162 nəfərin taleyi müəyyən olunub"
Azərbaycanın Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyası və onun
İşçi qrupu 2008-ci il ərzində fəaliyyəti ilə bağlı hesabatını açıqlayıb.
APA-nın xəbərinə görə, hesabatda bildirilib ki, ötən il ərzində Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi (BQXK) ilə 20
görüş keçirilib, "Ante mortem" proqramı çərçivəsində görüləcək işlər barədə fikir mübadiləsi edilib, itkinlərin
siyahıları arasındakı fərqin aradan qaldırılması, əməkdaşlığın daha da səmərəli qurulması üçün təkliflər
müzakirə olunub, əsir və girov götürülmüş azərbaycanlıların və ermənilərin azad olunması istiqamətində
danışıqlar aparılıb.
Qeyd olunub ki, ötən il aprelin 14-də Dövlət Komissiyası ilə BQXK arasında BQXK tərəfindən irəli sürülən
"Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı itkin düşmüş şəxslər haqqında Ante Mortem
məlumatların toplanması və mərkəzləşdirilmiş şəkildə idarə olunması üzrə" çərçivə sazişi imzalanıb. İl ərzində
Dövlət Komissiyasında itkin düşmüş şəxs kimi qeydiyyata alınmış, lakin BQXK-də qeydiyyatdan keçməyən
295 Azərbaycan vətəndaşı ilə bağlı materiallar BQXK-ya göndərilib.
Hesabatda bildirib ki, itkin düşmüş şəxslərin axtarışı istiqamətində aparılmış araşdırmalar nəticəsində il ərzində
Dövlət Komissiyasında itkin kimi qeydiyyatdan keçən 162 nəfərin taleyi müəyyən olunub (2005-ci ildən ötən
müddət ərzində 846 nəfər), adları siyahıdan çıxarılıb. Onlardan 57 nəfərin sağ, 45 nəfərin döyüşlərin gedişində
həlak olduğu və yaxınları tərəfindən tanınaraq dəfn edildiyi, 60 nəfərin adının siyahıda təkrar keçdiyi
müəyyənləşdirilib. Həmçinin, araşdırmalar zamanı 18 nəfərin döyüşlərin gedişində itkin düşməsi faktı aşkar
edilib, adları müvafiq siyahıya salınıb. 25 dekabr 2008-ci il tarixə olan məlumata görə, 4210 nəfər itkin düşmüş
şəxs kimi Dövlət Komissiyasında qeydiyyatdan keçir.
Araşdırmalar nəticəsində Dövlət Komissiyasında itkin düşmüş şəxs kimi qeydiyyata alınmış 39 nəfərin
Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunmuş ərazilərdə sağ-salamat qalması və əsir-girov
götürülməsinin ehtimal olunduğu müəyyənləşdirilib, bu barədə arayışlar tərtib edilib.
Hesabatda o da qeyd olunub ki, ötən il Ermənistan Respublikası hərbçiləri tərəfindən əsir götürülən Azərbaycan
Ordusunun 2 əsgəri Muxtarov Yaqub Allahverdi oğlu, Heybətov Vüsal Şirsultan oğlu və mülki şəxs Eyyubov
Arzu Nurəddin oğlu Vətənə qaytarılıb. Bundan başqa, 15 noyabrda Azərbaycanın Füzuli rayonu istiqamətində
Ermənistan hərbçiləri tərəfindən atəşkəsin pozulması zamanı şəhid olan Azərbaycan Ordusunun əsgəri, 1988-ci
il təvəllüdlü Şəmilov Orxan Fərhad oğlunun meyiti 19 noyabrda qarşı tərəfdən alınaraq yaxınlarına təhvil
verilib.
Eyni zamanda, 4 avqust 2007-ci il tarixdə, Tərtər rayonu ərazisində, qoşunların təmas xəttində saxlanılan
Ermənistan silahlı qüvvələrinin əsgəri, 1984-cü il təvəllüdlü Asatryan Ambarsum Mnatsa-kanoviç 25 yanvar
2008-ci il tarixdə, 19 aprel 2008-ci il tarixdə Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində saxlanılmış Ermənistan
hərbçiləri - 1987-ci il təvəllüdlü Yenukyan Ağası Atamoviç, 1986-cı il təvəllüdlü Zöhrabyan Artyom
Andranikoviç, 1983-cü il təvəllüdlü Torosyan Karen Civanoviç, 1986-cı il təvəllüdlü Qxnbayan Vano
Nikolayeviç 4 avqust 2008-ci il tarixdə, 16 may 2008-ci il tarixdə Xocavənd rayonu istiqamətində saxlanılan
mülki şəxs 1981-ci il təvəllüdlü Qabrielyan Hrant Samveloviçin 19 avqust 2008-ci il tarixdə (cəmi 6 nəfər) qarşı
tərəfə qaytarıldığı da hesabatda öz əksini tapıb.
Bildirilib ki, 25 dekabr 2008-ci il tarixə olan məlumata görə, 1396 nəfər əsir və girovluqdan azad olunmuş şəxs
kimi Dövlət Komissiyasında qeydiyyatdan keçir.
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Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar
Dövlət Komissiyasının məlumatı
Son vaxtlar mətbuatda əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş şəxslərlə bağlı həqiqətə uyğun olmayan
məlumatların yayılması, bu problemi dərindən bilməyən “ekspertlər”in əsassız fikirlər söyləyərək ictimai rəyi
çaşdırması halları yenə də intensiv xarakter almışdır. Bunlar Dövlət Komissiyasını narahat etsə də, uzun müddət
reaksiya verməməyə çalışdıq. Lakin hazırda heç bir fəaliyyət göstərməyən Qarabağ münaqişəsi zonasında itkin
və girovların axtarışı, əsirlərin azad olunması üzrə Beynəlxalq İşçi Qrupunun (BİQ) Azərbaycandakı
koordinatorunun 2009-cu il avqustun 13-də mətbuatdakı əsassız çıxışı ilə bağlı fikir bildirməyi məqsədəuyğun
saydıq.
Əvvəlcə qeyd etmək istəyirik ki, bu qurum fəaliyyətə başladığı 1997-ci ildən etibarən Əsir və itkin düşmüş,
girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyası onunla əməkdaşlıq etmiş, itkinlərin axtarışı, əsirgirovların azad olunması işində onların imkanlarından istifadə etməyə çalışmışdır. Əslində Almaniyada
fəaliyyət göstərən Henrix Bell Fondu tərəfindən BİQ-ə maliyyə məhz biz onlarla əməkdaşlıq etdiyimiz üçün,
başqa sözlə, əsir-girov və itkinlər probleminin həllinə yardım məqsədi ilə ayrılırdı. Lakin 2006-cı ildən Dövlət
Komissiyası bu qurumla əməkdaşlıqdan imtina etmişdir. Buna səbəb koordinatorun mətbuata verdiyi
məlumatda dediyi kimi, heç də əsirlikdən azad olunmuş şəxslərin həbs edilməsi ilə bağlı deyildir. Əvvəla, özünü
hüquq müdafiəçisi adlandıran şəxs bilməli idi ki, Dövlət Komissiyası hüquq mühafizə orqanı deyildir və buna
görə də kiminsə həbsini həyata keçirə bilməz. O, çox yaxşı bilir ki, əməkdaşlığı Dövlət Komissiyası
dayandırmışdır. Ona görə ki, Dövlət Komissiyası sadəcə danışıq və gəzinti xatirinə əməkdaşlığı qəbul etmir.
Əgər bu qurum bütün əməkdaşlıq dövründə Azərbaycanlı əsir-girovların saxlanma yerləri barədə Komissiya
tərəfindən onlara təqdim olunmuş onlarla konkret faktdan heç olmasa birini sonadək icra edib, itkinlərin taleyinə
aydınlıq gətirə bilməyibsə, verdiyimiz sorğularda əksini tapan məlumatlar araşdırılmayıbsa, hansı
əməkdaşlıqdan söhbət gedə bilər. Nümayəndə heyəti yaradaraq Ermənistana və Dağlıq Qarabağa səfərlər etmək,
orada “rəsmilər”lə səmərəsiz danışıqlar aparmaq, sonra isə gəzintiyə çıxmaq problemin həlli demək deyildir.
Dövlət Komissiyası bir neçə dəfə bildirmişdir və yenidən bəyan edir ki, bu qurumun fəaliyyəti yalnız bölgəyə
turist səfərindən ibarət olmuşdur. Bunu sübut etmək çətin deyildir, əgər çox istəsələr Dövlət Komissiyası BİQ-in
hesabatlarını ictimaiyyətə açıqlaya bilər.
Bir məqamı da diqqətə çatdırmaq yerinə düşər ki, hazırda bu qurum maliyyə çatışmazlığı üzündən fəaliyyətini
dayandırmışdır. Bu da təbiidir, çünki qrant müqabilində həyata keçirilən layihə yalnız səmərə verdikdən sonra
fond tərəfindən yenidən maliyyələşdirilir və davamlılığı təmin edilir. BİQ isə üzərinə götürdüyü vəzifələri
yerinə yetirə bilmədiyi üçün onu maliyyələşdirən fond qrant ayırmaqdan imtina etmişdir. Lakin qeyd olunanlara
baxmayaraq, Dövlət Komissiyası humanizm prinsiplərini əsas götürərək 2005–ci ildə bu qurumun fəaliyyətinin
maliyyələşdirilməsi üçün Almaniyanın Xarici İşlər Nazirliyinə məktub da ünvanlamışdır.
Əsirlikdən azad olunduqdan sonra həbs edilmiş Azərbaycan hərbçiləri barədə məsələnin şişirdilməsi və bundan
istifadə edərək “humanist qurum” imici qazanmağa uğursuz cəhdə heç bir əsas yoxdur. Çünki məsələ heç də
qeyd olunduğu kimi deyildir və əsirlikdən azad olunmuş bütün hərbçilər cinayət məsuliyyətinə cəlb
edilməmişdir. Bununla bağlı Dövlət Komissiyası ictimaiyyəti dəfələrlə məlumatlandırmışdır. Bir daha bəyan
edirik ki, münaqişə başlanandan indiyədək əsir və girovluqdan azad olunmuş 1396 azərbaycanlıdan yalnız 28
nəfər əsirlikdə törətdiyi konkret cinayət əməlinə görə məsuliyyətə cəlb edilmişdir. BİQ koordinatorunun
haqqında söhbət açdığı Anar Allahverdiyev isə ümumiyyətlə erməni əsirliyində olmamışdır. Bu şəxs sadəcə
qoşunların təmas xəttində xidmət keçərkən ermənilərlə əməkdaşlıq etdiyi üçün cinayət məsuliyyətinə cəlb
olunmuşdur.
Məsələ aydındır, bu qurum fəaliyyət göstərə bilmir və artıq onun haqqında yalnız keçmiş zamanda danışmaq
olar. Onun həmsədrlərindən çoxdandır ki, xəbər yoxdur. Yəqin anlayıblar ki, əsir-girov azad etməkdən, itkin
axtarmaqdan daha asan yol “insan haqlarını qorumaqdır”. Ermənistan üzrə koordinator bu ölkənin əsir-girov və
itkinlərin işi üzrə Dövlət Komissiyasının üzvü kimi fəaliyyət göstərir, Azərbaycan üzrə koordinator isə
vəziyyətdən çıxış yolunu çox güman ki, əsassız bəyanatlar verməklə gündəmdə qalmaqda görür.
AzərTAc
19 avqust 2009-cu il
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Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar
Dövlət Komissiyasının növbəti iclası keçirilmişdir
Sentyabrın 29-da Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Mədəniyyət Mərkəzində Əsir və itkin düşmüş, girov
götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının növbəti geniş iclası keçirilmişdir.
İclası giriş sözü ilə açan Dövlət Komissiyasının sədri Eldar Mahmudov Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə
qurumun tərkibinə təyin edilmiş yeni üzvləri təqdim etmişdir. Bildirilmişdir ki, Dövlət Komissiyasının iclasında
Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin (BQXK) və BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının Azərbaycandakı
nümayəndəliklərinin təmsilçiləri də iştirak edirlər.
Sədr Eldar Mahmudov qeyd etmişdir ki, son iclasdan keçən müddət ərzində Dövlət Komissiyasının beynəlxalq
əlaqələri genişlənmiş, itkin düşmüş şəxslərlə bağlı aparılan axtarış-araşdırma tədbirləri güclənmişdir. BQXKnin təklifi ilə “Ante Mortem Proqramı” üzrə imzalanmış Çərçivə Sazişinin əhəmiyyəti vurğulanmış, bu
istiqamətdə zəruri işlərin aparıldığı qeyd olunmuşdur.
Sonra Dövlət Komissiyasının İşçi qrupunun rəhbəri Firudin Sadıqov son iclasdan keçən müddətdəki fəaliyyətlə
bağlı hesabat məruzəsi ilə çıxış etmişdir. Bildirilmişdir ki, BQXK ilə keçirilmiş çoxsaylı görüşlərdə
“Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı itkin düşmüş şəxslər haqqında Ante Mortem
məlumatların toplanması və mərkəzləşdirilmiş şəkildə idarə olunması üzrə Çərçivə Sazişi”ndən irəli gələn
öhdəliklərin yerinə yetirilməsi üzrə məsələlər, itkinlərə dair siyahılardakı fərqin aradan qaldırılması,
əməkdaşlığın daha da səmərəli qurulması üçün təkliflər müzakirə olunmuşdur. Eyni zamanda, bu müddətdə əsir
və girov götürülmüş azərbaycanlıların və ermənilərin azad olunması istiqamətində danışıqlar aparılmışdır.
Hesabat dövründə Dövlət Komissiyası sədrinin keçirdiyi görüşlər, müxtəlif beynəlxalq tədbirlərdə - elmi
konfrans, seminar, simpozium, təlim kursları və digərlərində komissiya üzvlərinin iştirakı, problemin həlli ilə
bağlı aparılmış müzakirələr, bu qurum tərəfindən hazırlanmış elmi və elektron nəşrlər barədə ətraflı məlumat
verilmişdir.
Apreldə Londonda keçirilmiş Beynəlxalq Kitab Festivalı çərçivəsində Dövlət Komissiyası tərəfindən
hazırlanmış kitabların və CD-lərin Britaniya Milli Kitabxanasında, Parlamentdə və Oksford Universitetində
təqdimatının təşkil olunduğu vurğulanmışdır.
Qeyd olunmuşdur ki, hesabat dövründə itkin düşmüş şəxslərlə bağlı aparılan axtarış-araşdırma işləri daim diqqət
mərkəzində saxlanılır. Komissiyada olan məlumatların dəqiqləşdirilməsi və itkin düşmüş şəxslərin axtarışı ilə
əlaqədar müxtəlif dövlət orqanlarına və beynəlxalq təşkilatlara 1082 nəfər barədə sorğu göndərilmişdir.
Prezident Administrasiyasının hüquq-mühafizə orqanları ilə iş şöbəsindən daxil olmuş sorğuya əsasən, İnsan
Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsində ölkəmizin maraqlarını müdafiə edən vəkillər üçün məlumatlar elektron
formatda hazırlanaraq təqdim olunmuşdur.
Komissiyada və BQXK-da itkin düşmüş şəxs kimi qeydiyyata alınmış 932 şəxslə bağlı əldə olunmuş
məlumatlar təhlil edilmiş, sistemləşdirilərək məlumat bazalarına əlavə edilmişdir. Komissiyaya müraciət etmiş
243 itkinin yaxın qohumları İşçi qrupunda qəbul edilərək, onlara görülmüş işlər barədə ətraflı məlumat
verilmişdir. İtkin kimi qeydiyyatdan keçən 212 nəfərin taleyi müəyyən olunmuş və adları siyahıdan
çıxarılmışdır.
Hesabat dövründə əsir götürülmüş 2 Azərbaycan əsgəri və girov götürülmüş 1 mülki şəxs azad edilmiş, şəhid
olmuş 1 əsgərimizin meyiti qarşı tərəfdən alınaraq dəfn olunmaq üçün valideynlərinə verilmişdir. Qoşunların
təmas xəttində əsir düşmüş 5 Ermənistan hərbçisi və 1 mülki şəxs qarşı tərəfə qaytarılmışdır. Mənsub olduğu
dövlətin ərazisinə qayıtmaq istəməyən 1 Ermənistan hərbçisi BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının xətti
ilə üçüncü ölkəyə göndərilmişdir. Qeyd olunmuşdur ki, sentyabrın 1 - nə olan məlumata əsasən 1396 nəfər əsir
və girovluqdan azad olunmuş şəxs kimi Dövlət Komissiyasında qeydiyyatdan keçir.
Hesabat dövründə ölkə ərazisində keçirilmiş bir sıra tədbirlərin komissiya tərəfindən diqqət mərkəzində
saxlandığı, qurumun bu tədbirlərin təşkilatçısı və fəal iştirakçısı olduğu qeyd edilmişdir. Milli Məclisin İnsan
hüquqları komitəsində təşkil olunmuş “İtkin düşmüş şəxslər probleminin hüquqi tənzimlənməsi” mövzusunda
“dəyirmi masa”da, Ombudsman Aparatının təşkilatçılığı ilə keçirilmiş “Ekstremal şəraitdə uşaq hüquqlarının
müdafiəsi və milli insan hüquqları institutlarının rolu” mövzusunda beynəlxalq konfransda İşçi qrupu üzvlərinin
fəal iştirakı və məruzələrlə çıxışı təmin olunmuşdur. İclasda komissiya tərəfindən mövzu ilə bağlı çəkilmiş
sənədli və bədii sənədli filmlər, nəşrlər haqqında da ətraflı məlumat verilmiş, onların gənc nəslin vətənpərvərlik
tərbiyəsində mühüm əhəmiyyətə malik olduğu vurğulanmışdır.
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Dövlət Komissiyası tərəfindən hazırlanmış materialların xarici ölkələrdə yayılmasına xüsusi diqqət yetirildiyi
qeyd olunmuşdur. Belə ki, Dövlət Komissiyasının materiallar toplusu 1700 nüsxədə, 14 adda 10 min 380 ədəd
kitab, 10 adda 24 min 730 ədəd kompakt disk şəklində yayılmışdır.
Bundan başqa, ölkədə və xaricdə fəaliyyət göstərən kütləvi informasiya vasitələrində, eyni zamanda Dövlət
Komissiyasının rəsmi saytında müntəzəm olaraq Komissiyanın fəaliyyəti barədə məlumatlar yayılmış, görülmüş
işlər barədə müsahibələr verilmiş, məqalələr dərc olunmuş, soyqırımı, etnik təmizləmə, vandalizm, əsir, girov və
itkinlərlə bağlı həqiqətlərin ictimaiyyətə çatdırılması istiqamətində məqsədyönlü fəaliyyət göstərilmişdir.
Həmçinin internet şəbəkəsindən istifadə edilərək beynəlxalq təşkilatlar və informasiya agentlikləri ilə müntəzəm
yazışmalar aparılmış, müvafiq materiallar, o cümlədən video və fotofaktlar göndərilmişdir.
Hesabat məruzəsi ətrafında müzakirələrdə Komissiyanın üzvləri Bəkir Nəbiyev, Yaqub Mahmudov, Rəbiyyət
Aslanova, Xələf Xələfov çıxış edərək qurumun fəaliyyətinin qənaətbəxş olduğunu, görülən işlərin mühüm
əhəmiyyət kəsb etdiyini, cəmiyyətdə rəğbətlə qarşılandığını və beynəlxalq ictimaiyyətdə maraq doğurduğunu
bildirmişlər.
İclasda çıxış edən BQXK-nin Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri Tun Vandenhuv təmsil etdiyi qurumla
Dövlət Komissiyası arasında sıx əməkdaşlıq münasibətlərinin formalaşdığını vurğulamışdır. İtkin düşmüş, əsir
və girov götürülmüş insanlar barədə məlumatların toplanmasının çox ağır proses olduğunu vurğulayan BQXK
nümayəndəsi bu istiqamətdə göstərdikləri yardıma görə Azərbaycanın müvafiq orqanlarına minnətdarlığını
bildirmişdir.
İclasın gündəliyinə uyğun olaraq Baş Prokurorluq, Daxili İşlər və Milli Təhlükəsizlik nazirliklərinin birgə
istintaq-əməliyyat qrupunun rəhbəri Mehman Poladov görülən işlər barədə ətraflı məlumatla çıxış etmişdir.
M.Poladov bildirmişdir ki, Ermənistan Respublikasının silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunmuş Azərbaycanın
Dağlıq Qarabağ ərazisi və ona bitişik rayonlarda azərbaycanlılara qarşı soyqırımı, habelə başqa ağır cinayətlərin
araşdırılması məqsədilə 2003-cü il dekabrın 12-də yaradılmış birgə istintaq-əməliyyat qrupu tərəfindən istintaqəməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Aparılmış istintaq nəticəsində ağır cinayətlər, zorakılıqlar törətmiş erməni
millətindən olan xeyli sayda şəxsin təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb olunmaları barədə qərarlar çıxarılmış,
məhkəmələrin qərarına əsasən barələrində həbs qətimkan tədbirləri seçilmiş və axtarışları ilə əlaqədar müvafiq
sənədlər İnterpolun Milli Bürosuna göndərilmişdir. Erməni silahlı birləşmələrinin Xocalı şəhəri ilə bərabər digər
yaşayış məntəqələrində də yerli əhaliyə qarşı törətdikləri soyqırımı cinayətləri barədə konkret faktlarla dolğun
məlumat verilmişdir.
Qeyd olunmuşdur ki, əsir düşməyə görə Azərbaycan qanunvericiliyində cinayət təqibi nəzərdə tutulmur və belə
hallarla əlaqədar indiyədək əsirlikdən azad edilmiş heç bir əsgər cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmamışdır.
Cinayət məsuliyyətinə yalnız konkret cinayət törətmiş və əməlləri istintaqla tam sübuta yetirilmiş şəxslər cəlb
olunaraq ədalət mühakiməsinə verilir.
Sonra iclasda cari məsələlərə baxılmışdır. Komissiyanın üzvü, vaxtsız vəfat etmiş professor Rövşən
Mustafayevin xatirəsinin əbədiləşdirilməsi ilə bağlı müzakirələr aparılmışdır. Dövlət Komissiyasının katibi
Şahin Sayılov bu məsələ ilə bağlı təklifləri diqqətə çatdırmışdır.
Komissiyanın üzvləri Rəbiyyət Aslanova, Bəkir Nəbiyev, Xələf Xələfov, İsmayıl Ömərov, Elmar Qasımov,
Novruzəli Aslanov Rövşən Mustafayevin ictimai-siyasi və elmi fəaliyyəti haqqında danışmış, onu əsl
vətənpərvər insan, yorulmaz elm fədaisi, görkəmli filosof və siyasətşünas alim kimi xarakterizə etmişlər.
Bildirilmişdir ki, beynəlxalq terrorizmin tərkib hissəsi olan erməni terrorizminin və etnik korporasiya xarakteri
almış erməniliyin sülhə və sabitliyə, insan hüquq və azadlıqlarının təminatına ciddi təhlükə olması barədə R.
Mustafayevin rəhbərliyi altında aparılan məqsədyönlü araşdırmalar, müxtəlif dillərdə çap olunmuş elmi əsərlər,
keçirilmiş elmi-praktik konfranslar mühüm əhəmiyyət daşıyır.
İclasda R. Mustafayevin adının əbədiləşdirilməsi məqsədilə müvafiq təkliflər irəli sürülməsi barədə qərar qəbul
olunmuşdur.
Dövlət Komissiyasının iclasında Azərbaycan Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin
sərəncamına əsasən “Azərbaycan bayrağı” ordeni ilə (ölümündən sonra) təltif edilmiş Fərhad Rəhman oğlu
Atakişiyevə aid orden ölkə rəhbərinin tapşırığına əsasən Komissiyanın sədri Eldar Mahmudov tərəfindən ailəsinə
təqdim olunmuşdur. Eldar Mahmudov bildirmişdir ki, respublikamızın müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda
şəhid olmuş Fərhad Atakişiyevin qəhrəmanlığı dövlətimizin başçısı tərəfindən yüksək qiymətləndirilmişdir.
Xalqımız əmindir ki, işğal olunmuş torpaqlarımız Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanının qətiyyətli və
prinsipial siyasəti nəticəsində azad ediləcək və köçkünlər öz doğma ocaqlarına qayıdacaqlar.
Qəhrəmanın anası Dilarə Atakişiyeva göstərilən diqqət və qayğıya görə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyevə, komissiyanın sədrinə və üzvlərinə minnətdarlığını bildirmişdir.
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Sonda erməni əsirliyində olarkən qəhrəmanlıq göstərmiş Azərbaycan əsgərlərinə həsr edilmiş “Qarabağdır
Azərbaycan” filminin təqdimatı keçirilmişdir.
AzərTAc.

“Xalq qəzeti”.-2009.-1 oktyabr.-N 217.-S.4.
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Əsir və itkinlərin siyahısından 84 nəfərin adı çıxarılıb
Dövlət Komissiyası əsir əsgərlərimizin məktublarının açıqlanmasının əleyhinədir
Ötən il Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasına müraciət etmiş 178
itkinin yaxın qohumları İşçi qrupunda qəbul olunub, onlara yaxınlarının axtarışı ilə əlaqədar görülmüş işlər
barədə ətraflı məlumatlar verilib, itkin düşmə şəraitləri barədə əlavə məlumatlar alınaraq sənədləşdirilib.
Modern.az xəbər verir ki, Dövlət Komissiyasının İşçi Qrupunun məlumatına görə, 8 oktyabr 2008-ci il və 10
may 2009-cu il tarixlərində Ermənistan hərbçiləri tərəfindən əsir götürülmüş Azərbaycan əsgərləri - Həsənov
Rafiq Rəhman oğlu və Hacıyev Anar Xanbaba oğlunun da valideynləri Dövlət Komissiyasının İşçi Qrupunda
dəfələrlə qəbul olunub və onlara övladlarının azad olunması istiqamətində aparılan tədbirlər barədə ətraflı
məlumat verilib.
Eyni zamanda, valideynlərə bu məsələnin çox həssas xarakter daşıdığı, övladları barədə onların razılığı olmadan
və yoxlanılmamış, fərziyyələrə əsaslanan hər hansı məlumatların yayılmasının onların azad olunması prosesinə
mənfi təsir edəcəyi izah olunub, bununla bağlı onlara müvafiq tövsiyələr verilib. "Lakin valideynlər bu
tövsiyələrə çox zaman əməl etməyib, övladlarının əsirlikdən yalnız ailələrinə ünvanladıqları məktubları belə
açıqlayıblar ki, bu da beynəlxalq humanitar hüquq normalarına ziddir", - deyə Əsir və itkin düşmüş, girov
götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının İşçi Qrupu bəyan edib.
2009-cu ildə itkin düşmüş 35 vətəndaşın valideynləri tərəfindən Respublika Prezidentinə, Heydər Əliyev
Fonduna, Dövlət Komissiyasının sədrinə və digər dövlət orqanlarına ünvanlanmış ərizələrə baxıldığı, qaldırılmış
məsələlərin araşdırıldığı, görülmüş işlərlə əlaqədar Prezident Administrasiyasına, Heydər Əliyev Fonduna, digər
aidiyyəti orqanlara və vətəndaşlara məlumatlar verildiyi bildirilib.
İl ərzində itkin düşmüş və əsirlikdən azad olunmuş şəxslərlə bağlı müxtəlif dövlət orqanlarından və beynəlxalq
təşkilatlardan daxil olmuş 79 sorğu icra olunub.
Həmçinin, Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi ilə 25 görüş keçirilib, «Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi ilə bağlı itkin düşmüş şəxslər haqqında Ante Mortem məlumatların toplanması və mərkəzləşdirilmiş
şəkildə idarə olunması üzrə» çərçivə sazişindən irəli gələn öhdəliklərin yerinə yetirilməsi ilə bağlı məsələlər,
itkinlərin siyahıları arasındakı fərqin aradan qaldırılması, əməkdaşlığın daha da səmərəli qurulması üçün
təkliflər müzakirə olunub, görülmüş işlər nəzərdən keçirilib, o cümlədən il ərzində əsir və girov götürülmüş
azərbaycanlıların və ermənilərin azad olunması istiqamətində danışıqlar aparılıb.
İl ərzində Dövlət Komissiyasında itkin düşmüş şəxs kimi qeydiyyata alınmış, lakin Beynəlxalq Qızıl Xaç
Komitəsində qeydiyyatdan keçməyən 117 Azərbaycan vətəndaşı ilə bağlı materiallar toplanıb və
sistemləşdirilərək bu quruma göndərilib.
İtkin düşmüş şəxslərin axtarışı istiqamətində aparılmış araşdırmalar nəticəsində il ərzində Dövlət
Komissiyasında itkin kimi qeydiyyatdan keçən 84 nəfərin taleyi müəyyən olunub (2005-ci ildən ötən müddət
ərzində 930 nəfər), adları siyahıdan çıxarılıb. Onlardan 29 nəfərin sağ, 35 nəfərin döyüşlərin gedişində həlak
olduğu və yaxınları tərəfindən tanınaraq dəfn edildiyi, 13 nəfərin adının siyahıda təkrar keçdiyi, 7 nəfərin isə
münaqişə bölgəsindən kənarda itkin düşdüyü müəyyənləşdirilib. Həmçinin, araşdırmalar zamanı 7 nəfərin
döyüşlərin gedişində itkin düşməsi faktı aşkar edilib, adları müvafiq siyahıya salınıb.
1 dekabr 2009-cu il tarixə olan məlumata görə, 4133 nəfər itkin düşmüş, 1396 nəfər əsir və girovluqdan azad
olunmuş şəxs kimi Dövlət Komissiyasında qeydiyyatdan keçir.
Araşdırmalar nəticəsində Dövlət Komissiyasında itkin düşmüş şəxs kimi qeydiyyata alınmış 44 nəfərin
Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunmuş ərazilərdə sağ-salamat qalması və əsir-girov
götürülməsinin ehtimal olunduğu müəyyənləşdirilib. Bu faktlar, o cümlədən itkin düşmüş şəxslərlə bağlı
aparılmış axtarış-araşdırma tədbirlərinin nəticəsi olaraq 119 şəxs barədə ümumiləşdirilmiş arayışlar tərtib edilib.
Dövlət Komissiyasında olan məlumatların dəqiqləşdirilməsi və itkin düşmüş şəxslərin axtarışı ilə əlaqədar
müxtəlif dövlət orqanlarına və beynəlxalq təşkilatlara 576 nəfər barədə sorğular göndərilib. Bu kateqoriyadan
olan 983 nəfərin «şəxsi iş»i yaradılıb.
Dövlət Komissiyasında və Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsində itkin düşmüş şəxs kimi qeydiyyata alınmış 322
şəxslə bağlı verilmiş sorğulara əsasən daxil olmuş cavablar, əldə olunmuş digər məlumatlar (o cümlədən, anket
məlumatlar), təhlil edilib və sistemləşdirilərək müvafiq bazalara əlavə edilib, həmçinin onlara aid «şəxsi
iş»lərdə toplanıb.
Beynəlxalq təşkilatlardan təqdim olunmuş məlumatlara əsasən itkin düşdüyü bildirilən ermənilərlə də bağlı
Dövlət Komissiyasının İşçi Qrupunda cari il ərzində araşdırma işi davam etdirilib. Belə ki, 38 nəfər barədə
məlumatlar araşdırılıb, arayışlar tərtib olunub.
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"Azərbaycanda erməni əsirlər qalmayıb"
Şahin Sailov: "4133 vətəndaşımız isə itkindir"
Bu gün Ermənistanda çoxsaylı Azərbaycan vətəndaşı əsir və girov saxlanılır. Onlarla bağlı Azərbaycanın
müxtəlif QHT-ləri müxtəlif rəqəmlər açıqlayırlar ki, bu da ümumi işə zərər verir.
Minlərlə itkinin taleyinə hələ də aydınlıq gətirilməyib. Bu istiqamətdə irəliləyiş olması üçünsə Əsir və İtkin
Düşmüş, Girov Götürülmüş Vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyası (ƏİDGGVDK) ilə Beynəlxalq Qırmızı
Xaç Komitəsi (BQXK) "Anti Morte" proqramını həyata keçirirlər. Bu və digər məsələlərə "Həftə içi"nə
müsahibəsində həmin komissiyanın katibi Şahin Sailov aydınlıq gətirdi.
- Əsir və İtkin Düşmüş, Girov Götürülmüş Vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyası bu istiqamətdə işini
davam etdirir. Toplanmış materiallar sistematik qaydada dövlət komissiyasının bazasına ötürülür.
- BQXK-nın azərbaycanlı əsirlərlə bağlı tutduğu mövqe dövlət komissiyasını qane edirmi?
- Bizim bu qurumdan başqa rıçaqımız yoxdur. Yeganə ümidimiz Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinədir.
Bundan başqa nə əlacımız var ki? Bu qurum əsirlərin alınıb-verilməsinə vasitəçilik edir.
Komissiya ilə Qırmızı Xaçın işi normaldır və biz əməkdaşlığımızı yüksək qiymətləndiririk. Erməni kimisə
vermirsə və bu səbəbdən də BQXK əsiri alıb gətirə bilmirsə, burada günahkar Qırmızı Xaç deyil. Erməni danır,
yalan danışır, bizim əsir və girovluqda adamlarımızın olmadığını deyir. Əsiri qaytarmırlarsa, Qırmızı Xaç
Komitəsi dava ilə onu alıb gətirə bilməz.
- Hazırda bizim Ermənistanda nə qədər əsir saxlanılan vətəndaşımız var?
- İndiyə qədər komissiyanın rəsmi məlumatında 783 nəfərin adı gedirdi. Bu rəqəmlər bir az da artacaq. Çünki
bizdə əlavə axtarış işləri gedəndən sonra 80-100 nəfər barədə yeni məlumatlar alınıb ki, bunlar da əsirlikdə,
girovluqda olublar. Həmin insanları görənlər var. İndi həmin istiqamətdə iş gedir və yaxın günlərdə biz rəsmi
rəqəmləri açıqlayacağıq. 80-100 insanın da əsir və girovluqda olması faktını təsdiqləyən mənbələr toplanır. Bu
məsələ ilə bağlı bir neçə mənbəyə istinad edilir. Yəni kimin, nə vaxt, harada görünməsi qeydə alınır. Ona görə
də rəqəm bir az da dəyişiləcək.
- Dövlət komissiyası QHT-lər və digər beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq edirmi?
- Dövlət Komissiyası iş istiqamətindən asılı olmayaraq QHT-lərin hər biri ilə işləməyə hazırdır. Hansı QHT əsir
və girov problemlərinə nə vaxt toxunmaq istəsə, biz onlara kömək edə bilərik. Yəni qapılarımız hər bir QHT-nin
üzünə açıqdır. İndiyə qədər də kömək etmişik, materiallar vermişik, QHT-lər xaricə gedəndə bizim
materiallardan istifadə edirlər, aparıb orada yayırlar.
- Bəs itkinlərlə bağlı nə yenilik var? Onlarla bağlı statistik rəqəmlərdə dəyişikliklər çoxdurmu?
- 4-5 il bundan əvvəl 5 min nəfərə yaxın itkinimiz qeydiyyatda idi. Dəqiq rəqəm 4800 idi. İtkinlərin
siyahılarının dəqiqləşdirilməsi ilə bağlı araşdırma gedib, təmizləmə işi aparılıb. Hazırda bu rəqəm 4133-ə enib.
Orada bəziləri həyatdan köçüb, bəziləri girovluqdan qayıdıb, amma siyahıda adı dünənə qədər itkin kimi
axtarışda idi. Bəzilərinin valideynləri ilə görüşlər olub. Onların həyatdan köçənlərinin qəbirləri var. Biz bu işləri
davamlı olaraq görür və dəqiqləşdirmə aparırıq. Siyahılar tutulandan sonra dövlət komissiyasının sədrinə
məruzə olunur ki, bu adamların taleyi müəyyənləşdirilib. Sədrin icazəsi ilə həmin adamlar məlumat bazasından
çıxarılır. Təzə adamlar da nəzərimizə düşəndə siyahıya əlavə edirik. Bunun nəticəsində rəqəmlər daim artır və
azalır. Təbii ki, artım az gedir. Siyahıdan çıxarılanlar artanlara nisbətən daha çoxdur. Ola bilsin ki, itkin kimi
siyahıda olan adamlar Rusiya və başqa ölkələrə işləməyə gediblər. Xocalı faciəsi baş verəndə 8 ailə tamamilə
yer üzündən silinmişdi. Elə ailələr olur ki, onların üzvləri qalmır. Ya da uşaqları ailə üzvlərindən heç kimin
qalmadığını gördükdə vətəni tərk edir. Belə adamlardan isə heç kimin xəbəri olmur. 10 ildən sonra biz belə
şəxsləri hardansa tapırıq və siyahıdan çıxarırıq. Təmizləmə işi daim getdiyi üçün rəqəmlər dəyişir. Ona görə də
ildə bir və ya iki dəfə yenilənmiş rəsmi rəqəmləri açıqlayırıq.
- Komissiya itkin düşmüş şəxslərlə bağlı beynəlxalq təşkilatlara 1000-dən artıq sorğu göndərib. Bu
sorğular nəticə verirmi?
- Çalışırıq bu məsələni beynəlxalq aləmin diqqətinə çatdıraq. Bununla da bizim bazamız hazırlanır ki, gələcəkdə
Azərbaycan beynəlxalq məhkəmələrə müraciət edəndə müsbət dividentlər əldə etsin. Heç olmasa ölənlərin
qalıqlarını alıb Azərbaycana gətirməyə nail olaq. Bu da ailələr üçün təsəlli sayılır. Bu istiqamətdə də iş aparılır
ki, heç olmasa bu məsələyə aydınlıq gətirilsin. Bir var ki, valideynlər ömür boyu itkin kimi övladlarının
həsrətini çəksinlər. Bir də var, heç olmasa övladlarının məzarlarını ziyarət edə bilsinlər. Yəni bu gün ciddi
nəticələr olmasa da, sabah nə isə əldə edə bilərik. Dövlət komissiyasında belə bir material var. Bir ana digərini
xoşbəxt sayır ki, onun övladının məzarı mövcuddur. Bayramlarda gedib onu ziyarət edə bilir. İtkinlərin taleyinə
aydınlıq gətirilməsi bu istiqamətdə irəliləyişdir.
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- Azərbaycanda erməni əsirlər var?
- Bizdə olan əsirlər təzə gələnlərdir. Başqaları isə yoxdur. Onlar "hamının-hamıya prinsipi" ilə 1992 - 94-cü
illərdə dəyişdirilib. Bundan sonra isə Azərbaycanda erməni əsirlər qalmayıb.
- Amma onların iddiası var ki, Azərbaycanda erməni əsirlər saxlanılır...
- Təbii ki, onlar guya burada erməni əsirlərin saxlanmasını iddia edirlər. Çünki məlumat dəqiq deyil. Ola bilsin
ki, bəzi erməniləri Azərbaycanda görüb gedənlər olub. Sonradan dünyasını dəyişiblər. Burada 1 erməni var idi,
öləndən sonra Qaradağ rayonu ərazisində dəfn olundu. O, kimsəsizlər dəfn olunan yerdə basdırılıb. Dövlət
komissiyası onu dəfn edən adamı da axtarıb tapdı. Sonradan məlum oldu ki, məzar itib. Müharibə davam edəndə
o, yaralı əsir düşmüşdü və Qobustan təcridxanasında saxlanılırdı. BQXK nümayəndələrinin iştirakı ilə Qaradağ
məzarlığına baxış keçirsək də, məzarın yerini tapa bilmədik. Orada onu tapmaq üçün heç olmasa 10 qəbir
açılmalı, identifikasiya getməli, genetik analiz aparılmalıydı. Bu da çox baha başa gəlir. Nə vaxtsa ermənilərlə
münasibətimiz düzələndə, onlarla birlikdə həmin erməninin məzarını axtarıb-tapmaq olar. Belə şeylər olub.
Həmin ermənini qarşı tərəfə vermədiyimizə görə hesab edirlər ki, bizdədir. Belə hallarla biz də qarşılaşırıq.
Konkret məlumat olmadığı üçün ya ölüsünü, ya da dirisini tələb edirik.
- "Anti Morte" layihəsini uğurlu hesab etmək olar?
- "Anti Morte" fransız sözüdür. İnsanın ölənə qədərki taleyinin dəqiqləşdirilməsi deməkdir. Bu proqramın üstün
cəhəti ondadır ki, insan haqqında anadan olandan itdiyi vaxta qədər bütün məlumatlar toplanır. Onun bədən
quruluşu, bədənində olan sınıqlar, diş sümüyü, çənəsində olan əlamətlər, xalların sayı və onun haqqında
ümumiyyətlə hər bir element toplanır. Bu məlumatlar hər iki tərəfdən əldə olunur. Ermənistan tərəfi də BQXK
ilə müqavilə bağlayıb, bizdə də bu iş gedir. Sülh əldə ediləndən sonra kütləvi dəfn yerlərində qazıntı işləri
aparılanda həmin faktlar şəxsin tanınmasında böyük rol oynayacaq. İnsanların saçını, dırnaqlarını götürüb
onların kimliyini öyrənmək olacaq. BQXK bu təcrübədən Yuqoslaviyada geniş istifadə edib. Orada minlərlə
adamın taleyinə "Anti Morte" proqramı vasitəsilə aydınlıq gətirilib. Bu proqram layihəsi bizə 2 ilə qədər
öyrədildi. Müsbət və mənfi tərəfləri ölçülüb-biçildi. Orada bizim razı olmadığımız bəndlər var idi. Onun
müddəaları Azərbaycanın mentalitetinə uyğunlaşdırıldı. Uzun proses həyata keçiriləndən sonra BQXK ilə
dövlət komissiyası arasında bu saziş imzalandı. Bu istiqamətdə iş normal aparılır. Ağır işlər isə hələ qarşıdadır.
- Bu proqramı istəməyənlər də var idi. İtkinlərin yaxınları layihə ilə bağlı müqavilə bağlananda narazılıq
edirdilər. Bunu isə ümidlərinin üstündən xətt çəkilməsi ilə əlaqələndirirdilər...
- Təbii ki, ümid həmişə olur. İtkin düşmüşün valideynləri övladlarını sağ gözləyirlər. Kim istəyər ki, övladının
və ya yaxınlarının cəsədlərinin qalıqları gətirilsin. Amma bu həyatdır. İnsan ölübsə, onun cəsədinin gətirilməsi
daha yaxşıdır, nəinki orada qalması. Təbii ki, ana övladının sağ-salamat qayıtmasını arzulayar. Hər halda, bu
həqiqətlə barışmaq lazımdır. "Anti Morte" proqramı 1 və ya 5 illik iş deyil, uzunmüddətli proqramdır. Hələ
1941 - 45-ci illərdəki müharibədən qalmış oxşar problemlər indiyə qədər həll olunur. Onların məzarları tapılır
və vətənlərinə köçürülür.
Əli Zülfüqaroğlu

“Həftə içi”.-2010.-10 fevral.-N.24.-S.1, 3.
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Azərbaycan həqiqətlərinin yayılmasında ictimaiyyətin roluəvəzsizdir
Bakı, 23 fevral (AzərTAc). Fevralın 23-də Əsir və İtkin Düşmüş, Girov Götürülmüş Vətəndaşlarla əlaqədar
Dövlət Komissiyasının və Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun (AMİ) birgə təşkilatçılığı ilə “Vətənpərvərlik
tərbiyəsinin formalaşmasında və Azərbaycan həqiqətlərinin yayılmasında ictimaiyyətin rolu” mövzusunda
respublika konfransı keçirilmişdir.
Konfransı giriş sözü ilə açan AMİ-nin rektoru, professor Aqiyə Naxçıvanlı tədbirin əhəmiyyətini qeyd etmişdir.
Bildirmişdir ki, məqsəd Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zamanı ermənilər tərəfindən
törədilmiş soyqırımı, etnik təmizləmə, terror və digər antibəşəri cinayətlər, o cümlədən əsir və girovlarla
münasibətdə beynəlxalq hüquq normalarının vəhşicəsinə pozulması ilə bağlı faktların ictimaiyyətin, xüsusən
tələbə gənclərin diqqətinə çatdırılmasıdır.
