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Xalqımız bütün dünyaya bəlli olan Xocalı soyqırımından öncə 
də faciələr yaşamışdır. Bakı şəhərində, eləcə də Qarabağ, 
Naxçıvan, Şamaxı, Quba, Xaçmaz, Lənkəran, Salyan, Zəngəzur 
və digər bölgələrimizdə 1918-ci il martın 30-dan aprelin 3-dək o 
vaxtkı Bakı Soveti qoşunları və daşnak erməni silahlı dəstələri 
30 mindən çox azərbaycanlını amansızlıqla qətlə yetirmiş, on 
minlərlə insanı öz torpaqlarından qovmuşdur. Səbəb isə “böyük 
Ermənistan” xülyasının gerçəkləşdirilməsi istəyi idi. Dünya 
erməniliyi və havadarları bu xülyanı hərbi-siyasi, ictimai-siyasi, 
dini-mədəni plan şəklinə salmışdı.

 Erməni başbilənləri tarixin 
müxtəlif mərhələlərində “Bö-
yük Ermənistan” mifik ideyasını 
gerçəkləşdirmək üçün soydaşlarımıza 
qarşı etnik təmizləmə və soyqırım 
aktları həyata keçirmişdir. “Böyük 
Ermənistan” bugün də xülyadır, lakin 
ermənilər və havadarları bizim günah-
sız qanımızı axıtmaqla, torpaqlarımızı 
zəbt etməklə tarixdəki ilk erməni 
dövlətini qurmağı bacardılar. Lakin 
tarixdəki ilk erməni dövləti yarandığı 
gündən özünü doğrultmadı və bugün 
daha aydın görürük ki, müstəqil 
şəkildə yaşaya bilməz və bacarmır...

 1918-ci ilin mart-aprel ayların-
da Bakı Sovetinin mandatı altında 
fəaliyyət göstərən daşnak-bolşevik 
silahlı dəstələri tərəfindən xüsusi 
qəddarlıqla törədilmiş kütləvi qırğın-
lar xalqımızın başına gətirilən ən 
dəhşətli faciələrdən sayılır. Həmin 
ağır günlərdə Bakı şəhərində, eləcə 
də, o vaxtkı Bakı quberniyasına 
daxil olan digər şəhər və qəzalarda 
on minlərlə dinc sakin məhz etnik 
və dini mənsubiyyətinə görə qətlə 
yetirilmişdir. Erməni olmayan, yaxud 
ermənilərin qanunsuz aktlarına qo-
şulmayan hər kəs işgəncələrə məruz 
qalmışdır. Yaşayış məntəqələrimiz 
yerlə bir edilmiş, yandırılmış, dağıdıl-
mışdır. Xalqımızın qanına susamış 
vandallar mədəniyyət abidələrini, 
məscid və qəbristanlıqları yerlə-
yeksan etmişdir. Sonrakı dönəmlərdə 

daha da azğınlaşan ermənilər ilk 
erməni dövlətini qurmaq üçün hər cür 
qeyri-insani əməlləri tətbiq etməkdən 
çəkinməmişdir. Qarabağ, Zəngəzur, 
Naxçıvan, Şirvan, İrəvan və digər 
bölgələrimizdə kütləvi qətllər, ta-
lanlar və etnik təmizləmələr həyata 
keçirilmiş, əhali kütləvi surətdə qətlə 
yetirilmişdir. Dinc azərbaycanlıların 
qırğınında toplam 10 min nəfərlik 
mütəşəkkil hərbi birliklər – Bakı 
Sovetinin 6 min silahlı əsgəri, eyni 
zamanda, bədnam “Daşnaksutyun” 
partiyasının 4 minlik silahlı dəstəsi 
iştirak etmişdir.

