
1 aprel 2022-ci il, cümə6
Mingəçevirdə Azərbaycanlıların soyqırımı 

gününə həsr edilmiş tədbir keçirildi
Dünən şəhər İcra Hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə Mingəçevir 

Şəhidlər xiyabanında ucaldılmış Soyqırımı abidəsi önündə  31 
Mart – Azərbaycanlıların soyqırım gününə həsr olunmuş izdihamlı 
tədbir keçirildi. Tədbirdə Mingəçevir Şəhər İcra Hakimiyyətinin 
başçısı İlham İsmayılov, aparatın məsul işçiləri, hüquq-mühafizə 
orqanlarının rəhbərləri, ictimai təşkilatların nümayəndələri, KİV 
təmsilçiləri, eləcə də, şəhər sakinləri iştirak edirdilər. Tədbirdə 
şəhidlərin ruhuna dualar oxundu, soyqırımı qurbanlarının xatirəsi 
yad edildi. 

Mingəçevir Şəhər İcra Hakimiyyətinin 
başçısı İlham İsmayılov tədbirdə geniş 
nitqlə çıxış etdi. Əvvəlcə torpaqları-
mızın bütövlüyü uğrunda şəhid olmuş 
vətən övladlarının xatirəsi bir dəqiqəlik 
sükutla yad edildi. İ.İsmayılov çıxı-
şı zamanı qeyd etdi ki, son iki əsrdə 
Qafqazda azərbaycanlılara qarşı 
məqsədyönlü şəkildə həyata keçi-
rilmiş etnik təmizləmə və soyqırımı 
siyasəti nəticəsində xalqımız ağır 
məhrumiyyətlərə və məşəqqətlərə 
məruz qalmışdır. XX əsrin əvvəllərində 
ermənilər təkcə bu gün Ermənistan 
adlanan ərazidə deyil, Bakı quberni-
yasının Bakı, Şamaxı, Quba, Göyçay  
qəzalarında, Qarabağda, Zəngəzurda, 
Naxçıvanda da vaxtaşırı xalqımıza 
qarşı qırğınlar, talanlar, yanğınlar, 
terror və digər zorakılıq aktları  həyata 
keçirmişlər. Erməni faşistləri bu 
ərazilərdə on minlərlə dinc azərbaycanlı 
əhalini – qadını, uşağı, qocanı yalnız 
milli mənsubiyyətlərinə görə vəhşicəsinə 
qətlə  yetirmiş, yaşayış yerlərini talan 
edərək yandırıb viran qoymuş, xal-
qımızın milli mədəniyyət abidələrini, 
məscidləri dağıtmış və yandırmışlar.

Qeyd olundu ki, XIX əsrin 
əvvəllərindən başlayaraq erməniləri 
tarixi Azərbaycan torpaqlarında kütləvi 
şəkildə məskunlaşdırmağa başlamış, 
azərbaycanlılar öz qədim torpaqların-
dan, ata-baba yurdlarından qovulmuş, 
məqsədyönlü şəkildə onların deportasi-
yası həyata keçirilmişdir.

Ötən əsrdə dörd dəfə – 1905 – 
1906, 1918 – 1920, 1948 – 1953 və 
1988 – 1994-cü illərdə ermənilərin 
azərbaycanlılara qarşı törətdikləri soyqı-
rımı və deportasiya siyasəti özünü Dağ-
lıq Qarabağla bağlı məlum hadisələrdə 
də göstərdi.  

İcra Hakimiyyətinin başçısı qeyd etdi 
ki, ötən əsrin əvvəllərindən başlaya-
raq ermənilərin azərbaycanlılara qarşı 
həyata keçirdikləri aramsız soyqırım və 
deportasiya siyasəti 1918-1920-ci illərdə 
xüsusən genişlənmiş və Azərbaycan  
xalqının yer üzündən tam silmək kimi 
iyrənc niyyətlərini bütün çılpaqlığı ilə üzə 
çıxarmışdır. 

Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş 
bütün soyqırım faciələrini aşkar bəyan 

etmək məqsədilə ümummilli lider 
Heydər Əliyevin 26 mart 1998-ci il 
“Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında” 
Fərmanı ilə 31 mart Azərbaycanlıların 
soyqırımı günü elan edilmişdir. Bu tarixi 
fərmandan sonra əsrlər boyu başı-
mıza açılmış, lakin məqsədli şəkildə 
ört-basdır edilmiş qanlı soyqırım və 
deportasiya hadisələrinin əsil mahiyyəti 
tarixçilər, arxivşünaslar tərəfindən tədqiq 
edilmiş, gizlinlərə aydınlıq gətirilməyə 
başlanmışdır.