AMİ-nin dekanı Telman Haqverdiyev Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq-Qarabağ münaqişəsinin tarixi və
xarakteri barədə məlumat vermişdir.
Dövlət Komissiyası İşçi Qrupunun rəhbəri Firudin Sadıqov Azərbaycanda 4 min 133 nəfərin itkin düşmüş şəxs
kimi qeydiyyatda olduğunu bildirmişdir. F.Sadıqov demişdir ki, Xocalı soyqırımı zamanı 190 nəfərdən artıq
itkin düşmüş şəxs kimi qeydə alınmışdır. Lakin bu, onların dəqiq sayı deyildir. Hazırda Dövlət Komissiyası
müxtəlif mənbələrdən məlumatlar toplayaraq itkin düşmüş vətəndaşlarımızın axtarışı istiqamətində ardıcıl
fəaliyyət göstərir.
Milli Təhlükəsizlik və Daxili İşlər nazirliklərinin, Respublika Prokurorluğunun birgə istintaq-əməliyyat
qrupunun rəhbəri Mehman Poladov bildirmişdir ki, ermənilərin Azərbaycanın Xocalı şəhərində, Qaradağlı,
Meşəli, Bağanıs Ayrım və digər kəndlərimizdə törətdikləri vəhşiliklərlə bağlı 286 nəfərin insanlıq əleyhinə
cinayətlərdə günahkar bilinərək, təqsirləndirilən şəxs qismində məsuliyyətə cəlb olunması üçün qərar qəbul
edilmişdir.
İstintaq qrupunun rəhbəri demişdir ki, Xocalı soyqırımı ilə bağlı 38 şəxs barəsində həbs qərarı çıxarılmış və
onlar beynəlxalq axtarışa verilmişdir. Hazırda bu istiqamətdə əməliyyat işləri davam etdirilir.
Tədbirdə ermənilərə qarşı igidliklə döyüşmüş, yağı düşmən tərəfindən ağlasığmaz işgəncələrlə qətlə yetirilmiş
Fərhad Atakişiyevə həsr olunmuş “Qarabağdır Azərbaycan” filmi nümayiş etdirilmişdir.
AzərTAc
23 fevral 2010-cu il
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Söz verirəm ki, sifarişinizi lazımi yerlərdə səsləndirəcəyəm
BMT Baş Katibinin müavini bunu məcburi köçkünlərə vəd etmişdir
Avropa Şurasının qadınlar və kişilər arasında bərabərlik məsələlərinə məsul nazirlərinin VII konfransında iştirak
etmək üçün ölkəmizə gəlmiş BMT baş katibinin müavini xanım Aşa Rouz Migiro Binəqədi rayonunda
İdarəetmə və Texnologiya Kollecinin 1 nömrəli yataqxanasında məskunlaşmış məcburi köçkünlərlə
görüşmüşdür.
Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi sədrinin müavini Gəray Fərhadov qonağa
məlumat vermişdir ki, burada 125 ailə, başqa sözlə, 618 nəfər müvəqqəti məskunlaşmışdır. O xüsusi
vurğulamışdır ki, ötən illər ərzində yataqxanadakı ailələr böyüsə də, onların vəziyyəti dəyişməz qalır.
Xocavənd rayonunun Qaradağlı kəndindən məcburi köçkün Gülsüm Alışova qonağın diqqətinə çatdırmışdır ki,
doğma torpaqlarda yaxınlarımızın ruhları bizdən nigarandır. Biz yurdumuza qayıtmaq istəyirik. Xahiş edirəm
haqq səsimizi dünya ictimaiyyətinə çatdırın. Münaqişənin sülh yolu ilə həllinə tərəfdarıq. Amma danışıqlar
nəticə verməsə, silaha sarılıb torpaqlarımızı işğaldan azad edəcəyik. Biz öz torpağımızı istəyirik, özgə
torpaqlarında gözümüz yoxdur.
Aşa Rouz Migiro demişdir:
-Münaqişənin sülh yolu ilə həlli istəyinizi alqışlayıram. Söz verirəm ki, sifarişinizi lazımi yerlərdə
səsləndirəcəyəm.
İki nömrəli evtikmə kombinatının ərazisində yeni salınmış kompleksdə qonağı Baş nazirin müavini,
“Dövlətqaçqınkom”un sədri Əli Həsənov qarşılamışdır.
Əli Həsənov Aşa Rouz Migironun diqqətinə çatdırmışdır ki, qaçqınların və məcburi köçkünlərin problemlərinin
həlli dövlətimiz üçün bir nömrəli məsələdir. Təsadüfi deyildir ki, Dövlət Neft Fondu yaranandan sonra
qaçqınların və məcburi köçkünlərin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün fonddan 850 milyon ABŞ dolları
ayrılmışdır. Respublikanın regionlarında yeni qəsəbələr salınır, son zamanlar isə paytaxtda çoxmənzilli binalar
tikilir. Beş-altı ildə 17 min mənzil istifadəyə verilmiş, onlara 100 min nəfər məcburi köçkün yerləşdirilmişdir.
Artıq yataqxanalardan köçürülmə prosesi başlanmışdır.
BMT baş katibinin müavini məcburi köçkünlərlə görüşmək imkanı yaradıldığı üçün minnətdarlığını
bildirmişdir. Demişdir ki, BMT-nin baş katibi Təhlükəsizlik Şurasının münaqişənin həllinə dair bütün
qətnamələri dəstəkləyir.
Cəbrayıl rayonundan məcburi köçkün Elşən Həsənəliyevin yeni mənzilində açılmış çay süfrəsi arxasında həyat
yoldaşı İlahə xanım qonağa demişdir ki, həm özümüz, həm də doğma torpaqlardan uzaqda dünyaya gəlmiş
övladlarımız o yerlərə qayıtmaq arzusundayıq.
Əli Həsənov BMT baş katibinin müavininin diqqətinə çatdırmışdır ki, bu mənzillər məcburi köçkünlərə
müvəqqəti verilmişdir.
Baş nazirin müavini münaqişənin tarixi, nəticələri, regionda vəziyyət, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin həlli ilə əlaqədar danışıqların gedişi, bu danışıqlarda Azərbaycan rəhbərliyinin mövqeyi barədə
məlumat vermişdir.
Aşa Rouz Migiro bildirmişdir ki, Azərbaycan rəhbərliyinin münaqişənin həllinə yönəlmiş səylərini
dəstəkləyirəm.
AzərTAc
25 may 2010-cu il
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Əsir və girov azərbaycanlılarla bağlı yeni sayt yaradılır
Jurnalist Araşdırmaları Mərkəzi (JAM) yeni layihənin iclasına başlayıb. Mərkəzin Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti yanında Qeyri-hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə yardımı ilə “Əsir və girov
azərbaycanlılara qarşı insanlığa sığmayan davranışlar barədə beynəlxalq ictimaiyyətin məlumatlandırılması”
adlı yeni layihəsi 3 ay davam edəcək. Bu barədə mətbuata layihənin koordinatoru Seymur Verdizadə məlumat
verib. Seymur Verdizadə bildirib ki, layihə çərçivəsində Azərbaycan və ingilis dillərində erməni vəhşiliyindən
bəhs edən sayt yaradılacaq. ”Əməkdaşlarımız artıq vaxtilə erməni əsirliyində və girovluğunda olan şəxslərlə
görüşlərə başlayıb. Erməni vandalizminin bariz nümunəsi olan xeyli material toplamışıq. İnanırıq ki, saytın
fəaliyyətə başlaması beynəlxalq aləmdə ermənilərin ifşasını daha da sürətləndirəcək”.

“525-ci qəzet”.-2010.-29 oktyabr.-N.199.-S.3.
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Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar
Dövlət Komissiyasının iclası keçirilmişdir
Yanvarın 26-da Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının
ötənilki fəaliyyətinin yekunlarına həsr edilmiş iclası keçirilmişdir.
Tədbiri giriş sözü ilə açan Dövlət Komissiyasının sədri Eldar Mahmudov qeyd etmişdir ki, ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi hələ də öz həllini tapmamışdır və müharibə vəziyyəti davam edir. Ötən
il Ermənistan hərbçilərinin hücumunu dəf edərkən şəhid olmuş hərbçilərimizin meyitlərinin uzun müddət
qaytarılmaması ilə bağlı hadisəni xatırladan sədr vurğulamışdır ki, bu, həmin ölkənin beynəlxalq humanitar
hüquq normalarına əməl etmədiyini bir daha təsdiqləyir.
Qeyd olunmuşdur ki, Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin ciddi səyləri nəticəsində şəhid
hərbçilərimizin meyitləri Ermənistandan alınmışdır. Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə onların xatirəsinə həsr
olunmuş vida mərasimi keçirilmişdir.
Sədr iclasın gündəliyinə dair məlumat verdikdən sonra Dövlət Komissiyasının 2010-cu ildəki fəaliyyəti barədə
işçi qrupun rəhbəri Firudin Sadıqov hesabat məruzəsi ilə çıxış etmişdir. Bildirilmişdir ki, son iclasdan keçən
müddətdə Dövlət Komissiyasının beynəlxalq əlaqələri daha da genişlənmiş, itkin düşmüş şəxslərlə bağlı
aparılan axtarış-araşdırma tədbirləri gücləndirilmişdir. 2010-cu il dekabrın 1-nə olan məlumata görə, Dövlət
Komissiyasında qeydiyyatdan 4048 nəfər itkin düşmüş, 1399 nəfər əsir və girovluqdan azad olunmuş şəxs kimi
keçir.
Komissiyada olan məlumatların dəqiqləşdirilməsi və itkin düşmüş şəxslərin axtarışı ilə əlaqədar müxtəlif dövlət
orqanlarına və beynəlxalq təşkilatlara 923 nəfər barədə 1412 sorğu göndərilmişdir. Komissiyada və BQXK-də
itkin düşmüş şəxs kimi qeydiyyata alınmış 588 şəxslə bağlı cavablar təhlil edilmiş və sistemləşdirilərək müvafiq
bazalara əlavə edilmişdir. Müxtəlif dövlət orqanlarından və beynəlxalq təşkilatlardan daxil olmuş 110 sorğu icra
olunmuş, əlaqədar orqanlara cavablar göndərilmişdir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə
əlaqədar informasiya mübarizəsində hücum taktikasına dair tövsiyələrinə uyğun olaraq, hesabat dövründə
müxtəlif beynəlxalq tədbirlərdə - elmi konfrans, seminar və simpoziumlar, habelə komissiya üzvlərinin gördüyü
digər işlərdə problemin həlli ilə bağlı aparılmış müzakirələr, qurum tərəfindən hazırlanmış elmi və elektron
nəşrlər barədə ətraflı məlumat verilmişdir.
Hesabat məruzəsi ətrafında müzakirələrdə Komissiyanın üzvləri Yaqub Mahmudov, Xələf Xələfov, Rəbiyyət
Aslanova və başqaları çıxış edərək qurumun fəaliyyətinin qənaətbəxş olduğunu, görülən işlərin mühüm
əhəmiyyət kəsb etdiyini, ölkə və beynəlxalq ictimaiyyətdə maraq doğurduğunu bildirmişlər.
Komissiyanın katibi Şahin Sayılov və Azərbaycan Qırmızı Aypara Cəmiyyətinin sədri Novruzəli Aslanov
"Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı itkin düşmüş şəxslər haqqında Ante Mortem
məlumatların toplanması və mərkəzləşdirilmiş şəkildə idarə olunması üzrə çərçivə Sazişi"nin icrası ilə bağlı
görülmüş işlər və qarşıda duran vəzifələr barədə məlumat vermiş, müzakirələr aparılmışdır.
Sonra BQXK ilə Dövlət Komissiyası arasında BQXK tərəfindən irəli sürülmüş "Ante Mortem/Post Mortem
məlumat bazasının istifadəsi" üzrə proqram təminatı Müqaviləsi imzalanmışdır.
İclasda müzakirə olunan məsələlərlə bağlı müvafiq qərarlar qəbul edilmişdir.
“Xalq qəzeti”.-2011.-28 yanvar.-N 20.-S.5.
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Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşların problemləri
dövlətin diqqət mərkəzindədir
Yanvarın 26-da Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının
ötənilki fəaliyyətinin yekunlarına həsr edilmiş iclası keçirilmişdir. Komissiyanın iclasında Beynəlxalq
Qızıl Xaç Komitəsinin (BQXK) Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbəri xanım Şerin Pollini və qurumun
müdafiə məsələləri üzrə əlaqələndiricisi xanım Silvi Qrenişer də iştirak etmişlər.
Tədbiri giriş sözü ilə açan Dövlət Komissiyasının sədri Eldar Mahmudov bildirmişdir ki, ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi hələ də öz həllini tapmamışdır və müharibə vəziyyəti davam edir. Bu
isə əsir və girov kimi humanitar problemin, insan taleyi və iztirablarının davam edəcəyi baxımından ciddi
narahatlıq doğurur. Ötən il Ermənistan hərbçilərinin hücumunu dəf edərkən şəhid olmuş hərbçilərimizin
meyitlərinin uzun müddət qaytarılmaması ilə bağlı böyük ictimai rezonans doğurmuş hadisəni xatırladan sədr
Eldar Mahmudov vurğulamışdır ki, bu, həmin ölkənin beynəlxalq humanitar hüquq normalarına əməl
etmədiyini bir daha təsdiqləyir.
Hadisə baş verən andan bu məsələ Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş
Komandanı cənab İlham Əliyevin daim diqqət mərkəzində olmuş, şəhid hərbçilərimizin meyitlərinin alınması
ilə bağlı dövlətimizin başçısı tərəfindən bütün göstəriş və tapşırıqlar verilmişdir. Ölkə rəhbərinin ciddi səyləri
nəticəsində Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Həştərxan Bəyannaməsinə uyğun olaraq,
noyabrın 6-da şəhid hərbçilərimizin meyitləri Ermənistandan alınmışdır. Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə
onların xatirəsinə həsr olunmuş vida mərasimi keçirilmişdir.
Ötən ilin aprel ayında komissiyanın sədri Eldar Mahmudov Dövlət Komissiyasının dəvəti ilə respublikamızda
səfərdə olmuş, hazırda Kiyev Milli Aviasiya Universiteti Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunun Beynəlxalq
hüquq kafedrasının müdiri, MDB Antiterror Mərkəzinin koordinatoru general-mayor Antipenko Vladimir
Fyodoroviç və göstərilən təhsil müəssisəsinin professoru olan soydaşımız Quliyev Arif Cəmili qəbul etmişdir.
Görüş zamanı qonaqlara Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının
yaranması zərurəti və keçdiyi yol barədə ətraflı məlumat verilmişdir. Bildirilmişdir ki, Ermənistanın
Azərbaycana ərazi iddialı təcavüzü zamanı işğalla yanaşı, digər beynəlxalq hüquq normaları da pozulmuşdur.
Dövlət Komissiyasının sədri 24 noyabr 2010-cu il tarixdə Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin Azərbaycandakı
Nümayəndəliyinin başçısı xanım Şerin Pollinini də qəbul etmişdir. Görüşdə 4 noyabr və 6 noyabr 2010-cu il
tarixlərdə qoşunların təmas xəttində keçirilmiş əməliyyatlar - meyitlərin qarşılıqlı verilməsi, girovun azad
olunması, eyni zamanda Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi tərəfindən hər iki tərəfdə saxlanılan əsir və girovlara
başçəkmələr haqqında, Azərbaycan Respublikası ərazisində mövcud olan cəzaçəkmə müəssisələrində və istintaq
təcridxanalarında saxlanılan şəxslərin vəziyyətinin yoxlanılması ilə bağlı saziş barədə, Ante Mortem
məlumatların toplanması və mərkəzləşdirilmiş şəkildə idarə olunması üzrə çərçivə sazişi ilə bağlı işin gedişi
müzakirə olunmuşdur.
Ümumiyyətlə, ötən il Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi ilə 30-a yaxın görüş keçirilmiş, "Ermənistan-Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı itkin düşmüş şəxslər haqqında Ante Mortem məlumatların toplanması və
mərkəzləşdirilmiş şəkildə idarə olunması üzrə" çərçivə sazişindən irəli gələn öhdəliklərin yerinə yetirlməsi ilə
bağlı məsələlər, itkinlərin siyahıları arasındakı fərqin aradan qaldırılması, əməkdaşlığın daha da səmərəli
qurulması üçün təkliflər müzakirə olunmuş, görülmüş işlər nəzərdən keçirilmiş, o cümlədən il ərzində əsir və
girov götürülmüş azərbaycanlıların və ermənilərin azad olunması, həmçinin meyitlərin qaytarılması
istiqamətində danışıqlar aparılmışdır.
Azərbaycan Respublikasının təşəbbüsü ilə BMT-nin İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissarılığı tərəfindən qəbul
olunmuş "İtkin düşmüş şəxslər" adlı ARES63183 saylı Qətnamə ilə bağlı İnsan Hüquqları Şurasının müvafiq
sessiyasında və Baş Assambleyanın 65-ci sessiyasında Baş katib tərəfindən dolğun məruzənin təqdim olunması
üçün adıçəkilən qətnamənin həyata keçirilməsi barədə ətraflı məlumat hazırlanaraq Azərbaycan Respublikasının
Xarici İşlər Nazirliyinə təqdim edilmişdir. Qətnamə bu il BMT tərəfindən qəbul olunmuşdur.
Dövlət Komissiyasının beynəlxalq təşkilatlarla apardığı danışıqlar nəticəsində 2-3 mart 2010-cu il tarixdə gecə
vaxtı yolu azaraq Ermənistan Respublikasının ərazisinə keçmiş və bu ölkə hərbçilərinin atəşi nəticəsində həlak
olmuş Qazax rayon sakinləri - 1982-ci il təvəllüdlü Hüseynov Həsən Hüseyn oğlu və 1983-cü il təvəllüdlü
Namazov Sakit Şərif oğlunun nəşləri 3 aprel 2010-cu il tarixdə qarşı tərəfdən alınmışdır.
Qazax rayonu istiqamətində 8 oktyabr 2008-ci il tarixdə əsir götürülmüş, Azərbaycan Ordusunun əsgəri, 1989cu il təvəllüdlü Həsənov Rafiq Rəhman oğlu 7 aprel 2010-cu il tarixdə azad edilərək Azərbaycan
Respublikasının Müdafiə Nazirliyinə təhvil verilmişdir.
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Hər iki proses Ermənistan Respublikasının Naxçıvan Muxtar Respublikası Sədərək rayonu ilə sərhəd ərazisində
Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin vasitəçiliyi ilə həyata keçirilmişdir.
Bundan başqa, Azərbaycan Respublikasının, Ermənistan Respublikasının və Rusiya Federasiyası
prezidentlərinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsinə dair 27 oktyabr 2010-cu il tarixli birgə
Bəyanatına uyğun olaraq, tərəflər arasında qarşılıqlı olaraq 4 meyitin qaytarılması və bir nəfər mülki şəxsin azad
olunması həyata keçirilmişdir. Proseslər 4 noyabr və 6 noyabr 2010-cu il tarixlərdə Ermənistan-Azərbaycan
qoşunlarının təmas xəttində, cəbhənin Qazax və Ağdam rayonu istiqamətlərində aparılmışdır.
Hazırda Azərbaycan Respublikasının ərazisində cəmi 12 nəfər, o cümlədən 6 Ermənistan hərbçisi, 5 nəfərdən
ibarət bir erməni ailəsi və bir erməni mülki şəxs saxlanılır. Həmin şəxslər Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin
qeydiyyatındadırlar və mandatına uyğun olaraq bu təşkilat onlara istənilən vaxt baş çəkə bilir.
Hazırda Ermənistanda saxlanılan iki Azərbaycan hərbçisi - 10 may 2009-cu il tarixdə Füzuli rayonu ərazisində
əsir götürülmüş 1990-cı il təvəllüdlü Hacıyev Anar Xanbaba oğlu və 22 avqust 2010-cu il tarixdə Daşkəsən
rayonu ərazisində əsir götürülmüş 1985-ci il təvəllüdlü Hüseynov Roman Novruz oğlunun azad olunması
istiqamətində Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin vasitəçiliyi ilə müvafiq tədbirlər davam etdirilir. Hər iki şəxs
Ermənistan Respublikasının Yerevan şəhərində saxlanılır.
Hesabat dövründə aparılmış araşdırma zamanı 6 nəfərin döyüşlərin gedişində itkin düşməsi faktı aşkar edilərək
adı müvafiq siyahıya salınmış, 91 itkinin isə taleyi müəyyənləşdirildiyindən adları siyahıdan çıxarılmışdır. 91
nəfərdən 30 nəfərinin həlak olduğu, 21 nəfərinin itkin düşmədiyi, 34 nəfərin adının siyahıda təkrar keçdiyi, 6
nəfərin isə münaqişə bölgəsindən kənarda itkin düşməsi faktı aydınlaşdırılmışdır. 1 dekabr 2010-cu il tarixə olan
məlumata görə, Dövlət Komissiyasında 4048 nəfər itkin düşmüş, 1399 nəfər əsir və girovluqdan azad olunmuş
şəxs kimi qeydiyyatdan keçir.
Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırmalar nəticəsində hazırda itkin düşmüş şəxs kimi qeydiyyata alınmış
vətəndaşlarımızın böyük bir hissəsinin hərbi əməliyyatların gedişində əsir və girov götürülməsi faktları
müəyyənləşdirilmişdir. Bu faktlar, bir qayda olaraq, beynəlxalq təşkilatlarla aparılan danışıqlarda, xarici
ölkələrə səfərlər zamanı həmişə diqqət mərkəzində olur. Onların sonrakı taleyi barədə məlumatların verilməsi
Ermənistandan tələb edilir. Lakin Ermənistan tərəfi hələ də bu şəxslər barədə məlumatları israrla
gizlətməkdədir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi ilə əlaqədar informasiya mübarizəsində hücum taktikasına dair tövsiyələrinə uyğun olaraq, hesabat
dövründə müxtəlif beynəlxalq tədbirlərdə - elmi konfrans, seminar və simpoziumlarda, habelə komissiya
üzvlərinin gördüyü digər işlərdə problemin həlli ilə bağlı aparılmış müzakirələr, qurum tərəfindən hazırlanmış
elmi və elektron nəşrlər barədə ətraflı məlumat verilmişdir.
Xocalı, Qaradağlı və Şuşanın işğalının ildönümü, 31 mart Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü ilə bağlı ölkə
ərazisində keçirilmiş tədbirlərdə Dövlət Komissiyasının üzvləri və işçi qrupunun əməkdaşları fəal iştirak etmiş,
bununla bağlı komissiyada olan materiallar əsasında ictimaiyyətə əlavə məlumatlar verilmiş, çıxışlar edilmiş,
kitablar və kompakt disklər yayılmışdır.
Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü, 1 milyondan artıq azərbaycanlının qaçqın və məcburi köçkün düşməsi,
ermənilər tərəfindən törədilmiş terrorçuluq əməlləri və soyqırım cinayəti barədə həqiqətlərin beynəlxalq
ictimaiyyətə çatdırılması və insanlığa qarşı cinayət olan Xocalı qətliamının 18-ci ildönümü ilə əlaqədar
"Xocalıya Ədalət" kampaniyası çərçivəsində Dövlət Komissiyası Azərbaycan Respublikasının Qətər, Küveyt və
Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindəki səfirlikləri ilə birgə silsilə tədbirlər keçirmişdir. Tədbirlərin iştirakçılarına
Xocalı faciəsini və erməni terrorçuluğunun fəsadlarını əks etdirən sənədli film, kitablar, fotoşəkillər və digər
əyani vəsaitlər və "Xocalı uşaqların gözü ilə" şəkil sərgisi nümayiş etdirilmişdir. Tədbirlər Küveytin "Kuwait I"
və "Əl-Vətən" telekanalları, "Əl-Ray", "Ən-Nahar", "Al-Qabas" və "Arab Times" qəzetləri, Birləşmiş Ərəb
Əmirliklərinin müxtəlif kütləvi informasiya vasitələrinin, o cümlədən tanınmış "The National", "Aviamost",
"Awraq Publishing" və digər qəzet, jurnalları tərəfindən geniş işıqlandırılmışdır.
Dövlət Komissiyası işçi qrupunun əməkdaşları Amerika Birləşmiş Ştatlarında, habelə Almaniya və Belçikada
fəaliyyət göstərən Azərbaycan və Türk diaspor təşkilatları tərəfindən 31 mart Azərbaycanlıların Soyqırımı
Günü, eləcə də 23 aprel və 9 may tarixlərində Nyu-York, Los-Anceles, Berlin, Köln, Frankfurt və Brüssel
şəhərlərində təşkil olunmuş kütləvi tədbirlərdə iştirak etmiş, Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü nəticəsində
törədilmiş cinayət faktlarını əks etdirən plakat və şüarlar, kitablar, filmlər, foto və videofaktlar nümayiş
etdirmişlər.
23 fevral 2010-cu il tarixdə Dövlət Komissiyası Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu ilə birlikdə "Vətənpərvərlik
tərbiyəsinin formalaşmasında və Azərbaycan həqiqətlərinin yayılmasında ictimaiyyətin rolu" mövzusunda
ümumrespublika konfransı təşkil etmişdir. Konfrans Ermənistan - Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
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tarixi, bu təcavüz zamanı törədilmiş soyqırım, etnik təmizləmə, terror, insanlığa və bəşəriyyətə qarşı digər
cinayətlər, o cümlədən əsir və girovlara münasibətdə beynəlxalq humanitar hüquq normalarının pozulması ilə
bağlı faktları ictimaiyyətin, xüsusən tələbə-gənclərin diqqətinə çatdırmışdır.
Dekabr ayında isə Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin Almaniyanın Bonn şəhərində keçirilmiş XI qurultayında
Dövlət Komissiyasının katibi iştirak etmiş, tədbir iştirakçıları olan və dünyanın müxtəlif ölkələrindən gəlmiş
soydaşlarımız Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü zamanı törədilmiş cinayət əməlləri barədə
məlumatlandırılmış, yaşadıqları ölkələrdə yayılması üçün onlara əyani vəsaitlər təqdim olunmuşdur.
Beynəlxalq əlaqələrin inkişafı prosesində keçirilmiş tədbirlər zamanı dünyanın nüfuzlu təhsil ocaqlarının
məzunları bizə müraciətlər edərək Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü zamanı törədilmiş soyqırım, müharibə,
insanlığa və bəşəriyyətə qarşı cinayətlərin, o cümlədən əsir-girovlara münasibətdə beynəlxalq humanitar hüquq
normalarının pozulması faktları ilə bağlı diplom və elmi tədqiqat işlərinin aparılmasına şərait yaradılmasını
xahiş edirlər.
Son dörd ildə aparılmış araşdırmalar nəticəsində intensiv hərbi əməliyyatların gedişində əsir və girov
götürülməsi faktı məlum olmuş 200 nəfərdən artıq şəxsin 125-i barədə materiallar sistemləşdirilərək yeni "QSM-7" təsdiq edir" adlı kitab nəşr edilmiş və kitabın DVD versiyası Azərbaycan və ingilis dillərində
hazırlanmışdır.
Hesabat dövründə Dövlət Komissiyası tərəfindən hazırlanmış materialların xüsusən xarici ölkələrdə yayılmasına
ayrıca diqqət yetirilmişdir. 1500 nüsxədə Dövlət Komissiyasının materiallar toplusu, 15 adda 6 mindən artıq
kitab, 11 adda 17 mindən çox kompakt disk yayılmışdır.
Ölkədə və xaricdə fəaliyyət göstərən kütləvi informasiya vasitələrində, eyni zamanda Dövlət Komissiyasının
rəsmi saytında müntəzəm olaraq məlumatlar yayılmış, komissiyanın gördüyü işlər barədə müsahibələr verilmiş,
məqalələr dərc olunmuş, soyqırım, etnik təmizləmə, vandalizm, əsir, girov və itkinlərlə bağlı həqiqətlərin
ictimaiyyətə çatdırılması istiqamətində məqsədyönlü fəaliyyət göstərilmişdir.
Firudin SADIQOV,
Əsir və itkin düşmüş,
girov götürülmüş
vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyası
işçi qrupunun rəhbəri
“Azərbaycan”.-2011.-30 yanvar.-N 22.-S.3.
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Xocalının 21 sakini hələ də ermənilərin girovluğundadır
Esmira Orucova: "Girovluqda olan uşaqlar müxtəlif ağır işgəncələrə məruz qalıblar, onların bəzilərinin bədən
orqanları çıxarılaraq satılıb"
Keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin hərbi komendantı olmuş general-mayor erməniləri ifşa etdi
"Həsrət Yolu" Əsir və Girovlara Kömək İctimai Birliyinin sədri Esmira Orucova deyib ki, Ermənistanın
Azərbaycana qarşı apardığı hərbi əməliyyatlar zamanı işğal edilən ərazilərdə girov götürülən uşaqlardan 168
nəfəri (onların 65-i azyaşlı qızdır) Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət
Komissiyasının fəaliyyəti nəticəsində azad edilib:
"Xocalı faciəsi zamanı Ermənistan hərbi birləşmələrinin girov götürdüyü azərbaycanlı uşaqlar hələ də azad
edilməyib". APA-ya açıqlamasında Esmira Orucova uşaq ikən əsir götürülmüş 21 azərbaycanlının hələ də
Ermənistanda və işğal olunmuş Dağlıq Qarabağda girovluqda saxlanıldığını söyləyib: "Girovluqda olan uşaqlar
müxtəlif ağır işgəncələrə məruz qalıblar. Onların bəzilərinin bədən orqanları çıxarılaraq satılıb. Məsələn, 3 yaşlı
Şövqi Xaqani oğlu Əliyevin bazu sümüyü Xankəndində erməni həkimləri tərəfindən çıxarılıb, nəticədə Şövqi
ömürlük şikəst qalıb. Kəlbəcərin işğalı zamanı girov götürülən Gülcamal Quliyevanın yeni dünyaya gələn oğlu
Arzu Hacıyevə isə erməni həkimi Aida Serobyan naməlum tərkibli iynələr vurub. Bundan sonra Arzu Hacıyev
ömürlük şikəst qalıb. 15 yaşlı Nəzakət Məmmədovanın gözləri qarşısında atasına işgəncə veriblər, onun
qulaqları kəsilib, anası bunlara dözməyərək dəli olub, qızın özünü isə 4 milyon rubla ailəsinə satıblar". Bu kimi
faktların yüzlərlə olduğunu vurğulayan Esmira Orucova beynəlxalq təşkilatları və dünyanın böyük dövlətlərini
ermənilərin azərbaycanlılara qarşı soyqırım siyasətinə diqqət yetirməyə çağırıb. Xocalı soyqırımı zamanı girov
götürülmüş və hazırda Ermənistanda, işğal altındakı Dağlıq Qarabağ və ətraf bölgələrdə girovluqda saxlanılan
uşaqların siyahısı (şahid ifadələrilə təsdiqlənib):
1. Allahverdiyev Mahir Novruz oğlu - 1975-ci ildə Xocalıda anadan olub. 26 fevral 1992-ci ildə Xocalıda girov
götürülüb.
2. Cəfərov Nüsrət (Anar) Fazil oğlu - 1975-ci ildə Xocalıda anadan olub. 26 fevral 1992-ci ildə Xocalıda girov
götürülüb.
3. Cəfərov Samir Tacir oğlu - 1988-ci ildə Xocalıda anadan olub. 26 fevral 1992-ci ildə Xocalıda girov
götürülüb.
4. Əliyev Səbuhi Cahangir oğlu - 1981-ci ildə Xocalıda anadan olub. 26 fevral 1992-ci ildə Xocalıda girov
götürülüb.
5. Əliyev Səlim Cahangir oğlu - 1987-ci ildə Xocalıda anadan olub. 26 fevral 1992-ci ildə Xocalıda girov
götürülüb.
6. Hüseynov Məhsəl Elxan oğlu - 1992-ci ildə Xocalıda anadan olub (3 aylıq olub). 26 fevral 1992-ci ildə
Xocalıda girov götürülüb.
7. Hüseynov Rəcəf Elxan oğlu - 1987-ci ildə Xocalıda anadan olub. 26 fevral 1992-ci ildə Xocalıda girov
götürülüb.
8. Hüseynova Səbinə Elxan qızı - 1988-ci ildə Xocalıda anadan olub. 26 fevral 1992-ci ildə Xocalıda girov
götürülüb.
9. Hüseynova Nəsibə Hüseyn qızı - 1982-ci ildə Xocalıda anadan olub. 26 fevral 1992-ci ildə Xocalıda girov
götürülüb.
10. Məmmədov Möhlət Məmməd oğlu - 1976-cı ildə Ermənistanın Göyçə mahalında anadan olub. 26 fevral
1992-ci ildə Xocalıda girov götürülüb.
Aleksandr Volox: "Beynəlxalq ictimaiyyət Xocalı soyqırımına laqeyd, hətta abırsızcasına yanaşır"
Moskvada "Xocalı soyqırımı: Qarabağ hadisələri haqqında dəhşətli həqiqət" mövzusunda tədbir keçirilib.
APA-nın Moskva müxbirinin verdiyi məlumata görə, erməni cinayətkarlarının dinc azərbaycanlılara qarşı
törətdiyi Xocalı faciəsinin 19-cu ildönümünə həsr olunan tədbiri Rusiya Azərbaycanlıları Milli-Mədəni
Muxtariyyətinin vitse-prezidenti, Rusiya Xalqlar Dostluğu Universitetinin professoru Mirəşrəf Fətiyev təşkil
edib.
Əvvəlcə Milli Qəhrəman Çingiz Mustafayevin Xocalıda çəkdiyi videogörüntülər, sonra isə Dağlıq Qarabağ
Muxtar Vilayətinin hərbi komendantı olmuş general-mayor Aleksandr Voloxun videomüraciəti nümayiş olunub.
Aleksandr Volox bildirib ki, beynəlxalq ictimaiyyət Xocalı soyqırımına laqeyd, hətta abırsızcasına yanaşır.
Onun sözlərinə görə, bu faciə problemin obyektiv həll edilməsi üçün mənəvi dönüş olmalı idi: "Bu, müstəqillik
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uğrunda müharibə deyildi, ərazi işğalı uğrunda müharibə idi. Günahsız insanları öldürən və bu dəhşətli faciəni
törədənlərə hərbi cinayətkar adı verilməlidir".
"Qarabağ gündəliyi" kitabının müəllifi, akademik Yuri Pompeyev, şair-publisist, "Qəlb yaddaşı" kitabının
müəllifi Aleksandr Fomenkov, publisist Aviqdor Eksin, Strateji İnkişaf Mərkəzinin vitse-prezidenti Qriqori
Trofimçuk çıxışlarında Azərbaycanın haqlı mövqeyini dəstəklədiklərini bildiriblər. Aleksandr Fomenkov
soyqırımı tərədən şəxslərin hazırda Ermənistanda yüksək vəzifə tutduqlarını vurğulayıb: "Xocalıdakı qırğına
rəhbərlik edənlər - Serj Sarkisyan Ermənistanın prezidenti, Seyran Ohanyan isə müdafiə naziridir. Onlar
çıxışlarında törətdikləri cinayətləri etiraf ediblər. Ona görə də cəzalarını almalıdırlar".
"Xocalı faciəsi bütün dünyanın faciəsidir"
İslam Konfransı Gənclər Forumunun, Ukrayna Azərbaycanlı Gənclər Birliyinin və Ukrayna Azərbaycanlıları
konqresinin birgə təşəbbüsü və Azərbaycan səfirliyinin dəstəyi ilə Kiyev ART Qalereya sərgi salonunda
Ukrayna rəssamlar ittifaqının üzvü Rasim Seydimovun əsərlərindən ibarət "Xocalı harayı" adlı rəsm sərgisinin
açılışı olub.
Tədbirdə çıxış edən Ukrayna Azərbaycanlı Gənclər Birliyinin mədəniyyət və informasiya departamentinin
rəhbəri İlhamə Allahverdiyeva erməni vandalizminin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında sərgilərin müstəsna
əhəmiyyətindən danışıb. Ukrayna Azərbaycanlıları Konqresi adından beynəlxalq təşkilatları və dünya birliyini
Xocalı soyqırımına hüquqi siyasi qiymət verməyə səsləyən diaspora rəhbərlərindən İlqar Abbasov və Akif
Gülməmmədov Ermənistan dövlətinin Xocalı soyqırımına görə tarix qarşısında cavab vermələrinin vacibliyini
vurğulayıblar.
Milli Məclisin deputatı Musa Qasımlı çıxışında bildirib ki, ermənilərin Azərbaycan xalqına qarşı həyata
keçirtdikləri işğalçılıq və soyqırım siyasətinə beynəlxalq ictimaiyyət biganə yanaşmamalıdır: "Azərbaycanlılara
qarşı həyata keçirilən soyqırım siyasətində Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan da iştirak edib. Təəssüf ki,
beynəlxalq təşkilatlar bu fakta göz yumurlar və ikili siyasət yürüdürlər".
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Fəlsəfə İnstitutun direktoru İlham Məmmədzadə isə bildirib ki,
Xocalı soyqırımından 19 il ötməsinə baxmayaraq, beynəlxalq təşkilatların və dünya birliyinin hələ də bu faciəyə
hüquqi-siyasi qiymət verməməsi tarixi ədalətsizlikdir: "Xocalı faciəsi təkcə əlli milyonluq azərbaycanlının
deyil, bütün dünyanın faciəsidir. Hesab edirəm ki, dünya birliyi ermənilərin belə bir dəhşətli soyqırım siyasətinə
göz yummaqla tarix qarşısında bu faciəni törətmək qədər bir məsuliyyəti öz üzərinə götürüb".
Lordlar Palatasında Xocalı konfransı
"Xocalıya ədalət" kampaniyası çərçivəsində Böyük Britaniyanın Lordlar Palatasında Xocalı soyqırımı ilə bağlı
konfrans keçirilib. Konfransda kanadalı ekspert, Xocalı faciəsini tədqiq etmiş Skot Teylor və lord Layard əsas
məruzəçilər kimi çıxış ediblər. Tədbirin təşkilatçıları Azərbaycanın Böyük Britaniyadakı səfirliyi, "Xocalıya
ədalət" kampaniyası və Avropa Azərbaycanlılarının Cəmiyyətidir(TEAS).
İsveçin Linköping Universiteti, Almaniyanın Potsdam Universiteti, Türkiyənin Mərmərə, İstanbul (Çapa
kampusunda), Ankara, Erciyez, Çukurova, 19 Mayıs və TOBB universitetlərində "Soyqırım cinayətinin
qarşısının alınması və cəzalandırılmasına dair beynəlxalq konvensiyanın qüvvəyə minməsinin 60-cı
ildönümünə" və Xocalı qətliamının 19-cu ildönümünə həsr edilmiş FM tipli (flashmob) dinc tələbə aksiyaları
keçirib. Flashmob aksiyasının davamı olaraq "İsveçin Gənc Azərbaycanlıları" (SUA) təşkilatı İsveçin Xarici
Əlaqələr Assosiasiyası (Utrikespolitiska föreningen) ilə birgə İsveçin Linköping Universitetində "Dondurulmuş
Münaqişələrdə Müharibə Cinayəti, Xocalı Faciəsi" adlı tədbir keçirib. Tədbirə qatılan Azərbaycanın İsveçdə,
Norveçdə və Finlandiyada səfiri Rafael İbrahimov "dondurulmuş" Dağlıq Qarabağ problemi və Xocalı faciəsi
barədə məruzə ilə tələbə və müəllim auditoriyası qarşısında çıxış edib.
Gürcüstan parlamentinə müraciət ünvanlanıb
Azərbaycan Respublikasının Macarıstandakı səfirliyi də Xocalı soyqırımının 19-cu ildönümüylə bağlı tədbir
keçirib.
Səfirliyin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, şəhərin tarixi mərkəzindəki Andraşi küçəsində və
Oktoqon meydanında səfirliyin əməkdaşları və Budapeşt ali məktəblərində təhsil alan azərbaycanlı tələbələr
vətəndaşlara üzərində "Xocalıya ədalət!" (Juctice for Khojalu!) sözləri yazılmış köynəklər, döş nişanları,
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bukletlər, xəritələr, plakatlar və kiçik Azərbaycan bayraqları paylayıblar. Budapeşt meriyasının rəsmi icazəsilə
keçirilən aksiya şəhər sakinlərində böyük maraq doğurub.
Tiflisdə Azərbaycanın Gürcüstandakı səfirliyinin təşəbbüsü və təşkilatçılığıyla Xocalı soyqırımıyla bağlı silsilə
tədbirlər davam etdirilib. İlk tədbir "Varlıq" Mədəniyyət Mərkəzində ziyalıların, məktəblilərin və səfirlik
əməkdaşlarının, kütləvi informasiya vasitələrinin iştirakı ilə keçirilib. Tədbirdə "Varlıq" Mədəniyyət Mərkəzinin
rəhbəri, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Gürcüstan bölməsinin sədri Rafiq Hümmət çıxış edərək, Xocalı
soyqırımını törədən ermənilərin insanlığa yaraşmayan cinayətkar əməllərini sadalayıb, Gürcüstan
ictimaiyyətinin, gürcü ziyalılarının bu faciədən xəbərdar olduqlarını bildirib. Azərbaycanın Gürcüstandakı səfiri
Namiq Əliyev belə tədbirlərin Xocalı soyqırımının tanınmasına apardı?ını bildirib və soyqırımı ilə bağlı
səfirliyin təşəbbüsüylə bir çox kitabların gürcü və ingilis dillərində nəşr olunduğunu bildirib.
Tiflisdə M.F. Axundov adına Azərbaycan Mədəniyyət Muzeyində gənclərin təşəbbüsü və muzey rəhbərliyinin
dəstəyi ilə Xocalı faciəsilə bağlı daha bir tədbir baş tutub. Tədbirdə Xocalı hadisələrindən bəhs edən film
nümayiş etdirilib və gənclərin Gürcüstan parlamentinə müraciəti qəbul olunub. Tədbirdə məlumat verilib ki,
gürcü ali məktəblərində təhsil alan gənclərin köməyi ilə min nəfər gənc Gürcüstan vətəndaşına internet vasitəsi
ilə Xocalı hadisələrilə əlaqədar ətraflı məlumatlar göndərilib.
Tiflisdəki İvane Cavaxişvili adına Tiflis Dövlət Universitetində də gürcü və azərbaycanlı tələbələrin iştirakıyla
"Cənubi Qafqazda dondurulmuş münaqişələr və soyqırımın nəticələri-Xocalı faciəsi" mövzusunda tədbir
keçirilib.
"Xocalı - şəhid şəhər"
Mirzə Fətəli Axundov adına Milli Kitabxanada Xocalı faciəsinin 19-cu ildönümü münasibəti ilə "Xocalı - şəhid
şəhər" adlı kitab sərgisinin açılışı, "Soyqırım cinayəti" və "Xocalı soyqırımı" kitablarının təqdimat mərasimi
keçirilib. Tədbir Milli Kitabxananın hazırladığı "Xocalı" adlı elektron məlumat bazasının təqdimatı ilə başlayıb.
Bu məlumat bazasına "Soyqırım", "Xocalı rayonu", "Kitablar", "Ermənilərin etirafı" kimi bölmələr yerləşdirilib
ki, artıq neçə gündür ki, dünya oxucuları bu bazadn istifadə edirlər. Daha sonra kitabxananın direktoru Kərim
Tahirov bildirib ki, bu gün təqdim olunan "Xocalı soyqırımı" kitabçası gənclərin və xarici qonaqların bu barədə
məlumatlandırılması məqsədi ilə tərtib olunub: "Bu məlumat kitabçası Qarabağ döyüşlərində erməni
təcavüzkarlarına qarşı vuruşan, ermənilərin azərbaycanlılara qarşı törətdikləri faciələri gözlərilə görən
polkovnik Sadir Məmmədov qələmə alıb. Tədbirdə Milli Kitabxananın hazırladığı 200-dən artıq kitab, jurnal və
qəzet materiallarından ibarət "Xocalı - şəhid şəhər" sərgisi nümayiş olunub.
“Xalq Cəbhəsi”.-2011.-26 fevral.-N 37.-S.3.