“Azərbaycanın XIX-XX əsrlərdə 
baş verən bütün faciələri torpaqla-
rının zəbti ilə müşayiət olunaraq, 
ermənilərin azərbaycanlılara qarşı 
düşünülmüş, planlı surətdə həyata 
keçirdiyi soyqırımı siyasətinin ayrı-ay-
rı mərhələlərini təşkil etmişdir.  
Bu hadisələrin yalnız  
birinə – 1918-ci il mart soyqı-
rımına siyasi qiymət vermək 
cəhdi göstərilmişdir. Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyətinin varisi kimi 
Azərbaycan Respublikası bu gün 
onun axıra qədər həyata keçirə 
bilmədiyi qərarların məntiqi dava-
mı olaraq soyqırımı hadisələrinə 
siyasi qiymət vermək borcunu 
tarixin hökmü kimi qəbul edir”. Bu 
cümlələr ulu öndər Heydər Əliyevin 
1998-ci il martın 26-da imzaladığı 
“Azərbaycanlıların soyqırımı haq-
qında” Fərmandandır. Azərbaycan 
xalqına qarşı törədilmiş bütün 
soyqırım faciələrini qeyd etmək 
məqsədi ilə verilmiş fərmanla martın 
31-i “Azərbaycanlıların Soyqırımı 
Günü” elan edilmişdir. Həmin sənədin 
icrasının ardıcıl və mütəşəkkil şəkildə 
həyata keçirilməsi ilə bağlı ulu öndər 
30 mart 1999-cu ildə Tədbirlər planını 
təsdiq etmişdir.

Sözügedən fərmanın imzalanması 
və Tədbirlər planının təsdiqi məsələsi 
ilə bağlı aparılan elmi araşdırmala-
ra, habelə həqiqətin üzə çıxarılması 
yönündə çalışmaların artırılmasına 
təkan verdi. Bu fərmandan sonra 

həmin tarixin öyrənilməsi yönündə 
önəmli işlər görülmüş, sanballı əsərlər 
yazılmış və o əsərlərdən ən vacibləri 
xarici dillərə çevrilmişdir. Bəlli ol-
muşdur ki, 1918-ci ilin mart-aprel 
aylarında (və sonrakı dönəmlərdə) 
ermənilərin həyata keçirdiyi qanlı 
aksiyaların coğrafiyası daha geniş və 
faciə qurbanlarının sayı qat-qat çox 
olmuşdur. Ötən illər içində aparılmış 
araşdırmalarla bir çox yeni faktlar və 
sənədlər toplanmış, habelə Quba 
şəhərində kütləvi məzarlıq aşkarlan-
mışdır.

2007-ci ilin aprelində Qubada 
aşkarlanmış kütləvi məzarlıqdan 
tapılan insan cəsədləri üzərində tibbi 
ekspertiza, antropoloji araşdırmalar 
aparıldı. Məzarlıqda üzə çıxarılmış 
500-dək insan kəlləsinin (onlardan 
50-dən çoxu uşaqlara, 100-dən 
çoxu qadınlara aiddir) 1918-ci ildə 
ermənilərin Qubada törətdiyi soyqı-
rım aktının qurbanlarına aid olduğu 
elmi şəkildə sübuta yetirilmişdir. Bu 
həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə 
çatdırılması, Azərbaycan xalqının 
gələcək nəsillərinin milli yaddaşının 
qorunması və soyqırımı qurbanlarının 
xatirəsinin əbədiləşdirilməsi məqsədi 
ilə Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyev 30 dekabr 2009-cu il tarixində 
Quba şəhərində “Soyqırımı Memorial 
Kompleksi“nin yaradılması haqqında 
Sərəncam vermişdir.

Memorial kompleks 2012–2013-cü 
illərdə tikilmiş və 2013-cü il sentyabrın 
18-də rəsmi açılış mərasimi olmuş-
dur. Prezident İlham Əliyev Memorial 
Kompleksin açılışı zamanı demiş-
dir: “1918-ci ilin mart-iyul aylarında 
erməni quldur dəstələri Azərbaycanın 
demək olar ki, bütün ərazilərində dinc 
əhaliyə qarşı soyqırımı törətmişlər. 
Beş ay ərzində 50 mindən çox soy-
daşımız erməni faşizminin qurbanı 
olmuşdur. Bakıda, Quba qəzasında, 
Şamaxıda, Qusarda, İrəvanda, Naxçı-
vanda, Zəngəzurda, Qarabağda, 
Lənkəranda, demək olar ki, bütün 
Azərbaycan torpaqlarında bizə qarşı 
soyqırımı törədilmişdir... Bakı soyqı-

rımı, Quba soyqırımı, İkinci Dünya 
müharibəsində erməni faşizminin 
törətdiyi cinayətlər və keçən əsrin 
sonlarında növbəti dəfə erməni 
faşizminin təzahürləri Azərbaycan 
tarix elmində geniş şəkildə tədqiq 
edilməlidir”.