1998-ci ildən bəri respublikamızda 
31 mart hər il Azərbaycanlıların soyqırı-
mı günü kimi dövlət səviyyəsində qeyd 
edilir. Bu hadisələri, onların dərslərini 
unutmağa haqqımız yoxdur.

İ.İsmayılov qeyd etdi ki, Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti cənab İlham 
Əliyevin  rəhbərliyi altında 2020-ci ildə 
30 ilə yaxın müddətdə işğal altında 
olan torpaqlarımız şanlı ordumuzun 

qalibiyyəti ilə azad olundu, sərhədlərimiz 
bərpa edildi. 2020-ci il Azərbaycan 
tarixinə zəfər ili kimi daxil oldu. 44 
gün davam edən müharibədə Füzuli, 
Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı, Şuşa, 
Ağdam, Kəlbəcər, Laçın rayonları, 
Xocavənd və Xocalı rayonlarının bir 
hissəsi azad olundu. Xocalı, Xankəndi 
şəhərləri, Xocavənd və Ağdərə rayon-
larının bir hissəsi hazırda sülhməramlı 

qüvvələrin nəzarətindədir. Orada 
vaxtilə yaşayan soydaşlarımızın həmin 
ərazilərə qaytarılması üçün işlər gedir. 
Əminəm ki, ölkə Prezidenti cənab İlham 
Əliyevin apardığı diplomatik danışıqlar 
nəticəsində soydaşlarımız öz doğma 
yurdlarına qayıdacaqlar. O günlər uzaq-
da deyil. 

Tədbirdə Mingəçevir Dövlət Univer-
sitetinin dekan müavini, filologiya elmləri 
doktoru Flora Namazova, MDU-nun baş 
müəllimi Tahirə Həsənova, 17 nömrəli tam 
orta məktəbin direktoru Ceyhun Atayev çı-
xış edərək 31 mart Azərbaycanlıların Soy-
qırımı günü ilə bağlı fikirlərini bölüşdülər. 

Sonda tədbir iştirakçıları Şəhidlər 
xiyabanında ucaldılmış Soyqırım abidəsi 
önünə gül dəstələri düzdülər. 

İlqar HƏSƏNOV,  
“Xalq qəzeti”nin  

bölgə müxbiri

Suqovuşan və Talışdakı Alban məbədlərində  
soyqırımı qurbanlarının xatirəsi yad olunub

Tərtər rayonunun işğaldan 
azad olunan Suqovuşan 
qəsəbəsində və Talış kəndindəki 
– Alban məbədlərində 31 Mart  
Azərbaycanlıların Soyqırımı 
Günü ilə əlaqədar dini mərasim 
keçirilib.

AZƏRTAC-ın bölgə müxbiri xəbər 
verir ki, Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət 
Komitəsinin təşkilatçılığı ilə Alban-Udi 
xristian dini icmasının üzvlərinin və 
media nümayəndələrinin işğaldan azad 
edilmiş Suqovuşan qəsəbəsinə və Talış 
kəndinə səfəri təşkil edilib. İcma üzvləri 
Alban məbədlərini ziyarət edib, dini 
ayinlər həyata keçirib, soyqırımı qurban-
larının və respublikamızın ərazi bütöv-
lüyü uğrunda şəhid olanların ruhuna 
dualar oxuyublar.

Alban-Udi xristian dini icmasının 
sədr müavini Rafik Danakari jurnalistlərə 
müsahibəsində deyib: “Biz bu gün 31 
Mart – Azərbaycanlıların Soyqırımı 
Günü ilə əlaqədar Talış kəndində və 
Suqovuşan qəsəbəsində olan məbədləri 
ziyarət etdik, şamlar yandırdıq, dualar 
oxuduq. Şəhidlərin ruhu şad olsun. Bizi 
yaradan Allaha dua etdik ki, Azərbaycan 
torpağında müharibə olmasın. Bu gün 

biz şadıq ki, bu bölgələrə gələ bilirik, 
qədim Alban kilsə və monastırlarını 
ziyarət edə bilirik. Buna görə, şanlı 
Ordumuza və Müzəffər Ali Baş Koman-
danımız Prezident İlham Əliyevə dərin 
minnətdarlığımızı bildiririk”.