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Ermənistandakı azərbaycanlı hərbi əsir üçüncü ölkəyə təhvil verilib
Ermənistan azərbaycanlı hərbi əsir Roman Novruz oğlu Hüseynovu üçüncü ölkəyə təhvil verib.APA-nın
“Armenia today” saytına istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə Ermənistan Müdafiə Nazirliyi açıqlama
yayıb. Açıqlamada bildirilib ki, Azərbaycana qayıtmaqdan imtina edən R.Hüseynov BMT-nin qaçqınlar üzrə ali
komissarının ofisinin və Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının nümayəndələri vasitəsilə üçüncü ölkəyə təhvil
verilib. R. Hüseynovun hansı ölkəyə təhvil verildiyi açıqlanmayıb.
Azərbaycanın Əsir və İtkin Düşmüş, Girov Götürülmüş Vətəndaşlarla Əlaqədar Dövlət Komissiyasının katibi
Şahin Sayılov APA-ya bildirib ki, R. Hüseynovun üçüncü ölkəyə təhvil verilməsi barədə komissiyaya rəsmi
məlumat verilməyib. Qeyd edək ki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin kiçik çavuşu R. Hüseynov 2010-cu il
avqustun 27-də Ermənistan ordusu tərəfindən əsir götürülüb.
“525-ci qəzet”.- 2011.- 27 sentyabr.-S.1.

53

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsi

Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar
Dövlət Komissiyasının fəaliyyətinin illik yekunlarına dair iclası keçirilmişdir
Bakı, 9 dekabr (AzərTAc). Dekabrın 9-da Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət
Komissiyasının 2011-ci ildəki fəaliyyətinin yekunlarına həsr edilmiş iclası keçirilmişdir.
AzərTAc xəbər verir ki, iclası giriş sözü ilə açan Dövlət Komissiyasının sədri Eldar Mahmudov bildirmişdir ki,
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin hələ də öz həllini tapmaması nəticəsində əsir və girov
kimi humanitar problemin davam etməsi ciddi narahatlıq doğurur. Bu baxımdan, Dövlət Komissiyası tərəfindən
həyata keçirilən hər bir səmərəli addım ümumi işin xeyrinədir.
Sədr Eldar Mahmudov qeyd etmişdir ki, ötən iclasda Dövlət Komissiyası ilə Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi
arasında “İtkin düşmüş şəxslər haqqında Ante Mortem məlumatların toplanması və mərkəzləşdirilmiş şəkildə
idarə olunması üzrə çərçivə sazişi” ilə bağlı qarşıda duran vəzifələr bu təşkilatın nümayəndələri ilə coxsaylı
görüşlərdə müzakirə olunmuşdur. Yekunda itkin düşmüş şəxslərin yaxın qohumlarından qan nümunələrinin
götürülməsi və müvafiq qan bankının yaradılması təklif edilmişdir. Bankın və naməlum sümük qalıqlarının
beynəlxalq aləmdə qəbul olunmuş qaydada saxlanması üçün müasir tələblərə uyğun laboratoriyası olan xüsusi
mərkəzin yaradılması vacib sayılmışdır. Məsələ ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə
müraciət edilmiş və dövlət başçısı bununla əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə göstəriş
vermişdir. Yeni mərkəzin Səhiyyə Nazirliyi Məhkəmə-Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyinin
bazasında yaradılması planlaşdırılır. Dövlət Komissiyasının işçi qrupu isə öz növbəsində respublika ərazisində
mövcud olan naməlum şəhid məzarlarının yerinin müəyyənləşdirilməsi və qeydiyyatının aparılması kimi ciddi
bir işə başlamışdır.
Eldar Mahmudov iclasın gündəliyinə dair məlumat verdikdən sonra Dövlət Komissiyasının 2011-ci il ərzindəki
fəaliyyəti barədə işçi qrupun rəhbəri Firudin Sadıqov hesabat məruzəsi ilə çıxış etmişdir.
Bildirilmişdir ki, son iclasdan keçən müddət ərzində Dövlət Komissiyasının beynəlxalq əlaqələri daha da
genişlənmiş, itkin düşmüş şəxslərlə bağlı aparılan axtarış-araşdırma tədbirləri gücləndirilmişdir. BQXK ilə
keçirilmiş çoxsaylı görüşlərdə itkinlərə dair siyahılardakı fərqin aradan qaldırılması, əməkdaşlığın daha da
səmərəli qurulması üçün təkliflər müzakirə olunmuş, eyni zamanda, bu müddətdə əsir və girov götürülmüş
azərbaycanlıların və ermənilərin azad olunması istiqamətində danışıqlar aparılmışdır. 2011-ci il dekabrın 1-nə
olan məlumata görə, Dövlət Komissiyasında qeydiyyatdan 4046 nəfər itkin düşmüş, 1400 nəfər əsir və
girovluqdan azad olunmuş şəxs kimi keçir.
Komissiyada olan məlumatların dəqiqləşdirilməsi və itkin düşmüş şəxslərin axtarışı ilə əlaqədar müxtəlif dövlət
orqanlarına və beynəlxalq təşkilatlara 663 nəfər barədə 1053 sorğu göndərilmişdir. 1500-dən artıq itkin barədə
toplanmış əlavə məlumat və materiallar onların “axtarış-araşdırma iş”lərinə əlavə olunmuşdur. Dövlət
Komissiyasında və Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsində itkin düşmüş şəxs kimi qeydiyyata alınmış 230 nəfərlə
bağlı verilmiş sorğulara əsasən daxil olmuş cavablar, əldə olunmuş digər məlumatlar təhlil edilmiş və
sistemləşdirilərək müvafiq bazalara əlavə edilmişdir.
İtkin düşmüş 51 vətəndaşın valideynləri tərəfindən Azərbaycan Prezidentinə, Heydər Əliyev Fonduna, Dövlət
Komissiyasının sədrinə və digər dövlət orqanlarına ünvanlanmış ərizələrə baxılmış, qaldırılmış məsələlər
araşdırılmış, görülmüş işlərlə əlaqədar Prezident Administrasiyasına, Heydər Əliyev Fonduna, digər aidiyyəti
orqanlara və vətəndaşlara məlumatlar verilmişdir. İtkin düşmüş və əsirlikdən azad olunmuş şəxslərlə bağlı
müxtəlif dövlət orqanlarından və beynəlxalq təşkilatlardan daxil olmuş 84 sorğu icra olunmuşdur.
Komissiyanın işçi qrupunun rəhbəri Firudin Sadıqov, həmçinin “Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi ilə bağlı itkin düşmüş şəxslər haqqında Ante Mortem məlumatların toplanması və mərkəzləşdirilmiş
şəkildə idarə olunması üzrə çərçivə Sazişi”nin icrası ilə bağlı görülmüş işlər və qarşıda duran vəzifələr barədə də
məlumat vermişdir.
Komissiyanın katibi Şahin Sayılov Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə əlaqədar informasiya mübarizəsində hücum taktikasına dair
tövsiyələrinə uyğun olaraq, hesabat dövründə müxtəlif beynəlxalq tədbirlərdə - elmi konfrans, seminar və
simpoziumlar, habelə komissiya üzvlərinin gördüyü digər işlərdə problemin həlli ilə bağlı aparılmış
müzakirələr, qurum tərəfindən hazırlanmış elmi və elektron nəşrlər barədə ətraflı məlumat vermişdir.
Qeyd edilmişdir ki, Komissiya tərəfindən hazırlanmış materialların xarici ölkələrdə yayılmasına xüsusi diqqət
yetirilmiş, ümumilikdə Dövlət Komissiyasının 1500 nüsxədə materiallar toplusunun, 13 dildə, 24 adda 3 mindən
artıq kitab, 12 adda 6 min 500-ə yaxın kitabın, filmlərin və fotofaktların əks olunduğu kompakt diskin, müxtəlif
dillərdə erməni terrorunu ifşa edən sənədli flimlərin hazırlanması və yayılması təşkil olunmuşdur.
Bundan başqa, Dövlət Komissiyasının sədri və komissiya üzvləri xarici ölkələrə səfərləri zamanı, həmçinin
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Azərbaycana gəlmiş dövlət xadimləri, beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri, ayrı-ayrı tanınmış nüfuzlu
şəxslər, politoloq və konfliktoloqlarla keçirdikləri görüşlərdə Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü dövründə
törədilmiş cinayətlər, əsir-girovlara münasibətdə beynəlxalq humanitar hüquq normalarının pozulması faktlarını
onların diqqətinə çatdırmışlar.
Hesabat məruzələri ətrafında aparılan müzakirələrdə Komissiyanın üzvləri Xələf Xələfov, Oruc Zalov, Xanlar
Vəliyev, Gülər Əhmədova, Yaqub Mahmudov, Bəkir Nəbiyev, İsmayıl Ömərov, eləcə də Milli Təhlükəsizlik
Naziri xidmətinin rəhbəri Fərhad Vahabov və başqaları çıxış edərək görülən işlərin mühüm əhəmiyyət kəsb
etdiyini, cəmiyyətdə rəğbətlə qarşılandığını və beynəlxalq ictimaiyyətdə maraq doğurduğunu bildirmişlər.
Prezident İlham Əliyevin Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin Azərbaycanın yeganə
problemi olması, bununla əlaqədar reallıqların dünya ictimaiyyətinə çatdırılıması barədə göstərişləri üzrə
fəaliyyətin daha səmərəli və məqsədyönlü həyata keçirilməsi üçün səylərin və əlaqələndirmə işinin
gücləndirilməsinin vacibliyi qeyd olunmuşdur.
İclasda müzakirə olunan məsələlərlə bağlı müvafiq qərarlar qəbul edilmişdir.
AzərTAc
9 dekabr 2011-ci il
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Əsir, girov və itkinlər problem
Bizim vətəndaşların öz torpaqlarına qayıtmaq hüquqları vardır. Milyondan artıq Azərbaycan
vətəndaşının fundamental hüquqları təmin edilməlidir. Bizim ərazi bütövlüyümüz bütün beynəlxalq
ictimaiyyət, ölkələr tərəfindən dəstəklənmişdir. Ermənistan hökuməti başa düşməlidir ki, XXI əsrdə bir
dövlətin beynəlxalq müstəvidə tanınmış ərazisini işğal edən digər dövlət cəzasız qala bilməz.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İş saatı başlayan kimi otaqdakı nisbi sakitliyi telefon zəngi pozur. Yaşlı qadın sanki ötən əsrdən gələn yorğun və
nisgilli səslə: "Salam, ay bala, yenə də yuxumda görmüşəm. Axı, bu gün onun ad günüdür. Dedim, bəlkə
oğlumdan xəbər var. Ağlamaqdan gözlərimə ağ gəlib, amma gözləməkdən yorulmamışam. Hec olmasa məzarı
olsaydı...". Cavab verilir: "Onun məzarı Vətən torpağıdır, ay ana! O torpaq ki, indi düşmən tapdağındadır. Ali
Baş Komandanımızın əmri ilə tezliklə onu düşməndən azad edəcəyik. Onda oraya Sizinlə birlikdə gedəcəyik və
hər qarışına çiçəklər düzüb onun uğrunda həyatını qurban verənləri yad edəcəyik. Bax, o zaman qəlblərimiz və o
torpaqda indi sərgərdan gəzən ruhlar rahatlıq tapacaq".
Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyası İşçi qrupunun iş saatı 20 ildir
ki, bu və ya buna bənzər notlarla başlayır, bu cür notlarla da bitir. Artıq 20 ildir ki, itkin düşmüş yaxınlarını
gözləyən insanlar onlar barədə təxminən bu fikri söyləyirlər: "Heç olmasa məzarı olsaydı...". Bəli, bu,
Ermənistanın Azərbaycana təcavüzünün nəticəsində yaranmış humanitar problemin ağır bir təzahürüdür. 20 ildir
ki, mövcud status-kvonu qorumağa çalışan Ermənistan bununla həm insanlığa və bəşəriyyətə qarşı törətdikləri
cinayətləri gizlətməyə çalışır, eyni zamanda, itkin düşmüş şəxslərin sonrakı taleyinin aydınlaşmasına mane
olurlar. Bu gün taleyi müəyyən olunmamış hər iki tərəfə məxsus şəxslər hazırda Ermənistanın işğal etdiyi
Azərbaycan Respublikasının ərazilərində itkin düşdükləri üçün onların sonrakı taleyini də məhz orada
aydınlaşdırmaq zəruridir. Bunun üçün də mövcud status-kvonun dəyişdirilməsi, başqa sözlə, münaqişənin
Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü prinsipi əsasında həlli vacibdir. Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin də mövqeyi məhz bundan ibarətdir. Azərbaycan Respublikasının
dövlət müstəqilliyinin iyirminci ildönümünə həsr olunmuş beynəlxalq bayram tədbirinin açılışında ölkə
Prezidenti bu məsələ ilə bağlı mövqeyini bir daha açıqlayaraq bildirmişdi: "Biz danışıqlarda maksimum
dərəcədə konstruktiv mövqe nümayiş etdiririk. Lakin bunun müqabilində biz Ermənistanın destruktiv mövqeyi
ilə üzləşirik. Biz belə bir qənaətə gəlirik ki, Ermənistan danışıqları maksimum dərəcədə uzatmaq niyyətindədir.
Sonuncu görüşlərimiz də onu nümayiş etdirir ki, onların gündəliyində olan yeganə məsələ sülhün bərqərar
olunmamasıdır. Status-kvonun saxlanması prosesi uzatmaq məqsədi daşıyır. Lakin mən qeyd etmək istərdim ki,
status-kvo qəbuledilməz bir vəziyyətdir. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri olan ölkələrin rəhbərləri də qeyd
etmişlər ki, status-kvo vəziyyəti dəyişilməlidir. Bu da beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən Ermənistan
rəhbərliyinin ünvanına güclü mesajdır".
Məlumdur ki, dövlət komissiyası statistika idarəsi deyil, amma təəssüf ki, burada da əsasən rəqəmlərlə işləyirik.
Zahirən bu rəqəmlər quru görünə bilər. Bəlkə də ifadə edilərkən heç bir hiss də oyatmaz. "4053 nəfər itkin
düşmüş şəxs kimi qeydiyyata alınmışdır". Ancaq bu say sadəcə rəqəm deyil, hər bir sayın arxasında sınmış və
yarımçıq qalmış bir insan taleyi dayanır. 90-cı illərdən əvvəl, itkin düşmüş şəxslər problemini "Böyük Bətən
müharibəsi" dediyimiz İkinci dünya müharibəsi ilə bağlı filmlərdə seyr edər, bir də yaşadığımız bölgələrdəki
ağsaqqal və ağbirçəklərdən eşidərdik. Ancaq fərqinə o qədər də varmazdıq, çünki bir problemi yaşamasan, onu
dərk etmək çətindir. Görünür, bu taleyi xalqımız və onunla bərabər dövlət komissiyasının əməkdaşları yaşamalı
imiş. Bu problemlə işləmək bizim Vətən tərəfindən müəyyənləşdirilmiş missiyamızdır. Təsadüfi deyil ki, hələ
dövlət komissiyasının sədri təyin edildikdən sonra keçirilən ilk iclaslardan birində milli təhlükəsizlik naziri
Eldar Mahmudov bildirmişdir: "Proses ağır zəhmət, eyni zamanda, məsuliyyət və peşəkar yanaşma tələb edir.
Ona görə də ciddi hazırlıq işləri aparılmalı, dəqiq fəaliyyət xətti və strategiya müəyyənləşdirilməlidir". Bu fikir
əslində, komissiyanın İşçi qrupu üçün müəyyən edilmiş "yol xəritəsi" idi.
Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyası 1993-cü ilin yanvar ayında
yaradılmışdır. Azərbaycan müstəqillik əldə edərkən bir çox dövlət qurumlarının yaradılması zərurət olsa da, bu
cür qurumun yaradılması barədə düşüncələr belə ola bilməzdi. Kimsə belə bir qurumun yaradılmasını arzu da
etməzdi. Ancaq bu qurum zamanın, daha doğrusu, Ermənistanın Azərbaycan ərazilərinə olan əsassız və
ədalətsiz iddiasının və bu iddiadan doğan qanlı münaqişənin tələbi idi.
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Nəzəri olaraq bu problemlə bağlı fəaliyyəti üç mərhələyə bölə bilərik. Birinci mərhələni komissiyanın
yaranmasına qədər olan müddət - 1988-ci ilin əvvəlindən 1992-ci ilin dekabrına qədər olan dövr təşkil edir. Bu
mərhələni sadəcə pərakəndə yanaşma və ya xaos dövrü də adlandıra bilərik. Həmin dövrü xarakterizə edən əsas
cəhət ondan ibarət idi ki, münaqişə qızışdıqca qurbanlar artır, ancaq yaxınları barədə məlumat ala bilməyən
insanlar onların sonrakı taleyi barədə məlumat almaq üçün müraciət etməyə ünvan tapa bilmirdilər. Yaranmış
vəziyyətdən isə ayrı-ayrı qüvvələr və ya fərdlər yararlanırdılar. Təəssüf ki, bu cür qüvvələr insanların düşdüyü
vəziyyətdən istifadə edərək onları alver obyektinə çevirirdilər. Belə vəziyyətlə üzləşən insanlar bir çox hallarda
ümidlərini tamam itirirdilər. Düzdür, hərdən onların köməyinə keçmiş Sovet Ordusunun bölgədə olan hərbçiləri
"çatırdı". Ancaq bu, məsələnin həllini çox vaxt daha da mürəkkəbləşdirirdi. Lakin Allahdan ümid heç vaxt
kəsilməz. Bir çox vətəndaşımız həmin illərdə itkin düşmüş yaxınlarını axtarmaq və ya düşmənin nəzarətində
olan ərazilərdə qalmış şəhidlərimizin meyitlərini almaqda kömək göstərmək üçün o illərdə Naxçıvan Muxtar
Respublikasında yaşayan və işləyən ümummilli liderimiz Heydər Əliyevə müraciət etdiklərini minnətdarlıqla
xatırlayırlar. Onların hazırda dövlət komissiyasının o illərə aid rəsmi sənədlərində də əks olunmuş ifadələrinə
əsasən, ümummilli liderimiz nə qədər çətin də olsa, insanlara kömək etmək, üzləşdikləri humanitar problemə
yardımçı olmaq üçün hətta dəfələrlə Ermənistanın o vaxtkı Prezidenti T.Petrosyana şəxsən zəng etmiş və
vətəndaşımızın əsir-girovluqdan azad edilməsinə, şəhidlərimizin meyitlərinin alınmasına nail olmuşdur. Əlbəttə,
düşmən bir ölkənin rəhbərinə müraciətlə bağlı qərar qəbul etmək göründüyü qədər sadə deyildi, ancaq
ümummili liderimiz bu addımları gözü yaşlı anaların, çarəsiz ataların imdadına çatmaq üçün atmışdı. Onun bu
fəaliyyəti hər birimiz üçün böyük humanizm nümunəsidir.
İkinci mərhələ 1993-cü ilin yanvarından 1994-cü ilin may ayına - atəşkəsə qədər olan dövrü əhatə edir. Bu
dövrü xarakterizə edən cəhətlərdən biri də 1993-cü ilin aprel ayında Azərbaycan Respublikasının 12 avqust
1949-cu il tarixli Cenevrə konvensiyalarına qoşulması və bu sənədlərdən irəli gələn öhdəlikləri öz üzərinə
götürməsidir. Azərbaycan Respublikasının Cenevrə konvensiyalarına qoşulması, onların tələblərinin milli
qanunvericilikdə əks etdirməsi (implementasiyası) zərurətini yaratmışdır. Bunun üçün 1995-ci ildə "Mülki
şəxslərin müdafiəsi və hərbi əsirlərin hüquqlarının qorunması haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu
qəbul edilmiş, bir sıra digər normativ aktlarda bu müddəalardan irəli gələn məqamlar öz əksini tapmışdır. Qeyd
olunanları nəzərə alsaq, problemin həlli ilə bağlı bu mərhələni stabilləşmə mərhələsi də adlandırmaq olar. Ancaq
burada "stabilləşmə" ifadəsi çox nisbidir. Çünki cəbhədə intensiv hərbi əməliyyatlar gedir, ərazilər işğal edilir,
unsanlar şəhid olur, əsir-girov və itkin düşürdülər. Belə şəraitdə həm müraciət edən insanları qəbul edib
dinləmək, onların ifadəsini sənədləşdirmək, eyni zamanda, yeni yaranmış qurumun işini təşkil etmək çox çətin
məsələ idi. Əsas problem yaradan cəhət isə maddi-texniki bazanın demək olar ki, olmaması idi. Bütün bunlara
baxmayaraq, dövlət komissiyasının 1993-cü ilin mart ayında yaradılmış işçi qrupu elə həmin ilin may ayında
"Azərbaycan" qəzetində əsir, girov və itkin düşmüş vətəndaşlarımızın ilk siyahısını dərc etdirə bilmişdi.
Nəhayət, üçüncü mərhələ - atəşkəsdən bu günə qədər olan dövrü əhatə edir. Bu mərhələnin özünü isə iki
yarımmərhələyə bölmək olar. Birinci yarımmərhələ 1994-2004-cü illər, ikinci yarımmərhələ isə 2004-2012-ci
illərdir.
Bu mərhələnin birinci dövrünü stabilləşmə dövrü adlandıra bilərik. Ancaq siyahılarla bağlı komissiyanın təsis
edilməsindən başlayan müddətdən yaranmış problemin həll edilməməsi, o cümlədən səmərəli işin təşkili üçün
zəruri maddi-texniki bazanın yaradılmaması və kadrların düzgün seçilməməsi istənilən nəticənin əldə
olunmasına maneçilik törətmişdir.
Yuxarıda qeyd etdiyimiz dövrlərə qısa nəzər saldıq. Əslində, 20 il ərzində davam edən humanitar problemi və
onunla bağlı göstərilən fəaliyyəti kiçik bir yazıya sığışdırmağı düşünmürük. Ancaq 2004-2012-ci illərdəki
fəaliyyətə nisbətən geniş nəzər salacağıq. Çünki bu dövrü çəkinmədən praqmatik və sistemli yanaşma mərhələsi
adlandırmaq olar.
Bu dövr Azərbaycan Respublikasının Milli Təhlükəsizlik naziri Eldar Mahmudovun Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 28 iyul 2004-cü il tarixli sərəncamı ilə Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla
əlaqədar Dövlət Komissiyasının sədri təyin olunması ilə start götürmüşdür. Sədr həmin dövrdə əvvəlcə prioritet
təşkil edən məsələlərin müəyyənləşdirilməsini, kadr probleminin həllini və maddi-texniki bazanın yaradılmasını
əsas amil kimi seçdi.
Göstərildiyi kimi, bu dövrdə ən əsas vəzifə itkinlərlə bağlı dövlət komissiyasındakı siyahıda dəqiqləşmənin həlli
və bu siyahı ilə Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsində (BQXK) olan analoji siyahıdakı fərqin aradan qaldırılması
idi. Komissiya sədri bu işi fəaliyyətə başladığı ilk günlərdən etibarən işçi qrupunun qarşısında vacib vəzifə kimi
qoymuşdur. O, bildirirdi ki, əvvəlcə siyahılarda dəqiqləşmə aparılmalı və axtarış obyektləri tam
müəyyənləşməlidir. Bu həm də humanitar problemin miqyasının dəqiqləşməsi üçün vacib idi. Sonrakı
mərhələdə aydın oldu ki, bu, uzaqgörən siyasət və dəqiq müəyyən edilmiş strateji xətt idi. Çünki 2008-ci ilin

57

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsi

aprel ayında BQXK-nın Azərbaycandakı nümayəndəliyi ilə dövlət komissiyası arasında "ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı itkin düşmüş şəxslər haqqında Ante Mortem məlumatların
toplanması və mərkəzləşdirilmiş şəkildə idarə olunması üzrə" çərçivə sazişi imzalanmışdır. Çərçivə sazişindən
irəli gələn məsələlərin həllində dəqiqləşdirilmiş siyahı vacib amildir. Çünki sazişin əsas məqsədi münaqişə
nəticəsində itkin düşmüş şəxslərlə bağlı ətraflı məlumatların toplanmasından, gələcəkdə naməlum meyit
qalıqlarının ekspertizası və identifikasiyası zamanı bu məlumatlardan istifadədən ibarətdir. Başqa sözlə, itkin
düşmüş şəxslərlə bağlı toplanmış məlumatlar, naməlum meyit qalıqlarının ekspertizası zamanı əldə olunacaq
məlumatlarla tutuşdurulacaq və meyit qalığının kimə aid olduğu müəyyənləşdiriləcəkdir.
Beləliklə, siyahılarda dəqiqləşmə işinin başlanmasından keçən müddətdə 1045 nəfərin taleyinə aydınlıq
gətirilərək adları itkin düşmüş şəxslərin siyahısından çıxarılmışdır. Onlardan 386 nəfərinin sağ , 312 nəfərin
hərbi əməliyyatların gedişində həlak olduğu və meyitlərinin tanınaraq dəfn edildiyi, 332 nəfərin adının
siyahıdan təkrar keçdiyi, 15 nəfərin isə münaqişə bölgəsindən kənarda itkin düşdüyü (komissiyanın axtarışaraşdırma obyekti olmadığı) müəyyənləşdirilmişdir. Bundan başqa, 2280 itkin barədə komissiyanın işçi qrupu
tərəfindən toplanmış və dəqiqləşdirilmiş məlumatlar BQXK-ya göndərilmişdir. Qeyd etmək yerinə düşər ki,
hazırda siyahılarda dəqiqləşmə işi demək olar ki, başa çatmaq üzrədir. Ancaq münaqişənin xarakteri elədir ki,
hər gün yeni-yeni məlumatların ortaya çıxması mümkündür. Təsadüfi deyil ki, bu müddət ərzində yaxınlarının
və aidiyyəti qurumların komissiyaya müraciət etmədiyi 122 nəfərin hərbi əməliyyatların gedişində itkin düşməsi
faktı aşkarlanmış və qeydiyyata götürülmüşdür. Hazırda 1 mart 2012-ci il tarixə olan məlumata əsasən, 4053
nəfər itkin düşmüş şəxs kimi qeydiyyatdadır. BQXK-da bu rəqəm hazırda 3746 nəfər təşkil edir. Bu qurum
tərəfindən 2004-cü ildə komissiyaya təqdim edilmiş siyahıda isə itkin düşmüş şəxs kimi 2557 nəfərin adı
qeydiyyatda olmuşdur. Deməli, 1189 nəfər azərbaycanlının əlavə olaraq BQXK-da itkin düşmüş şəxs kimi
qeydiyyata alınmasına bu illərdə nail olunmuşdur. Bu, qurumla aparılmış birgə işin və əməkdaşlığın nəticəsində
mümkün olmuşdur.
Eyni zamanda, dövlət komissiyasının səyləri nəticəsində göstərilən dövr ərzində əsir və girov götürülmüş 22
nəfər BQXK-nın vasitəçiliyilə azad edilmişdir. Bundan başqa, aparılmış araşdırmaların nəticəsi olaraq adları
2004-cü ilə qədər dövlət komissiyasının siyahısına düşməmiş 53 nəfərin 1989-1993-cü illərdə əsir və girov
götürülməsi və azad edilməsi faktı müəyyən edilərək qeydiyyata alınmışdır. Hazırda 1 mart 2012-ci il tarixə
olan məlumata əsasən, 1400 nəfər əsir və girovluqdan azad edilmiş şəxs kimi komissiyada qeydiyyata
alınmışdır. Qeyd etmək lazımdır ki, bu müddətdə həmçinin Azərbaycan ərazisində saxlanılmış 21 erməni və 1
meyit də qarşı tərəfə qaytarılmışdır.
Məlumdur ki, Ermənistanın danışıqlarda tutduğu qeyri-konstruktiv mövqeyə görə münaqişənin həllinin
uzanması, eyni zamanda, Ermənistan hərbçilərinin mütəmadi şəkildə atəşkəsi pozması ilə bağlı Azərbaycan
hərbçiləri və mülki şəxslərin (o cümlədən uşaqların) həlak olması halları davam edir. Komissiya 2004-cü ildən
keçən müddət ərzində həlak olaraq düşmən nəzarətində qalmış 5 nəfərin (3 hərbçi, 2 mülki) meyitini alaraq
yaxınlarına təhvil vermişdir. Həm ciddi, həm də böyük ictimai rezonans doğurmuş hal isə 2010-cu ilin yayında
Ermənistan hərbçilərinin hücumunu dəf edərkən şəhid olmuş hərbçilərimizin meyitlərinin uzun müddət
Ermənistan tərəfindən qaytarılmaması olmuşdur. Onlara qarşı qeyri-insani hərəkətlərə yol verilməsi isə daha
çox narahatlıq yaratmışdır. Bu faktlar Ermənistanın beynəlxalq humanitar hüquq normalarına əməl etmədiyini
bir daha təsdiqləyir.
Bu prosesdə dövlət komissiyası gərgin anlar yaşamışdır. Yaxınlarını itirmiş insanlar demək olar ki, hər gün
komissiyanın işçi qrupunda qəbul olunmuş, onlara görülən işlər barədə ətraflı məlumatlar verilmişdir. Bu
şəxslərə çatdırılan məlumatlarla yanaşı, həm də mənəvi-psixoloji dəstəyin verilməsi işin vacib tərəfi idi. Həmin
vaxt çox çətin və mürəkkəb bir situasiya yaranmışdı. Ancaq oktyabr ayında Rusiya Prezidentinin iştirakı ilə
Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Həştərxanda keçirilmiş görüşü məsələnin həllinə öz töhfəsini
vermişdir. Həmin görüşdə Azərbaycan Respublikasının, Ermənistan Respublikasının və Rusiya Federasiyası
prezidentlərinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsinə dair 27 oktyabr 2010-cu il tarixli birgə
bəyanatı imzalanmış və bundan sonra komissiya çox vacib olan meyitlərin və girovun qaytarılması prosesini
həyata keçirmişdir.
Bu hadisələr baş verən andan məsələ ölkə Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı cənab İlham
Əliyevin daim diqqət mərkəzində olmuşdur. Şəhid hərbçilərimiz - Mübariz İbrahimov və Fərid Əhmədovun
meyitlərinin alınması ilə bağlı onun tərəfindən bütün göstəriş və tapşırıqlar verilmişdi. Beləliklə, Həştərxan
bəyannaməsinə uyğun olaraq, eyni zamanda, dövlət komissiyasının və beynəlxalq təşkilatların birgə səyləri,
müntəzəm aparılan danışıqlar səmərə vermiş, nəticədə 2010-cu ilin noyabr ayının 6-sında şəhid hərbçilərimizin
meyitləri Ermənistandan alınaraq cənab Prezidentin göstərişi ilə Bakı şəhərindəki İkinci şəhidlər xiyabanında
dəfn olunmuşdular. Dəfn mərasimində ölkə rəhbəri iştirak etmişdir.
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Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, 2008-ci ildə BQXK-nın Azərbaycandakı nümayəndəliyi ilə dövlət komissiyası
arasında "Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı itkin düşmüş şəxslər haqqında Ante
Mortem məlumatların toplanması və mərkəzləşdirilmiş şəkildə idarə olunması üzrə" çərçivə sazişi
imzalanmışdır. Saziş imzalandıqdan sonra zəruri olan ilk iş itkinlər barədə məlumatların toplanması idi ki, bu iş
BQXK-nın köməyi ilə Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin könüllüləri tərəfindən həyata keçirilmişdir.
Məlumatları toplamaq üçün BQXK tərəfindən Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin könüllü qruplarına təlimkurslar keçirilmişdir. Layihə üç mərhələdə həyata keçirilmişdir. Birinci mərhələdə 2008-ci ilin iyun ayından
2009-cu ilin aprel ayınadək təlim keçmiş 24 könüllü Bakı və Sumqayıt şəhəri və Abşeron rayonunda yaşayan
1389, ikinci mərhələdə cəmiyyətin müvafiq rayon bölmələrinin 26 könüllüsü 2009-cu ilin fevral ayından 2010cu ilin yanvar ayınadək Ağstafa, Qazax, Tovuz, Şəmkir, Gədəbəy, Daşkəsən, Samux, Gəncə, Göygöl,
Mingəçevir, Goranboy, Yevlax, Tərtər, Ağdam, Füzuli, Ağcabədi, Beyləqan, Bərdə rayonlarında yaşamış 991,
üçüncü mərhələdə isə Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran, Xızı, Siyəzən, Zaqatala, Balakən, Şəki, Qax, Ucar, Zərdab,
Ağdaş, Göyçay, İsmayıllı, Qobustan, Şamaxı, Hacıqabul, Sabirabad, Saatlı, Masallı, Lənkəran, Yardımlı, Lerik,
Biləsuvar, Astara, Cəlilabad, Salyan, İmişli, Qəbələ, Kürdəmir, Ağsu, Neftçala rayon bölmələrinin təlim keçmiş
36 könüllüsü 2009-cu ilin dekabr ayından 2010-cu ilin dekabr ayınadək bu rayonlar üzrə 1110 itkin barədə
məlumatlar toplamışlar. Göstərilən müddətdə ümumilikdə 3490 sorğu anketi toplanılaraq BQXK-ya təhvil
verilmişdir.
26 yanvar 2011-ci il tarixdə Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi ilə dövlət komissiyası arasında imzalanmış
"AnteMortem / PostMortem məlumat Bazasının istifadəsi" üzrə Proqram Təminatı Müqaviləsinə uyğun olaraq,
toplanmış məlumatların elektron məlumat bazasına daxil edilməsi işi dövlət komissiyasının BQXK tərəfindən
əvvəlcədən təlim keçilmiş əməkdaşları tərəfindən aparılmalıdır. Ötən ilin sonlarından etibarən bu işə start
verilmiş, artıq 337 nəfər barədə məlumatlar bazaya daxil edilmişdir. Bu iş BQXK-nın köməyi ilə davam
etdirilir. Lakin qeyd olunan işlər qarşıda duran vəzifənin həyata keçirilməsinin ilkin mərhələsidir. Çərçivə
sazişinə əsasən, sonrakı mərhələlərdə itkin düşmüş şəxslərin yaxın qohumlarından qan nümunələrinin
götürülməsi və müvafiq qan bankının yaradılması, bankın və naməlum sümük qalıqlarının beynəlxalq aləmdə
qəbul olunmuş qaydada saxlanması üçün müasir tələblərə uyğun laboratoriyası olan xüsusi mərkəzin
yaradılması zəruridir.
Dövlət komissiyasının qərarına uyğun olaraq bu məsələ ilə bağlı 2011-ci ilin aprel ayında Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevə müraciət ünvanlanmışdır. Ölkə Prezidenti bununla əlaqədar
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə göstəriş vermiş və məsələnin icrası Azərbaycan
Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinə tapşırılmışdır. Ilkin məlumata görə, yeni mərkəzin Səhiyyə Nazirliyi
Məhkəmə-Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyinin bazasında yaradılacağı planlaşdırılır. Yaradılacaq
qurum Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi ilə sıx işgüzar münasibətdə işləyəcək. Hazırda qan nümunələrinin
toplanması və bankın yaradılması üşün BQXK ilə müzakirələr davam etdirilir.
Bu illərdə Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının
beynəlxalq əlaqələri də nəzərə çarpacaq dərəcədə inkişaf etmiş, komissiya sədri Eldar Mahmudov
tərəfindən bir sıra önəmli görüşlər keçirilmiş, danışıqlar və müzakirələr aparılmışdır.
2004-cü ildə BQXK-nın Azərbaycandakı nümayəndəliyinin səlahiyyət müddəti başa çatmış və yeni təyin
olunmuş rəhbəri, 2005-ci ildə BQXK-nın Şərqi Avropa üzrə Əməliyyat İdarəsinin başçısı və qurumun
Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri, 2006-cı ildə BQXK-nın prezidenti və qurumun Avropa üzrə
əməliyyat bölməsinin rəhbəri, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Miqrasiya, Qaçqınlar və Əhali
Komitəsinin məruzəçisi və həmin komitənin katibi, 2007-ci ildə BQXK-nın Azərbaycandakı nümayəndəliyinin
rəhbəri və Avropa Şurasının İnsan hüquqları üzrə komissarı, 2008-ci ildə Avropa Şurası Parlament
Assambleyası Monitorinq Komitəsinin Azərbaycan üzrə həmməruzəçiləri və BQXK-nın Azərbaycandakı
nümayəndəliyinin rəhbəri, 2009-cu ildə ölkəmizdə səfərdə olmuş Belçika Krallığının senatoru və onun rəhbərlik
etdiyi nümayəndə heyəti, BQXK-nın Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri, 2010-cu ildə Kiyev Milli
Aviasiya Universitenin Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunun Beynəlxalq hüquq kafedrasının müdiri, Müstəqil
Dövlətlər Birliyi Antiterror Mərkəzinin koordinatoru, BQXK-nın Azərbaycandakı nümayəndəliyinin başçısı,
2011-ci ilin fevral ayında "Terror qurbanları Fransa Assosiasiyası"nın baş direktoru və onun köməkçisi və
macar tarixçi alim, antropoloq dövlət Komissiyasının sədri tərəfindən qəbul edilmiş və müzakirələr aparılmışdır.
Keçirilən hər bir görüşdə komissiya sədri qonaqlara dövlət komissiyasının keçdiyi yol, xüsusən də, son illərdə
aparılmış işlər, əldə edilmiş uğurlar, itkinlər, əsir və girovlar problemi ilə bağlı Ermənistanın tutduğu qeyrikonstruktiv mövqe barədə ətraflı məlumatlar vermiş, işğal nəticəsində törədilmiş cinayət, əsir və girovlara
münasibətdə beynəlxalq humanitar hüquq normalarının pozulması faktlarını onların diqqətinə çatdırmışdır.
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Bildirilmişdir ki, Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü zamanı işğalla yanaşı, beynəlxalq hüquq normaları da
pozulmuş, terror, soyqırımı, insanlığa və bəşəriyyətə qarşı cinayətlər törədilmişdir.
Həmçinin 2004-2011-ci illər ərzində dövlət komissiyası ölkə daxilində və xaricdə keçirilmiş bir sıra önəmli
tədbirlərdə təmsil olunmuş, iştirakçılara Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü nəticəsində etnik
təmizləmə, soyqırımı, insanlığa və bəşəriyyətə qarşı törədilmiş digər cinayət əməlləri barədə geniş
məlumatlar verilmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, "Ermənistan tərəfindən azərbaycanlılara qarşı həyata
keçirilən soyqırımı və etnik təmizləmə siyasətini əks etdirən hüquqi-tarixi sənədlərin, əsir və itkin düşmüş, girov
götürülmüş şəxslərlə bağlı materialların dünya ictimaiyyətinə çatdırılması üçün ardıcıl və məqsədyönlü iş
aparılması ilk dəfə dövlət komissiyasının qarşısında ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin Əsir və itkin düşmüş,
girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyası haqqında 1 mart 2001-ci il tarixli sərəncamı ilə
müəyyənləşsə də, bu iş 2004-cü ildən sonra daha güclü, düşünülmüş və sistemləşdirilmiş şəkildə həyata
keçirilməyə başlanmışdı. Bu sahədə son illərdə aparılmış işlərin miqyası genişdir. İşlər demək olar ki, dünyanın
əksər ölkələrində aparılmışdır. Ölkə daxilində isə əsasən, təhsil müəssələrində geniş tədbirlər və elmi
konfranslar təşkil edilmişdir. Ümumiyyətlə, 2004-2012-ci illər ərzində Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş
vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının təşəbbüsü və iştirakı ilə 20-dən cox dildə hazırlanmış yüz
mindən artıq təbliğat vasitəsi respublikamızın xarici ölkələrdəki səfirlik və nümayəndəliklərinə, diaspor
təşkilatlarına, dünyanın tanınmış elm ocaqlarına və kitabxanalarına, politoloq və konfliktoloqlara, xarici dövlət
və ictimai xadimlərinə göndərilmiş, keçirilmiş tədbirlərdə yayılmışdır.
Ermənistanın təcavüzü ilə birlikdə yaranmış əsir, girov və itkinlər problemi daim ölkə rəhbərliyinin diqqət
mərkəzindədir. İsveçrənin Davos şəhərində keçirilmiş "Dünya İqtisadi Forumu" çərçivəsində 26 yanvar 2012-ci
il tarixdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin
prezidenti Yakob Kellenberqerlə keçirdiyi görüş və apardığı müzakirələr bu diqqətə daha bir əsasdır. Ona görə
də vətəndaşlarımız əmin olsunlar ki, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi nəticəsində itkin
düşmüş hər bir insanımızın sonrakı taleyi aydınlaşana qədər komissiya Vətən və dövlət tərəfindən onun
qarşısında qoyulmuş missiyanı həyata keçirəcəkdir.
Eldar SƏMƏDOV,
Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla
əlaqədar Dövlət Komissiyası İşçi qrupu rəhbərinin
müavini, AMEA-nın Fəlsəfə, Sosiologiya və
Hüquq İnstitutunun dissertantı
“Azərbaycan”.-2012.-17 mart.-N 62.-S.7.
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Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar
Dövlət Komissiyasının məlumatı
Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasından daxil olmuş məlumatda
bildirilir ki, 2012-ci il iyulun 26-da Ermənistan hərbçiləri tərəfindən əsir götürülmüş Azərbaycan Ordusunun
əsgəri, 1992-ci il təvəllüdlü Fərəcov Firuz Mirzə oğlu ilə bağlı məlumat əldə edildikdən dərhal sonra Əsir və
itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyası zəruri tədbirlərin görülməsinə
başlamış, aidiyyəti beynəlxalq təşkilatlara rəsmi müraciətlər ünvanlamışdır. Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsindən
daxil olmuş məlumata görə, bu qurumun Ermənistandakı nümayəndəliyi məsələ ilə bağlı müvafiq işləri həyata
keçirir.
Ancaq bu cür hadisələrin baş verdiyi məqamlarda həmişə olduğu kimi, bir çox kütləvi informasiya vasitələri
belə demək mümkündürsə, hərəkətə keçərək yoxlanılmamış və əsir götürülmüş əsgərin təhlükəsizliyinə zərər
verə biləcək məlumatların yayılmasına start vermişlər. Daha çox təəssüf doğuran cəhət isə ondan ibarətdir ki,
yerli KİV-lər F.Fərəcovun ailəsinə məxsus şəxsi məlumatları, onların özləri ilə razılaşdırmadan, heç bir əlavə
yoxlama və dəqiqləşdirmə aparmadan yaymışlar. Bəzi KİV-lər isə daha da irəli gedərək əsir götürülmüş əsgərin
atasının hərbçi olduğunu, hətta daşıdığı hərbi rütbəni və xidmət etdiyi qoşun növünü belə diqqətə çatdırmışlar.
Bu cür KİV-lər bu tip məlumatları yayarkən görəsən düşmənə gərəkli məlumatları verdiklərinin və bu
məlumatın əsir götürülmüş əsgərin və onun ailəsinin həyatı üçün hansı nəticələri verəcəyinin fərqindədirlərmi?
Digər bir KİV isə guya F.Fərəcovun ailə üzvlərini evdə tapmadıqlarını və buna görə də qonşulardan müsahibə
aldıqlarını bildirmiş və "qonşuların" verdiyi ifadələri məlumat qismində yaymışlar. Ailə ilə söhbət zamanı onlar
heç bir jurnalistlə görüşmədiklərini və qəzetdə adıçəkilən qonşularının olmadığını bildirmişlər.
Bildiririk ki, bu cür məlumatların hər cəhdlə ictimaiyyətə açıqlanması hər şeydən öncə insan hüquqlarının və
beynəlxalq humanitar hüquq normalarının pozulmasıdır.
Dövlət Komissiyası bir daha bəyan edir ki, əsir-girovların, o cümlədən Firuz Fərəcovun azad olunması
istiqamətində fəaliyyət göstərən yeganə qurum kimi zəruri tədbirləri görür və bu barədə məqbul sayılan vaxtda
və həcmdə məlumatlar yayır.