Prezident Memorial Komplek-
sin açılışından 5 il sonra, 2018-ci il 
yanvarın 18-də imzalanmış “1918-
ci il Azərbaycanlıların soyqırımı-
nın 100 illiyi haqqında” Sərəncam 
erməni-bolşevik silahlı dəstələrinin 
Azərbaycanlılara qarşı törətdiyi bəşəri 
cinayətlər haqqında həqiqətlərin ölkə 
və dünya ictimaiyyətinə daha dolğun 
çatdırılması məqsədinə xidmət edirdi. 
Bu, sərəncam ulu öndərin imzaladığı 
müvafiq fərmanın, Tədbirlər planının, 
habelə Memorial Kompleks haqqın-
da sərəncamdan irəli gələn işlərin 
davamı, soyqırımı həqiqətlərinin 
öyrənilməsi və öyrədilməsi kursu-
nun arasıkəsilməzliyinin ifadəsi idi. 
Sərəncam əsasında Azərbaycan Pre-
zidentinin Administrasiyası “1918-ci il 
azərbaycanlıların soyqırımının 100-cü 
ildönümünə həsr olunmuş Tədbirlər 
planını”na uyğun 

xüsusi iclas keçirdi. Bir sözlə, 
sərəncam erməni faşizminin ifşa-
sına və həqiqətlərin beynəlxalq 
ictimaiyyətə çatdırılmasına xidmət 
etdi.

2020-ci ildə baş vermiş 44 günlük 
Vətən müharibəsi nəticəsində azad 
olunmuş torpaqlarımızdakı kütləvi 
məzarlıqlar, vandallıqlar bir daha sü-
but edir ki, biz erməni faşizminə qarşı 
mübarizəmizi davam etdirməliyik. 
Hərb meydanında qazanılmış tarixi 
zəfər elmi, siyasi, mədəni mübarizə 
ilə davam və inkişaf etdirilməlidir. 
Davam və inkişaf etdirilməlidir ki, bir 
də soyqırımlar, dağıntılar, vandallıqlar 
baş verə bilməsin.

Şəhidlərimizin ruhuna dərin ehti-
ramla:

Qənirə PAŞAYEVA, 
Milli Məclisin Mədəniyyət 

komitəsinin sədri 

Mart soyqırımı heç vaxt 
unudulmayacaq faciədir

Xalqımıza qarşı bu qətliamlar 
yaddan çıxmayacaq

Ermənistan Respublikası, eləcə də dünyanın bir çox ölkələrində yaşayan 
erməni diasporu əsrlər boyu xalqımıza qarşı nifrət siyasəti aparıb, dəfələrlə 
soyqırımları həyata keçiriblər. Bu qəddar və vəhşi siyasət nəticəsində zaman-
zaman on minlərlə dinc soydaşımız etnik və dini mənsubiyyətinə görə kütləvi 
şəkildə, xüsusi amansızlıqla qətlə yetirilib, tarixi yurd-yuvasından qovulub, 
malı-mülkü əlindən alınıb.

Bu gün dünyada heç kimə sirr de-
yil ki, Azərbaycan xalqına qarşı erməni 
təcavüzünün başlıca məqsədi tarixi 
Azərbaycan torpaqları hesabına erməni 
dövləti qurmaq və sonradan onu müxtəlif 
yollarla genişləndirməklə “Böyük Ermənistan” 
yaratmaq olub. Ermənilərin bu niyyətlərinin 
qismən də olsa reallaşmasında Rusiyanın və 
bəzi Qərb dövlətlərinin müstəsna rolu olub. 