Rafik Danakari bildirib ki, ermənilər 
tərəfindən məbədlərdə saxtalaşdırma-

lar aparılsa da, Alban elementlərinin 
əksəriyyəti hələ də qalır. “Alban 
məbədində ermənilər tərəfindən 
edilən saxtalaşdırmaların şahidi olduq. 
Ancaq ermənilər istəklərinə nail ola 
bilməyiblər”, – deyə Alban-Udi xristian 
dini icmasının sədr müavini vurğulayıb.

Beynəlxalq konfransın iştirakçıları Ağdamda 
minatəmizləmə əməliyyatları ilə tanış olublar

Humanitar Mina Fəaliyyəti və Davamlı İnkişaf 
Məqsədləri üzrə beynəlxalq konfransda iştirak 
edəcək heyət martın 31-də Ağdama səfər 
edib. AZƏRTAC-ın bölgə müxbiri xəbər verir 
ki, heyətin tərkibinə 30 ölkədən 120-yə yaxın 
nümayəndə daxildir.

Qonaqlar Ağdamın azad 
edilmiş hissəsində ANAMA-nın 
regional mobil düşərgəsinə 
baxış keçirib, dağıntılar və 
quruculuq işləri ilə, həmçinin 
minatəmizləmə əməliyyatı 
sahəsində proseslə tanış 
olublar. 

BMT və digər xari-
ci təşkilatlardan ibarət 
nümayəndə heyəti Pənahəli 
xanın Ağdam şəhərində 

yerləşən imarəti və İmarət 
stadionu ilə tanış olublar. Qa-
rabağ iqtisadi rayonuna daxil 
olan işğaldan azad olunmuş 
ərazilərdə Azərbaycan Res-
publikası Prezidentinin xüsusi 
nümayəndəliyinin əməkdaşı 
qonaqlara ermənilərin 
vəhşiliyinə məruz qalan tikili 
barədə məlumat verib. Bildirilib 
ki, erməni vandalizmi təkcə 
yaşayış yerlərindən deyil, 

Azərbaycanın tarixi 
abidələrindən də yan 
keçməyib.

Sonra nümayəndə 
heyəti Qarabağ iqtisa-
di rayonuna daxil olan 
işğaldan azad edilmiş 
ərazilərdə Azərbaycan 
Respublikası Pre-
zidentinin xüsusi 
nümayəndəliyinin 
qərargahında olub. 
Qonaqlara Ağdam 
şəhərinin Baş planı 
çərçivəsində həyata 

keçiriləcək quruculuq işləri 
barədə ətraflı məlumat 
verilib. Diqqətə çatdırılıb ki, 
Qafqazın Xirosiması kimi 
tanınan Ağdam regionun ən 
gözəl şəhərlərindən birinə 
çevriləcək, doğma yurdların-
dan 30 il ayrı qalmış insanla-
rın bu torpaqlara təhlükəsiz 
şəraitdə qayıdışı təmin 
ediləcək.

Səfərin sonunda qonaqlar 
Ağdam rayonu ərazisində 
ANAMA tərəfindən həyata 
keçirilən minatəmizləmə 
işləri ilə tanış olublar. 
Ermənilər tərəfindən işğal 
zamanı ərazinin minalarla 
çirkləndirilməsi barədə ətraflı 
məlumat verilib. 

ANAMA-nın 2 saylı 
təmizləmə qrupunun meneceri 
Ehtiram Cəfərov bildirib ki, 44 
günlük Zəfər yürüşü zamanı 
azad edilən ərazilərdə ANAMA 
tərəfindən minatəmizləmə işləri 
davam etdirilir. Əvvəlcə inf-
rastruktur layihələrinin həyata 
keçiriləcəyi ərazilər təmizlənir. 
Həmçinin küçələr və yaşayış 
məntəqələrində, məktəb və 
xəstəxanaların, nümayəndiliyin 
yerləşdiyi, eləcə də ANAMA-
nın düşərgəsi olan sahələrdə, 
tarixi abidələrin ətraflarında 
təmizləmə işləri yerinə yetirilir. 
Hazırda Ağdam-Bərdə dəmir 
yolunun və Bərdə-Ağdam-
Füzuli avtomobil yolunun keç-
diyi ərazilərdə bu işlər davam 
etdirilir.

Vurğulanıb ki, pilotsuz uçuş 
aparatlarının tətbiqindən sonra 
minalı ərazilərdə əməliyyat 
işləri daha rahatlıqla aparılır. 
Çünki pilotsuz uçuş aparat-
larında quraşdırılan cihazlar 
minalı əraziləri müəyyən 
edir. Həmin ərazidəki mina 
sahəsinin xəritəsini aşkarlayır.