Göstərilənləri nəzərə alaraq, Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyası
kütləvi informasiya vasitələrinə bu problemlə bağlı məlumatları yayarkən ümumi maraqlardan çıxış etməyi,
yoxlanılmamış və əsası olmayan, xüsusən də şəxsə və ailəyə məxsus informasiyaların işıq üzü görməsinə yol
verməməyi tövsiyə edir.
“Azərbaycan”.-2012.-1 avqust.-N 169.-S.4.
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1045 nəfər itkinlərin siyahısından çıxarılıb
Dünən Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının yaradılmasının 20ci ildönümünə və 2012-ci ilin yekunlarına həsr olunmuş iclas keçirilib. Tədbirdə dövlət və hökumət rəsmiləri,
Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin (BQXK), BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının, ATƏT-in,
Azərbaycandakı nümayəndəliklərinin rəhbərləri və təmsilçiləri iştirak ediblər. Tədbiri giriş sözü ilə Dövlət
Komissiyasının sədri Eldar Mahmudov açıb.
Baş nazirin müavini Əli Həsənov Prezident İlham Əliyevin Dövlət Komissiyasının yaradılmasının 20 illiyi
münasibətilə təbrik məktubunu oxuyub.
Sədr Eldar Mahmudov Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasına və
onun İşçi qrupuna göstərilən yüksək etimada və təbrikə görə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevə minnətdarlığını bildirib. Dövlət Komissiyasının sədri deyib ki, günahsız insanların qurbana
çevrilməsinə, əzab çəkməsinə səbəb olan Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi Ermənistanın
tutduğu qeyri-konstruktiv mövqe nəticəsində hələ də öz həllini tapmayıb. Bu səbəbdən qurbanların sayı artır.
Qeyd olunub ki, Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyası 1993-cü ildə
yaradılıb. Ən ağır bir dövrdə, ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycanda siyasi hakimiyyətə qayıtması
bütün sahələrdə olduğu kimi, müharibə qurbanlarına münasibətdə də özünü göstərdi. Bu iş sonralar da daim
dövlətin diqqət mərkəzində oldu. Fəaliyyətə başladığı ilk günlərdən Komissiya Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi
ilə əməkdaşlıq çərçivəsində işləyib. Bu səmərəli əməkdaşlıq indi də davam edir. E.Mahmudov deyib ki, 2004-cü
ildə Prezident İ.Əliyevin sərəncamı ilə Dövlət Komissiyasının tərkibi yeniləndikdən sonra dövlət başçısının
diqqət və qayğısı sayəsində əsir-girov və itkinlər probleminə yeni yanaşma baş verib. Qeyd olunub ki,
Ermənistan tərəfindən azərbaycanlılara qarşı həyata keçirilən soyqırımı və etnik təmizləmə siyasəti barədə
hüquqi-tarixi sənədlərin, əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş şəxslərlə bağlı materialların dünya
ictimaiyyətinə çatdırılması işi daha da gücləndirilib, ardıcıl xarakter və geniş miqyas alıb. Ermənistanın
Azərbaycana təcavüzü nəticəsində yaranmış humanitar problemin həlli və itkinlərin taleyinin aydınlaşdırılması
üçün hələ çox işləmək lazım olduğunu bildirən Eldar Mahmudov status-kvo dəyişmədikcə humanitar fəlakətin
tam aradan qaldırılmasının mümkün olmadığını diqqətə çatdırıb. Sədr dövlətimizin başçısı tərəfindən Dövlət
Komissiyanın qarşısına qoyulmuş vəzifələrin icrası və müəyyən edilmiş strateji məqamların həlli üçün bundan
sonra da intensiv çalışacaqlarını bildirib.
Dövlət Komissiyasının katibi Şahin Sayılov qeyd edib ki, Dövlət Komissiyası yaradıldıqdan sonra öz işini
bütövlükdə müharibə qurbanlarının müdafiəsinə dair 1949-cu il Cenevrə Konvensiyalarının tələblərinə uyğun
surətdə planlaşdırır və həyata keçirirdi. Erməni tərəfi isə həmin beynəlxalq sənədlərə məhəl qoymur və
soyqırımı, terror, etnik təmizləmə, əsir-girovlara münasibətdə beynəlxalq humanitar hüquq normalarının
pozulması siyasətini genişləndirirdi. Müharibə ilə əlaqəsi olmayan dinc adamların girovluqda işgəncələrə məruz
qalması, şəxsiyyətlərinin tapdanması, şantaj, hədə-qorxu, alver vasitəsinə çevrilməsinə dair xeyli faktlar
toplanılıb. Erməni əsirliyində insanlara qarşı əsl soyqırımı siyasətinin həyata keçirildiyini bildirən məruzəçi
deyibm ki, yüzlərlə həmvətənimiz öldürülüb, dəhşətli əzab və işgəncələrə məruz qalaraq şikəst edilib. Son illər
aparılan araşdırmalar nəticəsində əsir və girovluqda 553 soydaşımızın qətlə yetirildiyi və ya müxtəlif
səbəblərdən vəfat etdiyi müəyyən olunub.
Hesabatda bildirilib ki, 2004-cü ildən etibarən Komissiyanın fəaliyyətində yeni dövr başlanıb və köklü
dəyişikliklər baş verib. Prioritet məsələlərin müəyyənləşdirilməsi, kadr probleminin həlli və maddi-texniki
bazanın yaradılması əsas amil kimi önə çəkilib. Bu dövrdə başlıca vəzifə itkinlərlə bağlı Dövlət
Komissiyasındakı siyahıda dəqiqləşmənin həlli və bu siyahı ilə BQXK-da olan müvafiq siyahıdakı fərqin aradan
qaldırılması idi. Bu həm də humanitar problemin miqyasının dəqiqləşməsi üçün əhəmiyyətli idi. Bu işin mühüm
nəticəsi 2008-ci ilin aprelində BQXK və Dövlət Komissiyası arasında “Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı itkin düşmüş şəxslər haqqında Ante Mortem məlumatların toplanması və
mərkəzləşdirilmiş şəkildə idarə olunması üzrə” çərçivə sazişinin imzalanması olub.
Beləliklə, siyahılarda dəqiqləşmə işinin başlanmasından keçən müddətdə 1045 nəfərin taleyinə aydınlıq
gətirilərək adları itkin düşmüş şəxslərin siyahısından çıxarılıb. Onlardan 386 nəfərinin sağ, 312 nəfərin hərbi
əməliyyatların gedişində həlak olduğu və meyitlərinin tanınaraq dəfn edildiyi, 332 nəfərin adının siyahıdan
təkrar keçdiyi, 15 nəfərin isə münaqişə bölgəsindən kənarda itkin düşdüyü müəyyənləşdirilib. Bundan başqa,
2280 itkin barədə Komissiyanın İşçi qrupu tərəfindən toplanıb və dəqiqləşdirilmiş məlumatlar BQXK-ya
göndərilib. Hazırda siyahılarda dəqiqləşmə işi demək olar ki, başa çatmaq üzrədir. Ancaq münaqişənin xarakteri
elədir ki, hər gün yeni-yeni məlumatların ortaya çıxması mümkündür.
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Məruzədə bildirilib ki, qeyd olunan bu işlər qarşıda duran vəzifənin həyata keçirilməsinin ilkin mərhələsidir.
Sonrakı mərhələlərdə itkin düşmüş şəxslərin yaxın qohumlarından qan nümunələrinin götürülməsi və müvafiq
qan bankının yaradılması, bankın və naməlum sümük qalıqlarının beynəlxalq aləmdə qəbul olunmuş qaydada
saxlanması üçün müasir tələblərə uyğun laboratoriyası olan xüsusi mərkəzin yaradılması nəzərdə tutulur.
“Palitra”.-2013.-31 yanvar.-№18.-S.3.
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Azərbaycan Respublikasının Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar
Dövlət Komissiyasının 20 yaşı tamam olmuşdur
Yanvarın 30-da Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının
yaradılmasının 20-ci ildönümünə və 2012-ci ilin yekunlarına həsr olunmuş iclas keçirilmişdir. Tədbirdə
dövlət və hökumət rəsmiləri, Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin (BQXK), BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali
Komissarlığının, ATƏT-in, Azərbaycandakı nümayəndəliklərinin rəhbərləri və təmsilçiləri iştirak
etmişlər. Əvvəlcə tədbir iştirakçıları Dövlət Komissiyasının fəaliyyətini əks etdirən fotostendlə, eləcə də
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin fəsadları barədə müxtəlif dillərdə nəşr edilmiş
kitablar, fotoalbomlar, bukletlər və digər əyani vəsaitlərlə tanış olmuşlar.
Tədbiri giriş sözü ilə Dövlət Komissiyasının sədri Eldar Mahmudov açmışdır.
Baş nazirin müavini Əli Həsənov Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Dövlət
Komissiyasının yaradılmasının 20 illiyi münasibətilə təbrik məktubunu oxumuşdur (Təbrik məktubunun mətni
qəzetin bugünkü nömrəsində dərc olunur).
Sədr Eldar Mahmudov Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasına və
onun İşçi qrupuna göstərilən yüksək etimada və təbrikə görə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevə minnətdarlığını bildirmişdir. Dövlət Komissiyasının sədri demişdir ki, günahsız insanların qurbana
çevrilməsinə, əzab çəkməsinə səbəb olan Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi Ermənistanın
tutduğu qeyri-konstruktiv mövqe nəticəsində hələ də öz həllini tapmamışdır. Bu səbəbdən qurbanların sayı artır.
Qeyd olunmuşdur ki, Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyası 1993cü ildə yaradılmışdır. Ən ağır bir dövrdə, ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycanda siyasi hakimiyyətə
qayıtması bütün sahələrdə olduğu kimi, müharibə qurbanlarına münasibətdə də özünü göstərdi. Bu iş sonralar da
daim dövlətin diqqət mərkəzində oldu. Fəaliyyətə başladığı ilk günlərdən Komissiya Beynəlxalq Qızıl Xaç
Komitəsi ilə əməkdaşlıq çərçivəsində işləmişdir. Bu səmərəli əməkdaşlıq indi də davam edir.
Eldar Mahmudov demişdir ki, 2004-cü ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı
ilə Dövlət Komissiyasının tərkibi yeniləndikdən sonra dövlət başçısının diqqət və qayğısı sayəsində əsir-girov
və itkinlər probleminə yeni yanaşma baş vermişdir. Qeyd olunmuşdur ki, Ermənistan tərəfindən
azərbaycanlılara qarşı həyata keçirilən soyqırımı və etnik təmizləmə siyasəti barədə hüquqi-tarixi sənədlərin,
əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş şəxslərlə bağlı materialların dünya ictimaiyyətinə çatdırılması işi daha da
gücləndirilmiş, ardıcıl xarakter və geniş miqyas almışdır.
Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü nəticəsində yaranmış humanitar problemin həlli və itkinlərin taleyinin
aydınlaşdırılması üçün hələ çox işləmək lazım olduğunu bildirən Eldar Mahmudov status-kvonun dəyişmədikcə
humanitar fəlakətin tam aradan qaldırılmasının mümkün olmadığını diqqətə çatdırmışdır. Sədr dövlətimizin
başçısı tərəfindən Dövlət Komissiyanın qarşısına qoyulmuş vəzifələrin icrası və müəyyən edilmiş strateji
məqamların həlli üçün bundan sonra da intensiv çalışacaqlarını bildirmişdir.
Dövlət Komissiyasının katibi Şahin Sayılov qurumun 20 illik fəaliyyəti barədə məruzəsində qeyd etmişdir ki,
1988-ci ildən başlayaraq Azərbaycanda dərinləşməkdə olan ictimai-siyasi və hərbi böhran 1993-cü ilin yayında
özünün son həddinə çatdı və Azərbaycanı parçalanma təhlükəsi, real vətəndaş qarşıdurması ilə üz-üzə qoydu.
Belə bir vəziyyətdə narahatlıq doğuran daha bir ciddi məsələ yaranmış humanitar fəlakətin ən qabarıq və
dəhşətli amillərindən olan əsir, girov və itkinlərin problemi idi.
Həmin dövrü xarakterizə edən əsas cəhət ondan ibarətdir ki, münaqişə qızışdıqca qurbanlar artır, ancaq yaxınları
barədə məlumat almaq üçün insanlar müraciət etməyə ünvan tapa bilmirdilər. Erməni əsir-girovluğundan
qayıtmış vətəndaşların bir qismində sonradan keçirilmiş tibbi müayinə zamanı yoluxucu xəstəliklər də aşkar
olunurdu. Münaqişə ilə bağlı respublikada əhalinin miqrasiyasının xaotikliyi bu işi son dərəcə çətinləşdirirdi.
Münaqişənin tarixi ilə yaşıd olan bu problemin həlli təxirəsalınmaz məsələ olduğundan hökmən rəsmi
strukturların müdaxiləsi və məqsədyönlü dövlət siyasətini zəruri edirdi.
Dövlət Komissiyası yaradıldıqdan sonra öz işini bütövlükdə müharibə qurbanlarının müdafiəsinə dair 1949-cu il
Cenevrə Konvensiyalarının tələblərinə uyğun surətdə planlaşdırır və həyata keçirirdi. Erməni tərəfi isə həmin
beynəlxalq sənədlərə məhəl qoymur və soyqırımı, terror, etnik təmizləmə, əsir-girovlara münasibətdə
beynəlxalq humanitar hüquq normalarının pozulması siyasətini genişləndirirdi. Müharibə ilə əlaqəsi olmayan
dinc adamların girovluqda işgəncələrə məruz qalması, şəxsiyyətlərinin tapdanması, şantaj, hədə-qorxu, alver
vasitəsinə çevrilməsinə dair xeyli faktlar toplanılmışdır.
Erməni əsirliyində insanlara qarşı əsl soyqırımı siyasətinin həyata keçirildiyini bildirən məruzəçi demişdir ki,
yüzlərlə həmvətənimiz öldürülmüş, dəhşətli əzab və işgəncələrə məruz qalaraq şikəst edilmişdir. Son illər
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apardığımız araşdırmalar nəticəsində əsir və girovluqda 553 soydaşımızın qətlə yetirildiyi və ya müxtəlif
səbəblərdən vəfat etdiyi müəyyən olunmuşdur.
Hazırda BQXK-nın rəsmi qeydiyyatında olan bir azərbaycanlı əsir Yerevanda saxlanılır. Bu, 1992-ci ildə Bakı
şəhərində anadan olmuş, 2012-ci il iyulun 26-da Ermənistan hərbçiləri tərəfindən əsir götürülmüş Azərbaycan
Ordusunun əsgəri Fərəcov Firuz Mirzə oğludur. Erməni tərəfinin bildirdiyinə görə, guya F.Fərəcov Vətənə
qayıtmaqdan imtina edir. Ümumiyyətlə, azərbaycanlı əsirlərin qayıtdıqdan sonra repressiyalara, təzyiqlərə
məruz qalması, incidilməsi, cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması ilə əlaqədar Vətənə qayıtmaqdan imtina
etmələri barədə ermənilər tərəfindən xeyli böhtan xarakterli məlumatlar yayılmışdır. Bu iftiraların ortaya
atılmasının əsas səbəblərinin ictimaiyyətə çatdırılması, mahiyyətinin açıqlanması Dövlət Komissiyasının vacib
vəzifələrindən biri olmuş, bunların erməni tərəfinin siyasi oyunu olduğu, təxribat xarakteri daşıdığı dəfələrlə
bəyan edilmişdir. Əsirlərimiz saxlanma yerlərində mənəvi-psixoloji təzyiqlərə, guya Vətənə qayıtdıqda həbs
olunacaqları, incidiləcəkləri barədə yalan və böhtanlara məruz qalmışlar.
Əslində, əsirlikdən azad olunmuş 1042 vətəndaşımızdan cəmi 31 nəfəri heç də əsir düşdüklərinə görə deyil,
məhz konkret cinayət əməllərinə görə məhkum olunmuşdur. 1994-cü il iyulun 3-də Bakı metropoliteninin
sərnişin qatarında xeyli insan tələfatı ilə nəticələnmiş partlayış törədən əsirlikdə məxfi əməkdaşlığa cəlb edilmiş
vətən xaini Azər Aslanov, erməni əsirliyində olarkən öz həmvətənlərinə işgəncələr verən, onları alçaldan İlham
Qurbanov, “ağ bayraq” qaldıraraq əlində silah düşmənə könüllü təslim olmuş, satqınlıq etmiş Nizaməddin
Bayramov və başqaları bu qəbildəndir. Çoxsaylı faktlar göstərir ki, erməni xüsusi xidmət orqanları Azərbaycan
Respublikasına qarşı kəşfiyyat-təxribat fəaliyyətində azərbaycanlı əsir və girovlardan fəal istifadə edir, onlar
vasitəsilə terror və digər düşmənçilik əməllərini həyata keçirirlər. Belə ki, 107 nəfərin erməni əsirliyində olarkən
məxfi əməkdaşlığa cəlb olunması faktları aşkar edilmişdir. Onların böyük əksəriyyəti hər hansı düşmənçilik
hərəkəti etmədiyi üçün cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmamışlar.
Hesabatda bildirilmişdir ki, 2004-cü ildən etibarən Komissiyanın fəaliyyətində yeni dövr başlanmış və köklü
dəyişikliklər baş vermişdir. Prioritet təşkil edən məsələlərin müəyyənləşdirilməsi, kadr probleminin həlli və
maddi-texniki bazanın yaradılması əsas amil kimi önə çəkilmişdir. Bu dövrdə başlıca vəzifə itkinlərlə bağlı
Dövlət Komissiyasındakı siyahıda dəqiqləşmənin həlli və bu siyahı ilə BQXK-da olan müvafiq siyahıdakı fərqin
aradan qaldırılması idi. Bu həm də humanitar problemin miqyasının dəqiqləşməsi üçün əhəmiyyətli idi. Bu işin
mühüm nəticəsi 2008-ci ilin aprelində BQXK və Dövlət Komissiyası arasında “Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı itkin düşmüş şəxslər haqqında Ante Mortem məlumatların toplanması və
mərkəzləşdirilmiş şəkildə idarə olunması üzrə” çərçivə sazişinin imzalanması oldu.
Beləliklə, siyahılarda dəqiqləşmə işinin başlanmasından keçən müddətdə 1045 nəfərin taleyinə aydınlıq
gətirilərək adları itkin düşmüş şəxslərin siyahısından çıxarılmışdır. Onlardan 386 nəfərinin sağ, 312 nəfərin
hərbi əməliyyatların gedişində həlak olduğu və meyitlərinin tanınaraq dəfn edildiyi, 332 nəfərin adının
siyahıdan təkrar keçdiyi, 15 nəfərin isə münaqişə bölgəsindən kənarda itkin düşdüyü müəyyənləşdirilmişdir.
Bundan başqa, 2280 itkin barədə Komissiyanın İşçi qrupu tərəfindən toplanmış və dəqiqləşdirilmiş məlumatlar
BQXK-ya göndərilmişdir. Hazırda siyahılarda dəqiqləşmə işi demək olar ki, başa çatmaq üzrədir. Ancaq
münaqişənin xarakteri elədir ki, hər gün yeni-yeni məlumatların ortaya çıxması mümkündür. Təsadüfi deyil ki,
bu müddət ərzində yaxınlarının və aidiyyəti qurumların Komissiyaya müraciət etmədiyi 147 nəfərin hərbi
əməliyyatların gedişində itkin düşməsi faktı aşkarlanmış və qeydiyyata götürülmüşdür.
İtkin düşmüş 4031 nəfərdən 877 nəfərinin, o cümlədən 22 uşaq, 99 qadın və 133 qocanın əsir-girov götürülməsi,
lakin ermənilərin bunu gizlətməsi barədə Dövlət Komissiyasında konkret faktlar vardır. Erməni əsirliyindən
azad edilmiş vətəndaşlarımızın şahid ifadələri əsasında həmin şəxslərin siyahısı tərtib edilmiş, onların ilkin
saxlanma yerləri və digər faktlar dəqiqləşdirilmişdir. Dəlil-sübutlara baxmayaraq, erməni tərəfi bu şəxslərin
onlara əsir düşməsi faktını yenə də inkar edir.
Çərçivə sazişi imzalandıqdan sonra zəruri olan ilk iş itkinlər barədə məlumatların toplanması idi. Bu iş Dövlət
Komissiyasının İşçi qrupunun və BQXK-nın köməyi ilə Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin könüllüləri
tərəfindən həyata keçirilmişdir. 2011-ci il yanvarın 26-da BQXK və Dövlət Komissiyası arasında imzalanmış
“AnteMortem/PostMortem məlumat Bazasının istifadəsi” üzrə Proqram Təminatı Müqaviləsinə uyğun olaraq,
artıq 850 nəfər barədə toplanmış məlumatlar elektron məlumat bazasına daxil edilmişdir.
Məruzədə bildirilmişdir ki, qeyd olunan bu işlər qarşıda duran vəzifənin həyata keçirilməsinin ilkin
mərhələsidir. Çərçivə sazişinə əsasən, sonrakı mərhələlərdə itkin düşmüş şəxslərin yaxın qohumlarından qan
nümunələrinin götürülməsi və müvafiq qan bankının yaradılması, bankın və naməlum sümük qalıqlarının
beynəlxalq aləmdə qəbul olunmuş qaydada saxlanması üçün müasir tələblərə uyğun laboratoriyası olan xüsusi
mərkəzin yaradılması nəzərdə tutulur. Dövlət Komissiyasının qərarına uyğun olaraq bu məsələ ilə bağlı 2011-ci
ilin aprelində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə müraciət ünvanlanmışdır. Dövlətimizin
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başçısı bununla əlaqədar Nazirlər Kabinetinə göstəriş vermiş və məsələnin icrası Səhiyyə Nazirliyinə
tapşırılmışdır. Yeni mərkəzin Səhiyyə Nazirliyi Məhkəmə-Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyinin
bazasında yaradılacağı planlaşdırılır.
Dövlət Komissiyasının səyləri nəticəsində 2004-2012-ci illər ərzində əsir və girov götürülmüş 22 nəfər BQXKnın vasitəçiliyi ilə azad edilmişdir. Bundan başqa, aparılmış araşdırmaların nəticəsi olaraq adları 2004-cü ilə
qədər Dövlət Komissiyasının siyahısına düşməmiş 54 nəfərin əsir və girov götürülməsi və azad edilməsi faktı
müəyyən edilərək qeydiyyata alınmışdır. Bu müddətdə, həmçinin Azərbaycan ərazisində saxlanılmış 21 erməni
və 1 meyit də qarşı tərəfə qaytarılmışdır.
Məlumdur ki, Ermənistanın danışıqlarda tutduğu qeyri-konstruktiv mövqe ilə bağlı münaqişənin həllinin
uzanması, eyni zamanda, Ermənistan hərbçilərinin mütəmadi şəkildə atəşkəsi pozması nəticəsində Azərbaycan
hərbçilərinin və mülki şəxslərin, o cümlədən uşaqların həlak olması halları davam edir. Komissiya 2004-cü
ildən ötən müddət ərzində həlak olaraq düşmən nəzarətində qalmış 3 hərbçinin və 2 mülki şəxsin meyitini alaraq
yaxınlarına təhvil vermişdir.
Böyük ictimai rezonans doğurmuş hadisə 2010-cu ilin yayında Ermənistan hərbçilərinin hücumunu dəf edərkən
şəhid olmuş hərbçilərimizin meyitlərinin uzun müddət Ermənistan tərəfindən qaytarılmaması olmuşdur. Onlara
qarşı qeyri-insani hərəkətlərə yol verilməsi isə daha çox narahatlıq yaratmışdır. Bu faktlar Ermənistanın
beynəlxalq humanitar hüquq normalarına əməl etmədiyini bir daha təsdiqləyir.
Bu hadisələr baş verən andan məsələ Azərbaycan Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham
Əliyevin daim diqqət mərkəzində olmuşdur. Şəhid hərbçilərimiz Mübariz İbrahimov və Fərid Əhmədovun
meyitlərinin alınması ilə bağlı dövlətimizin başçısı tərəfindən bütün göstəriş və tapşırıqlar verilmişdi. Beləliklə,
Həştərxan Bəyannaməsinə uyğun olaraq, eyni zamanda, Dövlət Komissiyasının və beynəlxalq təşkilatların birgə
səyləri, aparılan müntəzəm danışıqların nəticəsində 2010-cu il noyabrın 6-da şəhid hərbçilərimizin meyitləri
Ermənistandan alınaraq Prezidentin göstərişi ilə Bakı şəhərindəki Şəhidlər Xiyabanında dəfn olunmuşdur.
Humanizm prinsiplərini əsas götürərək Azərbaycan Respublikasının Dövlət Komissiyası itkin düşdüyü
bildirilən və BQXK tərəfindən siyahısı təqdim olunan 416 erməninin də axtarışını diqqət mərkəzində saxlayır.
Bu şəxslərdən 211 nəfəri Dağlıq Qarabağ bölgəsində yaşamış Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları
olmuşdur. Araşdırmalar zamanı onlardan 27 nəfərinin, ümumiyyətlə, münaqişəyə aid olmadığı və hərbi
əməliyyatların getdiyi Azərbaycan Respublikasının ərazisində itkin düşmədiyi, 25 nəfər Ermənistanda, 2 nəfər
isə Gürcüstanda aşkarlanmışdır.
Bu illərdə Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının beynəlxalq
əlaqələri də xeyli genişlənmişdir. Azərbaycan reallıqlarının, Qarabağ münaqişəsi və onun fəsadları ilə bağlı
həqiqətlərin beynəlxalq aləmə çatdırılması üçün geniş işlər aparılmışdır. Ümumiyyətlə, 2004-2012-ci illər
ərzində Dövlət Komissiyasının təşəbbüsü və iştirakı ilə 20-dən çox dildə hazırlanmış iki yüz mindən artıq
təbliğat vasitəsi respublikamızın xarici ölkələrdəki səfirlik və nümayəndəliklərinə, diaspor təşkilatlarına,
dünyanın tanınmış elm ocaqlarına və kitabxanalarına, politoloq və konfliktoloqlara, xarici ölkələrin dövlət və
ictimai xadimlərinə göndərilmiş, keçirilmiş tədbirlərdə yayılmışdır. Materialların yayılma coğrafiyası dünyanın
aparıcı dövlətlərinin demək olar ki, hamısını əhatə edir.
Məruzəçi demişdir ki, Ermənistanın təcavüzü ilə birlikdə yaranmış əsir, girov və itkinlər problemi daim ölkə
rəhbərliyinin diqqət mərkəzindədir. Ona görə də vətəndaşlarımız əmindirlər ki, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsi nəticəsində itkin düşmüş hər bir insanımızın sonrakı taleyi aydınlaşana qədər Komissiya
Vətən və dövlət tərəfindən onun qarşısında qoyulmuş missiyanı layiqincə həyata keçirəcəkdir.
Baş nazirin müavini, Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Əli Həsənov
iclasda çıxış edərək bildirmişdir ki, Ermənistanın hərbi təcavüzü ən ağır problemlərdən biri - əsir, girov və
itkinlər problemi kimi humanitar fəlakət yaratmışdır. Artıq 20 ildir ki, Dövlət Komissiyası fəaliyyət göstərir. Bu
illər ərzində geniş dövlət və ictimai təbəqələri təmsil edən Komissiya insanlarımızın ümidlə baxdığı bir ünvan
olmuşdur. Bütün bu müddət ərzində Komissiyanın fəaliyyəti ölkə rəhbərliyinin daim diqqət mərkəzində olmuş,
günün tələbləri səviyyəsində fəaliyyət göstərməsi üçün bütün zəruri şərait yaradılmış, maddi-texniki baza ildənilə möhkəmləndirilmişdir. Bu iş gələcəkdə də davam etdiriləcəkdir. Çünki Ermənistanın tutduğu qeyrikonstruktiv mövqe nəticəsində münaqişə hələ də davam edir. Hələ də Ermənistan-Azərbaycan sərhədində və
qoşunların təmas xəttində atəşkəsin pozulması nəticəsində insanlarımız həlak olur, əsir və girov götürülür. Odur
ki, Dövlət Komissiyasının fəaliyyəti önəmlidir və onun məqsədyönlü surətdə davam etdirilməsi zəruridir.
Baş nazirin müavini Əli Həsənov qeyd etmişdir ki, Ermənistanın təcavüzkar və terrorçu dövlət kimi tanıdılması,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi barədə məlumatların dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, Ermənistan-Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində ölkə rəhbərliyinin həyata keçirdiyi siyasi kursa əlverişli
şəraitin yaradılması üçün Dövlət Komissiyası son illər daha səmərəli və məqsədyönlü fəaliyyət göstərmişdir. Bu
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istiqamətdə hərtərəfli tədbirlər görülməklə təbliğat işi gücləndirilmiş, informasiya mübarizəsinin səmərəliliyi
yüksəlmişdir. Sözsüz ki, Dövlət Komissiyasının uğurlu fəaliyyətində beynəlxalq təşkilatlarla səmərəli
əməkdaşlıq mühüm rol oynayır.
Daha sonra Dövlət Komissiyası tərəfindən ötən il görülmüş işlərin yekunlarına dair çıxış edən İşçi qrupunun
rəhbəri Firudin Sadıqov bildirmişdir ki, “Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı itkin
düşmüş şəxslər haqqında Ante Mortem məlumatların toplanması və mərkəzləşdirilmiş şəkildə idarə olunması
üzrə” çərçivə sazişindən irəli gələn öhdəliklərin yerinə yetirilməsi, xüsusən də itkin ailələrindən götürüləcək
DNT nümunələrinin və onların saxlanması barədə təşkilati məsələlər, itkinlərin siyahıları arasındakı fərqin
aradan qaldırılması, əməkdaşlığın daha da səmərəli qurulması üçün təkliflər BQXK ilə müzakirə olunmuş,
görülmüş işlər nəzərdən keçirilmiş, o cümlədən əsir və girov götürülmüş azərbaycanlıların və ermənilərin azad
olunması istiqamətində danışıqlar aparılmışdır.
Dövlət Komissiyasının beynəlxalq təşkilatlarla apardığı müntəzəm və səmərəli danışıqların nəticəsində 2012-ci
il noyabrın 30-da Qazax rayonunun Bala Cəfərli kəndi istiqamətində, Azərbaycan-Ermənistan sərhədində,
qoşunlarının təmas xəttində növbəti humanitar aksiya həyata keçirilmişdir. Prosesdə həmin il noyabrın 12-də
Qazax rayonunun Alpoud kəndi istiqamətində Ermənistan hərbçiləri tərəfindən girov götürülmüş Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşı 1972-ci il təvəllüdlü Alıyev Telman Cavanşir oğlu azad edilmişdir.
Ötən il itkinlərin axtarışı istiqamətində aparılmış araşdırma zamanı 20 nəfərin də döyüşlərin gedişində itkin
düşməsi faktı aşkar edilərək Dövlət Komissiyasında qeydiyyata alınmış və adları müvafiq siyahıya salınmışdır.
38 itkinin isə taleyi müəyyənləşdirildiyi üçün adları siyahıdan çıxarılmışdır. 38 nəfərdən 5 nəfərinin həlak
olduğu, 5 nəfərinin itkin düşmədiyi, 26 nəfərin adının siyahıda təkrar keçdiyi, 2 nəfərin isə münaqişə
bölgəsindən kənarda itkin düşməsi faktı müəyyənləşdirilmişdir. 13 nəfərin də axtarış siyahısından çıxarılması
üçün tədbirlər davam etdirilir. 2012-ci il dekabrın 1-nə olan məlumata görə, 4031 nəfər itkin düşmüş, 1402 nəfər
əsir və girovluqdan azad olunmuş şəxs kimi Dövlət Komissiyasında qeydiyyatdan keçir.
İşçi qrupunun rəhbəri demişdir ki, araşdırmalar nəticəsində Dövlət Komissiyasında itkin düşmüş şəxs kimi
qeydiyyata alınmış 33 nəfərin Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunmuş ərazilərdə sağ-salamat
qalması və əsir-girov götürülməsi ehtimalını yaradan faktlar müəyyənləşdirilmişdir. Bu faktlar, o cümlədən itkin
düşmüş şəxslərlə bağlı aparılmış axtarış-araşdırma tədbirlərinin nəticəsi olaraq 125 şəxs barədə
ümumiləşdirilmiş arayışlar tərtib edilmişdir.
Dövlət Komissiyasında olan məlumatların dəqiqləşdirilməsi və itkin düşmüş şəxslərin axtarışı ilə əlaqədar
müxtəlif dövlət orqanlarına və beynəlxalq təşkilatlara 606 nəfər barədə 961 sorğu göndərilmişdir. 1567 itkin
barədə toplanmış əlavə məlumat və materiallar onların işlərinə əlavə olunmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının təşəbbüsü ilə BMT İnsan Hüquqları Komissiyasının və Baş Məclisin müvafiq
sessiyalarında qəbul edilmiş “İtkin düşmüş şəxslər” adlı qətnamənin icrası barədə baş katib tərəfindən İnsan
Hüquqları Şurası və Baş Məclisin 67-ci sessiyasında hesabatın təqdim edilməsi ilə bağlı Xarici İşlər
Nazirliyindən daxil olmuş sorğuya əsasən, geniş məlumat hazırlanaraq göndərilmişdir.
Dövlət Komissiyasında və BQXK-da itkin düşmüş şəxs kimi qeydiyyata alınmış 232 şəxslə bağlı verilmiş
sorğulara əsasən daxil olmuş cavablar, əldə olunmuş digər məlumatlar təhlil edilmiş və sistemləşdirilərək
müvafiq bazalara əlavə edilmişdir. İtkin düşmüş və əsirlikdən azad olunmuş şəxslərlə bağlı müxtəlif dövlət
orqanlarından və beynəlxalq təşkilatlardan daxil olmuş 67 sorğu icra olunmuşdur. Dövlət Komissiyasına
müraciət etmiş 758 itkinin yaxın qohumları İşçi qrupunda qəbul olunmuş, onlara yaxınlarının axtarışı ilə
əlaqədar görülmüş işlər barədə ətraflı məlumatlar verilmiş, itkin düşmə şəraitləri barədə əlavə məlumatlar
alınaraq sənədləşdirilmiş, anket vərəqələri doldurulmuşdur.
Ermənilər tərəfindən törədilmiş terrorçuluq əməlləri və soyqırımı cinayətləri, əsir-girovlara münasibətdə
beynəlxalq humanitar hüquq normalarının pozulması barədə həqiqətlərin beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılması
və insanlığa qarşı cinayət olan Xocalı soyqırımının 20-ci ildönümü ilə əlaqədar “Xocalıya Ədalət!” kampaniyası
çərçivəsində Dövlət Komissiyası beynəlxalq silsilə tədbirlərin keçirilməsinə yardımçı olmuşdur.
Ötən il keçirilmiş tədbirlərdə Dövlət Komissiyasının Azərbaycan, rus, ingilis dillərində 1300 nüsxə materiallar
toplusu, 6317 nüsxə “Erməni terroru”, “Prestuplenie armənskix terroristiçeskix i banditskix formiravaniy protiv
çeloveçestva”, “Bizi əsirlikdən qurtarın”, “QSM-7 təsdiq edir”, “Qarabağ: dünən, bu gün fotoşəkillərdə” adlı
kitablar və onların 18127 DVD versiyası yayılmışdır. Bu işdə Komissiyanın üzvləri, dövlət və qeyri-hökumət
təşkilatları yaxından iştirak etmişlər.
Sonra məruzələr ətrafında müzakirələrdə Komissiyanın üzvləri Yaqub Mahmudov, Rəbiyyət Aslanova, Xələf
Xələfov və İsmayıl Ömərov çıxış edərək 20 yaşı tamam olan, ağır və eyni zamanda, şərəfli bir missiyanı həyata
keçirən bu qurumun fəaliyyətinin yüksək qiymətləndirdiklərini, görülən işlərin mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini,
cəmiyyətdə böyük rəğbətlə qarşılandığını və beynəlxalq ictimaiyyətdə maraq doğurduğunu bildirmişlər.
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Prezident İlham Əliyevin Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin Azərbaycanın yeganə
problemi olması, bununla əlaqədar reallıqların dünya ictimaiyyətinə çatdırılması barədə göstərişləri üzrə
fəaliyyətin daha səmərəli və məqsədyönlü həyata keçirilməsi üçün səylərin və əlaqələndirmə işinin
gücləndirilməsinin vacibliyi qeyd olunmuşdur. İclasda müzakirə olunan məsələlərlə bağlı müvafiq qərarlar
qəbul edilmişdir.
Tədbirin sonunda Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının
yaradılmasının 20-ci ildönümünə həsr olunmuş “Tarixi humanitar missiya” sənədli filmi nümayiş edilmişdir.
“Xalq qəzeti”.-2013.-31 yanvar.-N 22.-S.3.
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Dövlət Komissiyası əsir və itkinlərimizin sayını dəyişdirdi - 4014 nəfər
Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyası İşçi qrupu tərəfindən 2013cü il ərzində keçirilmiş axtarış-araşdırma tədbirləri nəticəsində Komissiyada itkin düşmüş şəxs kimi qeydiyyata
alınmış şəxslərdən 25 nəfərin taleyinə aydınlıq gətirilib, onların adları itkinlərin siyahısından çıxarılıb. Bu
barədə
Modern.az-a
Dövlət
Komissiyasının
İşçi
qrupundan
məlumat
verilib.
Buildirilib ki, taleyinə aydınlıq gətirilmiş əxslərdən 1 nəfərin döyüşlərdən və mühasirələrdən sağ çıxdığı, 5
nəfərin döyüşlərdə həlak olduğu, meyitlərinin tanınaraq dəfn edildiyi, 19 nəfərin isə siyahılardan təkrar keçdiyi
müəyyən edilib.
Beləliklə, 1 mart 2014-cü il tarixinə əsir, itkin düşmüş və girov götürülmüş şəxslərin sayı4014 nəfər təşkil edib.
Onlardan 3254 nəfər hərbçi, 758 nəfər mülki şəxslərdir. 2 nəfərin hərbçi və ya mülki olduğu məlum deyil.
Mülki şəxslərdən 59 nəfəri itkin düşərkən yetkinlik yaşına çatmamış uşaq (17 nəfər azyaşlı qız), 254 nəfər
qadın, 351 nəfər yaşlı şəxsdir (154 nəfər qadın).
Əsir, itkin düşmüş 4014 nəfərdən 877 nəfərin əsir və girov götürülməsi barədə məlumatlar daxil olub, şahid
ifadələri alınıb.
Münaqişə müddətində 1412 nəfər əsir və girovluqdan azad edilib. Onlardan 342 nəfər qadın, 1069 nəfər kişidir.
Eyni zamanda 201 nəfər uşaq (68 nəfər azyaşlı qız), 289 nəfər yaşlı şəxsdir (112 nəfər yaşlı qadın).
Dövlət Komissiyasına daxil olmuş materialların təhlili zamanı 554 nəfərin əsir və girovluqda qətlə yetirildiyi və
ya müxtəlif səbəblrdən vəfat etdiyi müəyyən edilib. Onlardan 104 nəfər qadın, 449 nəfər kişidir. 137 nəfərin
yalnız adı məlumdur, 74 nəfər isə naməlum şəxslərdir.
Modern.az
11 aprel 2014-cü il
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Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının
məlumatı
Bakı, 6 may (AzərTAc). Bu il aprelin 20-də Azərbaycan Respublikası Füzuli rayonunun Əbdürrəhmanlı
kəndi istiqamətində saxlanılmış erməni, 1956-cı il təvəllüdlü Mayelyan Vaqif Rubenoviç mayın 6-da
Azərbaycan Respublikası Ağdam rayonunun Baş Qərvənd kəndi ərazisində, Azərbaycan-Ermənistan
qoşunlarının təmas xəttində qarşı tərəfə qaytarılmışdır.
Bu barədə AzərTAc-a Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət
Komissiyasından məlumat verilmişdir.
Məlumatda deyilir ki, insidentsiz başa çatan proses Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla
əlaqədar Dövlət Komissiyası və Müdafiə Nazirliyi tərəfindən Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin vasitəçiliyi
ilə həyata keçirilmişdir.
AzərTAc
6 may 2014-cü il
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Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının
iclası keçirilib
Azərbaycan Respublikası Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət
Komissiyasının iclası keçirilib. Əvvəlcə tədbir iştirakçıları Dövlət Komissiyasının fəaliyyətini əks etdirən
fotostendlə, eləcə də Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin fəsadları barədə müxtəlif
dillərdə nəşr edilmiş kitablar, videomateriallar, bukletlər və digər əyani vəsaitlərlə tanış olublar.
İclası giriş sözü ilə Dövlət Komissiyasının sədri Eldar Mahmudov açaraq Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2013-cü il 24 iyun və 2014-cü il 22 dekabr tarixli sərəncamlarına əsasən, Dövlət Komissiyasının
tərkibində olunmuş dəyişiklikləri elan edib. Dövlət Komissiyasının sədri Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyevin qurumun üzvlərinə göstərdiyi etimadı bundan sonra da doğruldacaqlarına, ölkə rəhbəri
tərəfindən Dövlət Komissiyasının qarşısına qoyulmuş vəzifələrin icrası və müəyyən edilmiş strateji məsələlərin
həlli üçün daha da intensiv çalışacaqlarına əmin olduğunu bildirib.
Ermənistanın Azərbaycana hərbi təcavüzü nəticəsində yaranmış humanitar problemin həlli və itkinlərin
taleyinin aydınlaşdırılması üçün hələ çox işləmək lazım olduğunu bildirən Eldar Mahmudov mövcud statuskvonun dəyişmədikcə humanitar fəlakətin tam aradan qaldırılmasının mümkün olmadığını diqqətə çatdırıb.
Bildirib ki, 2014-cü il ərzində qoşunların təmas xəttində Ermənistan hərbçiləri tərəfindən törədilmiş təxribatdiversiya əməlləri bunu bir daha təsdiq edir. Ermənistanın destruktiv hərəkətləri göstərdi ki, bütün aidiyyəti
dövlət strukturları kimi, Dövlət Komissiyası da səlahiyyətləri çərçivəsində cəbhədə baş verə biləcək hadisələrə
operativ reaksiya verməyə hazır olmalıdır. Məlumdur ki, Ermənistanın təxribatı yalnız qoşunların təmas
xəttində atəşkəs rejimini pozmaqla bitmir. Terrorçuluğu və təcavüzkar separatçılığı dövlət siyasətinin əsas
xəttinə çevirmiş Ermənistan, eyni zamanda, dinc insanlara qarşı da təxribat siyasəti yeritməkdə davam edir.
2014-cü ilin iyulunda yaxın qohumlarının məzarlarını ziyarət etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikasının
Ermənistan silahlı birləşmələri tərəfindən işğal olunmuş Kəlbəcər rayonunun ərazisinə getmiş Dilqəm Əsgərov
və Şahbaz Quliyev işğalçı dövlətin hərbçiləri tərəfindən girov götürülüb, Həsən Həsənov isə qətlə yetirilib.
Hadisənin baş verdiyi andan Ermənistan bu məsələyə qeyri-humanitar mövqedən yanaşıb və tamamilə aidiyyəti
olmayan müxtəlif uydurma məlumatlar yayıb. Ölkə rəhbərinin daim diqqətində olan girovlarla bağlı məsələ üzrə
Azərbaycan Respublikası müvafiq beynəlxalq təşkilatlar qarşısında vaxtında və əsaslandırılmış tələblər qaldırıb.
Lakin bütün səylərə baxmayaraq, qarşı tərəfin tutduğu qeyri-konstruktiv mövqeyə görə girovların azad edilməsi
mümkün olmayıb. Həsən Həsənovun meyitinin qaytarılması prosesi isə üç ay uzanıb. İşğal olunmuş Dağlıq
Qarabağdakı qondarma rejim vasitəsilə məhkəmə şousu təşkil edilib. Təbii ki, heç bir dövlət və beynəlxalq
qurum tərəfindən tanınmamış və beynəlxalq hüququn subyekti olmayan qəsbkar rejimin nə özünün, nə də
məhkəməsinin verdiyi hər hansı qərarın hüquqi əsası yoxdur və bu hərəkət qəbuledilməzdir. Bu, Ermənistanın
müharibə qurbanlarını siyasi təzyiq vasitəsinə çevirmək cəhdinin növbəti nümunəsidir.