Azərbaycan əhalisinə qarşı bu siyasət 
Ermənistan dövləti səviyyəsində bu günə 
qədər davam etdirilməkdədir. Ümumilikdə 
isə, iki yüz ildən artıqdır ki, erməni-daşnak 
quldur birləşmələri və onların havadarları 
Azərbaycan türklərinə qarşı qətliamlar həyata 
keçirir, torpaqlarımıza qarşı iddialar irəli sürür, 
böyük fəlakətlər törədirlər. İyirminci yüzillik 
isə başdan-başa azərbaycanlıların kütləvi 
qırğınları ilə müşayiət olunub.

XIX əsrin əvvəllərindən başlayaraq Çar 
Rusiyası tərəfindən məqsədli şəkildə kütləvi 
surətdə Cənubi Qafqaza köçürülən ermənilər 
havadarlarının köməyi ilə soydaşlarımızın ya-
şadıqları minlərlə yaşayış məntəqəsini viran 
etmiş, bir milyondan artıq soydaşımızı soy-
qırıma məruz qoymuşlar. 1905-1907, 1914-
1916, 1918- 1920, 1948-1953 və  1988-ci 
ildən bəri baş verən hadisələr erməni faşiz-
minin, vəhşiliyinin canlı şahididir. 1992-ci il 

fevral ayının 26-na keçən gecə Xocalı şəhəri 
erməni silahlıları tərəfindən yerlə-yeksan 
edildi, yüzlərlə uşaq, qadın, qoca, dinc əhali 
məhv edildi. Öldürülən insanların sayı bir çox 
mənbələrdə 613 nəfər kimi göstərilsə də, 
əslində həmin gecə soyqırımına məruz qalan 
soydaşlarımızın sayı daha çoxdur. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev daim 
bizi erməni işğallarını, törədilmiş dağıntıları, 
soyqırımlarını unutmamağa çağırır. Xalqımız 
bu bəşəri cinayətləri heç zaman unutmamalı, 
eyni zamanda, saxta erməni təbliğatını ifşa 
etmək üçün daim mübarizə aparmalıdır.

İqbal MƏMMƏDOV,  
Milli Məclisin deputatı 

Daşnaklar Qubada xüsusi 
qəddarlıq törədiblər 

Azərbaycan xalqının başına gətirilən ən dəhşətli faciələrdən biri də  1918-ci 
ilin mart-aprel aylarında Bakı Sovetinin mandatı altında fəaliyyət göstərən 
daşnak-bolşevik silahlı dəstələri tərəfindən xüsusi qəddarlıqla törədilmiş 
kütləvi qırğınlardır. 

Həmin günlərdə Bakı şəhərində, habelə 
Bakı quberniyasına daxil olan digər şəhər və 
qəzalarda on minlərlə dinc sakin məhz etnik 
və dini mənsubiyyətinə görə qətlə yetiril-
miş, insanlar işgəncələrə məruz qalmışdır. 
Yaşayış məntəqələri dağıdılmış, mədəniyyət 
abidələri, məscid və qəbiristanlıqlar yerlə-
yeksan edilmişdir. 

Sonrakı dövrlərdə daha da azğınlaşan 
erməni millətçiləri qeyri-insani əməllərini 
davam etdirib, Qarabağ, Zəngəzur, Naxçı-
van, Şirvan, İrəvan, Quba və digər bölgələrdə 
kütləvi qətllər, talanlar və etnik təmizləmələr 
həyata keçiriblər. Bu ərazilərdə dinc əhali 
kütləvi surətdə qətlə yetirilmişdir. 

Xatırlatmaq istərdim ki, 30 dekabr 
2009-cu ildə Azərbaycan Respublikası 
Prezidenti İlham Əliyev erməni millətçilərinin 
Azərbaycana qarşı ərazi iddialarını və 
təcavüz siyasətini, qanlı cinayətlərini dünya 
ictimaiyyətinə çatdırmaq, gələcək nəsillərin 
milli yaddaşını qorumaq və soyqırım qurban-
larının xatirəsini əbədiləşdirmək məqsədi 
ilə Quba şəhərində “Soyqırım Memori-
al Kompleksi”nin yaradılması haqqında 
sərəncam imzalayıb. 