Qeyd edək ki, aprelin 
1-də Bakıda Humanitar Mina 
Fəaliyyəti və Davamlı İnkişaf 
Məqsədləri üzrə beynəlxalq 
konfrans keçiriləcək.

Şuşa şəhəri 
2023-cü il üçün 
“Türk dünyasının 
mədəniyyət paytaxtı” 
seçilib.

Bu barədə qərar 
Beynəlxalq Türk 
Mədəniyyəti Təşkilatına 
(TÜRKSOY) üzv ölkələrin 
Mədəniyyət Nazirlərinin 
Daimi Şurasının Türkiyənin 
Bursa şəhərində keçirilən 
iclasında qəbul olunub.

Sabir ŞAHTAXTI, 
Səadət HAKIYEVA, 

AZƏRTAC-ın müxbirləri
Bursa

Quba Soyqırımı Memorial Kompleksində 
azərbaycanlıların soyqırımına  

həsr edilən foto və kitab sərgisi açılıb

Azərbaycanlıların soyqırımının 104-cü ildönümü ilə bağlı martın 
31-də Quba Soyqırımı Memorial Kompleksində anım mərasimi  
keçirilib. 

AZƏRTAC-ın bölgə müxbiri xəbər 
verir ki, Mədəniyyət Nazirliyi yanında 
Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və 
Bərpası üzrə Dövlət Xidməti tərəfindən 
təşkil olunan tədbirdə dövlət və hökumət 
rəsmiləri, Milli Məclisin deputatları, dip-
lomatik korpusun və dini konfessiyaların 
nümayəndələri iştirak ediblər.

Mərasim iştirakçıları əvvəlcə ümum-
milli lider Heydər Əliyevin Quba şəhərinin 
mərkəzində ucaldılmış abidəsi önünə gül 
dəstələri düzüblər.

Sonra Quba Soyqırımı Memorial 
Kompleksinin ərazisində soyqırımı 
qurbanlarının xatirəsinə ucaldılan abidə 
ziyarət olunub, soyqırımı qurbanlarının 
xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla anılıb, ruhla-
rına dualar oxunub.

Mərasim iştirakçıları Quba Soyqı-
rımı Memorial Kompleksində 31 Mart 
– Azərbaycanlıların Soyqırımı Gününə 
həsr edilən foto və kitab sərgisi ilə tanış 
olublar. 

Tədbirin açılışında Quba Uşaq Musiqi 
məktəbinin şagirdlərindən ibarət xorun 
ifası dinlənilib.

Mədəniyyət Nazirliyinin yanında 
Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və 
Bərpası üzrə Dövlət Xidmətinin rəisi 
Azad Cəfərli ermənilərin zaman-za-
man azərbaycanlılara qarşı törətdiyi 
bəşəri cinayətlərdən danışıb. Bildirib 
ki, ermənilərin soyqırımı cinayətləri 
təkcə dinc insanları qətlə yetirməklə 
məhdudlaşmayıb. Mənfur qonşuları-
mız Azərbaycan xalqının əsrləri boyu 
yaratdığı mədəni irs nümunələrinə qənim 
kəsiliblər. Soyqırımı hadisəsi zama-
nı bir çox qədim binalar, o cümlədən, 
Azərbaycan memarlığının incilərindən 
sayılan İsmailiyyə binası, "Kaspi” 
qəzetinin redaksiyası və mətbəəsi, 
ziyarətgahlar top atəşinə tutularaq da-
ğıdılıb, Cümə və Təzəpir məscidlərinin 
minarələri ağır zədə alıb.

Vurğulanıb ki, Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyəti hökuməti tərəfindən 
ermənilərin törətdikləri bu soyqırımı 
cinayətinin araşdırılması məqsədilə 
Fövqəladə İstintaq Komissiyası yaradılıb. 
Lakin 1920-ci ildə Xalq Cümhuriyyətinin 
süqutu ilə bu proses dayandırılıb, 
baş verənlərin sonadək araşdırılması 
və hadisələrə müvafiq siyasi-hüquqi 
qiymət verilməsinin qarşısı alınıb. Yalnız 
80 il sonra – 1998-ci il martın 26-da 
ulu öndər Heydər Əliyevin imzaladığı 
“Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında” 
Fərmanla həmin dəhşətli hadisələrə 
adekvat siyasi qiymət verilib və 31 mart 

“Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü” elan 
edilib.