Buna görə, təcavüz nəticəsində yaranmış humanitar problemin həlli və itkinlərin taleyinin aydınlaşdırılması
üçün hələ çox işlər görülməlidir. Müharibə qurbanı kateqoriyasına aid edilən əsir-girov və itkin düşmüş
şəxslərin məsələləri ilə məşğul olan Komissiya hər bir vəziyyətə hazır olmalıdır. İşimizi Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin müəyyənləşdirdiyi strateji
xəttə uyğun qurmalıyıq.
Görülmüş işlərin yekunları barədə çıxış edən Dövlət Komissiyasının katibi Firudin Sadıqov Əsir və itkin
düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının və onun İşçi qrupunun hesabat
dövründə qarşısında duran vəzifələrin icrası istiqamətində plana uyğun surətdə fəaliyyətin davam etdirildiyini
bildirib. Əsas vəzifəsi itkinlərin axtarışı, əsir-girov götürülmüş şəxslərin azad olunması, o cümlədən atəşkəsin
pozulması və ya digər səbəblərdən həyatını itirmiş insanların meyitlərinin qaytarılması işinin təşkili olan Dövlət
Komissiyası beynəlxalq təşkilatlarla aparılan səmərəli əməkdaşlıq nəticəsində Ermənistan və Azərbaycan
qoşunlarının təmas xəttində cari hesabat dövründə 8 humanitar proses həyata keçirib.
Qeyd olunub ki, Tərtər rayonu ərazisində, qoşunların təmas xəttində 2014-cü il sentyabrın 5-də yolu azaraq
Ermənistan hərbçilərinin nəzarəti altında olan əraziyə keçmiş və girov götürülmüş Azərbaycan Respublikasının
vətəndaşı, 1999-cu il təvəllüdlü Cavid Müzəffərzadə 2014-cü il sentyabrın 11-də Beynəlxalq Qızıl Xaç
Komitəsinin (BQXK) vasitəçiliyi ilə azad edilib və ailəsinə təhvil verilib.
2012-ci il iyulun 26-da Azərbaycan Respublikasının Tovuz rayonunun Ermənistan Respublikası ilə sərhəd
ərazisində Ermənistan hərbçiləri tərəfindən əsir götürülmüş - 1992-ci il təvəllüdlü Firuz Fərəcovun azad
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olunması istiqamətində BQXK-nın vasitəçiliyi ilə müvafiq tədbirlər davam etdirilib, lakin Ermənistan tərəfinin
pozuculuq fəaliyyəti nəticəsində Firuz Fərəcov 2013-cü ilin avqustunda üçüncü ölkəyə göndərilib.
BQXK-nın yaxından iştirakı ilə Qazax rayonu ərazisində, Ermənistanla sərhəd bölgəsində minaya düşərək
həlak olmuş və minalanmış ərazidə qalmış 2 Azərbaycan vətəndaşının meyiti ərazidən çıxarılaraq yaxınlarına
təhvil verilib. Qazax rayonunun işğal edilmiş Aşağı Əskipara kəndinin ərazisində 2013-cü il oktyabrın 6-da
minaya düşdüyü bildirilən bir Azərbaycan vətəndaşının meyitinin çıxarılması ilə bağlı hazırda BQXK ilə
müzakirələr aparılsa da, Ermənistanın bu məsələyə laqeyd yanaşması və hətta bu faktı inkar etməsi nəticəsində
meyitin tapılıb ərazidən çıxarılması mümkün olmayıb.
Azərbaycan Respublikası isə beynəlxalq humanitar hüquq normalarına hörmətlə yanaşaraq, hesabat
dövründə 12 ermənini azad edib, saxlanma yerində qəflətən ölmüş bir erməni hərbçisinin meyitini təhvil verib.
Proseslər Azərbaycan-Ermənistan sərhədində və qoşunların təmas xəttində Müdafiə Nazirliyi ilə birlikdə
BQXK-nın vasitəçiliyi ilə həyata keçirilib.
Eyni zamanda, 2010-cu il yanvarın 10-da üçüncü dövlətin ərazisində yaşamaq niyyəti ilə Azərbaycan
Respublikasına qanunsuz keçmiş və o vaxtdan ölkəmizdə saxlanılan Ermənistan Respublikasının vətəndaşları
olan 5 nəfərdən ibarət Gevorkyanlar ailəsi də aid olduqları ölkəyə könüllü qayıtmaq barədə müraciətləri
əsasında qarşı tərəfə təhvil verilib. Lakin 5 il ərzində respublikamızda beynəlxalq humanitar hüquq normaları
çərçivəsində saxlanmış, müasir tipli yaşayış yeri, hər cür məişət texnikası, gündə üç dəfə yeməklə təmin edilmiş,
müntəzəm olaraq tibbi müayinə və müalicə almış, daim aidiyyəti beynəlxalq qurumların baş çəkdiyi ailənin
qayıtdıqdan sonra erməni xislətinə uyğun olaraq Azərbaycan əleyhinə danışacaqları nəzərə alınaraq, qabaqlayıcı
tədbirlər görülüb.
Ötən dövr ərzində Dövlət Komissiyası və BQXK-da itkin düşmüş şəxs kimi qeydiyyata alınmış şəxslərlə
bağlı mövcud olan siyahılar arasında dəqiqləşmənin aparılması və fərqin ortadan qaldırılması istiqamətində işlər
davam etdirilib. Aparılmış işlərin nəticəsi kimi 22 nəfərlə bağlı dəqiqləşdirilmiş məlumatlar BQXK-nın
Azərbaycandakı nümayəndəliyinə göndərilib.
Hesabat dövründə aparılmış araşdırma zamanı 11 nəfərin də atəşkəsə qədərki döyüşlərin gedişində itkin
düşməsi faktı aşkar edilərək Dövlət Komissiyasında qeydiyyata alınıb və barələrində zəruri axtarış-araşdırma
işinə başlanıb. 33 itkinin isə taleyi müəyyənləşdirildiyi üçün adları siyahıdan çıxarılıb, onlardan 6 nəfərinin
həlak olduğu, 5 nəfərinin itkin düşmədiyi, 22 nəfərinin isə adının siyahıda təkrar keçdiyi dəqiqləşdirilib. 2014cü il dekabrın 10-na olan məlumata görə, 4009 nəfər itkin düşmüş, 1428 nəfər isə əsir və girovluqdan azad
olunmuş şəxs kimi Dövlət Komissiyasında qeydiyyata alınıb.
Aparılmış axtarış-araşdırma tədbirləri nəticəsində 35 Azərbaycan vətəndaşının hərbi əməliyyatların
gedişində Ermənistan hərbçiləri və erməni terrorçu-quldur birləşmələri tərəfindən əsir-girov götürülməsi və
sonradan müxtəlif yollarla azad edilməsi faktı aşkarlanıb və onlar müvafiq qeydiyyata götürülüblər. Eyni
zamanda, Dövlət Komissiyasında itkin düşmüş şəxs kimi qeydiyyata alınmış 31 nəfərin Ermənistan silahlı
qüvvələri tərəfindən işğal olunmuş ərazilərdə sağ-salamat qalması və əsir-girov götürülməsi ehtimalını yaradan
faktlar müəyyənləşdirilib.
Hesabat dövründə Komissiyanın beynəlxalq əlaqələri də diqqət mərkəzində saxlanılıb. Dövlət Komissiyası
ilə BQXK arasında 2008-ci ildə “Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı itkin düşmüş
şəxslər haqqında Ante Mortem məlumatların toplanması və mərkəzləşdirilmiş şəkildə idarə olunması üzrə”
çərçivə sazişindən irəli gələn öhdəliklərin yerinə yetirilməsi, xüsusən də itkin ailələrindən götürüləcək DNT
nümunələri və onların saxlanması üzrə fəaliyyətin daha da səmərəli həyata keçirilməsi məqsədilə müvafiq
təşkilati tədbirlər görülüb.
Dövlət Komissiyasının üzvü, Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin sədri, Milli Məclisin deputatı
Novruzəli Aslanov qeyd edib ki, “Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı itkin düşmüş
şəxslər haqqında Ante Mortem məlumatların toplanması və mərkəzləşdirilmiş şəkildə idarə olunması üzrə”
çərçivə sazişinin əsas məqsədi münaqişə nəticəsində itkin düşmüş şəxslərlə bağlı ətraflı məlumatların
toplanması, gələcəkdə naməlum meyit qalıqlarının ekspertizası və identifikasiyası zamanı bu məlumatlardan
istifadə edilməsidir. İtkinlər barədə məlumatların toplanması işi BQXK-nın və Azərbaycan Qızıl Aypara
Cəmiyyətinin könüllüləri tərəfindən həyata keçirilib və bütövlükdə 3677 sorğu anketi toplanıb, həmin
məlumatların bazaya daxil edilməsi isə Dövlət Komissiyasının İşçi qrupu tərəfindən aparılıb.
Hazırda itkin düşmüş şəxslərin yaxın qohumlarından bioloji nümunələrin götürülməsi və onların saxlanması
üçün zəruri işlər aparılır. Bu işin reallaşdırılması məqsədilə ən vacib məsələ toplanmış nümunələrin saxlanması
üçün müasir tələblərə cavab verən laborator-mərkəzin yaradılması idi. Dövlət Komissiyası sədrinin göstərişinə
əsasən, artıq həmin mərkəz Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Hərbi Hospitalında yaradılıb. Müasir tələblərə
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cavab verən tibb müəssisəsi kimi Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin hospitalı bu iş üçün ideal variant idi. BQXK
da yaradılmış şəraiti yüksək qiymətləndirib.
Dövlət Komissiyasının İşçi qrupu rəhbərinin müavini Eldar Səmədov çıxışında bildirib ki, Dövlət
Komissiyası və onun İşçi qrupu ermənilər tərəfindən azərbaycanlılara qarşı tarixən həyata keçirilmiş cinayət
əməllərinin beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətinə çatdırılması üçün Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
göstərişinə əsasən hücum diplomatiyası taktikasına uyğun olaraq hesabat dövründə də fəaliyyətini davam
etdirib, Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü, törədilmiş terrorçuluq əməlləri və soyqırımı cinayətləri, əsirgirovlara münasibətdə beynəlxalq humanitar hüquq normalarının pozulması, insanlığa qarşı cinayət olan Xocalı
soyqırımının ildönümləri və 31 Mart - Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü ilə bağlı xarici ölkələrdə və
respublikamızda keçirilmiş bir sıra tədbirlərin təşkilinə yardımçı olub və yaxından iştirak edib. İtaliyanın
mədəniyyət mərkəzi olan Milan şəhərində İtaliya və Azərbaycanın bir sıra dövlət və qeyri-hökumət
təşkilatlarının iştirakı ilə Azərbaycan həqiqətlərinə, mədəniyyət və ədəbiyyatına həsr edilmiş tədbirlər keçirilib.
Tədbirlər Milan şəhər ictimaiyyətinin, ziyalıların, şairlərin, jurnalistlərin diqqət və marağına səbəb olub, İtaliya
KİV-lərində geniş işıqlandırılıb.
Fevral ayında Benilüks Azərbaycanlıları Konqresi tərəfindən Belçikanın Brüssel, Niderland Krallığının
Haaqa və Amsterdam şəhərlərində Xocalı soyqırımına həsr edilmiş tədbirdə Ermənistanın Azərbaycana hərbi
təcavüzü zamanı ermənilər tərəfindən insanlığa və bəşəriyyətə qarşı törədilmiş cinayət faktları barədə
iştirakçılara ətraflı məlumat verilib və Komissiyanın nəşr etdiyi materiallar yayılıb. Tədbir Hollandiya kütləvi
informasiya vasitələri tərəfindən işıqlandırılıb.
Dünya Azərbaycanlıları Milli Birliyi tərəfindən İsveçin Malmö şəhərində “Bütöv Azərbaycan televiziyası”
kanalının açılışında təmsil olunmuş Dövlət Komissiyasının katibi iştirakçılar qarşısında məruzə edib və
Komissiya tərəfindən hazırlanmış materialları, o cümlədən video və fotofaktları televiziyaya təqdim edib.
Dövlət Komissiyası sədrinin tapşırığına əsasən, MTN İctimai Əlaqələr İdarəsinin Azərbaycan Prezidenti
yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasında və Bakı Dövlət Universitetində 2014-cü ilin noyabr və dekabr
aylarında “Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi: dünya həqiqəti bilməlidir” mövzusunda təşkil
etdiyi və kütləvi informasiya vasitələrində geniş işıqlandırılmış konfransın işində Dövlət Komissiyası yaxından
iştirak edib.
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən təşkil olunmuş və Azərbaycanın ümummilli lideri Heydər
Əliyevin anadan olmasının ildönümünə həsr edilmiş III Bakı beynəlxalq kitab sərgi-yarmarkasında Əsir və itkin
düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyası yaxından iştirak edib. Sərgi-yarmarkaya
Komissiya tərəfindən 12 dildə nəşr edilmiş 27 adda nəşriyyat məhsulu - kitablar, CD və DVD-lər çıxarılıb.
Məhsullar sərgi-yarmarkada iştirak edən xarici və yerli qonaqların marağına səbəb olub. Sərgidə fəal iştirakına
görə Dövlət Komissiyası diplomla təltif edilib.
Dövlət Komissiyası sədrinin göstəriş və tövsiyəsinə uyğun olaraq yeni bir kitab nəşrə hazırlanıb. “Terror:
hadisələr, faktlar, sübutlar” adlı kitabda Ermənistan Respublikasının Azərbaycan Respublikasına qarşı ərazi
iddiaları ilə bağlı 1988-ci ildən etibarən yenidən alovlanan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi prosesində erməni
terrorçu-quldur dəstələri tərəfindən həm intensiv hərbi əməliyyatların getdiyi ərazilərdə, həm də həmin
ərazilərdən kənarda dinc azərbaycanlılara qarşı həyata keçirilmiş terror əməlləri araşdırılıb. Kitab tərtib
edilərkən Dağlıq Qarabağın silahlı separatçı qüvvələri və Ermənistanın hərbi birləşmələri tərəfindən törədilmiş
cinayət hadisələrinin istintaqı ilə əlaqədar Baş Prokurorluq, Daxili İşlər Nazirliyi və Milli Təhlükəsizlik
Nazirliyi tərəfindən yaradılmış birgə istintaq-əməliyyat qrupunda, Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş
vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasında və arxivlərdə toplanmış materiallardan istifadə olunub. Bundan
başqa, M.S.Neymət və V.A.Quliyevin “Obyekt armyanskoqo terrora-pamyatniki materialnoy kulturı
azerbaydcanskoqo naroda” adlı kitabı fransız, ispan və Çin dillərində çap olunub. Qeyri-maddi mədəni irsimizin
ermənilər və başqaları tərəfindən mənimsənilməsinin qarşısının alınması məqsədilə indiyədək bu səpkidə
təqdim olunmuş kitablardan tam fərqli olaraq rus dilində dərc etdirdiyimiz “Azərbaycan mətbəxi” kitabı isə
türk, ingilis və ispan dillərinə tərcümə edilərək nəşr olunub.
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zamanı Ermənistan silahlı birləşmələri və Dağlıq
Qarabağda yaradılmış erməni-terrorçu quldur dəstələrinin törətdiyi soyqırımı, etnik təmizləmə, vandalizm, əsir
və girovlara münasibətdə beynəlxalq humanitar hüquq normalarının pozulması, insanlığa və bəşəriyyətə qarşı
həyata keçirilmiş digər cinayət əməlləri ilə bağlı Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində və Dövlət Komissiyasında
toplanmış materiallar əsasında MTN-in İctimai Əlaqələr İdarəsi və İctimai Televiziya tərəfindən hazırlanmış
“Dünya həqiqətləri bilməlidir” adlı sənədli filmin çəkilişində Komissiyanın İşçi qrupu yaxından iştirak edib.
Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının rəsmi internet
səhifəsinin (www.human.gov.az) qlobal şəbəkədə texnoloji yeniliklərlə zənginləşdirilməsi, orada müasir
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tələblərə uyğun materialların yerləşdirilməsi məqsədilə Dövlət Komissiyası sədrinin göstərişinə əsasən, yenidən
işlənməsi üçün zəruri tədbirlər görülüb.
Hesabat dövründə Dövlət Komissiyasının Azərbaycan, rus, ingilis dillərində 3200 nüsxə materiallar toplusu,
12 dildə nəşr edilmiş 27 adda 13 minə yaxın kitab, Xocalı faciəsini və digər cinayət faktlarını əks etdirən
material yazılmış 20 mindən artıq kompakt disk respublikada və xarici ölkələrdə yayılıb. Dövlət Komissiyasının
materiallarının yayılmasında Komissiya üzvləri də xüsusi fəallıq göstəriblər. Belə ki, AzərTAc-ın Baş direktoru
Aslan Aslanovun təşəbbüsü ilə agentliyin əməkdaşları ABŞ, Çin, Böyük Britaniya, İtaliya, Danimarka, Çexiya
və digər ölkələrdə, Zərifə Salahova isə Kuba, Belarus, Hollandiya, İsveçrə və Sinqapurda keçirilən müxtəlif
beynəlxalq tədbirlərdə Komissiyanın nəşr etdirdiyi materialların nümayişini və həmin ölkələrdəki beynəlxalq
təşkilatlara, dövlət qurumlarına, universitet və mərkəzi kitabxanalara verilməsini təşkil ediblər.
Milli Təhlükəsizlik naziri Xidmətinin rəhbəri Fərhad Vahabov MTN və Dövlət Komissiyasının
Azərbaycanın milli maraqlarının qorunması istiqamətində gördüyü adekvat tədbirlərdən danışdı.
Sonra məruzələr ətrafında müzakirələrdə Komissiyanın üzvləri Yaqub Mahmudov, İsa Həbibbəyli, Rəbiyyət
Aslanova, Azay Quliyev, Çingiz Qənizadə, Oruc Zalov, Əflatun Amaşov çıxış edərək, ağır və eyni zamanda,
şərəfli bir missiyanı həyata keçirən Dövlət Komissiyasının fəaliyyətini yüksək qiymətləndirdiklərini, görülən
işlərin mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini, cəmiyyətdə böyük rəğbətlə qarşılandığını və beynəlxalq ictimaiyyətdə
maraq doğurduğunu bildiriblər. Prezident İlham Əliyevin Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin Azərbaycanın yeganə problemi olması, bununla əlaqədar reallıqların dünya ictimaiyyətinə
çatdırılması barədə göstərişləri üzrə fəaliyyətin daha səmərəli və məqsədyönlü həyata keçirilməsi üçün səylərin
və əlaqələndirmə işinin gücləndirilməsinin vacibliyi qeyd olunub.
AzərTAc
“Xalq qəzeti”.-2015.-25 yanvar.-N 18.-S.3.
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Yaşar Əliyev: Problem cəzasızlıq şəraitinin özüdür
Vaşinqton, 31 yanvar, Yusif Babanlı, AzərTAc
Azərbaycan Respublikasının BMT-dəki daimi nümayəndəsi Yaşar Əliyev yanvarın 30-da BMT
Təhlükəsizlik Şurasının silahlı münaqişələrdə dinc vətəndaşların müdafiəsi məsələsinin müzakirəsinə həsr
edilmiş 7374-cü iclasında çıxış edib.
Y.Əliyev çıxışında dinc vətəndaşların müdafiəsi məsələlərin müzakirə edilməsi üçün iclas çağırılmasına
görə Çilinin BMT Təhlükəsizlik Şurasındakı nümayəndəsinə təşəkkürünü bildirib. Diplomat qeyd edib ki, mülki
əhalinin müdafiəsi humanitar, hüquqi və siyasi öhdəliklər olub, bütün subyektlər tərəfindən müvafiq öhdəliklərə
və normalara riayət edilməsinə təminat vermək üçün səylərin birləşdirilməsini tələb edir. O vurğulayıb ki,
Azərbaycan silahlı münaqişə qurbanları ilə bağlı vəziyyətin yaxşılaşdırılması üçün zəruri şərt olan beynəlxalq
humanitar hüquqa uyğunluğun təmin edilməsi mövqeyini dəstəkləyir və münaqişə iştirakçılarının hərəkətlərinin
beynəlxalq humanitar hüquqa uyğunluğunu möhkəmlətmək üçün İsveçrənin və Beynəlxalq Qırmızı Xaç
Komitəsinin birgə təşəbbüsünü yüksək qiymətləndirir.
Y.Əliyev beynəlxalq hüquq normalarını və münaqişə aparan tərəflərin öhdəliklərinə toxunaraq bildirib
ki, əsas problem təkcə öhdəliklərə tez-tez riayət edilməməsi deyil, cəzasızlıq şəraitinin özüdür. Diplomat qeyd
edib ki, münaqişələr nəticəsində öz doğma yurdundan qovulmuş mülki əhalinin müdafiəsinə xüsusi diqqət
yetirilməlidir.
Y.Əliyev deyib: “Azərbaycan məcburi köçkünlərin problemləri və onların öz evlərinə qayıtmaq
hüquqları barədə məlumatın artırılmasına yönəlmiş səyləri dəstəkləyir”. O qeyd edib ki, dinc vətəndaşların hərbi
qulluqçu kateqoriyasına aid olmadıqlarını göstərən kifayət qədər fakt olmasına baxmayaraq, onların statusunun
şübhə altına alınması faktı da mülki əhalinin hüquqlarının pozulmasında təşviş doğuran məqamdır.
Y.Əliyev vurğulayıb: “İnsanların girov götürülməsi, qanunsuz tutulub saxlanması və təqib edilməsi
beynəlxalq humanitar hüququn ciddi pozuntularıdır”. O, Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü və
Azərbaycan ərazilərinin erməni silahlı qüvvələri tərəfindən hərbi işğalının davam etməsi faktını vurğulayaraq
bildirib ki, Azərbaycanın üç vətəndaşı – Həsən Həsənov, Şahbaz Quliyev və Dilqəm Əsgərovla bu hüququn
normalarına uyğun olmayan rəftar beynəlxalq humanitar hüququn pozulmasına aid ən son nümunədir.
Azərbaycan Respublikasının daimi nümayəndəsi daha sonra iclas iştirakçılarına azərbaycanlı girovların
işi və onların hüquqlarının erməni işğalçı qüvvələri tərəfindən pozulması ilə bağlı faktlar təqdim edib. O
vurğulayıb ki, Həsən Həsənov erməni hərbi qulluqçuları tərəfindən 2014-cü il iyulun 11-də öldürülüb, lakin
onun cəsədi Azərbaycan tərəfinə yalnız 2014-cü il oktyabrın 2-də Beynəlxalq Qırmızı Xalq Komitəsinin köməyi
ilə təhvil verilib. Digər iki girov – Şahbaz Quliyev və Dilqəm Əsgərov uydurma təxribatlarda ittiham edilərək
Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindəki həbsxanaya salınıb. Y.Əliyev iclas iştirakçılarına müraciətlə qeyd
edib ki, bu mülki şəxslər öz ərazisində və Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq aləmdə tanınmış sərhədləri
daxilində girov götürülüb və Azərbaycan Respublikasının qanunlarından başqa heç kəs və heç nə Azərbaycan
vətəndaşlarının öz ərazisində sərbəst yerdəyişməsini məhdudlaşdıra və ya qadağan edə bilməz.
O vurğulayıb ki, Ş.Quliyev və D.Əsgərovun üzərində qondarma məhkəmə prosesi və çıxarılan hökm
qanunsuzdur.
Sonda Y.Əliyev insan hüquqlarının müdafiəsi üzrə bütün müvafiq beynəlxalq təşkilatları bu məsələyə
müdaxilə etməyə, nə qədər ki, gec deyil, nə qədər ki, bu dinc vətəndaşlar sağdır, onların həbsdən azad
olunmasına kömək etməyə çağırıb. O, Azərbaycanın mülki əhalisinin nümayəndələrinin azad edilməsi üçün
uzun müddət göstərilən səylərə görə, bu qanunsuz hökmü rədd etmiş ölkələrə və Beynəlxalq Qırmızı Xaç
Komitəsinə təşəkkürünü bildirib.
Yusif Babanlı
AzərTAc-ın xüsusi müxbiri
Vaşinqton
31 yanvar 2015-ci il
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Hikmət HACIYEV: Ermənistanda və işğal olunmuş ərazilərdə azərbaycanlı əsir və girovların olmadığını
deyən rəsmi Yerevan özü öz yalanlarını ifşa edir
“Ermənistan ərazisində və işğal olunmuş ərazilərdə azərbaycanlı əsir və girovların olmadığı barəsində
absurd fikirlərlə çıxış edən rəsmi Yerevan əslində öz yalanlarını ifşa edir”.
Bunu APA-ya açıqlamasında Xarici Nazirliyinin (XİN) mətbuat katibi Hikmət Hacıyev Ermənistanın
Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi və digər dövlət qurumlarının əməkdaşlarının iştirakı ilə əsir və itkin düşmüş,
girov götürülmüş şəxslərin işi üzrə keçirilən tədbirdə səslənən fikirlərlə bağlı deyib. Onun sözlərinə görə, 2014cü ilin sonunda prezidentlərin Paris görüşündə əsir və itkin düşmüş və girov götürülmüş şəxslərin işi üzrə
münaqişə tərəfləri olan Ermənistan və Azərbaycan arasında Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi vasitəsilə məlumat
mübadiləsi və əməkdaşlıq təklif olunub: “Ermənistanın təcavüz və işğalı nəticəsində 4000-dən artıq vətəndaşı
itkin düşmüş hesab olunan Azərbaycan tərəfi humanist məram daşıyan bu təklifə hazırlığını ifadə edib.
Şahidlərin ifadələri və əməliyyat-istintaq materialları əsasında Ermənistan tərəfindən əsir və girov götürülmüş
azərbaycanlılar, o cümlədən mülki şəxslərin ən qəddar işgəncələrə məruz qoyulduqları, kütləvi şəkildə
öldürüldükləri və kütləvi məzarlıqlarda basdırıldıqları faktları sənədləşdirilib. Ermənistan ərazisində və işğal
olunmuş ərazilərdə azərbaycanlı əsir və girovların olmadığı barəsində absurd fikirlə çıxış edən rəsmi Yerevan
əslində öz yalanlarını ifşa edir. Soydaşlarımız Dilqəm Əsgərov və Şahbaz Quliyevin girov kimi qanunsuz
saxlanmaları buna əyani sübutdur”.
Hikmət Hacıyev qeyd edib ki, “institusional yaddaş zəifliyi”ndən əziyyət çəkən Ermənistan tərəfinə 90-cı
illərin sonu və 2000-ci illərin əvvəlində Ermənistanın özü tərəfindən də əsir və girovluqda olduğu təsdiq
olunmuş və sonradan barələrində heç bir məlumat verilməmiş şəxsləri xatırlatmaq kifayətdir: “Hesab edirik ki,
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin təzyiqi və Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin təsiri nəticəsində girov
götürülmüş soydaşlarımız Dilqəm Əsgərov və Şahbaz Quliyev dərhal azad edilməli və Ermənistan ərazisində və
işğal edilmiş ərazilərdə olan kütləvi məzarlıqlar açılmalı və insan qalıqları əsasında DNT məlumat bazası
yaradılmalıdır. Nəticədə, DNT analizi vasitəsilə itkin düşmüş şəxslərin taleləri müəyyənləşdirilə və 20 ildən
artıq öz yaxınları haqqında xəbər gözləyən ailələrə məlumat verilə bilərdi. Ermənistan tərəfinin yürütdüyü qeyriinsani siyasətin nəticəsidir ki, hər biri fərdi əsasda tədqiq edilməli olan bu faktlar araşdırıla bilinmir və öz
beynəlxalq hüquqi məsuliyyətini dərk edən Ermənistan müxtəlif bəhanələrlə prosesə maneə olmağa çalışır”.
Bu əməllərə görə Ermənistanın hüquqi məsuliyyətinə aydınlıq gətirən H.Hacıyev bildirib ki, Ermənistanın
hüquqi məsuliyyəti dedikdə burada bu cinayət əməllərini həyata keçirmiş və ya bu barədə əmrlər vermiş
Ermənistanın hərbi və mülki vəzifəli şəxslərinin və dövlət olaraq Ermənistanın məsuliyyəti vardır: “İkrah
doğuran hal odur ki, hələ də bu şəxslər Ermənistanın siyasi, hərbi idarəçiliyində və hüquq-mühafizə
orqanlarında yüksək vəzifələr tuturlar.
Bu əməlləri törətməklə, Ermənistan tərəfindən bir dövlət olaraq, Cenevrə konvensiyaları, mülki və siyasi
hüquqlar haqqında beynəlxalq pakt, iqtisadi, sosial və mədəni hüquqlar haqqında beynəlxalq pakt, soyqırımı
cinayətinin qarşısının alınması və cəzalandırılması haqqında konvensiya, bütün növ irqi ayrı-seçkiliyin aradan
qaldırılması üzrə konvensiya, işgəncələr əleyhinə konvensiya və silahlı münaqişələr zamanı mədəni mülkiyyətin
qorunması haqqında konvensiya və digər beynəlxalq sənədlər üzrə öz üzərinə götürdüyü öhdəliklər kobud
şəkildə pozulub. Beynəlxalq hüquqi mexanizmlərdən istifadə edərək, Azərbaycan tərəfi bu əməlləri törətmiş
Ermənistanın hərbi və mülki vəzifəli şəxslərinin və Ermənistanın dövlətinin məsuliyyətinin müəyyən olunması
istiqamətində fəaliyyətini davam etdirir”.
“Xalq qəzeti”.-2015.-11 avqust.-N 171.-S.3.
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Bu il iyulun 1-dək 1434 nəfər əsir və girovluqdan azad olunmuş şəxs kimi Dövlət Komissiyasında
qeydiyyata alınıb
Bakı, 1 sentyabr, AZƏRTAC
Bu ilin altı ayı ərzində Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyası
və onun İşçi qrupu qarşıda duran vəzifələrin icrası istiqamətində fəaliyyətini plana uyğun surətdə davam etdirib.
Dövlət Komissiyasından AZƏRTAC-a bildiriblər ki, hesabat dövründə Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi
(BQXK) ilə bir neçə görüş keçirilib, müzakirələr aparılıb. “Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi
ilə bağlı itkin düşmüş şəxslər haqqında Ante Mortem məlumatların toplanması və mərkəzləşdirilmiş şəkildə
idarə olunması üzrə” çərçivə sazişindən irəli gələn öhdəliklərin yerinə yetirilməsi, itkin düşmüş şəxslərin
ailələrindən DNT nümunələrinin toplanması ilə bağlı nəzərdə tutulmuş işlərin reallaşdırılması, əməkdaşlığın
daha da səmərəli qurulması üçün təkliflər müzakirə olunub, görülmüş işlər nəzərdən keçirilib, o cümlədən əsirgirov götürülmüş azərbaycanlıların və ermənilərin azad olunması istiqamətində danışıqlar davam etdirilib.
Ötən il oktyabrın 27-də Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Parisdə keçirilmiş görüşündə Fransa
Prezidenti F.Ollandın təklifi ilə BQXK-nın himayəsi altında itkin düşmüş şəxslər barədə məlumat mübadiləsinin
aparılması ilə bağlı əldə edilmiş razılıqdan irəli gələn məsələlərin həlli məqsədilə 2015-ci il 4 mart tarixdə
Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin Azərbaycandakı nümayəndəliyinin başçısı xanım Deniz Duran ilə Dövlət
Komissiyası katibinin görüşü olub.
Görüşdə bu sahədə vəziyyəti ətraflı təhlil etmək, hansı məlumatların mübadilə imkanlarının araşdırılması
və ümumiyyətlə, bu sahədə işləri inkişaf etdirmək üçün hər iki qurumun əməkdaşlarının (hər qurumdan bir nəfər
olmaqla) müntəzəm texniki görüşlər keçirməsi və müzakirələr aparması barədə razılıq əldə olunub.
Texniki görüşlərin keçirilməsi ilə bağlı martın 4-də əldə edilən razılığa uyğun olaraq, 2015-ci il iyunun 4də BQXK-nın itkin düşmüş şəxslər və axtarış işləri üzrə regional nümayəndəsi ilə Dövlət Komissiyasının İşçi
qrupunda ilk görüş keçirilib. Görüşdə 1993-cü il 13-16 iyun tarixdə Ağdam rayonunun Qalayçılar kəndi və ətraf
ərazilərdə itkin düşmüş Azərbaycan vətəndaşları ilə bağlı hər iki qurumda olan siyahı və məlumatlar ətraflı
təhlil edilib.
Görüşün nəticəsi olaraq qarşı tərəfə təqdim edilməsi üçün 41 nəfərin adı keçən siyahı, eyni zamanda, əsir
götürülmüş, qeyri-insani saxlanma şəraitinə və davranışa görə 1994-cü ilin fevralında Şuşa həbsxanasında
ölərək yaxınlıqdakı qəbiristanlıqda dəfn edilmiş 2 nəfər barədə şahid ifadələri və digər zəruri məlumatlar
BQXK-ya göndərilib.
Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyası ilə BQXK-nın
Azərbaycandakı nümayəndəliyi arasında imzalanmış “Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə
bağlı itkin düşmüş şəxslər haqqında Ante Mortem məlumatların toplanması və mərkəzləşdirilmiş şəkildə idarə
olunması üzrə” çərçivə sazişinə əsasən, cari ilin ötən dövründə də itkin düşmüş şəxslərin yaxın qohumlarından
bioloji nümunələrin (bukkal) toplanması işi davam etdirilib. Bu işə aprel ayından start verilib və BQXK
mütəxəssislərinin təlim-kurs keçdiyi hər iki qurumun əməkdaşları tərəfindən hazırkı vaxta qədər 715 donordan
(244 ailə) nümunələr götürülüb. Nümunələrin götürülməsi məqsədilə həmçinin mobil qruplar da təşkil edilib.
Bu qruplar nümunələrin götürüldüyü müəssisəyə gəlmək imkanı olmayan şəxslərin evlərinə gedərək prosesi
orada həyata keçirirlər.
2011-ci ilin yanvarında BQXK ilə Dövlət Komissiyası arasında imzalanmış “Ante Mortem / PostMortem
məlumat Bazasının istifadəsi” üzrə Proqram Təminatı Müqaviləsi ilə bağlı ardıcıl işlər davam etdirilib. Cari ilin
6 ayı ərzində 200 nəfər barədə anket Komissiyaya təhvil verilib, onlardan 170 nəfər barədə məlumat bazaya
əlavə olunub. Prosesin əvvəlindən keçən müddətdə isə 2178 nəfər barədə anket Komissiyaya təhvil verilib ki,
onlardan 2138 nəfəri barədə məlumatlar bazaya yüklənib. Bundan başqa, Dövlət Komissiyası və BQXK-da itkin
düşmüş şəxs kimi qeydiyyata alınmış şəxslərlə bağlı mövcud olan siyahılar arasında dəqiqləşmənin aparılması
və fərqin ortadan qaldırılması istiqamətində işlər davam etdirilib. Dövlət Komissiyasının İşçi qrupunda
aparılmış işlərin nəticəsi kimi, 15 nəfərlə bağlı dəqiqləşdirilmiş məlumatlar BQXK-nın Azərbaycandakı
nümayəndəliyinə göndərilib. Bundan başqa, axtarış işi müxtəlif səbəblərə görə, BQXK-da bağlanmış 27 nəfərlə
bağlı bu qurumdan göndərilmiş material həmin şəxslərlə bağlı Komissiyada olan məlumatlarla tutuşdurularaq
ətraflı təhlil edilib və araşdırmanın nəticəsi ilə bağlı geniş arayış tərtib edilərək işə əlavə olunub.
Bu il iyunun 23-də Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Qazax rayonu sahəsində qoşunların təmas
xəttində, dağ-meşə şəraitində yolu azaraq aralıq əraziyə keçmiş və mina partlaması nəticəsində həlak olmuş
Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin müddətdən artıq xidmət keçmiş hərbi qulluqçuları - kiçik çavuş
Musayev Musa Sabir oğlu və kiçik çavuş Yolçuyev Tural Sahib oğlunun meyitlərinin minalanmış sahədən
çıxarılması üçün BQXK ilə danışıqlar aparılıb. Görülmüş zəruri və təxirəsalınmaz tədbirlər nəticəsində 2015-ci
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il 25 iyun tarixdə meyitlər göstərilən ərazidən çıxarılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib. Hesabat dövründə
aparılmış araşdırma zamanı 9 nəfərin də atəşkəsə qədərki döyüşlərin gedişində itkin düşməsi faktı aşkar edilərək
Dövlət Komissiyasında qeydiyyata alınıb və adları müvafiq siyahıya salınıb.
Bu müddətdə 15 itkinin taleyi müəyyənləşdirilib. Onların adının siyahıdan çıxarılması üçün Komissiya
sədrinə məruzə edilməsi nəzərdə tutulur. 2015-ci il 1 iyul tarixə olan məlumata görə, 4013 nəfər itkin düşmüş
şəxs kimi Dövlət Komissiyasında qeydiyyata alınıb.
Bundan başqa, aparılmış axtarış və araşdırma tədbirləri nəticəsində 6 Azərbaycan vətəndaşının hərbi
əməliyyatların gedişində Ermənistan hərbçiləri və erməni terror-quldur birləşmələri tərəfindən əsir-girov
götürülməsi və sonradan müxtəlif yollarla azad edilməsi faktı aşkarlanıb və onlar müvafiq qeydiyyata
götürülüblər. 2015-ci il 1 iyul tarixə olan məlumata görə, 1434 nəfər əsir və girovluqdan azad olunmuş şəxs
kimi Dövlət Komissiyasında qeydiyyata alınıb.
Araşdırmalar nəticəsində Dövlət Komissiyasında itkin düşmüş şəxs kimi qeydiyyata alınmış 65 nəfərin
Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunmuş ərazilərdə sağ-salamat qalması və əsir-girov aparılması
ehtimalını yaradan faktlar müəyyənləşdirilib. Bu faktlar, o cümlədən itkin düşmüş və əsir-girovluqdan azad
edilmiş 30 şəxslə bağlı aparılmış araşdırmanın nəticəsi olaraq ümumiləşdirilib arayışlar tərtib edilib.
Dövlət Komissiyasında olan məlumatların dəqiqləşdirilməsi və itkin düşmüş şəxslərin axtarışı, o
cümlədən əsir-girovluqdan azad edilmiş şəxslərlə bağlı məlumatların dəqiqləşdirilməsi məqsədilə müxtəlif
dövlət orqanlarına və beynəlxalq təşkilatlara 147 nəfər barədə 173 sorğu göndərilib. 157 itkin barədə toplanmış
əlavə məlumatlar aidiyyəti üzrə bazaya, 518 nəfər barədə toplanmış materiallar onların “axtarış-araşdırma
işləri”nə əlavə olunub.
Ötən il oktyabrın 27-də Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Parisdə keçirilmiş görüşündə Fransa
Prezidenti F.Ollandın təklifi ilə BQXK-nın himayəsi altında itkin düşmüş şəxslər barədə məlumat mübadiləsinin
aparılması barədə əldə edilmiş razılıqdan irəli gələn məsələlərin həlli məqsədilə Dövlət Komissiyası sədrinin
göstərişinə əsasən, Komissiya katibinin Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin regional təhlükəsizlik
idarəsinin rəisi ilə görüşü keçirilib və məsələ ətraflı müzakirə edilib. Müzakirənin nəticəsi olaraq Azərbaycan
Respublikası Xarici İşlər Nazirliyindən daxil olmuş sorğuya əsasən, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinə
təqdim edilməsi üçün “Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi nəticəsində yaranmış əsir-girov və
itkinlər problemi ilə bağlı” məlumat hazırlanaraq bu quruma təqdim edilib.
Bu il mayın 13-də Fransanın “Qadın Hüquqlarının qorunmasına dair Beynəlxalq liqa” üzvləri, ekspertlər
– Patrisia Lalond və Didier Sode Dövlət Komissiyasının katibi tərəfindən qəbul ediliblər.
Görüş Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi
Şurasının təşəbbüsü ilə keçirilib. Görüşdə qonaqlara Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
tarixi, səbəbləri və xarakteri, müharibə qurbanı olmuş qadın və uşaqlara qarşı münasibətdə Ermənistan
hərbçilərinin humanitar hüquq normalarını kobud şəkildə pozması, insanlığa yaraşmayan təzyiq və davranışlara
məruz qoyması barədə faktların köməkliyi ilə məlumat verilib. Eyni zamanda, ingilis dilində hazırlanmış və
faktların geniş əksini tapdığı arayış görüşün sonunda qonaqlara təqdim edilib.
İtkin düşmüş 27 vətəndaşın valideynləri tərəfindən Respublika Prezidentinə, Heydər Əliyev Fonduna,
Dövlət Komissiyasının sədrinə və digər dövlət orqanlarına ünvanlanmış ərizələrə baxılıb, qaldırılmış məsələlər
araşdırılıb, görülmüş işlərlə əlaqədar Prezident Administrasiyasına, Heydər Əliyev Fonduna, digər aidiyyəti
orqanlara və vətəndaşlara məlumatlar verilib. İtkin düşmüş və əsirlikdən azad olunmuş şəxslərlə bağlı müxtəlif
dövlət orqanlarından və beynəlxalq təşkilatlardan daxil olmuş 27 sorğuda qaldırılmış məsələlər araşdırılıb və
icra edilib.
Dövlət Komissiyasına müraciət etmiş 367 itkinin yaxın qohumları İşçi qrupunda qəbul olunub, onlara
yaxınlarının axtarışı ilə əlaqədar görülmüş işlər barədə ətraflı məlumatlar verilib, itkin düşmə şəraitləri barədə
əlavə məlumatlar alınaraq sənədləşdirilib, anket vərəqələri doldurulub.
Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü, bir milyondan artıq azərbaycanlının qaçqın və məcburi köçkün
şəraitinə düşməsi, ermənilər tərəfindən törədilmiş terrorçuluq əməlləri və soyqırımı cinayətləri, əsir-girovlara
münasibətdə beynəlxalq humanitar hüquq normalarının pozulması barədə həqiqətlərin beynəlxalq ictimaiyyətə
çatdırılması, insanlığa qarşı cinayət olan Xocalı soyqırımının ildönümü ilə əlaqədar “Xocalıya ədalət”
kampaniyası və 31 mart - Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü ilə bağlı xarici ölkələrdə və respublika ərazisində
və keçirilmiş bir sıra digər tədbirlərin keçirilməsinə Dövlət Komissiyası yardımçı olub və Komissiyanın
əməkdaşları bu tədbirlərdə yaxından iştirak ediblər.
Fevralda Benilüks Azərbaycanlıları Konqresi (BAK) və Hollandiya-Azərbaycan-Türk Kültür dərnəyi
(TürkAzNed) tərəfindən Niderland Krallığının Haaqa və Amsterdam şəhərlərində Xocalı soyqırımına həsr
edilmiş tədbirdə Dövlət Komissiyasının katibi və İşçi qrupunun əməkdaşları təmsil olunublar. Komissiya katibi
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iştirakçılar qarşısında geniş çıxış edib, Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü zamanı ermənilər tərəfindən
insanlığa və bəşəriyyətə qarşı törədilmiş cinayət faktları barədə iştirakçılara ətraflı məlumat verib. Komissiyanın
nəşr etdiyi materialların paylandığı tədbir Hollandiya və Azərbaycan kütləvi informasiya vasitələri tərəfindən
işıqlandırılıb.
Fevralın 21-də Ankarada “İndex - Azərbaycanın İnsan Kapitalının İnkişafı Mərkəzi”nin təşkilatçılığı ilə
Xocalı soyqırımının 23-cü ildönümü ilə bağlı keçirilmiş “Empathy 2015” adlı geniş tədbirdə Dövlət
Komissiyasını İşçi qrupu rəhbərinin müavini iştirak edib. Tədbirə Azərbaycan və Türkiyənin yüksək dövlət
məmurları, deputatlar, alimlər, QHT və KİV nümayəndələri qatılıblar. Tədbirin keçirildiyi mərkəzin zalında
Dövlət Komissiyası tərəfindən nəşr edilmiş kitab və CD-lərdən ibarət sərgi açılıb, iştirakçılara ətraflı
məlumatlar verilib. İştirakçıların, xüsusən də alimlər, gənclər və KİV nümayəndələrinin Komissiyanın
materiallarına marağı diqqəti cəlb edib.