2013-cü il sentyabrın 18-də Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti cənab İlham 
Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva Quba 
Soyqırımı Memorial Kompleksinin açılışını 
ediblər.

Bu günlərdə muzeyi çox sayda insan 
ziyarət edir. İnsanlar daşnak-bolşevik qatil-
larinin xalqımıza qarşı törətdiyi ağlasığmaz 
cinayətlərlə bağlı fakt və sənəflərlə tanış 
olarkən bundan dəhşətə gəlirlər. Tarix heç 
vaxt qatilləri bağışlamayacaq.

Bəli, xalqımız daşnak-bolşevuk silahlı 
dəstələrinin törətdikləri ağır zorakılıqları heç 
vaxt unutmur, bu qanlı əməlləri icra edənləri 
daim lənətləyir.

Anatoli RAFAİLOV, 
Azərbaycan Respublikası  

Milli Məclisinin deputatı 

Soyqırımı qurbanlarının xatirəsi  
AHİK-də ehtiramla anılıb

AHİK sədri, Milli Məclisin deputatı 
Səttar Möhbalıyev çıxış edərək erməni 
millətçilərinin ötən əsrdə azərbaycanlılara 
qarşı məqsədyönlü şəkildə apardıqları soyqı-
rımı və deportasiya siyasətinin faciəli aksi-
yalarından danışıb. O vurğulayıb ki, 1918-ci 
ilin mart–aprel aylarında daşnak-bolşevik 
silahlı dəstələrinin Azərbaycan xalqına qarşı 
xüsusi qəddarlıqla törətdiyi soyqırımları isə 
öz amansızlığına və miqyasına görə təkcə 
Azərbaycanın deyil, ümumilikdə bəşəriyyətin 
tarixində ən qanlı faciələrdən biridir.

Mərasimdə bildirilib ki, o dövrdə Bakı 
quberniyasında başlanan kütləvi qətllər və 
talanlar daha sonra Qarabağda, Zəngəzurda, 
Naxçıvanda, İrəvanda, Göyçədə və digər 
bölgələrdə davam etdirilmişdir. Təkcə 
1918-ci ilin mart–iyul aylarında Bakıda, 
Şamaxıda, Qubada, Muğanda, Lənkəranda, 
Göyçayda erməni silahlıları 50 mindən 
çox azərbaycanlını qətlə yetirmişlər. Şa-
maxı qəzasının 110, Quba qəzasının 167, 
Qarabağın 150-dən çox kəndi, Zəngəzur 
qəzasının 115 kəndi yandırılmış və talan 
edilmiş, dinc əhaliyə heç bir fərq qoyulmadan 
qəddarcasına divan tutulmuşdur. 

Daha sonra qeyd edilib ki, 2020-ci ilin 
payızında tarixi qələbəmizlə başa çatan 
44 günlük Vətən müharibəsinin gedişində 

də misilsiz erməni vəhşiliyinin şahid ol-
duq. Azərbaycan Ordusunun zəfər yürüşü 
qarşısında tab gətirə bilməyən düşmən 
təxribatlara əl ataraq dinc mülki şəxsləri 
hədəfə almaqla silsilə müharibə cinayətləri 
törətdi. Gəncə, Bərdə, Mingəçevir və digər 
şəhərləri ballistik raketlərlə, fosforlu və kasetli 
bombalarla atəşə tutuldu. Nəticədə, 100-ə 
yaxın mülki şəxs, onların arasında uşaqlar, 
qadınlar həlak olmuşlar. 400-dən çox mülki 
şəxs yaralanmış, 5 mindən çox ev dağıdılmış 
və ziyan çəkmişdir.