Azad Cəfərli, həmçinin işğaldan azad 
olunmuş ərazilərdə yerləşən mədəni irs 
nümunələrinə qarşı Ermənistan Res-
publikası tərəfindən həyata keçirilmiş 
cinayətlərdən danışıb. Bildirib ki, azad 
olunmuş ərazilərdə indiyədək aparılmış 
ilkin monitorinqlər zamanı dövlət qey-
diyyatında olan 403 tarix-mədəniyyət 
abidəsinə baxış keçirilib. Bundan əlavə, 

həmin ərazilərdə yerləşən dövlət qey-
diyyatında olmayan tarixi, memarlıq, 
arxeoloji əlamət daşıyan 162 obyektin 
(yeni aşkar olunmuş abidə) monitorinqi 
aparılıb. Monitorinqlər nəticəsində baxış 
keçirilən tarix-mədəniyyət abidələrinin və 
tarixi, memarlıq, arxeoloji əlamət daşı-
yan obyektlərin əksəriyyətinin işğalçılar 
tərəfindən tamamilə dağıdılaraq yalnız 
qalıqlarının qaldığı, müdaxilələrin olun-
duğu və vandalizmə məruz qaldığı  aşkar 
edilib. Monitorinqlər ilə bağlı məlumatlar 
Şuşa, Cəbrayıl, Füzuli, Zəngilan, 
Xocavənd, Qubadlı, Ağdam, Tərtər, La-
çın və Kəlbəcər rayonlarını əhatə edir.

Qeyd edilib ki, işğaldan azad olun-
muş ərazilərdə məscidlər, mədrəsələr, 
körpülər, məbədlər nəinki dağıdılmış, 
eyni zamanda bir çox hallarda təyinatına 
uyğun olmayan şəkildə istifadə olunaraq 
xalqımızın milli mənəvi dəyərləri təhqir 
edilib.

Quba Rayon İcra Hakimiyyətinin 
başçısı Ziyəddin Əliyev bildirib ki, 2007-ci 
ildə Quba şəhərində aparılan tikinti işləri 
zamanı kütləvi məzarlığın aşkar olun-

ması ermənilərin xalqımıza qarşı həyata 
keçirdiyi mart soyqırımının dəhşətlərini 
bir daha ortaya çıxarıb. Əldə olunan 
maddi sübutlar və sənədlər 1918-ci ilin 
mart-aprel aylarında və sonrakı dövrlərdə 
erməni millətçilərinin törətdikləri qanlı 
aksiyaların coğrafiyasının daha geniş və 
faciə qurbanlarının sayının qat-qat çox 
olduğu sübuta yetirilib.

Erməni millətçilərinin cinayətkar 
əməllərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırıl-
ması, Azərbaycan xalqının milli yaddaşı-
nın qorunması və soyqırımı qurbanlarının 
xatirəsinin əbədiləşdirilməsi məqsədilə 
Prezident İlham Əliyevin 2009-cu il 

oktyabrın 30-da imzaladığı müvafiq 
Sərəncama əsasən, Heydər Əliyev Fon-
dunun dəstəyi ilə Quba şəhərində Soy-
qırımı Memorial Kompleksi inşa edilib. 
2013-cü il sentyabrın 18-də dövlətimizin 
başçısı İlham Əliyevin və birinci xanım 
Mehriban Əliyevanın iştirakı ilə bu kom-
pleksin açılışı olub.

AMEA-nın Arxeologiya, Etnoqrafi-
ya və Antropologiya İnstitutunun baş 
direktoru Abbas Seyidov vurğulayıb ki, 
erməni millətçiləri 1918-ci ilin mart-aprel 
aylarında Bakı şəhərində, habelə Bakı 
quberniyasına daxil olan digər şəhər 
və qəzalarda on minlərlə dinc sakini 
məhz etnik və dini mənsubiyyətinə görə 
qətlə yetirib. Azərbaycanın Qarabağ, 
Zəngəzur, Naxçıvan, Şirvan, İrəvan 
və digər bölgələrində kütləvi qətllər, 
talanlar və etnik təmizləmələr həyata 
keçirən düşmənin bu vandalizm əməlləri 
nəticəsində yüzlərlə yaşayış məntəqəsi 
dağıdılıb, mədəniyyət abidələri, məscid 
və qəbiristanlıqlar yerlə-yeksan edilib.

Tədbirin sonunda azərbaycanlıların 
soyqırımına həsr olunmuş sənədli filmin 
nümayişi olub.

Şuşa şəhəri “Türk dünyasının 
mədəniyyət paytaxtı” seçilib
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