Apreldə qondarma “erməni soyqırımı”nın 100 illiyi ilə bağlı ermənilər tərəfindən təşkil edilmiş tədbirləri
qabaqlamaq məqsədilə İsveç-Azərbaycan Kültür Cəmiyyəti və Azərbaycan-Türk Dərnəyi tərəfindən
azərbaycanlıların soyqırımına həsr edilmiş konfransda Dövlət Komissiyasının katibi iştirak edib. Konfransda
BQXK-nın, BMT-nin, İsveç Parlamentinin, həmçinin bu ölkənin sülh təşkilatlarının və siyasi partiyalarının
nümayəndələri də iştirak ediblər. İştirakçıların müxtəlifliyi nəzərə alınaraq, Komissiyanın materialları yayılıb və
onlar mövzuya uyğun şəkildə geniş məlumatlandırılıblar.
Ermənistan Respublikasının Azərbaycan Respublikasına qarşı ərazi iddiaları ilə bağlı 1988-ci ildən
etibarən yenidən alovlanan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi prosesində erməni terrorçu-quldur dəstələri tərəfindən
həm intensiv hərbi əməliyyatların getdiyi ərazilərdə, həm də həmin ərazilərdən kənarda dinc azərbaycanlılara
qarşı həyata keçirilmiş terror əməlləri ilə bağlı materiallar əsasında ötən il Dövlət Komissiyasının İşçi qrupu
tərəfindən nəşr edilmiş “Terror: hadisələr, faktlar, sübutlar” adlı kitab ingilis dilinə tərcümə olunaraq
Azərbaycanın Böyük Britaniyadakı səfirliyinin köməkliyi ilə bu ölkədə nəşr edilib.
Hesabat dövründə Dövlət Komissiyasının 1100 nüsxə materiallar toplusu (Azərbaycan, rus və ingilis
dillərində), 300 nüsxə “Terror: hadisələr, faktlar, sübutlar”, 380 nüsxə “Erməni terroru”, 112 nüsxə
“Преступление армянских террористических и бандитских формираваний против человечества”, 145
nüsxə “Bizi əsirlikdən qurtarın”, 117 nüsxə “QSM-7 təsdiq edir”, 195 nüsxə “Qarabağ: dünən, bu gün
fotoşəkillərdə”, 32 nüsxə Dövlət Komissiyasının fəaliyyətinin 20 illiyinə həsr edilmiş “Humanitar dəhlizdə
həyata keçirilən missiya” və Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Riad Əhmədova həsr edilmiş “Riad” poemasının 27
nüsxəsi, o cümlədən 350 nüsxə “Erməni terroru”, 341 nüsxə “Armenian terrorizm”, 318 nüsxə “Bizi əsirlikdən
qurtarın”, 194 nüsxə “QSM-7 təsdiq edir”, 213 nüsxə “Xocalı faciəsi” adlı Azərbaycan və ingilis dillərində film,
“Qarabağ” kitabının 163 nüsxə CD və DVD variantları, avstriyalı alim, tədqiqatçı Erix Fayqlın “Terror
haqqında həqiqət”, “Kəskin dönüş, erməni mifomaniyası və həqiqət” adlı kitablarının 345 nüsxə CD variantı, o
cümlədən xəritə, Xocalı faciəsini və digər cinayət faktlarını əks etdirən fotolar yazılmış kompakt disklər
respublikamızda və xarici ölkələrdə yayılıb.
Ölkəmizdə və xaricdə fəaliyyət göstərən kütləvi informasiya vasitələrində, eyni zamanda, Dövlət
Komissiyasının rəsmi saytında müntəzəm olaraq məlumatlar yayılıb, Komissiyanın gördüyü işlər barədə
müsahibələr verilib, məqalələr dərc olunub, soyqırımı, etnik təmizləmə, vandalizm, əsir, girov və itkinlərlə bağlı
həqiqətlərin ictimaiyyətə çatdırılması istiqamətində məqsədyönlü fəaliyyət göstərilib.
İnternet şəbəkəsindən istifadə edilərək beynəlxalq təşkilatlar və informasiya agentlikləri ilə müntəzəm
yazışmalar aparılıb, materiallar göndərilib (o cümlədən video və fotofaktlar), şəbəkədə olan məlumatlar
nəzərdən keçirilib, əhəmiyyətli materiallar təhlil edilərək öyrənilib və arxivləşdirilib.
Dövlət Komissiyasına müraciət etmiş 18 nəfərin sosial problemlərinin həll olunması üçün Komissiya
üzvlərinə və müvafiq dövlət orqanlarına məktublar göndərilib.
Hesabat dövründə Dövlət Komissiyasına 270 sənəd daxil olub, 325 məktub isə aidiyyəti üzrə göndərilib.
AZƏRTAC
1 sentyabr 2015-ci il
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Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyası və Beynəlxalq
Qızıl Xaç Komitəsi uğurla əməkdaşlıq edir
Bakı, 14 oktyabr, AZƏRTAC
Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizlik naziri, Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş
vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının sədri, general-polkovnik Eldar Mahmudov Beynəlxalq Qızıl Xaç
Komitəsinin (BQXK) Avropa və Mərkəzi Asiya regionu üzrə direktoru Patrik Vial ilə görüşüb.
Sədr Eldar Mahmudov Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət
Komissiyasının və Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin birgə fəaliyyətinin ümumən konstruktiv olduğunu,
qarışılıqlı faydalı məcrada davam etdiyini, konkret nəticələr verdiyini vurğulayıb və əməkdaşlığın bundan sonra
da inkişaf edəcəyinə ümidvar olduğunu bildirib.
Dövlət Komissiyasından AZƏRTAC-a bildiriblər ki, günahsız insanların qurbana çevrilməsinə, əzab
çəkməsinə səbəb olan Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin Ermənistanın tutduğu qeyrikonstruktiv mövqe nəticəsində hələ də öz həllini tapmadığını, bu səbəbdən də qurbanların sayının hər gün
artdığını vurğulayan Komissiya sədri mövcud status-kvo dəyişmədikcə humanitar fəlakətin tam aradan
qaldırılmasının mümkün olmadığını söyləyib. Qeyd olunub ki, hazırda 4013 Azərbaycan vətəndaşı itkin düşmüş
şəxs kimi Dövlət Komissiyasında qeydiyyatdan keçib, münaqişə dövründə 1434 nəfər erməni əsirgirovluğundan azad edilib. Son illərdə isə Komissiyanın İşçi Qrupu tərəfindən aparılan axtarış tədbirləri
nəticəsində 1078 nəfərin taleyinə aydınlıq gətirilib.
Sədr Eldar Mahmudov Dövlət Komissiyası ilə Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi arasında imzalanmış
“Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı itkin düşmüş şəxslər haqqında Ante Mortem
məlumatların toplanması və mərkəzləşdirilmiş şəkildə idarə olunması üzrə” çərçivə sazişi üzrə görülmüş işlər
barədə məlumat verib. Bildirilib ki, 2013-cü ildən etibarən BQXK ilə birlikdə itkin düşmüş şəxslərin yaxın
qohumlarından DNT nümunələrinin toplanması prosesi başlanılıb və bu nümunələrin saxlanılması ilə bağlı
xüsusi yer kimi Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Hərbi Hospitalı müəyyənləşdirilib.
Diqqətə çatdırılıb ki, 2014-cü ildə 100 itkin ailəsindən bioloji nümunələrin götürülməsi ilə bağlı BQXK
tərəfindən irəli sürülmüş pilot layihə uğurla həyata keçirilib, cari ilin ötən dövründə də itkin düşmüş şəxslərin
yaxın qohumlarından bioloji nümunələrin toplanması işi davam etdirilib. 2015-ci ildə artıq 899 donordan, yəni
326 ailədən nümunələr götürülüb.
Komissiya sədri Eldar Mahmudov İşçi Qrupu tərəfindən naməlum məzar yerlərinin müəyyənləşdirilməsi
ilə bağlı işlərin də davam etdirildiyini vurğulayıb. Bildirilib ki, hərbi əməliyyatlar Ermənistan Respublikası
tərəfindən Azərbaycanın işğal edilmiş Dağlıq Qarabağ bölgəsində və ona bitişik rayonlarda aparılıb. Axtarışda
olan bütün şəxslər də məhz həmin ərazilərdə itkin düşüblər. Buna görə də həm itkinlər, həm də naməlum və
kütləvi dəfn yerləri ilə bağlı məlumatlar daha çox qarşı tərəfdədir. Buna baxmayaraq, Ermənistan Respublikası
kütləvi məzar yerləri və münaqişə zamanı əsir-girov götürülməsi və saxlanması barədə şahid ifadələri olan
şəxslərlə bağlı məlumat verməkdən indiyədək yayınır.
Sədr Eldar Mahmudov xüsusilə diqqətə çatdırıb ki, Ermənistanın qəsb etdiyi Kəlbəcər rayonunun
ərazisinə 2014-cü ildə yaxın qohumlarının məzarlarını ziyarət etmək məqsədilə getmiş Dilqəm Əsgərov və
Şahbaz Quliyev işğalçı dövlətin hərbçiləri tərəfindən girov götürülüb, Həsən Həsənov isə qətlə yetirilib.
Hadisənin baş verdiyi andan Ermənistan bu məsələyə qeyri-humanitar mövqedən yanaşıb. Dövlətimizin başçısı
İlham Əliyevin daim diqqətində olan girovlarla bağlı məsələ üzrə Azərbaycan Respublikası müvafiq beynəlxalq
təşkilatlar qarşısında vaxtında və əsaslandırılmış tələblər qaldırıb. Lakin bütün səylərə baxmayaraq,
Ermənistanın tutduğu qeyri-konstruktiv mövqeyə görə girovların azad edilməsi mümkün olmayıb. Həsən
Həsənovun meyitinin qaytarılması prosesi isə üç ay uzanıb. İşğal olunmuş Dağlıq Qarabağdakı qondarma rejim
vasitəsilə məhkəmə şousu təşkil edilib. Təbii ki, heç bir dövlət və beynəlxalq qurum tərəfindən tanınmamış və
beynəlxalq hüququn subyekti olmayan qəsbkar rejimin nə özünün, nə də məhkəməsinin verdiyi hər hansı
qərarın hüquqi əsası yoxdur və bu hərəkət qəbuledilməzdir. Bu, Ermənistanın müharibə qurbanlarını siyasi
təzyiq vasitəsinə çevirmək cəhdinin növbəti nümunəsidir.
Görüşdə, həmçinin Dövlət Komissiyanın sədri Eldar Mahmudov Ermənistan Respublikasının hakimiyyət
dairələrində hökm sürən korrupsiyaya və qanun pozuntularına, eləcə də Ermənistan ordusundakı özbaşnalıqlara
qarşı apardığı mübarizəyə görə həmin ölkədə təzyiqlərə məruz qalmış və öz istəyi ilə Azərbaycan
Respublikasına keçərək siyasi sığınacaq istəmiş Ermənistan Respublikasının vətəndaşı Vaan Martirosyanla
bağlı məsələyə də toxunub. Bildirib ki, Vaan Martirosyanın Yerevanda qalmış ailə üzvlərinə Ermənistanın
dövlət orqanları tərəfindən aramsız mənəvi-psixoloji və fiziki təzyiqlər göstərilir. Ermənistan hakimiyyəti
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tərəfindən daim fundamental insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının pozulması faktlarına nədənsə aidyyəti
beynəlxalq təşkilatların və strukturların biganə yanaşdığı xüsusi vurğulanıb.
Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin Avropa və Mərkəzi Asiya regionu üzrə direktoru kimi Cənubi Qafqaz
bölgəsinə ilk səfərini Azərbaycandan başladığını qeyd edən Patrik Vial səmimi qəbula və dolğun məlumata görə
Dövlət Komissiyasının sədri Eldar Mahmudova təşəkkürünü bildirib. Qonaq itkin düşmüş, əsir və girov
götürülmüş insanlar barədə məlumatların toplanmasının çox ağır proses olduğunu vurğulayaraq, münaqişə
qurbanlarının taleyinə aydınlıq gətirilməsi işində təmsil etdiyi qurumla Dövlət Komissiyası arasında sıx
əməkdaşlıq münasibətlərinin formalaşdığını, indiyədək aparılan müzakirələrdən və onların nəticələrindən razı
qaldıqlarını qeyd edib, bu istiqamətdə göstərilən hərtərəfli və davamlı yardıma görə minnətdarlığını çatdırıb.
Qarşılıqlı anlaşma şəraitində keçən görüşdə birgə fəaliyyətin səmərəli olması baxımından bundan sonra
da işgüzar əməkdaşlığın davam etdirilməsinin vacibliyi vurğulanıb.
AZƏRTAC
14 oktyabr 2015-ci il
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Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla bağlı məsələlər müzakirə olunub
Bakı, 24 fevral, AZƏRTAC
Fevralın 24-də Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin Mədəniyyət Mərkəzində “Əsir və itkin düşmüş, girov
götürülmüş vətəndaşlarla bağlı humanitar fəlakət beynəlxalq hüquq müstəvisində” mövzusunda “dəyirmi masa”
keçirilib.
AZƏRTAC xəbər verir ki, Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət
Komissiyasının təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbirdə Milli Məclisin deputatları, beynəlxalq hüquq sahəsi üzrə
mütəxəssislər, ölkəmizdə fəaliyyət göstərən beynəlxalq təşkilatların, icmaların, dövlət və qeyri-hökumət
təşkilatlarının və kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri iştirak ediblər.
“Dəyirmi masa”nı açan Dövlət Komissiyası İşçi qrupunun rəhbəri İsmayıl Axundov ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zamanı itkin düşmüş şəxslərin axtarılması, əsir və girovların geri
qaytarılması, bu istiqamətdə dövlət orqanlarının fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi məqsədilə Komissiyanın
yaradılması zərurətindən, Prezident İlham Əliyevin Dövlət Komissiyasının qarşısına qoyduğu vəzifələrdən
danışıb. O, müharibə qurbanlarının, girov götürülmüş şəxslərin beynəlxalq sənədlərdə təsbit olunmuş
hüquqlarının təmin edilməsinin, Xocalı soyqırımı həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasının vacibliyini
diqqətə çatdırıb.
İ.Axundov xatırladıb ki, müharibə zamanı əsir və girov düşmüş şəxslərin ölkəmizə qaytarılması, bu
istiqamətdə dövlət orqanlarının fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi məqsədilə 1993-cü il yanvarın 13-də Əsir və
itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyası, mart ayında isə müvafiq İşçi qrupu
yaradılıb.
Vurğulanıb ki, erməni əsir-girovluğundan azad edilən vətəndaşlarımızın bir qisminin sonradan tibbi
müayinəsi zamanı onlarda yoluxucu xəstəliklər aşkar olunub. Erməni vəhşiləri əsir və girov götürülmüş
azərbaycanlıları insanlığa sığmayan işgəncələrə məruz qoyublar. Yaşlı, uşaq, qadın, yaralı olmasına əhəmiyyət
qoymayaraq, dinc insanları vəhşicəsinə qətlə yetiriblər.
Dövlət Komissiyası İşçi qrupu rəhbərinin müavini Eldar Səmədov bildirib ki, araşdırmalar nəticəsində
bütövlükdə münaqişə müddətində 6 mindən çox vətəndaşımızın itkin düşməsi, əsir-girov götürülməsi faktı
müəyyən olunub. O deyib: “Ötən müddətdə 1435 vətəndaşı əsir və girovluqdan azad etmək mümkün olub.
Hazırda Dövlət Komissiyasında 3860 nəfər itkin düşmüş şəxs kimi qeydiyyata alınıb. Onlardan 3162-si hərbçi,
698 nəfəri mülki şəxsdir. Mülki şəxslərdən 60 nəfəri itkin düşərkən yetkinlik yaşına çatmayan, 249 nəfəri qadın,
303 nəfəri isə yaşlı şəxs olub. İtkin düşmüş 3860 nəfərdən 877 nəfərinin əsir-girov götürülməsi, yaşayış
məntəqələri, kəndlər və şəhərlər işğal olunarkən öz evlərini tərk etməməsi və işğal olunan ərazilərdə qalması
faktları müəyyən edilib”. E.Səmədov Ermənistan Respublikasının həmin faktları gizlətməsi barədə Dövlət
Komissiyasında təkzibedilməz məlumatların olduğunu diqqətə çatdırıb.
Baş Prokurorluğun, Daxili İşlər Nazirliyinin və Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin birgə İstintaq Qrupunun
üzvü Ələkbər Xəlilov bildirib ki, ermənilərin azərbaycanlı girovlara insanlığa sığmayan dözülməz işgəncələr
verdikləri mühasirədən qaçmış Xocalı sakinlərinin ifadələri əsasında müəyyən olunub. Hətta uşaqlara, qocalara,
yaralılara da dözülməz, ağır işgəncələr veriblər. Bu işgəncələrə girovların başlarının dərisinin soyulması, burun
və qulaqlarının, başlarının kəsilməsi, gözlərinin çıxarılması, diri-diri yandırılaraq öldürülməsi, onların üzərindən
tırtıllı texnikanın keçməsi və başqa dəhşətli üsullar daxildir.
Birgə İstintaq Qrupunun digər üzvü Ülvi Əhmədov vurğulayıb ki, cinayət işi üzrə sülh və insanlıq
əleyhinə, müharibə cinayətləri törətdiyi müəyyən olunan 248, işgəncə faktları üzrə 35, terrorçuluq faktı üzrə 3,
digər epizodlar üzrə 85 nəfər, habelə ümumi cinayətlər kateqoriyasına aid banditizm, qəsdən adamöldürmə,
qanunsuz silahsaxlama, cinayət barədə məlumat verməmə və sair cinayətlər törətmiş 48 nəfər olmaqla,
ümumilikdə 296 şəxs barəsində məhkəmə qərarına əsasən həbs qətimkan tədbiri seçilib. Onların axtarışları ilə
əlaqədar müvafiq sənədlər aidiyyəti orqanlara göndərilib.
Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri xanım Deniz Duran belə
əməllərin həmin işgəncələrə məruz qalmış insanların yaddaşlarında dərin izlər buraxdığını qeyd edib. Bildirib
ki, müharibələrdə itkin düşmüş insanların yaxınları hər zaman müəyyən ümidlərlə yaşayırlar. Bu cür qeyrimüəyyənlik insanların psixologiyasına olduqca mənfi təsir göstərir. Həmçinin belə hallar ciddi iqtisadi, sosial,
hüquqi çətinliklər yaradır. Deniz Duran təmsil etdiyi qurumun ölkəmizdəki fəaliyyətindən danışaraq diqqətə
çatdırıb ki, BQXK itkin düşmüş Azərbaycan vətəndaşları ilə bağlı məlumatları toplayıb, Komitənin
Azərbaycandakı nümayəndəliyinin əməkdaşları proses davam etdiyi müddətdə bu problemdən əziyyət çəkən
ailələrə baş çəkiblər.
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Milli Məclisin deputatı, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti, akademik İsa
Həbibbəyli “dəyirmi masa”nın əhəmiyyətini xüsusi vurğulayaraq bildirib ki, belə tədbirlər bu məsələ ilə bağlı
faktların, məlumatların öyrənilməsi və çatdırılması baxımından əhəmiyyətlidir. O deyib: “Burada təqdim olunan
faktların hamısı istintaq orqanları tərəfindən müəyyən olunan, dəqiqləşdirilən məlumatlardır və bunları danmaq
qeyri-mümkündür. Bu faktlar ölkəmizə qarşı həyata keçirilmiş təcavüzkar siyasətin bütün detallarını aydın
şəkildə göstərir. Eyni zamanda, ermənilərin nə qədər qaniçən, qeyri-insani xarakterə malik olduqlarını nümayiş
etdirir”.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində mühüm və qətiyyətli addımların atıldığını söyləyən akademik deyib
ki, məhz bu işlərin sayəsində ölkəmizlə bağlı həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında ciddi
nailiyyətlər əldə olunub.
Milli Məclisin deputatı, AMEA-nın Tarix İnstitutunun direktoru Yaqub Mahmudov çıxışında ermənilərin
tarixən azərbaycanlılara qarşı insanlığa sığmayan qatı cinayətlər törətdiklərini qeyd edib. Bu cinayətləri əks
etdirən mühüm faktlar və sənədlər var. Tarixi faktlar da təsdiqləyir ki, ermənilər azərbaycanlı uşaqları diri-diri
yandıraraq qətlə yetiriblər. Ermənistan Respublikasının ərazisi azərbaycanlıların tarixən yaşadıqları torpaqlar
olub. Bu gün isə bir nəfər də olsun azərbaycanlının qalmadığı Ermənistan monoetnik dövlətə çevrilib. Xocalıda
azərbaycanlılara qarşı insanlığa sığmayan soyqırımı törətmiş cinayətkarlar bu gün Ermənistana rəhbərlik edirlər.
Ancaq əfsuslar olsun ki, dünya ictimaiyyəti onların cəzasız qalmasına hələ də göz yumur.
Tədbirdə çıxış edən Dağ Yəhudiləri dini icmasının rəhbəri Milix Yevdayev, Xocalı Rayon İcra
Hakimiyyətinin başçısı Şahmar Usubov, Xarici İşlər Nazirliyinin idarə rəisinin müavini Seymur Mərdəliyev və
digərləri də ermənilərin azərbaycanlılara qarşı törətdikləri cinayətlər haqqında danışıblar. Natiqlər bu
cinayətlərin dünya ictimaiyyətinin diqqətinə daha geniş çatdırılmasının vacibliyini vurğulayıb, bu istiqamətdə
görülən işlərdən bəhs ediblər.
AZƏRTAC
24 fevral 2016-cı il
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Son hərbi əməliyyatlarla bağlı Dövlət Komissiyasının İşçi qrupunda “qaynar xətt”
yaradılıb
Bakı, 8 aprel, AZƏRTAC
Ermənistan-Azərbaycan qoşunlarının təmas xəttində baş vermiş son hərbi əməliyyatlarla bağlı
vətəndaşların müraciətləri nəzərə alınaraq, Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət
Komissiyasının İşçi qrupunda (012) 405-99-79 nömrəli “qaynar xətt” yaradılıb.
Bu barədə AZƏRTAC-a Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət
Komissiyasından məlumat verilib.
AZƏRTAC
8 aprel 2016-cı il
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Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının
məlumatı
Bakı, 10 aprel, AZƏRTAC
Aidiyyəti beynəlxalq təşkilatların vasitəçiliyi ilə əldə edilmiş qarşılıqlı razılaşmaya uyğun olaraq,
Ermənistan-Azərbaycan qoşunlarının təmas xəttində baş vermiş son hərbi əməliyyatlar zamanı hər iki tərəfin
nəzarətində qalmış hərbçilərin meyitləri 2016-cı il 10 aprel tarixində qoşunların təmas xəttində qaytarılmışdır.
Bu barədə AZƏRTAC-a Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət
Komissiyasından məlumat verilib.
Məlumatda bildirilir ki, proses Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət
Komissiyası və Müdafiə Nazirliyi tərəfindən, Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin və ATƏT-in vasitəçiliyi ilə
həyata keçirilmişdir. Proses zamanı qarşı tərəf atəşkəs rejimini pozmuşdur.
Müvafiq prosedurlar başa çatdıqdan sonra ictimaiyyətə əlavə məlumat veriləcəkdir.
AZƏRTAC
10 aprel 2016-cı il
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Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının
məlumatı
Bakı, 2 may, AZƏRTAC
Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən bir sıra informasiya agentliklərindən daxil olmuş çoxsaylı
müraciətləri nəzərə alaraq, Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyası
bildirir ki, hazırda respublikamızda Ermənistan hərbçilərinin meyitlərinin saxlanması barədə məlumatlar
həqiqəti əks etdirmir.
Azərbaycan Respublikası beynəlxalq humanitar hüquq normalarına daim hörmətlə yanaşır və atəşkəsin
pozulması nəticəsində həlak olmuş insanların meyitlərinin qısa müddət ərzində repatriasiya edilməsinin
tərəfdarıdır.
Xalq qəzeti.-2016.-3 may.-№94.-S.4.
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Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının
iclası keçirilib
Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyası iyulun 1-də növbəti
iclasını keçirib.
AZƏRTAC xəbər verir ki, əvvəlcə tədbir iştirakçıları Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin fəsadlarını əks etdirən fotostendlə, eləcə də müxtəlif dillərdə nəşr edilən kitablar, fotoalbomlar,
bukletlər və digər əyani vəsaitlərlə tanış olublar.
İclası giriş sözü ilə açan Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət
Komissiyasının sədri Mədət Quliyev ermənilərin tarixən Azərbaycan xalqına qarşı həyata keçirdiyi soyqırımı və
işğalçılıq siyasətindən danışıb. Müstəqilliyimizin bərpasından sonrakı ilk illərdə bütün sahələrdə xaos və
tənəzzülün yaşandığını, vətəndaş müharibəsi təhlükəsinin yarandığını diqqətə çatdıran Mədət Quliyev
ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin xalqın təkidli tələbi ilə hakimiyyətə qayıdışından sonra Azərbaycanda
sabitliyin bərqərar olunduğunu, respublikamızın dinamik inkişaf yoluna qədəm qoyduğunu deyib.
Dövlət Komissiyasının sədri qeyd edib ki, ulu öndər Heydər Əliyevin siyasi xəttinin layiqli davamçısı
Prezident İlham Əliyevin yürütdüyü uğurlu və inamlı strategiya nəticəsində Azərbaycan sürətlə inkişaf edərək
dünyada özünə layiqli yer tutub. Bu gün bütün sahələrdə mühüm uğurlar əldə edən Azərbaycanın hərbi qüdrəti
artıb və Silahlı Qüvvələrimiz regionun ən güclü ordusuna çevrilib. Sədr Mədət Quliyev aprelin əvvəllərində
təmas xəttində baş verən hərbi əməliyyatlar zamanı Azərbaycan Ordusunun düşmənə sarsıdıcı zərbələr vuraraq,
mühüm strateji mövqeləri azad etdiyini bildirib.
Komissiyanın sədri qeyd edib ki, günahsız insanların qurbana çevrilməsinə, əzab çəkməsinə səbəb olan
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi Ermənistanın tutduğu qeyri-konstruktiv mövqeyə görə
hələ də öz həllini tapmayıb. Ermənistanın Azərbaycana hərbi təcavüzü nəticəsində yaranmış humanitar
problemin həlli və itkinlərin taleyinin aydınlaşdırılması üçün hələ çox işləmək lazım olduğu, status-kvonun
dəyişmədikcə humanitar fəlakətin tam aradan qaldırılmasının mümkünsüzlüyü diqqətə çatdırılıb.
Sədr Mədət Quliyev bildirib ki, Azərbaycanın işğal altında olan Kəlbəcər rayonunun ərazisində
Ermənistan hərbçiləri tərəfindən 2014-cü ilin iyulunda girov götürülən Dilqəm Əsgərovun və Şahbaz Quliyevin
qeyri-qanuni olaraq azadlıqdan məhrum edilmələri ciddi narahatlıq doğurur. Ölkə rəhbərinin daim diqqətində
olan bu məsələ ilə əlaqədar müvafiq beynəlxalq təşkilatlar qarşısında əsaslandırılmış tələblər qaldırılıb. Lakin
bu məsələdə də qeyri-insani münasibət nümayiş etdirən Ermənistanın müharibə qurbanlarını daim siyasi təzyiq
vasitəsinə çevirmək cəhdləri qəbuledilməzdir.
Cari ilin aprelində Ermənistan hərbi birləşmələrinin silahlı təxribatlarına qarşı qoşunların təmas xəttində
aparılan hərbi əməliyyatlar zamanı itkin düşən Azərbaycan hərbçilərinin taleyinin aydınlaşdırılmasına dair
Prezident İlham Əliyevin tapşırığı ilə Dövlət Komissiyasının İşçi qrupunun gücləndirilmiş iş rejimində
işlədiyini bildirən Komissiya sədri həmin hadisələrlə əlaqədar Ermənistanın 19 hərbçisinin meyitinin qarşı
tərəfə verildiyini, Azərbaycanın şəhid olan 13 hərbçisinin meyitinin alındığını qeyd edib və Komissiyanın daim
gözlənilməz hadisələrə hazır olmasının vacibliyini vurğulayıb.
Komissiya sədri Mədət Quliyev deyib: “Ali Baş Komandanın güclü iradəsi və Azərbaycan
Respublikasının mövcud potensialı bütün problemləri həll etmək üçün bizə stimul verir. Prezident İlham Əliyev
ölkəmizin qüdrətlənməsi və maraqlarının qorunması istiqamətində gələcək strateji hədəfləri müəyyən edib. Bu
hədəflərə çevik və hərtərəfli surətdə nail olunmasında Dövlət Komissiyasının üzvlərinin də üzərinə mühüm
vəzifələr düşür.
Sonra Komissiyanın sədri iclasın gündəliyini elan edib. Bildirib ki, gündəliyə iki məsələ - itkin düşmüş
şəxslərlə bağlı 2016-cı ilin birinci yarımilində görülmüş işlər, həmçinin Dövlət Komissiyasının beynəlxalq
əlaqələrinin gücləndirilməsi və toplanmış məlumatların ictimaiyyətin diqqətinə çatdırılması sahəsində həyata
keçirilən tədbirlər daxildir.
Gündəlikdəki birinci məsələ barədə məruzə ilə çıxış edən Dövlət Komissiyasının İşçi qrupunun rəhbəri
İsmayıl Axundov itkin düşmüş şəxslərlə bağlı 2016-cı ilin birinci yarısında aparılan axtarış-araşdırma və
siyahılarda dəqiqləşmə işləri, həmçinin aprel hadisələri ilə bağlı humanitar proseslərin təşkili və icrası sahəsində
Dövlət Komissiyasının fəaliyyəti barədə ətraflı məlumat verib. Dövlətimizin başçısı tərəfindən Komissiyanın
qarşısına qoyulan vəzifələrin daha səmərəli və məqsədyönlü şəkildə yerinə yetirilməsi üçün Komissiya sədrinin
rəhbərliyi ilə fəaliyyət istiqamətlərinin yenidən təhlil edildiyini, çıxarılan nəticələr üzrə təcili və təxirəsalınmaz
tədbirlərin həyata keçirildiyini bildirib.
İclasda qeyd edilib ki, itkin düşmüş şəxslərə dair məlumatların dəqiqləşdirilməsi tədbirləri, eləcə də
Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi (BQXK) ilə birgə mövcud siyahıda fərqin aradan qaldırılması sahəsində işlər
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davam etdirilib, 213 itkinin taleyinə aydınlıq gətirilərək adları qeydiyyatdan çıxarılıb. İ.Axundov bununla
yanaşı, araşdırma zamanı 11 nəfərin hələ atəşkəsə qədərki döyüşlər zamanı itkin düşməsi faktının aşkar
edildiyini, 2016-cı il iyulun 1-nə olan məlumata görə, 3803 nəfərin itkin düşmüş şəxs kimi Dövlət
Komissiyasında qeydiyyata alındığını bildirib. O, ötən ilin sonunda BQXK-nın təqdim etdiyi siyahı ilə Dövlət
Komissiyasındakı siyahıda fərqin 300 nəfərdən çox olduğunu xatırladıb, hazırda isə bu fərqin 85-dək azaldığını
söyləyib.
Diqqətə çatdırılıb ki, Dövlət Komissiyasının BQXK ilə apardığı səmərəli danışıqlar nəticəsində cari ilin
iyununda Ermənistan Respublikasının ərazisində saxlanılan Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı Ələkbərova
Qətibə İbrahim qızı azad olunub. Ümumilikdə 2016-cı il iyulun 1-nə olan məlumata görə, 1436 nəfər əsir və
girovluqdan azad edilmiş şəxs kimi Dövlət Komissiyasında qeydiyyatdadır.
Vurğulanıb ki, Dövlət Komissiyası ilə BQXK arasında imzalanmış “Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı itkin düşmüş şəxslər haqqında Ante-Mortem məlumatların toplanması və
mərkəzləşdirilmiş şəkildə idarə olunması üzrə” çərçivə sazişindən irəli gələn öhdəliklərlə bağlı, o cümlədən
itkin düşmüş şəxslərin yaxın qohumlarından DNT nümunələrin toplanması işi davam etdirilib və artıq 2461
donordan nümunə götürülüb.
İ.Axundov hesabat dövründə İşçi qrupu tərəfindən Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi
zamanı şəhid olan və tanınmadan dəfn edilən şəxslərə aid məzar yerlərinin GPS koordinatlarının çıxarılması
işinə də start verildiyini, bütövlükdə 127 naməlum məzar yerinin müəyyən edilərək koordinatlarının təsbit
olunduğunu diqqətə çatdırıb.
Gündəlikdə duran ikinci məsələ ilə bağlı çıxış edən Dövlət Komissiyasının İşçi qrupu rəhbərinin müavini
Eldar Səmədov ümummilli lider Heydər Əliyevin 2001-ci il 1 mart tarixli Sərəncamına əsasən və ermənilər
tərəfindən azərbaycanlılara qarşı tarixən həyata keçirilən cinayət əməllərinin beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətinə
çatdırılması üçün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin hücum diplomatiyası taktikasına
uyğun olaraq, Dövlət Komissiyası və İşçi qrupunun bu istiqamətdə fəaliyyətini davam etdirdiyini deyib.
Ermənistanın ölkəmizə qarşı təcavüzü və onun fəsadları barədə obyektiv məlumatların çatdırılması məqsədilə
müvafiq tədbirlərin keçirildiyini, çoxlu sayda sənədli materialların, kitab və elektron vəsaitlərin yayılmasının
təşkil olunduğunu, həmçinin Dövlət Komissiyasının yeni rəsmi internet səhifəsinin istifadəyə verildiyini
bildirib.
Sonra məruzələr ətrafında müzakirələr aparılıb, Komissiya üzvlərinin fikir, təklif və tövsiyələri dinlənilib.
Komissiyanın üzvü, baş prokurorun müavini-hərbi prokuror Xanlar Vəliyev ermənilər tərəfindən
xalqımıza qarşı törədilmiş bütün cinayətlərin istintaqının 2005-ci ilin mayından etibarən Hərbi Prokurorluğa
həvalə olunduğunu qeyd edib. Bildirib ki, həmin vaxtdan etibarən bu sahədə bir neçə istiqamət üzrə iş aparan
Hərbi Prokurorluq Dövlət Komissiyası ilə sıx əməkdaşlıq şəraitində işləyir. Hərbi Prokurorluq tərəfindən
aparılan istintaq nəticəsində bu günədək onlarla Azərbaycan vətəndaşının işgəncələrə məruz qalaraq qətlə
yetirildiyi barədə mühüm faktlar əldə olunub.
Dövlət Komissiyasının üzvü, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının A.A.Bakıxanov adına Tarix
İnstitutunun direktoru, akademik Yaqub Mahmudov ermənilərin xalqımıza qarşı törətdikləri soyqırımlarının,
cinayət əməllərinin dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırılması baxımından informasiya mübadiləsinin
gücləndirilməsinin vacibliyini xüsusi vurğulayıb.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti, akademik İsa Həbibbəyli milli maraqlarımızın
təmin edilməsi və Azərbaycan həqiqətlərinin təbliği işinə müvafiq dövlət qurumlarının nümayəndələri ilə
yanaşı, elm xadimlərinin də cəlb olunmasının bu sahədə fəaliyyətin səmərəliliyinin artırılması baxımından
əhəmiyyətini diqqətə çatdırıb. Akademik Dövlət Komissiyası tərəfindən nəşr olunan sənədli materialların bu
qurumun fəaliyyətinin əhəmiyyətini göstərməklə yanaşı, ölkəmizlə bağlı həqiqətlərin təbliği işində də mühüm
rol oynadığını söyləyib.
Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin prezidenti, Milli Məclisin deputatı Novruzəli Aslanov
Komissiyanın və İşçi qrupunun hesabat dövründəki fəaliyyətini yüksək qiymətləndirərək BQXK ilə
əməkdaşlıqdan danışıb.
Komissiyanın üzvü, Milli Məclisin deputatı Xanhüseyn Kazımlı da çıxışında Dövlət Komissiyasının
işinin səmərəli olduğunu qeyd edib, bir sıra təkliflər səsləndirib.
Çıxışlarda Komissiyanın və İşçi qrupunun 2016-cı ilin birinci yarısındakı fəaliyyəti qənaətbəxş hesab
edilib.
İclasın sonunda Komissiyanın sədri Mədət Quliyev müharibə qurbanı kateqoriyasına aid edilən əsir-girov
və itkinlər probleminin həm Azərbaycan dövlətini, həm də ictimaiyyəti narahat edən və həllini gözləyən vacib
məsələlərdən olduğunu bildirib. Prezident İlham Əliyevin Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
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münaqişəsinin Azərbaycanın bir nömrəli problemi olması, bununla əlaqədar reallıqların dünya ictimaiyyətinə
çatdırılması barədə göstərişləri üzrə fəaliyyətin daha səmərəli və məqsədyönlü həyata keçirilməsi üçün səylərin
və əlaqələndirmə işinin gücləndirilməsinin vacibliyini qeyd edib. Dövlət Komissiyasının İşçi qrupunun
fəaliyyəti nəticəsində üzə çıxarılan həqiqətlərin, ölkəmizlə bağlı məlumatların beynəlxalq aləmdə yayılmasında
müvafiq qurumların imkanlarından sistemli şəkildə istifadə olunmasının əhəmiyyətini vurğulayıb.
Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının sədri Mədət
Quliyev Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin qurumun üzvlərinə göstərdiyi etimadı bundan sonra da
doğruldacaqlarını, ölkə rəhbəri tərəfindən Dövlət Komissiyasının qarşısında qoyulan vəzifələrin icrası və
müəyyən edilən strateji məsələlərin həlli üçün daha əzmlə çalışacaqlarını bildirib.
Azərbaycan.-2016.-2 iyul.-№142.-S.3.
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4500 nəfər Qarabağda itkin düşüb
Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi (BQXK) bu ilin aprel ayında Ermənistan və Azərbaycan qoşunlarının təmas
xəttində baş verən hadisələrdən zərər çəkmiş mülki şəxslərə yardım etmək məqsədilə 2016-cı il üçün büdcəsini
artırıb.
Femida.az xəbər verir ki, bunu “Azernews” qəzetinə müsahibəsində BQXK-nın Azərbaycan
nümayəndəliyinin rəhbəri Elena Aymone Sessera deyib.
O bildirib ki, BQXK Ermənistan və Azərbaycan qoşunlarının təmas xəttinin hər iki tərəfində yaşayan mülki
insanlara dəstək göstərmək üçün əlindən gələni edir: "Təmas xəttinə yaxın ərazilərdə yaşadıqları üçün gündəlik
həyatlarında problemlərlə üzləşən insanların çətinliklərini azaltmaq üçün fəaliyyətimizi davam etdiririk".
E. Sessera qeyd edib ki, BQXK Dağlıq Qarabağ münaqişəsi nəticəsində itkin düşmüş insanların taleyini
müəyyən etmək istiqamətində Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət
Komissiyası, xüsusən də onun İşçi qrupu ilə sıx əməkdaşlıq edir: “2008-2011-ci illərdə Dövlət Komissiyası və
Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyəti ilə birgə itkin düşmüş insanlar haqqında təfsilatlı məlumat toplandı və bu
məlumat mütəmadi olaraq Dövlət Komissiyası tərəfindən yenilənir. Bundan əlavə, biz itkin düşmüş insanların
yaxınlarından bioloji nümunələr toplayırıq. Bu iş Dövlət Komissiyası və Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin
hospitalı ilə birgə həyata keçirilir. Burada əsas məqsəd gələcəkdə insan qalıqlarını identifikasiya etmək üçün
istifadə oluna biləcək vacib DNA məlumat bazası yaratmaqdır”.
O vurğulayıb ki, itkin düşmüş insanların həyatda olan yaxınlarından nümunələrin toplanması uzun illər tələb
edən bir prosesdir: "Bu proses artıq Bakıda tamamlanıb və Sumqayıtda başlanılıb. Tədricən ölkənin digər
ərazilərində də bu prosesə başlanılacaq".
Nümayəndəlik rəhbəri deyib ki, BQXK Qarabağda saxlanılan iki azərbaycanlı – Dilqəm Əsgərov və Şahbaz
Quliyevin saxlanma şəraitini və onlarla davranışı qiymətləndirmək üçün mütəmadi olaraq onlara baş çəkir və
ailələri ilə əlaqə saxlamasını təmin edir.
E. Sesseranın sözlərinə görə, saxlanılanların azad olunması və ya hələ də saxlanılması barədə qərar vermək
münaqişə tərəflərinə aid olan bir məsələdir: “Yalnız saxlayan tərəf kimisə azad etmək və ölkəsinə qaytarmaq
barədə qərar verdikdə BQXK sərhəddə və ya təmas xəttində təhvil verməni asanlaşdırmaq məqsədilə neytral
vasitəçi qisimində çıxış edir”.
O, əlavə edib ki, BQXK 1992-ci ildə Dağlıq Qarabağda, Bakıda və İrəvanda fəaliyyətə başladığı müddətdən
bəri təşkilat vasitəsilə 700-dən artıq insan evinə qayıdıb: “Lakin münaqişənin ilk illərində BQXK iştirakı
olmadan çox insan saxlanılıb və qaytarılıb. BQXK-nın həmin dövrə aid təfsilatlı statistikası olmadığı üçün biz
bu barədə dəqiq rəqəm deyə bilmirik”.
E. Sessera bildirib ki, BQXK-nın Dağlıq Qarabağda, Bakıda və Yerevanda olan ofisləri itkin düşmüş
şəxslərin yaxınları onlar haqqında məlumat almaq üçün müraciət etdiyi zaman itkin düşmüş şəxsləri qeydə alır:
“Bunun əsasında BQXK Dağlıq Qarabağ münaqişəsi nəticəsində hər iki tərəfdən itkin düşmüş 4500 şəxs qeydə
alıb. BQXK-nın qeydə alma meyarları dövlət komissiyalarının meyarları ilə eyni deyil və ona görə də BQXKnın itkin düşmüş şəxslər barədə rəqəmləri münaqişə tərəflərinin rəqəmlərindən fərqlidir. Lakin qeyd etmək
lazımdır ki, daimi əməkdaşlıq və informasiya mübadiləsi nəticəsində bu rəqəmlər arasında olan fərq əhəmiyyətli
dərəcədə azalıb”.

Ədalət.-2016.-22 sentyabr-№ 172.-S.3.
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Dövlət Komissiyası Əfqanıstanda döyüşmüş və Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş 18
hərbçimizlə bağlı müraciət etdi
Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının İşçi qrupu
rəhbərinin müavini Eldar Səmədovun Trend-ə müsahibəsi
- Eldar müəllim, təmsil etdiyiniz qurum bu gün dövlətimizi və xalqımızı çox narahat edən kifayət qədər
ciddi bir problemin həlli ilə məşğuldur. Öncə Dövlət Komissiyasının fəaliyyəti ilə bağlı məlumat verməyinizi
xahiş edirik.
- Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi Ermənistanın ölkəmizə qarşı ərazi iddialı hərbi
təcavüzü ilə bağlı baş verib. 1988-ci ildə başlayan münaqişə özü ilə birgə Azərbaycana çoxsaylı problemlər
gətirdi. Onlardan ən ağırı humanitar problemdir ki, Azərbaycan hələ də bu problemdən əziyyət çəkir. Humanitar
problem etnik təmizləmənin aparılması, insanların əsir-girov götürülərək saxlanması və itkin düşərək sonrakı
taleyinin qaranlıq qalması ilə müşayiət olunur. Münaqişənin başladığı ilk dövrdə çox sayda vətəndaşımız əsir və
girov götürülmüş, itkin düşmüşdü. O dövrdə yaranmış humanitar problemin həll edilməsi üçün konkret olaraq
dövlət qurumu fəaliyyət göstərmədiyi üçün bu məsələ daha çox xaotik şəkildə həll edilirdi. 1993-cü ilin yanvar
ayında mərkəzləşmiş dövlət qurumu - Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət
Komissiyası yaradıldı. Qurumun qarşısına qoyulmuş əsas vəzifə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi zamanı əsir və girov götürülmüş şəxslərin azad olunması, itkin düşmüş vətəndaşların axtarışından
ibarət idi. 25 ilə yaxın bir dövrdə fəaliyyət göstərən Dövlət Komissiyası tərəfindən bu günə kimi zəruri olan
müəyyən işlər aparılıb və Komissiya bu gün də fəaliyyətini davam etdirir. Bu fəaliyyətin nəticəsində bu günə
kimi humanitar problemin gündəlikdə saxlanmasını tənzimləyə bilmişik.