Sonda AHİK sədri bildirib ki, Prezident 
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanın 
bölgəyə gətirdiyi yeni reallıqlar sülh və 
təhlükəsizliyə əsaslanır və regionun inkişa-
fına təkan verəcək. Yaxın gələcəkdə Şərqi 
Zəngəzurun və Qarabağın əsl sakinləri öz 
torpaqlarına qayıdacaq  və orada əbədi 
xoşbəxt yaşıyacaqlar. İşğaldan azad olunmuş 
ərazilərimizdə sürətli abadlıq-quruculuq işləri 
aparılır. Dövlətimizin başçısı cənab İlham 
Əliyev və Birinci vitse-prezident Mehriban xa-
nım Əliyeva vaxctaşırı yeni tikilən obyektlərin 
açılışlarını edirlər. Görülən işlər bir daha 
onu göstərir ki, Şərqi Zəngəzur və Qarabağ 
Azərbaycanın ən inkişaf etmiş bölgələrindən 
biri olacaq.

R.TAHİR, “Xalq qəzeti”

Azərbaycan Həmkarlar İtti-
faqları Konfederasiyasında 31 
Mart  Azərbaycanlıların Soy-
qırımı Günü ilə bağlı keçirilən 
onlayn mərasimdə XX əsrdə 
erməni quldur dəstələrinin 
azərbaycanlılara qarşı törədiyi 
soyqırımları qurbanlarının, 
ölkəmizin müstəqilliyi və ərazi 
bütövlüyü uğrunda mübarizədə 
şəhid olmuş Vətən övladlarının 
əziz xatirəsi dərin ehtiramla yad 
edilib.

Qan yaddaşımızın unudulmaz səhifəsi
1918-ci ilin mart ayının sonla-

rında Bakıda qanlı faciələr törədən 
erməni daşnakları uşaq, qoca, qadın 
demədən minlərlə azərbaycanlını 
qəddarcasına öldürdülər, diri-diri 
yandırdılar. Qırğınlar təkcə Bakıda 
deyil, Şamaxı və  Quba qəzalarında, 
Qarabağda, Zəngəzurda, Naxçıvan-
da, Lənkəranda, Gəncədə və digər 
bölgələrdə xüsusi qəddarlıqla davam 
etdirildi, dinc əhali kütləvi surətdə 
qətlə yetirildi, şəhər və kəndlər yandı-
rıldı, milli mədəniyyət abidələri dağıdı-
lıb məhv edildi.

O vaxt Şamaxı qəzasının 
azərbaycanlılar yaşayan 58 kəndində 
ermənilərin qətlə yetirdikləri günahsız 
azərbaycanlıların sayı minlərlə idi. 
Erməni daşnaklarına başçılıq edən 
S.Şaumyan, S.Lalayev, Z.Arestisyan, 
Amazasp,T. Əmirov  və A.Əmiryan 
qardaşlarının rəhbərliyi ilə törədilən 
qətliamlar dəhşətli mənzərəsinə görə 
ən ağır soyqırımlardan hesab edilirdi.

Həmin dəhşətli günlərin şahidi 
olmuş alman A.Y.Kluqe qeyd edirdi ki, 
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 doğranmışdı. 
Ermənilər uşaqlara acımadıqları 
kimi, yaşlılara da rəhm etməmişdilər. 
Azərbaycanın tarixi ərazisi olan 
Qərbi Azərbaycandan soydaşlarımızı 

köçürmək üçün soyqırımlar, günah-
sız insanlara qarşı ağla gəlməyən 
amansız qəddarlıqlar törədildi. 
Ermənilər ideoloqları hesab etdikləri 
Şaumyanın, qulağı kəsilmiş Andra-
nikin, Amazasp Danielyan,  Lalayan 
kimi qaniçən daşnakların rəhbərliyi 
ilə Naxçıvanda, Bakıda, Şamaxıda, 
Quba qəzasında, Qarabağda ... bir 
sözlə, Azərbaycanın bütün yaşayış 
məskənlərində kütləvi qırğınlar, ta-
lanlar törətdilər. 1918-ci ilin martında 
Bakıda azərbaycanlıların tamamilə 
məhv edilməsi kimi cinayətkar planın 
icrasına başlanıldı. Şaumyanm baş-
çılıq etdiyi silahlı dəstə 1918-ci ilin 30-
31 mart hadisələrində tək Bakıda 30 
minədək  soydaşımızı amasızcasına, 
xüsusi qəddarlıqla qətlə yetirdi.

1992-ci ilin fevralında ermənilər 
Xocalı şəhərinin əhalisinə misli 

görünməyən divan tutdular. Bu qanlı 
faciə minlərlə azərbaycanlının məhv 
edilməsi, əsir alınması, şəhərin 
yerlə-yeksan edilməsi ilə nəticələndi. 
Xocalı  qətliamı haqqında həqiqətlərin 
dünyaya çatdırılması, bu faciənin 
xalqımıza qarşı soyqırımı aktı kimi 
tanınması üçün Azərbaycan dövləti 
bütün zəruri addımlar atır. Bu sahədə 
məqsədyönlü fəaliyyət ümummilli 
lider Heydər Əliyev Azərbaycanda 
siyasi hakimiyyətə qayıdandan sonra 
başlanıb. Ulu öndərin təşəbbüsü ilə 
Xocalı soyqırımına siyasi-hüquqi 
qiymət verilib, fevralın 26-sı Xocalı 
Soyqırımı Günü elan edilib.

Prezident İlham Əliyevin imzala-
dığı sərəncama əsasən, 1918-ci ildə 
törədilmiş azərbaycanlıların soyqırı-
mının 100 illiyi təkcə ölkəmizdə deyil, 
dünyanın bir çox guşələrində yaşayan 

həmvətənlərimiz, diaspor təşkilatları, 
xaricdəki səfirliklərimiz tərəfindən ge-
niş qeyd olundu. Azərbaycan xalqına 
qarşı ermənilərin ötən əsrlərdə apar-
dıqları soyqırımı siyasəti nəticəsində 
2 milyondan artıq soydaşımız, 
günahsız insanlar qətlə yetirilmiş, 
kəndlər, şəhərlər dağıdılmış, yandırıl-
mışdır. Terrorun, işğalçılıq siyasətinin 
dövlət səviyyəsində dəstəkləndiyi 
Ermənistanın Azərbaycana qarşı 
zaman-zaman ərazi iddiası əsasında  
baş verən qırğınlar nəticəsində qətlə 
yetirilən soydaşlarımızın sayı yüz 
minlərlədir.  “Azərbaycanlılara qarşı 
soyqırımı siyasətini ifşa etmək, bütün 
həqiqətləri dünya ictimaiyyətinə 
çatdırmaq üçün müəyyən işlər 
görülmüşdür. Lakin bu sahədə hələ 
qarşıda görüləsi işlərimiz çoxdur” 
söyləyən ulu öndərin imzaladığı  
Azərbaycanlıların soyqırımı haq-
qında” fərman, Xocalı faciəsinin 
ildönümləri münasibətilə Prezident 
İlham Əliyevin iştirakı ilə keçirilən 
aksiyalar daşnakların dövlətimizə və 
xalqımıza qarşı işğalçılıq və soyqırımı 
cinayətlərinin açıqlanması baxımın-
dan çox mühüm addımlardır.

Erməni cəlladlarına ən layiqli ca-
vab isə İkinci Qarabağ müharibəsində 
Azərbaycanın qazandığı Zəfər, 
Ermənistanın kapitulyasiya aktını 
imzalaması oldu.

Azər SÜLEYMANOV,  
Yeni Azərbaycan Partiyası Nəsimi 

rayon təşkilatının sədri

Son iki yüz ildə Azərbaycan tarixinə qanlı 
səhifələr, dəhşətli hadisələr kimi yazılmış 
1918-ci ilin martında ermənilərin törətdikləri 
soyqırımı bəşər sivilizasiyasına ləkə olan 
cinayətdir. Ulu öndər Heydər Əliyevin 
“Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında” 
1998-ci il 26 mart tarixli Fərmanı ilə soyqırı-
mı aktlarına siyasi-hüquqi qiymət verilməsi 
bu sahədə aparılan tədqiqatlara, həqiqətin 
üzə çıxarılması istiqamətində səylərin artı-
rılmasına təkan oldu. Azərbaycanlılara qarşı  
törədilmiş qətliam şəhidlərinin xatirəsi xalqı-
mız tərəfindən ehtiramla yad edilir.
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