- Təəssüf ki, hələ də əsirlikdə olan vətəndaşlarımız, girov götürülmüş və itkin düşmüş soydaşlarımız
var. Bu vətəndaşlarımızın azad olunması, taleyinin müəyyən olunması ilə bağlı Dövlət Komissiyası tərəfindən
hazırda hansı işlər görülür?
- Əvvəlcə, gəlin, bu sahə ilə bağlı bəzi terminlərə aydınlıq gətirək:
İtkin düşmüş şəxs kimdir – Harada olduğu onun yaxın qohumlarına və müvafiq dövlət qurumlarına
məlum olmayan və ya etibarlı məlumatlara əsasən, eyni zamanda milli qanunvericiliyə uyğun olaraq beynəlxalq
və ya lokal silahlı münaqişələrdə, ölkədaxili gərginlik və iğtişaşlarda, o cümlədən təbii fəlakətlər zamanı (sel,
zəlzələ, sunami, torpaq sürüşməsi, uçqun və s.) yoxa çıxdığı bildirilən şəxsdir.
Şəxsin itkin düşmüş və ölmüş elan edilməsinin hüquqi əsasları və nəticələri Azərbaycan Respublikasının
mülki qanunvericiliyi ilə tənzimlənir.
Hərbi əsirlər – Beynəlxalq silahlı toqquşma zamanı münaqişə edən tərəflərdən birinin silahlı
qüvvələrindən düşmən tərəfin əlinə keçmiş şəxslərdir. Münaqişədə iştirak edən tərəfə mənsub olan, öz
ərazisində və ya ondan kənarda, hətta bu ərazi işğal edilsə belə, fəaliyyət göstərən mütəşəkkil müqavimət
hərəkatlarının üzvləri də daxil olmaqla, digər polis və könüllü dəstələrin üzvləri saxlanılarkən hərbi əsir hesab
edilir.
Kombatantlar – (fr. combattant) Silahlı qüvvələrin tərkibinə daxil olan və döyüş əməliyyatlarında iştirak
edən hərbçilərdir. Bu onunla bağlıdır ki, kombatant olan şəxsin güc tətbiq etmək və öldürmək ixtiyarı var.
Silahlı qüvvələrin tərkib hissəsi olmasına baxmayaraq, döyüş əməliyyatlarında iştirak etməyən hərbçilər, eyni
zamanda, silahlı qüvvələrin tərkib hissəsi sayılmayan polis və digər hərbiləşdirilmiş qurumlar, həmçinin
döyüşən silahlı qüvvələrin tərkibində olan tibbi və ruhani heyət kombatant hesab edilmirlər.
Mülki şəxslər, başqa sözlə, dinc əhali – silahlı qüvvələrin tərkibinə daxil olmayan bütün şəxslərdir.
Mülki şəxslərin hərbi əməliyyatlarda iştirakı, belə demək mümkünsə, humanitar hüquqla qadağan edilmişdir.
Əks halda onlar humanitar hüquqla himayə olunmaq statuslarını itirirlər və onlara qarşı güc tətbiq edilə bilər.
Buna baxmayaraq, onlar mülki şəxs statuslarını itirmirlər və kombatant hesab edilmirlər.
Beynəlxalq hüququn əsas mənbəyi olan Cenevrə Konvensiyaları müharibələr zamanı mülki şəxslərin
girov götürülməsini və saxlanmasını qadağan edir. Ancaq Dağlıq Qarabağ münaqişəsində bunun tam əksini
gördük. Humanitar problemin həlli ilə bağlı fəaliyyətdə çox həssas olan bir məsələni diqqətinizə çatdırmaq
istəyirəm. Danışıqlar zamanı əsir və girov götürülmüş şəxslərin azad olunması və onların ailələrinə
qaytarılmasına ümid daha çoxdur, amma itkin düşmüş şəxslərin taleyinin müəyyən olunması çox uzun və daha
çətin bir prosesdir. Bu problem daima Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin diqqət
mərkəzindədir. Cənab Prezident İlham Əliyevin Dövlət Komissiyasının qarşısına qoyduğu əsas vəzifə son
vətəndaşımız azad olunanadək fəaliyyətin davam etdirilməsidir. Dövlət Komissiyasının sədri Mədət Quliyev bu
vəzifəyə təyin olunandan sonra keçirdiyi ilk müşavirədə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin
bizə çox mühüm, həssas və vacib bir sahəni tapşırdığını və etibar etdiyini bildirdi. Biz bu problemlə bağlı
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yaranan məsələlərin həlli üçün daim fəaliyyətimizi davam etdirməli, humanitar problemin nəticələrinin
yüngülləşdirilməsi üçün məqsədyönlü iş aparmalıyıq. Komissiya sədrinin xüsusi tapşırığı isə siyahıların
dəqiqləşməsi məsələsi idi.
- Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsində status-kvonun davam etməsi humanitar
problemi gündəmdə saxlayır. Bu isə Dövlət Komissiyasının fəaliyyətini çətinləşdirən əsas amillərdən sayılır.
Bu barədə nə deyə bilərsiniz?
- Münaqişə tərəfləri arasında atəşkəsin imzalanmasından xeyli vaxt keçməsinə baxmayaraq, Dövlət
Komissiyasına hələ də hər gün müraciətlər olur. Çox təəssüf edirəm ki, münaqişədə status-kvonun davam
etməsi itkin düşmüş şəxslərin axtarışına birbaşa mane olan əsas amildir. Çünki bütün itkinlər - azərbaycanlılar
da, ermənilər də hazırda Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalı altında olan Azərbaycan ərazilərində itkin
düşüblər. Dövlət Komissiyasında hazırda 3851 nəfərin adı itkin düşmüş şəxs kimi qeydiyyatdadır. Bu,
2016-cı ilin 1 dekabr tarixinə olan məlumatdır. Onların əksəriyyəti intensiv hərbi əməliyyatların getdiyi
dövrdə itkin düşüblər. Atəşkəsdən sonra da itkin düşmüş şəxslər olub, amma onların sayı azdır. 3851 nəfər itkin
düşmüş şəxsdən 3118 nəfəri hərbçi, 733 nəfəri mülki şəxsdir. Mülki şəxslərdən 62 nəfəri uşaq, 259 nəfəri
qadın, 300 nəfəri isə yaşlı insan olub.
Yuxarıda qeyd etdim ki, beynəlxalq humanitar hüquq mülki şəxslərin münaqişələr zamanı girov
götürülməsini qadağan edir. Amma 733 nəfər mülki şəxs itkin düşmüş şəxs kimi rəsmi qeydiyyatdadır. Bu,
beynəlxalq humanitar hüquq normalarının kobud şəkildə pozulmasıdır və müharibə cinayətidir.
Dövlət Komissiyasının sədri Mədət Quliyevin göstərişinə uyğun olaraq, biz hazırda itkin düşmüş
şəxslərlə bağlı siyahının dəqiqləşməsi üçün zəruri işlər aparırıq. Bununla paralel olaraq, itkin düşmüş şəxslərin
fotoşəkillərinin tam şəkildə əldə olunması da tapşırılıb. Təəssüf ki, 150 nəfərin fotosunu tapa
bilməmişik. Fotoşəkli tapılmayanlar, əsasən, işğal olunmuş ərazilərimizin ahıl yaşlı şəxsləridir. Biz
ictimaiyyətdən bu məsələdə dəstək gözləyirik.
- Münaqişə başlayandan bu günə kimi nə qədər vətəndaşımız əsir və girovluqdan azad edilib?
- Bu günə kimi Azərbaycan dövləti tərəfindən aparılan səmərəli danışıqlar nəticəsində 1437 nəfər
vətəndaşımız əsir və girovluqdan azad olunub. Onlardan 351 nəfəri hərbçi, 1086 nəfəri mülki şəxsdir.
Göründüyü kimi, girov götürülmüş mülki şəxslərin sayı əsir götürülmüş hərbçilərin sayından daha
çoxdur. Bu o deməkdir ki, Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycan əraziləri işğal olunduğu
zaman mülki şəxslər beynəlxalq hüquq normalarına zidd olaraq hədəfə çevrilib, onlara qarşı girovluqda
olarkən qeyri-insani davranış sərgilənib, ağır işgəncələrə məruz qalıblar. 1086 mülki şəxsin arasında 210
uşaq, 342 qadın, 285 qoca olub.
- Necə hesab edirsiniz, Dağlıq Qarabağ münaqişəsində 3851 nəfərin itkin düşmüş şəxs kimi axtarışda
olması “böyük statistika” deyilmi?
- Belə bir el məsəli var: “bir insan, bir aləm”. Əlbəttə, bir nəfərin də itkin düşməsi çoxdur. Bu rəqəmlərə
sadə riyazi say olaraq yanaşmaq mümkün deyil. Bu rəqəmlər canlıdır və onlar hər gün bizimlə danışır və
təmasda olurlar. Bilirsinizmi, bizim üçün iş prosesində ən çətin an hansıdır? İtkin düşmüş şəxsin anasının
verdiyi suallara cavab tapa bilməmək, illər boyu təkrarlanan eyni suallar qarşısında eyni cavablarla donub
qalmaq. Bu hal bizim ən ağır anımızdır.
- Bu ilin aprel ayındakı döyüşlərdə itkin düşmüş, əsir və girov götürülmüş Azərbaycan vətəndaşları
varmı?
- Xeyr, həmin döyüşlərdə hər iki tərəfdən itkin düşən, əsir və girov götürülən şəxslər olmayıb. Bir
məqamı xüsusi ilə qeyd etmək istəyirəm ki, itkin düşmüş 3851 insanın arasında 873 nəfərin bilavasitə
intensiv hərbi əməliyyatların getdiyi dövrdə əsir, girov götürülməsi və saxlanması barədə dəqiq
məlumatlar var. Aidiyyəti beynəlxalq təşkilatlarla bu şəxslərin sonrakı taleyi ilə bağlı müntəzəm şəkildə
danışıqlar aparılır, onların sonrakı taleyi barədə məlumatların verilməsi tələb edilir. Təəssüf ki, Ermənistan
tərəfi əsir-girov götürüldüyü faktı məlum olan 873 nəfərlə bağlı edilən bütün müraciətlərə cavab
verməkdən yayınır və onların saxlanması barədə məlumatları danır. Əsir-girovların azad edilməsi və
itkinlərin axtarışı sahəsində Dövlət Komissiyasının əsas tərəfdaşı 1992-ci ildən Azərbaycanda fəaliyyət göstərən
Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsidir. 2008-ci ildə BQXK ilə Dövlət Komissiyası arasında “Ante mortem”
məlumatların toplanması və mərkəzləşdirilmiş şəkildə idarə olunması üzrə çərçivə sazişi imzalanıb. Bu fəaliyyət
çərçivəsində itkin düşmüş şəxslər haqqında ilkin olaraq məlumatlar toplanır və sonrakı prosesdə onlardan
istifadə olunur. Eyni zamanda itkin düşmüş şəxslərin yaxın qohumlarından bioloji nümunələr toplanılır. Sonra
isə ekshumasiya və identifikasiya prosesi aparılır. 2014-cü ildən itkin düşmüş şəxslərin yaxınlarından bioloji
nümunələrin toplanması bu gün də davam etdirilir. Artıq Bakı, Sumqayıt və Salyanda bu proses başa çatdırılıb.
Fəaliyyət bütün respublika ərazisində həyata keçiriləcək. Toplanılan bütün nümunələr Dövlət Komissiyası
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tərəfindən yaradılmış xüsusi laborator şəraitdə saxlanılır. Bu, çox ağır və çətin bir prosesdir. Çünki bir itkin
düşmüş şəxsin 4 yaxın qohumundan, əsasən atasından, anasından, qardaşından və bacısından, olmadıqda
isə digər yaxınlarından bioloji nümunələr götürülür. Bu, bütün itkin düşmüş şəxsləri əhatə edəcək. İndiyə
kimi 694 ailədən tam şəkildə, 450 ailədən isə qismən olmaqla, bütövlükdə 3164 nümunə
toplanılıb. Nümunələrin toplanması prosesi başa çatdıqdan sonra digər yeni bir mərhələyə start
veriləcək. Naməlum şəkildə dəfn olunmuş məzar yerlərindəki meyit qalıqlarının ekshumasiyası
aparılacaq. Bizə hazırda 160 naməlum məzar məlumdur. Məzarlar hərbi əməliyyatların getdiyi dövrdə
döyüş bölgəsindən çıxarılaraq dəfn edilmiş hərbçilərə aiddir. Onlar tanınmadan dəfn olunublar. Bu
məzarlar əsasən döyüş bölgələrinə yaxın ərazilərdədir. “Ante mortem” proqramının tam başa çatdırılması
üçün vacib olan şərt işğal altındakı torpaqların azad edilməsidir. Münaqişənin həlli prosesində sülh əldə
olunandan sonra isə həm fərdi, həm də kütləvi şəkildə dəfn edilmiş bütün naməlum məzarlar üzrə proses
aparılacaq. Bu, beynəlxalq layihədir. Naməlum məzarlarda dəfn olunmuş şəxslərin kimliyinin müəyyən
olunması üçün götürülmüş bioloji nümunələrdən istifadə olunacaq.
- Azərbaycanın işğal altında olan torpaqlarında naməlum məzarların olması barədə Dövlət
Komissiyasında məlumat varmı?
- İşğal altında olan torpaqlarımızda naməlum məzar yerlərinin olması barədə müəyyən məlumatlarımız
var. Sadəcə, bizim o ərazilərə bu gün getmək və araşdırma aparmaq imkanımız olmadığı üçün onları tam
dəqiqləşdirmək çətindir.
- Dövlət Komissiyasının Ermənistan tərəfi ilə məlumat mübadiləsi aparmaq imkanları hazırda hansı
səviyyədədir?
- Ermənistanın Dövlət Komissiyası ilə təmsil etdiyim qurumun üzvləri arasında bir neçə dəfə Rusiyada,
Tbilisidə, Cenevrədə görüşlər olub. Təəssüf ki, Ermənistan tərəfi hər dəfə əldə olunan razılığı sonra pozur. Bu
da onlarla birbaşa işləmək perspektivini azaldır, bəlkə də, deyərdim, sıfıra endirir. Ermənistandan fərqli olaraq,
Azərbaycan dövləti insanların taleyinin müəyyən olunması naminə bu məsələni siyasiləşdirmədən iş
aparılmasını istəyir. Amma qarşı tərəf hər dəfə məsələyə qeyri-konstruktiv yanaşma sərgilədiyi üçün görüşlər
fayda vermir. Əməkdaşlıq o zaman ola bilər ki, masanın üzərində konkret məsələlər olsun və əldə olunan razılıq
sonradan pozulmasın. Biz bu gün də onlarla konkret mövzu üzrə görüşməyə və müzakirə aparmağa hazırıq.
Hətta belə bir təkliflə beynəlxalq təşkilatlar qarşısında məsələ də qaldırmışıq. Azərbaycan təklif edir ki, ilkin
olaraq hazırda tərəflərin əlində saxlanılan şəxslərin qarşılıqlı şəkildə azad edilməsi məsələsini müzakirə
edək. Əgər qarşı tərəfi öz insanının da taleyi düşündürmürsə, onda hansı humanizmdən danışmaq olar?
- Dövlət Komissiyası tərəfindən hazırda itkin düşmüş şəxslərin siyahısında dəqiqləşdirmələr aparılır.
Bu işdə hansı yeniliklər var?
- Dövlət Komissiyası itkin düşmüş şəxs kimi adları qeydiyyatda olan vətəndaşlarla bağlı dəqiqləşdirmə
işini bu gün də davam etdirir. Dəqiqləşmə prosesində təbii ki, yeni-yeni məqamlar da üzə çıxır. Misal üçün, bu
il ərzində aparılmış araşdırmalar zamanı itkin düşmüş 3118 hərbçinin arasında 1979-1989-cu illərdə
Sovet ordusunun tərkibində Əfqanıstanda beynəlmiləl borcunu yerinə yetirmiş və Qarabağda
torpaqlarımızın müdafiəsi uğrunda hərbi əməliyyatlarda itkin düşmüş 18 hərbçinin adını müəyyən etdik.
Ümumiyyətlə, bu, çox həssas və çoxşaxəli problemdir və araşdırdıqca yeni çalarlar ortaya çıxır. Bu gün
Dövlət Komissiyasını itkin düşmüş 18 Əfqanıstan veteranının taleyi çox düşündürür. Ona görə də Sizin
vasitənizlə xüsusilə Əfqanıstanda döyüş yolu keçmiş MDB ölkələrinin bu sahədə fəaliyyət göstərən
təşkilatlarına və harada yaşamasından asılı olmayaraq, beynəlmiləl ruhu ilə yaşayan hər bir “əfqanlı”ya müraciət
edirik. Onlardan xahiş edirik ki, döyüş yoldaşlarının taleyinə biganə qalmasınlar və onların taleyinin müəyyən
edilməsi işində yardımçı olsunlar. MDB ölkələrindəki təşkilatlara ona görə müraciət edirik ki, onların qarşı
tərəfə ən azından söz demək, təmas yaratmaq imkanları var. Əgər bu sahədə qeyd etdiyim təşkilatlar və insanlar
bizə kömək edərsə və heç olmasa, bircə insanın da taleyi müəyyən edilərsə, biz o insanlara minnətdar olarıq.
Mən şübhə etmirəm ki, səsimizə səs verən tapılacaq. İndi axtardığımız həmin 18 nəfərin bəlkə də vaxtilə
Əfqanıstanda ölümdən qurtardığı cəbhə, səngər yoldaşları hazırda başqa bir ölkədə, başqa bir şəhərdə yaşayır.
Əminəm ki, bu müsahibəmdən sonra onlar səngər dostlarının taleyinə biganə qalmayacaqlar. Çox çətin də olsa,
söyləyim, bəlkə də 18 nəfərdən bəziləri bu gün həyatda yoxdur. Amma, heç olmasa, onların ruhu qarşısında bir
dost, yoldaşlıq borcunu qaytarmış olarlar.
- Bəs Daşaltı əməliyyatında itkin düşmüş şəxslərin axtarışı ilə bağlı yeni məlumatlar varmı?
- Siyahıların dəqiqləşməsi prosesində Dövlət Komissiyası Daşaltı əməliyyatında itkin düşmüş şəxslərin
axtarışına da ayrıca kontekstdə yanaşır. Daşaltı əməliyyatında itkin düşmüş şəxslərin axtarışı ilə bağlı həmin
döyüşdə iştirak etmiş şəxslərlə, yəni birbaşa şahidlərlə də görüşlər keçirilir və onların verdikləri məlumatlar
sənədləşdirilir. Hazırda Komissiyada olan məlumata əsasən, bu əməliyyatda 44 vətəndaşımız itkin düşüb. Bir
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məqamı xüsusilə vurğulamaq istəyirəm ki, Daşaltı əməliyyatı Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zamanı
azərbaycanlıların çox sayda itkin düşdüyü ilk tarixdir. Təəssüf ki, bu belədir. Siz bilirsiniz ki, 30 avqust tarixi
dünyada Beynəlxalq İtkinlər Günü kimi qeyd edilir. Hətta ayrı-ayrı ölkələrin özündə də “İtkinlər günü” qeyd
edilir. Əgər gələcəkdə respublikamızda “İtkinlər günü” təsis edilərsə, bu günün Daşaltı əməliyyatının - 26
yanvar tarixinin olduğu gün məqsədəuyğun olardı.
- Eldar müəllim, dəvətimizi qəbul edib gəldiyiniz və maraqlı müsahibə üçün təşəkkür edirik.
Dəyərli oxucuların diqqətinə 1979-1989-cu illərdə Sovet ordusunun tərkibində Əfqanıstanda
beynəlmiləl borcunu yerinə yetirmiş və Qarabağda torpaqlarımızın müdafiəsi uğrunda hərbi
əməliyyatlarda itkin düşmüş 18 hərbçimiz barədə məlumatları təqdim edirik:
1. Abbasov Rəfael Soltan oğlu – 1968-ci ildə Ermənistan Respublikası, Amasiya rayonu, Mağaracıq
kəndində anadan olmuş, Ermənistandan qovulmuş Rəfael ailəsi ilə Azərbaycanda məskunlaşmış və itkin
düşənədək Bakı şəhərində yaşamışdır. Hərbi hissədə zirehli döyüş maşınının sürücü-mexaniki vəzifəsində
xidmət etmiş, 8 may 1992-ci ildə Şuşanın ermənilər tərəfindən işğalı zamanı ağır yaralı vəziyyətdə köməksiz
qalan Rəfael ermənilər tərəfindən əsir götürülmüşdür. Bir neçə mənbədən alınmış məlumata əsasən, Rəfael
əvvəl Yerevan şəhər həbsxanasında saxlanılmış, sonra Sovetakana (bəzi məlumatlarda bu yer Sovetaşen kimi də
göstərilir) göndərilmişdir.
2. Əliyev Əliyar Fərrux oğlu – 1961-ci ildə Ağdam rayonunda anadan olmuş, itkin düşənədək Bakı
şəhərində yaşamış, 08.05.1992-ci il tarixdə Şuşa şəhəri ətrafında gedən döyüşlərdə itkin düşmüşdür.
İtkin düşənədək Əliyev Əliyar Fərrux oğlu Suraxanı Rayon Hərbi Komissarlığının qeydiyyatında
olmuşdur.
3. Əliyev Rəsul Arif oğlu – 1960-cı ildə Sumqayıt şəhərində anadan olmuş, itkin düşənədək Sumqayıt
şəhərində yaşamış, 28.10.1993-cü il tarixdə Füzuli rayonunun Kürdmahmudlu kəndi yaxınlığında çiynindən
yaralanaraq əsir götürülmüşdür.
4. Hacıyev Azər Nəriman oğlu – 1962-ci ildə Şuşa şəhərində anadan olmuş, itkin düşənədək Bakı
şəhərində yaşamış, 13.02.1994-cü il tarixdə Kəlbəcər rayonunda, Murovdağ ətrafında gedən döyüşlərdə itkin
düşmüşdür.
5. Həmidov İlqar Şahgəldi oğlu – 1965-ci ildə Lerik rayonunun Livədirgə kəndində anadan olmuş, itkin
düşənədək Lerik rayonunun Livədirgə kəndində yaşamış, 02.10.1992-ci il tarixdə Laçın rayonunun Səfiyan
kəndi ətrafında gedən döyüşlərdə itkin düşmüşdür. Bir neçə mənbədən alınmış məlumata əsasən, İlqar yaralı
vəziyyətdə ermənilər tərəfindən əsir götürülmüş və Ermənistan ərazisində saxlanılmışdır.
6. Qarayev Şakir İmdad oğlu – 1964-cü ildə Ağdam rayonunda anadan olmuş, itkin düşənədək Ağdam
rayonunun Muradbəyli kəndində yaşamış, 23.07.1993-cü il tarixdə Ağdam rayonunda gedən döyüşlərdə itkin
düşmüşdür.
7. Qarayev Rasim İmdad oğlu – 1962-ci ildə Ağdam rayonunda anadan olmuş, itkin düşənədək Ağdam
rayonunun Muradbəyli kəndində yaşamış, 23.07.1993-cü il tarixdə Ağdam rayonunda gedən döyüşlərdə itkin
düşmüşdür.
8. Həsənov Əsədulla Nuşirəvan oğlu – 1963-cü ildə Qubadlı rayonunun anadan olmuş, itkin düşənədək
məcburi köçkün kimi Sumqayıt şəhərində məskunlaşmış, 13.02.1994-cü il tarixdə Kəlbəcər rayonunda,
Murovdağ ətrafında gedən döyüşlərdə itkin düşmüşdür.
9. Qasımov Əli Baloğlan oğlu – 1967-ci ildə Salyan rayonunun Boranıkənd kəndində anadan olmuş,
itkin düşənədək Salyan rayonunun Boranıkənd kəndində yaşamış, 09.02.1994-cü il tarixdə Kəlbəcər rayonunda,
Murovdağ ətrafında gedən döyüşlərdə itkin düşmüşdür.
10. Quliyev Sadıq Əli oğlu – 1966-cı ildə Tərtər rayonunun Kəngərli kəndində anadan olmuş, itkin
düşənədək Mingəçevir şəhərində yaşamış, 04.01.1994-cü il tarixdə Ağdam rayonunun Çeyil yüksəkliyi
ətrafında gedən döyüşlərdə itkin düşmüşdür.
11. Cabbarov Əli Telman oğlu – 1971-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuş və itkin düşənədək Bakı
şəhərində yaşamışdır. 8 may 1992-ci ildə Şuşanın Ermənistan hərbçiləri tərəfindən işğalı zamanı yaralı
vəziyyətdə əsir götürülmüşdür. Bir neçə mənbədən alınmış məlumata əsasən, Əli əvvəl Yerevan şəhər
həbsxanasında saxlanılmış, sonra Sovetakana (bəzi məlumatlarda bu yer Sovetaşen kimi də göstərilir)
göndərilmişdir.
12. İmaməliyev Arif Ələkbər oğlu – 1960-cı ildə Bakı şəhərində anadan olmuş, itkin düşənədək Bakı
şəhərində yaşamış, 15.02.1994-cü il tarixdə Kəlbəcər rayonunda, Murovdağ ətrafında gedən döyüşlərdə itkin
düşmüşdür.
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13. İsaqov Elbrus İsaq oğlu – 1966-cı ildə Cəbrayıl rayonunda anadan olmuş, itkin düşənədək Cəbrayıl
rayonunun Böyük Mərcanlı kəndində yaşamış, 10.02.1994-cü il tarixdə Kəlbəcər rayonunda, Murovdağ
ətrafında gedən döyüşlərdə itkin düşmüşdür.
14. Mustafayev Vidadi Şəfa oğlu – 1963-cü ildə Xankəndi şəhərində anadan olmuş, 1988-ci ildə digər
Xankəndi şəhərində yaşayan azərbaycanlı əhali ilə birlikdə evlərindən qovulmuş Vidadi ailəsi ilə Xocalı
şəhərində məskunlaşmış və itkin düşənədək Xocalı şəhərində yaşamışdır. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən
gecə Ermənistan hərbçiləri və terrorçu-quldur birləşmələri tərəfindən dinc Xocalı əhalisinin qəddarcasına məhv
edildiyi zaman Vidadi bir neçə Xocalı sakini ilə birlikdə əsir götürülmüş və Əsgəran rayon milis şöbəsinə
aparılmışdır. Şahidlərin məlumatına əsasən, Vidadi onların gözü qarşısında Ermənistan hərbçiləri tərəfindən
kameradan çıxarılmış və bundan sonra onu görən olmamışdır.
15. Nəbiyev Kamil Zaman oğlu – 1960-cı ildə Sumqayıt şəhərində anadan olmuş, itkin düşənədək
Sumqayıt şəhərində yaşamış, 12.02.1994-cü il tarixdə Kəlbəcər rayonunda, Murovdağ ətrafında gedən
döyüşlərdə itkin düşmüşdür. Onun həyat yoldaşı bu xəbəri eşidərək özünə qəsd etmiş, qısa müddətdə atasını və
anasını itirmiş Kamilin 3 azyaşlı uşağı yetim qalmışdır.
16. Nəsirov Cəmil Bəndə oğlu – 1962-ci ildə Tovuz rayonunda anadan olmuş, itkin düşənədək Tovuz
rayonunun Qaraxanlı kəndində yaşamış, 10.02.1994-cü il tarixdə Kəlbəcər rayonunda, Murovdağ ətrafında
gedən döyüşlərdə itkin düşmüşdür.
17. Səmədov Etibar Tapdıq oğlu – 1969-cu ildə Cəlilabad rayonunda anadan olmuş, itkin düşənədək
Cəlilabad rayonunun Göytəpə kəndində yaşamış, 15.06.1992-ci il tarixdə Ağdam rayonunun Sırxavənd
kəndində gedən döyüşlərdə itkin düşmüşdür. Aparılmış araşdırmalar nəticəsində toplanılmış şahid ifadələri
nəzərə alınaraq, Etibar Səmədovun döyüş bölgəsində yaralı vəziyyətdə əsir götürüldüyü ehtimal olunur.
18. Xəlilov Yunis Abduləli oğlu – 1969-cu ildə Kürdəmir şəhərində anadan olmuş, itkin düşənədək Ucar
rayonunun Küçəkənd kəndində yaşamış, 15.05.1992-ci il tarixdə Şuşanın Turşsu kəndində gedən döyüşlərdə
itkin düşmüşdür.
http://az.trend.az/azerbaijan/karabakh/2695475.html
Mətanət Əliyeva, Trend
2016, 9 dekabr
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Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının
məlumatı
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin göstərişi ilə Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş
vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının sədri, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin rəisi general-leytenant
Mədət Quliyev 2016-cı il dekabrın 29-da həlak olmuş Azərbaycan əsgəri Qurbanov Çingiz Salman oğlunun
meyitinin qaytarılması ilə bağlı Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin (BQXK) Azərbaycandakı nümayəndəliyinin
rəhbəri xanım Elena Aymone Sessera ilə görüşüb.
Komissiya sədri Mədət Quliyev Azərbaycan-Ermənistan sərhədində baş vermiş silahlı insidentdə şəhid
olmuş hərbçimizin meyitinin alınması ilə bağlı məsələnin Prezident İlham Əliyevin daim diqqət mərkəzində
olduğunu və bununla əlaqədar dövlətimizin başçısı tərəfindən zəruri göstəriş və tapşırıqların verildiyini qeyd
edib.
Sədr Mədət Quliyev bildirib ki, Dövlət Komissiyası Çingiz Qurbanovun meyitinin qaytarılması ilə bağlı
BQXK-nın və ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin səylərini yüksək qiymətləndirir. Eyni zamanda, meyitlərin
verilməsi mexanizminin və prosedurlarının kifayət qədər aydın və açıq olmasına baxmayaraq, əsgərimizin
meyitinin bu günə kimi qaytarılmaması Ermənistan tərəfindən beynəlxalq humanitar hüquq normalarının, insan
hüquqlarının, həmçinin Ermənistanın özünün də qoşulduğu 1949-cu il 12 avqust tarixli Cenevrə
Konvensiyalarının öhdəliklərinin kobud şəkildə pozulmasıdır. Əvvəllər də belə hallara yol verildiyini və
meyitləri uzun müddət saxlamaq kimi qeyri-humanist hərəkətin bu ölkə tərəfindən artıq tendensiyaya
çevrildiyini nəzərə alaraq, Dövlət Komissiyası aidiyyəti beynəlxalq təşkilatları bu cür halların qarşısının
alınmasına və Cenevrə Konvensiyalarına əməl olunmasını Ermənistandan ciddi şəkildə tələb etməyə çağırır.
Sədr Mədət Quliyev Dövlət Komissiyasının və BQXK-nın qarşılıqlı fəaliyyətinin ümumən konstruktiv
olduğunu və konkret nəticələr verdiyini vurğulayaraq, səmərəli əməkdaşlıq əlaqələrinin bundan sonra da inkişaf
edəcəyinə ümidvar olduğunu bildirib.
Xanım Elena Aymone Sessera BQXK-nın Azərbaycandakı nümayəndəliyinin Çingiz Qurbanovun
meyitinin tezliklə geri qaytarılması üçün təmsil etdiyi qurumun Ermənistandakı nümayəndəliyi ilə birlikdə
səylərini davam etdirdiyini söyləyib. 2016-cı ildə BQXK-nın Azərbaycandakı nümayəndəliyi və Dövlət
Komissiyasının İşçi qrupu tərəfindən həyata keçirilmiş işləri diqqətə çatdıran xanım Elena Aymone Sessera
2017-ci il üçün planlaşdırılan birgə layihələr barədə də ətraflı məlumat verib.
Qarşılıqlı anlaşma şəraitində keçən görüşdə maraq doğuran digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi
aparılıb.

Respublika.-2017.-18 yanvar-№ 11.-S.5.

96

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsi

Bu gün Beynəlxalq İtkinlər Günüdür
30 avqust - Beynəlxalq İtkin Düşmüş Qurbanlar Günü və ya Beynəlxalq İtkinlər Günüdür.
AZƏRTAC xəbər verir ki, həmin təqvim 2010-cu il dekabrın 21-də BMT-nin Baş Məclisi tərəfindən təsis
edilib.
İtkin düşmək əsasən terror, siyasi müharibələr və ya diktatura rejimlərində insanların zorla qaçırılmasıdır.
Çox təəssüf ki, hazırda zorla qaçırılma qlobal problemə çevrilib.
Bu günün qeyd edilməsi hüquqları pozulmuş itkinlərin taleyi haqqında ictimaiyyətin maarifləndirilməsi
məqsədi daşıyır.
Beynəlxalq İtkinlər Günü üzv dövlətlər, bir sıra beynəlxalq və qeyri-hökumət təşkilatları itkinlərin taleyinə
hər kəsin diqqətini cəlb etmək üçün müxtəlif tədbirlər keçirirlər.
Azərbaycan Respublikası Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət
Komissiyasının son məlumatına əsasən, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi nəticəsində rəsmi
qeydiyyatda olan itkin düşmüş vətəndaşların sayı 3868 nəfərdir. Əsir-girov götürülməsi barədə məlumatlar daxil
olmuş şəxslərin sayı 872 nəfər, əsir və girovluqdan azad edilmiş şəxslərin sayı isə 1440 nəfərə bərabərdir.
AZƏRTAC
2017, 30 avqust
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Bu gün 3875 nəfər itkin düşmüş şəxs kimi qeydiyyatdadır
Hazırda Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasında 3875 nəfər
itkin düşmüş şəxs kimi qeydiyyatdadır.
AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında Dövlət Komissiyasının katibi, İşçi qrupunun
rəhbəri İsmayıl Axundov deyib.
İ.Axundovun sözlərinə görə, onlardan 3165 nəfəri hərbçi, 710 nəfəri isə mülki şəxslərdir. Dövlət
Komissiyası bu işdə beynəlxalq təşkilatlarla, o cümlədən Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi ilə əməkdaşlıq edir. İki
qurumun əsir və itkin düşmüş şəxslərin siyahısındakı fərqi 75-ə endirilib. Halbuki bu rəqəm 2015-ci ildə 350
nəfərdən yuxarı idi.
İşçi qrupunun rəhbəri qeyd edib ki, bu günə kimi 1550 nəfər itkin düşmüş şəxslərin 4119-nun ailə
üzvündən bioloji nümunələr götürülüb: “Hazırda bu istiqamətdə işlər davam etdirilir. Xatırladım ki,
Azərbaycanda itkin düşmüş şəxslərə aid olduğu ehtimal edilən 195 naməlum məzar yeri aşkarlanıb. Onlardan
185-nin GPS koordinatları çıxarılıb”.
AZƏRTAC
2018, 15 fevral
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1480 nəfər əsir-girovluqdan azad edilib, 871 nəfər vətəndaşımız isə hələ də Ermənistanda
qanunsuz saxlanılır
Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının fəaliyyətinin 25 illiyinə
həsr olunmuş iclası keçirilir
Noyabrın 1-də Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının
fəaliyyətinin 25 illiyinə həsr olunmuş iclası keçirilir.
AZƏRTAC xəbər verir ki, əvvəlcə tədbir iştirakçıları Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin fəsadlarını əks etdirən fotostendlə, eləcə də müxtəlif dillərdə nəşr edilən kitablar, fotoalbomlar,
bukletlər və digər əyani vəsaitlərlə tanış olublar.
İclası giriş sözü ilə açan Dövlət Komissiyasının sədri Mədət Quliyev tədbir iştirakçılarını salamlayaraq,
Komissiyanın fəaliyyət göstərdiyi 25 il ərzində görülmüş işlər barədə məlumat verib.
Sədr Mədət Quliyev xüsusi qeyd edib ki, qondarma Dağlıq Qarabağ problemi ulu öndər Heydər Əliyevə
O, hələ Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsində xidmət etdiyi vaxtdan məlum idi. Buna görə də münaqişənin qurbanı
olan vətəndaşlarımızın taleyinə həm Naxçıvanda, həm də paytaxt Bakıda işlədiyi zaman xüsusi diqqət yetirirdi.
Erməni quldurları Qərbi Azərbaycandakı ata-baba yurdlarında və Dağlıq Qarabağda yaşayan azərbaycanlılarla
yanaşı, Ermənistanla sərhəddə yerləşən yaşayış məntəqələrinə, Mehri rayonu ərazisindən keçərək Naxçıvana
gedən dəmir yolu xəttinə hücumlar edir, insanlarda vahimə yaradır, məqsədli şəkildə onları qətlə yetirir,
işgəncələr verir, əsir və girov götürürdülər.
Bir çox vətəndaşımız itkin düşmüş yaxınlarını axtarmaq və düşmənin nəzarətində olan ərazilərdə qalmış
şəhidlərimizin cəsədlərini geri qaytarmaq məqsədilə həmin illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında deputat və
Ali Sovetin sədri olduğu dövrdə ümummilli lider Heydər Əliyevin onlara göstərdiyi köməyi minnətdarlıqla
xatırlayır. Dövlət Komissiyasının rəsmi sənədlərində də əksini tapmış ifadələrə əsasən, Ulu Öndər nə qədər
çətin olsa da, onlara kömək göstərmək, üzləşdikləri humanitar problemə yardım etmək və öz nüfuzu sayəsində
onlarla vətəndaşımızın əsir-girovluqdan azad olunmasına, şəhidlərimizin cəsədlərinin alınmasına nail olmuşdu.
Dahi rəhbərin bu fəaliyyəti hər bir azərbaycanlı üçün böyük humanizm nümunəsidir.
Sədr Mədət Quliyev bildirib ki, 1993-cü ildə xalqın təkidli tələbi ilə hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra da
bu məsələ Ümummilli Liderin xüsusi diqqət ayırdığı prioritet sahə olub. Ulu Öndər Heydər Əliyevin 1993-cü il
avqustun 30-dan sentyabrın 1-dək İsveçrənin Cenevrə şəhərində keçirilmiş "Müharibə qurbanlarının müdafiəsi
üzrə" beynəlxalq konfransın iştirakçılarına ünvanladığı müraciəti bunun bariz nümunəsidir: "Bütün dünyaya
məlumdur ki, Azərbaycan Respublikası Ermənistan Respublikası tərəfindən təcavüzə məruz qalmışdır. Problem
heç də yalnız onda deyil ki, Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü ciddi təhlükə
altına düşmüşdür. Bizim yüz minlərlə dinc vətəndaşımız doğma Vətənindən qaçqın olmuş, minlərlə adam bu
gün də ermənilərin əlində girov kimi saxlanmaqdadır. Biz ilk gündən Ermənistanın Azərbaycana qarşı apardığı
ədalətsiz müharibəni pisləyirik. Biz bu müharibənin doğurduğu zülm və dəhşətləri lənətləyirik. Uşaqların
çəkdiyi əzab, anaların göz yaşları, minlərlə adamın şikəst olmuş taleyi bizi çox kədərləndirir. Lakin təəssüflər
olsun ki, hələ də qan tökülür və insanların çəkdiyi əziyyətlərin sonu görünmür".
Bu müraciət Ermənistan tərəfindən humanitar hüquq normalarının pozulması faktlarının beynəlxalq
ictimaiyyətin diqqətinə çatdırılması barədə ilk rəsmi sənəd nümunəsidir. Törədilmiş müharibə cinayətlərinin
cəzasız qalması Ulu Öndəri daim düşündürür və narahat edirdi. Buna görə də Ümummilli Lider 2001-ci il
martın 1-də imzaladığı Sərəncamında Dövlət Komissiyasının qarşısında "Ermənistan tərəfindən azərbaycanlılara
qarşı həyata keçirilən soyqırımı və etnik təmizləmə siyasətini əks etdirən hüquqi-tarixi sənədlərin, əsir və itkin
düşmüş, girov götürülmüş şəxslərlə bağlı materialların dünya ictimaiyyətinə çatdırılması üçün ardıcıl və
məqsədyönlü" işin aparılması kimi zəruri vəzifə qoymuşdu.
Sərəncamdan sonra Komissiyada toplanmış çoxsaylı məlumat və materialların əsasında müxtəlif
dillərdə kitablar tərtib edilib, filmlər çəkilərək beynəlxalq aləmdə yayılıb. Eyni zamanda, törədilmiş cinayət
əməllərinin prosessual qaydada araşdırılması üçün Daxili İşlər Nazirliyi, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti və
Respublika Baş Prokurorluğunun əməkdaşlarından ibarət olan birgə istintaq-əməliyyat qrupu fəaliyyət göstərir.
Dövlət Komissiyasının sədri vurğulayıb ki, 2003-cü ildən sonra da ulu öndər Heydər Əliyevin siyasi
xətti Azərbaycanda uğurla davam etdirildi. Müharibə qurbanları məsələsi bu kursun layiqli davamçısı Prezident
İlham Əliyevin xüsusi diqqət ayırdığı sahələrdən biridir. Hər birimiz şəhid qəhrəmanlarımız Mübariz
İbrahimovun, Fərid Əhmədovun, Çingiz Qurbanovun, o cümlədən Aprel şəhidlərinin düşmənin nəzarətində olan
ərazilərdə qalmış cəsədlərinin alınaraq Vətən torpağına tapşırılması işində Prezidentin şəxsi səylərini, dəfn
mərasimlərində iştirakını, ailələrlə görüşlərini və söylədiyi fikirləri yaxşı xatırlayırıq.
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Təsadüfi deyil ki, builki seçkilərdə xalqın mütləq əksəriyyətinin səsini qazanmış Prezident İlham
Əliyevin imzaladığı ilk rəsmi sənəd müharibə qurbanları ilə bağlı 2018-ci il 19 aprel tarixli Fərman olub.
Fərmana əsasən, 1997-ci il avqustun 2-dək Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda həlak olmuş,
ölmüş və hərbi əməliyyatlarla əlaqədar xəbərsiz itkin düşdüyünə görə ölmüş elan edilmiş hərbi qulluqçuların
vərəsələrinə 11 min manat məbləğində birdəfəlik ödəmə veriləcək. Bu Fərman həmin kateqoriyadan olan
insanlara və onların ailələrinə Prezidentin göstərdiyi qayğının bariz nümunəsi olmaqla yanaşı, gənclərdə hərbi
vətənpərvərlik tərbiyəsinin formalaşmasına da çox ciddi təsir edən normativ hüquqi sənəddir.
"Ermənistanın qeyri-konstruktiv mövqeyi nəticəsində uzun müddət keçməsinə baxmayaraq,
münaqişənin həlli uzanır. Bu illər ərzində beynəlxalq təşkilatlar, xüsusən də Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi
(BQXK) ilə əməkdaşlıq nəticəsində 1480 nəfər əsir-girovluqdan azad edilsə də, 871 vətəndaşımızın hələ də
Ermənistanda əsir-girovluqda saxlanması və beynəlxalq təşkilatlardan gizlədilərək qapalı məkanlarda, zərərli
istehsal sahələrində işlədilməsi barədə məlumatlar mövcuddur. Daxil olan məlumatlara əsasən, ermənilər hətta
əsir-girovlara Azərbaycan Respublikasını tamamilə işğal etdikləri və belə bir dövlətin artıq mövcud olmadığı
barədə fikirlər təlqin edir, onlara psixoloji təzyiqlər göstərirlər. Əlbəttə ki, Azərbaycan həm qeyd etdiyim
şəxslərin, həm də hazırda işğal edilmiş Dağlıq Qarabağda saxlanılan Dilqəm Əsgərov, Şahbaz Quliyev və Elnur
Hüseynzadənin azad olunması üçün zəruri tədbirləri davam etdirir. Bu insanların azad edilməsi daim Prezident
İlham Əliyevin diqqət mərkəzindədir və keçirdiyi müvafiq görüş və müzakirələrdə dövlətimizin başçısı bu
məsələni müntəzəm olaraq beynəlxalq qurumlara çatdırır.
Dövlət Komissiyası hazırda əsir-girovluqda saxlanılan və BQXK-nın qeydiyyatında olan şəxslərin
"hamının-hamıya" prinsipi ilə azad edilməsi və bundan sonra saxlanılacaq şəxslərin qısa müddət ərzində
tərəflərə təhvil verilməsi təklifini irəli sürsə də, Ermənistan bu humanist təklifə münasibət bildirməyib,
müharibə qurbanlarının taleyinə biganə qalaraq heç bir əməli addım atmayıb. Buna səbəb Ermənistanın
münaqişənin əvvəlindən humanitar məsələni siyasiləşdirmək və Dağlıq Qarabağdakı separatçı rejimi tərəf kimi
təqdim etmək cəhdləridir", - deyə Dövlət Komissiyasının sədri Mədət Quliyev bildirib.
Qeyd olunub ki, Dövlət Komissiyası fəaliyyət göstərdiyi 25 il ərzində beynəlxalq humanitar hüquq
normalarına hörmətlə yanaşıb, bu sahədə böyük iş təcrübəsi olan BQXK, BMT, ATƏT, Beynəlxalq İşçi qrupu
və digər aidiyyəti qurumlarla əməkdaşlıq çərçivəsində işləyib, yaranmış ağır humanitar problemin həllində
onların imkanlarından istifadə edib. Dövlət Komissiyası üçün faydalı olan bu əməkdaşlıq bundan sonra da
səmərəli şəkildə davam etdiriləcək. Komissiya sədri Mədət Quliyev bu illər ərzindəki faydalı əməkdaşlığa görə
BQXK-nın Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyinin rəhbəri xanım Elena Aymone Sesseraya və onun
simasında bütövlükdə bu quruma dövlətimizin başçısının təşəkkürünü çatdırıb.
Dövlət Komissiyasının sədri daha sonra deyib: "Bu gün əsası Ümummilli Lider tərəfindən qoyulmuş
"Respublika Xatirə Kitabı"nın itkin düşmüş vətəndaşlarımıza həsr edilmiş xüsusi buraxılışının birinci cildi
diqqətinizə təqdim olunur. Azərbaycan və ingilis dillərində nəşr edilmiş xüsusi buraxılış bir neçə cilddən ibarət
olacaq. Kitab Azərbaycan Respublikası Prezidentinin tapşırığına əsasən, Dövlət Komissiyası və "Respublika
Xatirə Kitabı" redaksiyası tərəfindən tərtib edilib.
Sədr Mədət Quliyev qeyd edib ki, Komissiya fəaliyyət göstərdiyi 25 il ərzində humanitar problemlərin
həlli istiqamətində müvafiq zəruri işlər görüb. Ancaq bu sahədə həllini gözləyən məsələlər çoxdur.
Sonra iclasda gündəlikdə duran məsələlər üzrə məruzələr dinlənilib.
Dövlət Komissiyasının katibi, İşçi qrupunun rəhbəri İsmayıl Axundov çıxış edərək bildirib ki, əsir-girov
və itkinlərlə bağlı problemin aradan qaldırılması məqsədilə 1993-cü ildə yaradılmış Komissiya Azərbaycanın
qoşulduğu beynəlxalq humanitar hüquq normaları, BQXK və digər aidiyyəti beynəlxalq qurumlarla əməkdaşlıq
çərçivəsində işləyir. 1993-cü ildə başlıca vəzifə kimi, dövlət və qeyri-hökumət təşkilatlarında olan məlumatlar
toplanıb və 4 min nəfərlə bağlı ilkin siyahı tərtib edilib, müvafiq saxlanma yeri ayrılıb. Əsir-girovların azad
edilməsi və itkinlərin axtarışı prosesi mərkəzləşmiş şəkildə həyata keçirilib, BQXK və digər aidiyyəti
beynəlxalq təşkilatlarla birgə görülən işlər nəticəsində 1480 nəfər əsir-girovluqdan azad edilib, onlarla bağlı
zəruri reabilitasiya işləri aparılıb.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin böyük uzaqgörənliklə Komissiyanın qarşısında Ermənistan hərbçiləri
və terrorçu-quldur dəstələri tərəfindən xalqımıza qarşı törədilmiş cinayət əməllərinin araşdırılması və
beynəlxalq ictimaiyyətin məlumatlandırılması kimi mühüm vəzifə müəyyən etdiyini bildirən İ.Axundov qarşıya
qoyulmuş tələblərin icrası ilə bağlı azad edilmiş vətəndaşlarımızın videoifadələrinin alınaraq arxivləşdirildiyini,
ermənilər tərəfindən törədilmiş cinayət əməllərinin prosessual qaydada araşdırılması məqsədilə "Dağlıq
Qarabağın silahlı separatçı qüvvələri və Ermənistanın hərbi birləşmələri tərəfindən törədilmiş cinayət
hadisələrinin istintaqı ilə əlaqədar birgə istintaq-əməliyyat qrupu"nun yaradıldığını, hazırda bu qrupun
Azərbaycan Respublikasının Hərbi Prokurorluğunda fəaliyyətini davam etdirdiyini diqqətə çatdırıb.
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İ.Axundov Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 30 oktyabr tarixli Sərəncamı ilə Əsir və
itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının fəaliyyətinin təşkmilləşdirilməsi
üzrə həyata keçirilmiş islahatlardan sonra bu sahədə vəziyyəti təhlil edərək ölkə rəhbəri tərəfindən müəyyən
edilmiş vəzifələrin icrasını sürətləndirmək, işə sistemli yanaşmaq və prioritetlərin müəyyən olunması üçün İşçi
qrupunun qarşısında bir sıra ciddi tələblər qoyulduğunu vurğulayıb. Qeyd olunub ki, ilkin vəzifə olaraq itkin
düşmüş şəxslərə aid siyahı dəqiqləşdirilib və hazırda Dövlət Komissiyasında 3888 nəfər itkin düşmüş şəxs kimi
qeydiyyata alınıb. Onlara aid fotoşəkillər toplanıb və yenilənmiş bazalara əlavə edilib, fotoşəkilləri olmayan
itkinlərin fotorobotlarının hazırlanması üçün zəruri tədbirlər görülüb, axtarış-araşdırma, ekshumasiya və
identifikasiya sahəsində beynəlxalq təcrübə öyrənilib. Həmçinin BQXK ilə imzalanmış çərçivə sazişinə uyğun
olaraq itkin düşmüş şəxslərin yaxın qohumlarından toplanmış bioloji nümunələrin DNT formulalarının
çıxarılması üçün Daxili İşlər Nazirliyi ilə məsləhətləşmələr aparılıb, intensiv hərbi əməliyyatlar dövründə həlak
olaraq ölkə ərazisində tanınmadan dəfn edilmiş 195 naməlum məzarın yeri müəyyənləşdirilərək GPS
koordinatları çıxarılıb, dövlətimizin başçısının tapşırığı ilə əsir-girovluqdan azad edilmiş şəxslərin ifadələri
əsasında Azərbaycan və ingilis dillərində kitab nəşr edilib və digər tapşırıqlar icra olunub.
"Respublika Xatirə Kitabı" redaksiyasının baş redaktoru Nəzakət Məmmədova Ümummilli Lider
tərəfindən yaradılmış Xatirə kitabının itkin düşmüş şəxslərə həsr edilmiş xüsusi buraxılışının Dövlət
Komissiyasının İşçi qrupunun yaxından köməyi ilə birinci cildinin nəşr olunduğunu diqqətə çatdırıb. Növbəti
cildlərin üzərində işin davam etdirildiyini bildirən baş redaktor göstərilmiş dəstəyə və köməyə görə Komissiya
sədrinə təşəkkürünü ifadə edib.
BQXK-nın Azərbaycandakı nümayəndəliyinin başçısı Elena Aymone Sessera təmsil etdiyi qurumun
Azərbaycanda fəaliyyətə başladığı vaxtdan etibarən münaqişə qurbanları ilə bağlı Komissiya və digər aidiyyəti
dövlət qurumları ilə qarşılıqlı anlaşma əsasında əməkdaşlıq etdiyini deyib. O, saxlanma yerlərində əsir-girovlara
baş çəkildiyini, "Qızıl Xaç məktubları”nın ailələrə və saxlanılan şəxslərə çatdırıldığını, həlak olmuş şəxslərin
cəsədlərinin qarşılıqlı repatriasiyasına vasitəçilik edildiyini, hazırda isə "Ante Mortem”, "Post Mortem”
proqramları çərçivəsində təxirəsalınmaz işlərin aparıldığını bildirib.
Dövlət Komissiyasının üzvü, Azərbaycan Respublikası baş prokurorunun müavini-hərbi prokuror
Xanlar Vəliyev rəhbərlik etdiyi istintaq əməliyyat qrupunun fəaliyyəti barədə məlumat verib. O, tanınmadan
dəfn edilmiş məzar yerlərində aparılacaq ekshumasiya və identifikasiya işlərinin prosessual tələblərə uyğun
şəkildə təşkili üçün Hərbi Prokurorluq tərəfindən zəruri köməyin göstəriləcəyini bildirib.
Məruzə ətrafında çıxış edən Dövlət Komissiyasının üzvü, Azərbaycan Respublikası daxili işlər nazirinin
müavini Oruc Zalov Daxili İşlər Nazirliyinin itkinlərlə bağlı axtarış-araşdırma və siyahıların dəqiqləşməsi
prosesində, fotorobotların hazırlanması, atəşkəsin pozulması nəticəsində şəhid olmuş soydaşlarımızın
cəsədlərinin ailə üzvlərinə çatdırılması işlərində yaxından iştirak etdiyini, itkin ailələrindən toplanmış bioloji
nümunələrin DNT formulalarının çıxarılmasına kömək göstərməyə hazır olduğunu deyib.
Dövlət Komissiyasının üzvü, Milli Məclisin sədr müavini Bahar Muradova deyib ki, Ermənistan
beynəlxalq səviyyədə üzərinə götürdüyü öhdəliklərə və dövlətlərarası qaydalara etinasızlıq göstərir.
Ermənistanın törətdikləri təkcə azərbaycanlılara qarşı deyil, bütövlükdə bəşəriyyətə qarşı cinayətdir.
Bahar Muradova qeyd edib ki, Azərbaycan Ermənistanın təcavüzkar, vandal üzünü ardıcıl,
məqsədyönlü şəkildə dünya ictimaiyyətinə çatdırır. Dövlət Komissiyasının son 25 ildə gördüyü işlər bu
kontekstdə dəyərləndirilməlidir.
Azərbaycan.-2018.-2 noyabr.- № 247.-S.1,5.
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Azərbaycan Respublikası Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət
Komissiyasının məlumatı
Ermənistan kütləvi informasiya vasitələrində verilmiş məlumata əsasən, həmin ölkənin müdafiə naziri
vəzifəsinin icraçısı, Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının
sədri David Tonoyan Azərbaycan tərəfinin əsirlərin dəyişdirilməsinə dair təklifi barədə mətbuatdan
oxuduğunu və rəsmi təklif almadıqlarını bildirib.
Azərbaycan Respublikasının Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət
Komissiyası bildirir ki, 2016-cı il aprelin 29-da Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinə (BQXK) ünvanladığı
məktubunda hazırda hər iki tərəfdə saxlanılan şəxslərin dərhal azad edilməsi və gələcəkdə əsir-girov götürülən
şəxslərin, eyni zamanda, cəsədlərin 3 gündən gec olmayaraq qaytarılması ilə bağlı saziş layihəsinin
hazırlanmasını təklif edib. Dövlət Komissiyasından AZƏRTAC-a verilən məlumata görə, BQXK bu təklifin
Ermənistan tərəfinə çatdırıldığını və saziş layihəsi üzərində müvafiq iş apardığını bildirib.
Bununla yanaşı, Dövlət Komissiyası Dağlıq Qarabağ münaqişəsi bölgəsində itkin düşmüş şəxslərin
axtarışı, əsir-girovların azad edilməsi üzrə Beynəlxalq İşçi Qrupu (BİQ) ilə 2017-ci və 2018-ci illərdə Bakıda
keçirdiyi görüşlər zamanı tərəflərdə saxlanılan şəxslərin qısa müddətdə “hamının-hamıya” prinsipi ilə azad
edilməsi məsələsini müzakirə edib. Bu təklif son iki ildə Ermənistana və Azərbaycanın işğal altında olan Dağlıq
Qarabağ bölgəsinə səfər etmiş BİQ həmsədrləri - Bernhard Klazen (Almaniya), Svetlana Qannuşkina (Rusiya)
və Paata Zakeriaşvili (Gürcüstan) tərəfindən Ermənistanın müvafiq qurumlarına çatdırılaraq müzakirə edilib.
Son dəfə cari ilin oktyabr ayında Ermənistana və işğal olunmuş Dağlıq Qarabağa səfər edən BİQ
həmsədrləri Azərbaycan Respublikasının Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət
Komissiyasının işçi qrupu ilə telefon əlaqəsi saxlayaraq, bu ilin noyabr ayının sonunda Gürcüstanın Tbilisi
şəhərində hər iki ölkənin Dövlət komissiyalarının görüşünün keçirilməsini planlaşdırdıqlarını və müzakirəyə
çıxarılacaq mövzuları razılaşdırmaq istədiklərini bildiriblər.
Azərbaycan Respublikasının Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət
Komissiyası müzakirəyə çıxarılacaq əsas məsələnin hazırda tərəflərdə saxlanılan şəxslərin qısa müddətdə
“hamının-hamıya” prinsipi ilə azad edilməsi mövzusu olacağı təqdirdə, Azərbaycan tərəfinin görüşə hazır
olduğunu BİQ həmsədrlərinin diqqətinə çatdırıb.
Xalq qəzeti. - 2018.- 7 noyabr. - № 251. - S. 5.
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Dövlət Komissiyası: Azərbaycan Dilqəm Əsgərovun və Şahbaz Quliyevin Karen Kazaryan və
Araik Kazaryan ilə mübadiləsinə hazırdır
Azərbaycan Respublikası tərəflərdə saxlanılan əsir-girovların “hamının-hamıya” prinsipi əsasında azad
olunması və gələcəkdə əsir-girov götürülən şəxslərin, eyni zamanda, meyitlərin üç gündən gec olmayaraq
qaytarılmasını aidiyyəti beynəlxalq təşkilatların vasitəçiliyi ilə 2016-cı ilin aprel ayında Ermənistan
Respublikasına təklif edib.
Azərbaycan Respublikasının Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət
Komissiyasından AZƏRTAC-a bildiriblər ki, bunun əksinə olaraq, kütləvi informasiya vasitələrində son günlər
yayılmış məlumatlarda Ermənistan tərəfinin işğal altındakı Kəlbəcər rayonunda 2014-cü ildə girov götürülərək
qeyri-qanuni azadlıqdan məhrumetmə cəzasına məhkum edilmiş Dilqəm Əsgərovun və Şahbaz Quliyevin
Ermənistan Respublikasının vətəndaşları olan erməni hərbçiləri - Azərbaycan Respublikası ərazisində terrortəxribat əməllərinə görə həbs edilmiş Karen Kazaryan və cəbhənin Füzuli istiqamətində könüllü surətdə
Azərbaycan Ordusuna təslim olmuş Araik Kazaryan ilə qarşılıqlı mübadilələrinə Azərbaycan tərəfinin hazır
olmadığı barədə açıqlamalar verildiyi qeyd olunur.
Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyası bir daha bildirir ki,
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin vasitəçiliyi ilə Azərbaycan və Ermənistan rəhbərlərinin, eləcə də
Xarici İşlər nazirlərinin görüşlərində, habelə Dövlət Komissiyasının aidiyyəti beynəlxalq təşkilatlarla 2017-ci və
2018-ci illərdə apardığı müzakirələr zamanı əsir-girovların “hamının-hamıya” formatında azad olunması ilə
bağlı Azərbaycan Respublikasının prinsipial mövqeyi dəfələrlə qarşı tərəfə çatdırılıb.
Dilqəm Əsgərovun və Şahbaz Quliyevin Karen Kazaryan və Araik Kazaryan ilə mübadilə edilməsinə
Azərbaycan tərəfinin hazır olması barədə Dövlət Komissiyası növbəti dəfə aidiyyəti beynəlxalq təşkilatlara
2019-cu il 11 sentyabr tarixində rəsmi məlumat verib.
Dövlət Komissiyası ölkəmizin beynəlxalq humanitar hüququn norma və prinsiplərinə daim əməl etdiyini
yenidən diqqətə çatdırır, sentyabrın 7-də Rusiya Federasiyası ilə Ukrayna arasında əsirlərin “hamının-hamıya”
mübadiləsini yüksək insanpərvərlik aktı kimi təqdir edir və bu humanizm nümunəsinə uyğun olaraq,
Azərbaycan ilə Ermənistan arasında əsir-girovların eyni prinsip əsasında qısa müddətdə azad edilməsinə tərəfdar
olduğunu bir daha bəyan edir.
AZƏRTAC
2019, 18 sentyabr
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İtkin düşmüş hesab olunan hərbi qulluqçularımızın taleyinin müəyyənləşdirilməsi üçün BQXK
və Rusiya sülhməramlılarının komandanlığı ilə təmaslar davam etdirilir
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Rusiya Federasiyasının Prezidenti və Ermənistan
Respublikasının baş nazirinin noyabrın 10-da imzaladıqları üçtərəfli Bəyanatdan irəli gələn vəzifələrdən biri
humanitar məqsədlərlə əsir və girovların, cəsədlərin dəyişdirilməsinin təmin olunmasıdır.
Azərbaycan Respublikasının Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət
Komissiyasından AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Azərbaycan Respublikası beynəlxalq humanitar hüquq
normalarından irəli gələn öhdəliklərinə və humanizm prinsiplərinə sadiqdir. Ermənistandan fərqli olaraq,
Azərbaycan Ordusuna təslim olmuş Ermənistan hərbçiləri və döyüş bölgəsindən təxliyə olunmuş mülki şəxslər
Cenevrə konvensiyalarının tələblərinə əsasən, dərhal döyüş bölgəsindən çıxarılaraq internə edilmiş, saxlanma
şəraiti, onlarla ləyaqətli davranış, qida, su təminatı və yaralıların müalicə hüquqları tam təmin olunub.
Azərbaycan tərəfi əsir düşmüş erməni hərbçiləri barədə məlumatları müntəzəm qaydada Beynəlxalq Qızıl
Xaç Komitəsinə (BQXK) və Rusiya Federasiyası sülhməramlı qüvvələrinin komandanlığına təqdim etmiş,
BQXK nümayəndələrinin onlara baş çəkmələrinə hərtərəfli şərait yaratmış, bəzi əsirlərin öz valideynləri ilə
telefon əlaqəsi saxlamalarını təşkil edib.
Erməni sosial media resurslarında məqsədyönlü şəkildə, guya Azərbaycan Respublikasının qələbə
münasibətilə keçirəcəyi hərbi paradda erməni əsirlərinin nümayiş etdiriləcəyi, onlarla qeyri-insani rəftar
edilməsi ilə bağlı yalan xəbərlər yayılmaqdadır. Əsassız və həqiqətəuyğun olmayan belə məlumatları qəti
şəkildə rədd edirik. Bildiririk ki, hərbi əsirləri nümayiş etdirmək, onları aşağılamaq Azərbaycan xalqına və
müzəffər ordumuza xas keyfiyyət deyil.
Ermənistan beynəlxalq humanitar hüquq normalarının, insan hüquqlarının, həmçinin özünün də
qoşulduğu Cenevrə konvensiyalarının öhdəliklərinə məhəl qoymayaraq Birinci Qarabağ müharibəsində olduğu
kimi azərbaycanlı əsirləri beynəlxalq təşkilatlardan gizlətmək yolunu tutur, onlar haqqında vaxtında məlumat
vermir, həyatlarına təhlükəli qaydada qeyri-insani rəftar etməkdən belə çəkinmir. Bununla bağlı erməni
hərbçilərinin özlərinin qeydə aldıqları təkzibolunmaz videomateriallar və fotolar da mövcuddur.
“Eyni zamanda, erməni hərbçilərinin əsir düşmələrinin əsas səbəbinin Ermənistanın yeritdiyi təcavüz və
işğalçılıq siyasəti olduğunu bir daha vurğulamaqla erməni analarına müraciət edərək, övladlarının qaytarılması
ilə bağlı problemin başlıca günahkarının Ermənistan rəhbərliyinin nümayiş etdirdiyi qeyri-konstruktiv mövqe
olduğunu bildiririk.
Azərbaycan Respublikası “hamının hamıya” prinsipi ilə bütün əsir və girovların qarşılıqlı şəkildə
dəyişdirilməsinin tərəfdarıdır.
İtkin düşmüş hesab olunan hərbi qulluqçularımızın taleyinin müəyyənləşdirilməsi üçün BQXK və Rusiya
Federasiyası sülhməramlı qüvvələrinin komandanlığı ilə təmaslar davam etdirilir.
Vətəndaşların müraciət etmələri üçün Azərbaycan Respublikası Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş
vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının “www.human.gov.az” rəsmi internet səhifəsi, (+994 12) 405-7161 telefon əlaqə və (+994 12) 8161 “qaynar xətt” nömrələri fəaliyyət göstərir”, - deyə Dövlət Komissiyasının
məlumatında qeyd olunub.
AZƏRTAC
2020, 1 dekabr
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Dövlət Komissiyası: Erməni əsirliyindən və girovluğundan 12 hərbçi və 2 mülki vətəndaş azad
olunub
Azərbaycan Respublikasının Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət
Komissiyası Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin tapşırığı ilə Dövlət Komissiyası tərəfindən
həyata keçirilmiş tədbirlər nəticəsində erməni əsirliyindən və girovluğundan azad olunaraq dekabrın 14-də
Bakıya gətirilmiş hərbi qulluqçuların və mülki vətəndaşların siyahısını açıqlayıb.
AZƏRTAC Dövlət Komissiyasına istinadla həmin siyahını təqdim edir:
1. Abdinov Yəhya Vüqar oğlu, 30.12.1999, hərbi qulluqçu
2. Baxşəliyev Emin Zahir oğlu, 22.01.1988, hərbi qulluqçu
3. Əhmədzadə Mobil İlqar oğlu, 22.04.1999, hərbi qulluqçu
4. Ələkbərov Ömər Teymur oğlu, 11.01.1985, hərbi qulluqçu
5. Əliyev Şərif Elsevər oğlu, 20.12.1995, hərbi qulluqçu
6. Əliyev Anar Hidayət oğlu, 28.06.1992, hərbi qulluqçu
7. Əlizadə Nurlan Mehman oğlu, 02.01.1992, hərbi qulluqçu
8. Həmidov Nahid Yaşar oğlu, 05.01.1991, hərbi qulluqçu
9. Kərimov Bayram Yaşar oğlu, 03.02.1992, hərbi qulluqçu
10. Musayev Amin Alim oğlu, 04.07.1994, hərbi qulluqçu
11. Vəliyev Vəliəhəd Şakir oğlu, 05.03.1998, hərbi qulluqçu
12. Yolçuyev Nurəddin Bəxtiyar oğlu, 14.10.1998, hərbi qulluqçu
13. Quliyev Şahbaz Cəlal oğlu, 09.05.1968, mülki şəxs
14. Əsgərov Dilqəm Qardaşxan oğlu, 30.09.1960, mülki şəxs
Hazırda adları qeyd edilən hərbi qulluqçularımız və mülki vətəndaşlarımız müayinə və müalicə olunurlar.
AZƏRTAC
200, 15 dekabr
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin tapşırığına əsasən Dövlət Komissiyası humanitar
öhdəliklərin icrasını davam etdirir
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin tapşırığına əsasən Dövlət Komissiyası humanitar
öhdəliklərin icrasını davam etdirir.
Bu fikir Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının İşçi qrupu
rəhbərinin müavini Eldar Səmədovun AZƏRTAC-a məxsusi müsahibəsində yer alıb. Müsahibəni təqdim edirik.
- Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının açıqladığı
məlumata əsasən, 2020-ci il dekabrın 14-də “hamının-hamıya” prinsipi ilə növbəti humanitar proses
həyata keçirilib. Proseslə bağlı oxuculara əlavə məlumat verə bilərsinizmi?
- Məlum olduğu kimi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Rusiya Federasiyasının Prezidenti və
Ermənistan Respublikasının baş nazirinin imzaladıqları 2020-ci il 10 noyabr tarixli üçtərəfli Bəyanatdan irəli
gələn vəzifələrdən biri əsir və girovların, meyitlərin humanitar məqsədlərlə dəyişdirilməsinin təmin olunmasıdır.
Tərəflər, ilk növbədə, döyüş bölgəsində qalmış hərbçilərin meyitlərinin ərazilərdən götürülməsi prosesinə
başlayıblar. Bu istiqamətdə işlər Rusiya Federasiyasının sülhməramlı qüvvələrinin və Beynəlxalq Qızıl Xaç
Komitəsinin (BQXK) vasitəçiliyi ilə həyata keçirilir. Proses başlayandan bu günədək döyüş bölgəsindən 314
Azərbaycan hərbçisinin, 775 Ermənistan hərbçisinin meyiti çıxarılıb. Hazırda bu proses davam etdirilir.
Digər vacib vəzifə isə əsir və girovların “hamının-hamıya” prinsipi əsasında azad edilməsidir.
Dövlətimizin başçısı İlham Əliyevin göstərişi ilə Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar
Dövlət Komissiyası tərəfindən həyata keçirilmiş tədbirlər nəticəsində 2020-ci il dekabrın 14-də Azərbaycan
Respublikasının 14 vətəndaşı erməni əsirliyindən və girovluğundan azad edilərək Bakıya gətirilib. Onlardan 12
nəfəri Vətən müharibəsində müxtəlif səbəblərdən əsir düşmüş, digər 2 nəfər isə 2014-cü ilin iyul ayında
Kəlbəcər rayonu ərazisində girov götürülərək qeyri-qanuni həbs edilmiş Dilqəm Əsgərov və Şahbaz Quliyevdir.
Azad edilmiş vətəndaşlarımız hazırda dövlətimiz tərəfindən hərtərəfli diqqət və qayğı ilə əhatə edilməklə
müayinə və müalicə olunur, sağlamlıqlarını bərpa edirlər.
- Bu, 2020-ci il sentyabrın 27-dən sonra tərəflər arasında həyata keçirilmiş ilk humanitar proses
idi?
- Xeyr, bu qeyd etdiyiniz tarixdən sonra tərəflər arasında həyata keçirilmiş ilk humanitar proses deyil.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin tapşırığı ilə humanizm prinsiplərindən çıxış edərək
birtərəfli qaydada Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin iştirakı, ATƏT-in və BQXK-nın vasitəçiliyi
ilə Dövlət Komissiyası cari ilin 29 oktyabr, 2 dekabr, 9 dekabr və 11 dekabr tarixlərində 9 ermənini qarşı tərəfə
təhvil verib. Həmin proseslər zamanı Azərbaycan tərəfi humanizm prinsiplərinə hörmətlə yanaşaraq, ilk
növbədə, yaşlı insanları qeyd-şərtsiz azad edib, onların öz yaxınlarına qovuşmasını təmin edib.
- Bütövlükdə sentyabrın 27-dən sonra ümumilikdə neçə erməni azad olunub?
- Keçirilmiş bütün humanitar proseslərdə bütövlükdə 54 erməni azad edilib. Onlardan 6 nəfəri 2020-ci il
sentyabrın 27-dən əvvəl Azərbaycan ərazisində saxlanılmış şəxslərdir. Bundan başqa, Ermənistan silahlı
qüvvələrinin geri çəkilərkən döyüş bölgəsində köməksiz vəziyyətdə qoyub getdikləri ağır xəstə olan 2 nəfər
yaşlı erməni mülki şəxs Azərbaycan tərəfindən yerləşdirildikləri xəstəxanada aldıqları müalicəyə və həkimlərin
hərtərəfli səylərinə baxmayaraq, vəfat etdikləri üçün meyitləri beynəlxalq təşkilatların vasitəçiliyi ilə qarşı tərəfə
təhvil verilib.
- Azərbaycan Respublikasının digər humanitar öhdəliklərinin icrası barədə nə demək olar?
- Azərbaycan Respublikası 1949-cu il 12 avqust tarixli Cenevrə konvensiyalarına hələ müstəqilliyinin ilk
illərində, 1993-cü ildə qoşulub, beynəlxalq humanitar hüquq normalarından irəli gələn öhdəliklərə və humanizm
prinsiplərinə daim sadiq olub.
Ermənistan Respublikasının hərbi təxribat əməlləri ilə bağlı Azərbaycan Ordusunun əks-hücum
əməliyyatına başladığı 2020-ci il sentyabrın 27-dən sonra Azərbaycan hərbçilərinə təslim olmuş Ermənistan
hərbçiləri və döyüş bölgəsindən təxliyə olunmuş mülki şəxslər Cenevrə konvensiyalarının tələblərinə əsasən,
dərhal internə edilib, saxlanma şəraiti, onlarla davranış, qida, su təminatı və yaralıların müalicə hüquqları tam
təmin olunub.
Dövlət Komissiyası əsir düşmüş Ermənistan hərbçiləri və saxlanılan şəxslər barədə məlumatları
müntəzəm qaydada BQXK-ya təqdim edib, qurum əməkdaşlarının onlara baş çəkmələrinə hərtərəfli şərait
yaradıb. Həmçinin əsirlərin və saxlanılan şəxslərin öz yaxınlarına məktub yazmasına, bəzilərinin video
ismarıclar göndərməsinə, o cümlədən telefon əlaqəsi saxlamalarına imkanlar yaradılıb.
- Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi nəticəsində neçə vətəndaşımız itkin
düşmüşdür? Onların sonrakı taleyinin aydınlaşdırılması sahəsində hansı işlər aparılır?
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- Əvvəlcə, xüsusi vurğulamaq lazımdır ki, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
qurbanı olmuş bütün vətəndaşlarımız, o cümlədən itkin düşmüş şəxslərlə bağlı məsələ daim Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin diqqət mərkəzindədir.
Hazırda Dövlət Komissiyasında Birinci Qarabağ müharibəsinin nəticələrinə görə 3890 Azərbaycan
vətəndaşı itkin düşmüş şəxs kimi qeydiyyata alınıb. Dövlət Komissiyası itkin düşmüş bütün vətəndaşlarımızın
axtarışı sahəsində zəruri tədbirləri davam etdirir.
Bu iş həm də aidiyyəti beynəlxalq təşkilatlarla birlikdə həyata keçirilir. BQXK-nın Azərbaycandakı
nümayəndəliyi ilə Dövlət Komissiyası arasında imzalanmış “Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi ilə bağlı itkin düşmüş şəxslər haqqında Ante Mortem məlumatların toplanması və mərkəzləşdirilmiş
şəkildə idarə olunması üzrə” çərçivə sazişinə əsasən, son illərdə bu iş daha intensiv aparılır. Saziş çərçivəsində
itkinlərə aid 3600-dən çox sorğu anketi toplanılıb, məlumatlar elektron məlumat bazasına daxil edilib.
Zəruri olan digər vacib iş isə itkin düşənlərin ailələrindən bioloji (DNT) nümunələrin götürülməsi ilə
bağlıdır. Son illər ərzində 3 minə yaxın bioloji nümunə toplanaraq müvafiq qaydada sənədləşdirilib.
- Humanitar proseslər bundan sonra da davam edəcəkmi?
- Əlbəttə, üçtərəfli Bəyanata uyğun olaraq, humanitar proseslər bundan sonra da davam edəcəkdir.
Dediyim kimi, döyüş bölgəsində qalmış hər iki tərəfə aid hərbçilərin meyitlərinin ərazilərdən götürülməsi
prosesi beynəlxalq vasitəçiliklə davam etdirilir.
Bundan başqa, hazırda Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq təşkilatların da qeydiyyata aldığı 3
vətəndaşı Ermənistanda əsir-girovluqda saxlanılır. Azərbaycan həmin vətəndaşlarının da azad edilərək
qaytarılmasını Ermənistandan tələb edir.
- Sonda bir sual da vermək istərdik. Sosial şəbəkələrdə yayılan videolarda bəzi azərbaycanlı
hərbçilərin əsir götürülərkən müxtəlif təzyiqlərə, təhqirlərə və işgəncələrə məruz qalmaları əks olunur.
Sizcə buna hansısa hüquqi qiymət verilməlidirmi?
- Vətən müharibəsi zamanı Ermənistan beynəlxalq humanitar hüquq normalarının, insan hüquqlarının,
həmçinin özünün də qoşulduğu Cenevrə konvensiyalarının öhdəliklərinə məhəl qoymayaraq Birinci Qarabağ
müharibəsində olduğu kimi, azərbaycanlı əsirləri beynəlxalq təşkilatlardan gizlətmək yolunu tuturdu, onlar
haqqında vaxtında məlumat vermirdi, həyatlarına təhlükəli qaydada qeyri-insani rəftar etməkdən belə
çəkinmirdi. Bununla bağlı erməni hərbçilərinin özlərinin qeydə aldıqları təkzibolunmaz videomateriallar və
fotolar da mövcuddur.
Artıq qeyd etdiyimiz kimi, 14 vətəndaşımız əsirlik və girovluqdan azad olunaraq Vətənə gətirilib. Əlbəttə
ki, qanunvericiliklə müəyyən olunmuş prosedur qaydalara əsasən həmin şəxslərin sorğusu keçirilir, onların
iştirakı ilə əhəmiyyət kəsb edən hallara dair ibtidai araşdırma hərəkətləri icra edilir, zəruri ekspertizalar aparılır.
Bu tədbirlər yekunlaşdırıldıqdan sonra müvafiq qanuni qərarlar qəbul olunacaqdır.
AZƏRTAC
2020, 17 dekabr
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İsmayıl Axundov: Əsir və girovların, meyitlərin humanitar məqsədlərlə dəyişdirilməsi davam
edir
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Rusiya Federasiyasının Prezidenti və Ermənistan
Respublikasının baş nazirinin imzaladıqları 2020-ci il 10 noyabr tarixli üçtərəfli Bəyanatdan irəli gələn
vəzifələrdən biri - əsir və girovların, meyitlərin humanitar məqsədlərlə dəyişdirilməsi təmin olunur.
AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikri Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət
Komissiyasının katibi, İşçi qrupunun rəhbəri İsmayıl Axundov yanvarın 5-də Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili
Mərkəzində keçirilən mətbuat konfransında deyib.
İsmayıl Axundov bildirib ki, Prezident İlham Əliyevin tapşırığı ilə humanizm prinsipləri rəhbər tutularaq
birtərəfli qaydada Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin iştirakı, ATƏT-in və Beynəlxalq Qızıl Xaç
Komitəsinin vasitəçiliyi ilə Dövlət Komissiyası bu il oktyabrın 29-da, dekabrın 2-də, 9-da, 11-də və digər
tarixlərdə Ermənistan vətəndaşı olan şəxsləri, habelə erməni hərbi qulluqçuları qarşı tərəfə təhvil verib. Əsas
vəzifə əsir və girovların “hamının-hamıya” prinsipi əsasında azad edilməsidir. Əsir və itkin düşmüş, girov
götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyası tərəfindən görülmüş tədbirlərlə dekabrın 14-də
“hamının-hamıya” prinsipi ilə növbəti humanitar proses həyata keçirilib. Həmin proses nəticəsində Azərbaycan
Respublikasının 14 vətəndaşı erməni əsirliyindən və girovluğundan azad edilərək Bakıya gətirilib. Üçtərəfli
Bəyanata uyğun olaraq sonuncu proses dekabrın 28-də həyata keçirilib. Azərbaycanda saxlanılan 58 nəfər
erməni milliyyətindən olan şəxs geri verilib. Azərbaycanda hələ 5 hərbçi və 2 mülki şəxs saxlanılır. Qarşı
tərəfdə isə 2 mülki şəxs saxlanılır.
AZƏRTAC
2021, 5 yanvar
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Ombudsman Ermənistanın azərbaycanlı əsir və girovlarla rəftarı ilə bağlı hesabatı beynəlxalq
təşkilatlara göndərib
Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) Səbinə Əliyeva müvafiq
beynəlxalq təşkilatlara 2020-ci il sentyabrın 27-dən başlayan hərbi əməliyyatlar zamanı Ermənistan tərəfindən
əsir götürülmüş Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçuları, həmçinin 2014-cü ildən girovluqda
saxlanılan azərbaycanlı mülki şəxslərlə rəftara dair hesabat ünvanlayıb.
Bu barədə AZƏRTAC-a Ombudsman Aparatının mətbuat xidmətindən məlumat verilib.
Hesabatda deyilir: “Məlum olduğu kimi, Ermənistan ilə Azərbaycan arasında dekabrın 14-dən hərbi
əsirlərin, eyni zamanda, girovların dəyişdirilməsi prosesi başlanıb. Ombudsman Səbinə Əliyevanın geri
qaytarılan hərbi əsir və girovlarımıza baş çəkərkən apardığı fərdi söhbətlər zamanı onlar Ermənistanda məruz
qaldıqları işgəncə və qeyri-insani rəftar halları barədə məlumat veriblər. Hesabatın hazırlanması zamanı həmin
əsir və girovların ifadələri, sosial şəbəkələrdə yayılmış materiallar və əldə olunmuş digər faktlardan istifadə
edilib”.
Hesabatda Ermənistan tərəfindən əsirlikdə və girovluqda saxlandıqları müddətdə azərbaycanlılara qarşı
işgəncə və digər qəddar, qeyri-insani və ləyaqəti alçaldan rəftar halları sübutlarla təqdim olunub.
Eyni zamanda, Azərbaycanda saxlanılan erməni hərbi əsirlərə qarşı münasibət və onların hüquqlarının
təmini vəziyyətinin Azərbaycan Ombudsmanı tərəfindən monitorinq edildiyi diqqətə çatdırılıb.
Yekunda Ermənistan hərbi-siyasi rəhbərliyinin beynəlxalq humanitar hüquq normaları, xüsusən Cenevrə
konvensiyalarının müddəalarını kobud şəkildə pozmaqla törətdiyi cinayətlərlə bağlı müvafiq beynəlxalq
qurumlara çağırış edilib və təqsirkar şəxslərin məsuliyyətə cəlb edilməsi tələb olunub.
Qeyd edək ki, 2020-ci il sentyabrın 27-dən başlayaraq Ermənistanın Azərbaycanda mülki əhali və
obyektləri hədəfə alan hücumları ilə bağlı Azərbaycan Ombudsmanı tərəfindən beynəlxalq təşkilatlara
ümumilikdə 8 hesabat, 8 bəyanat və videomüraciətlər də daxil olmaqla, 14 müraciət ünvanlanıb.
AZƏRTAC
2021, 25 yanvar
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Prezident İlham Əliyev İtkin düşmüş şəxslər üzrə Beynəlxalq Komissiyanın baş direktorunu
qəbul edib
(4 aprel 2022-ci il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev aprelin 4-də İtkin düşmüş şəxslər üzrə Beynəlxalq
Komissiyanın baş direktoru xanım Katrin Bombergeri qəbul edib.
AZƏRTAC xəbər verir ki, dövlətimizin başçısı birinci Ermənistan-Azərbaycan müharibəsindən etibarən
3890 nəfər azərbaycanlının itkin düşmüş hesab olunduğunu, onların bir çoxunun işgəncələrə məruz qaldığını və
öldürülərək Ermənistan tərəfindən kütləvi məzarlıqlarda basdırıldığını qeyd etdi. Prezident İlham Əliyev bildirdi
ki, Azərbaycan humanitar xarakter daşıyan bu məsələ ilə bağlı dəfələrlə Ermənistan tərəfinə müraciət etsə də,
Ermənistan tərəfindən konstruktiv əməkdaşlıq və xoş niyyət nümayiş olunmayıb.
Dövlətimizin başçısı bu yaxınlarda Xocavəndin Edilli kəndində belə bir kütləvi məzarlığın müəyyən
olunduğunu, qazıntı işləri apararaq orada basdırılmış şəxslərin qalıqlarının aşkara çıxarıldığını və bu qalıqların
DNT analiz təyinatlı laborator müayinələrə təqdim edildiyini diqqətə çatdırdı.
Prezident İlham Əliyev itkin düşmüş şəxslər məsələsinin daim dövlətimizin gündəliyində olduğunu,
bunun Avropa İttifaqı və digər beynəlxalq təsisatlarla da müzakirə edildiyini vurğuladı.
Azərbaycanın bu sahədə texniki imkanlarını genişləndirdiyini qeyd edən dövlətimizin başçısı ölkəmizdə
yeni modul laboratoriyaların qurulduğunu, xüsusi dron uçuş aparatlarının və digər ləvazimatların alındığını, cəlb
olunmuş mütəxəssislərin peşə qabiliyyətlərinin artırıldığını diqqətə çatdırdı. İtkin düşmüş şəxslər üzrə
Beynəlxalq Komissiyanın təcrübəsinin və imkanlarının ölkəmiz üçün çox vacib olduğunu qeyd etdi, bu
komissiyanın dünyanın müxtəlif ölkələrində uğurlu fəaliyyət göstərdiyini diqqətə çatdırdı.
Katrin Bomberger itkin düşmüş şəxslərin taleyinin müəyyənləşdirilməsi məsələsində Azərbaycanla
yaxından əməkdaşlıq etməyə hazır olduğunu bildirdi. Qeyd etdi ki, təşkilat dünyanın müxtəlif ölkələrində, o
cümlədən Qərbi Balkanlarda genişmiqyaslı fəaliyyət göstərib və itkin düşmüş hesab olunan minlərlə insanın
taleyini müəyyən edərək onların ailəsinə məlumat verilməsində öz rolunu oynayıb.
DNT analiz nümunələrinin toplanması və laborator analizlər vasitəsilə insanların şəxsiyyətinin müəyyən
edilməsinin vacibliyini bildirən Katrin Bomberger Azərbaycanda itkin düşmüş şəxslər üzrə məlumat bazasının
yaradılması, kütləvi məzarlıqlarda birgə qazıntıların aparılması, yerli mütəxəssislərin peşəkarlıqlarının
artırılması kimi işlərə öz töhfəsini verməyə hazır olduğunu dedi. O, əlavə etdi ki, itkin düşmüş şəxslərin
taleyinin müəyyən edilməsi etimadın yaradılması və davamlı sülhün təmin edilməsi baxımından vacibdir.
İtkin düşmüş şəxslər üzrə Beynəlxalq Komissiyanın baş direktoru səfər çərçivəsində bir sıra görüşlər
keçirəcəyini və Azərbaycan Respublikasının Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar
Dövlət Komissiyası ilə əməkdaşlığa dair niyyət protokolunun imzalanacağını və praktiki işə başlayacaqlarını
diqqətə çatdırdı.
AZƏRTAC
2022, 4 aprel
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Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyası İtkin düşmüş şəxslər
üzrə Beynəlxalq Komissiyası ilə niyyət protokolu imzalayıb
Aprelin 4-də Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyası ilə İtkin
düşmüş şəxslər üzrə Beynəlxalq Komissiya arasında niyyət protokolu imzalanıb.
AZƏRTAC xəbər verir ki, bununla bağlı keçirilən mətbuat konfransında çıxış edən Əsir və itkin düşmüş,
girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının katibi, İşçi qrupunun rəhbəri İsmayıl Axundov
protokolun Azərbaycan tərəfdən Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi Əli Nağıyev və İtkin düşmüş şəxslər
üzrə Beynəlxalq Komissiyanın baş direktoru Katrin Bomberger tərəfindən imzalandığını bildirib.
İsmayıl Axundov qeyd edib ki, Prezident İlham Əliyevin tapşırığına əsasən, Vətən müharibəsindən sonra
Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş şəxslərin axtarışı, ekshumasiyası Dövlət Komissiyası qarşısında
vəzifə kimi qoyulub. Müqaviləyə əsasən, İtkin düşmüş şəxslər üzrə Beynəlxalq Komissiyası ilə əməkdaşlığa
dair imzalanan niyyət protokoluna uyğun olaraq yaxın zamanda praktiki işə başlanacaq.
AZƏRTAC
2022, 4 aprel
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