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 Artıq 24 ildir ki, 31 mart –
Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü 
kimi rəsmən qeyd olunur. Ümummilli 
lider Heydər Əliyevin 26 mart 1998-ci 
il tarixli “Azərbaycanlıların soyqırımı 
haqqında” Fərmanı, o fərman əsasında 
hər il martın 31-nin soyqırımı günü 
olaraq qeyd edilməsi tarix şüurumuzu 
yenidən səfərbər edərək, diqqətimizi 
həqiqətlərimizə köklədi. Bu fərman 26 
fevral – Xocalı soyqırımının, Qaradağ-
lı, Ağdaban, Bağanis-Ayrım soyqırım 
aktlarının təsadüf olmadığını bir daha 
göstərdi, dünyaya önəmli ismarıc oldu. 
Fərman təsdiq etdi ki, azərbaycanlılara 
qarşı düşünülmüş, məqsədyönlü 
və mərhələli soyqırım aktları, köçə 
məcburetmə, didərgin salma, imkanlar-
dan məhrumetmə siyasəti yürüdülüb. Bu 
bədxah, mərhələli siyasətin qarşısı öz 

tarixini öyrənmək, ona yiyə durmaqla, 
müstəqil dövlətçiliyi inkişaf etdirməklə, 
xalq–dövlət birliyi, düzgün aparılan xa-
rici və daxili siyasət, güclü iqtisadiyyat, 
güclü Silahlı Qüvvələrlə alına bilərdi. 
Belə də oldu! 

 Ötən yüzilliyin əvvəllərində də, son-
larında da azərbaycanlılara qarşı soy-
rıqım aktları törədilib. Azərbaycanlıların 
soyqırımı nəyə xidmət edirdi? Cavab 
aydındır: ermənilərin və havadarlarının 
ermənilər üçün tarixdə ilk dövlət yarat-
maq, onu qorumaq, böyütmək, Qafqa-
zın “jandarmı” halına gətirmək. “Böyük 
Ermənistan” xülyasını gerçəkləşdirmə 
planının tərkib hissəsi olan soyqırımlar, 
işğallar, dağıntılar, mənimsəmələr... bizi 
inkişafdan geri salsa da, erməniləri də 
xoşbəxt etmədi. Dünya erməniliyi tarixin 
müxtəlif mərhələlərində mifik “böyük 
Ermənistan” ideyasını gerçəkləşdirmək 
məqsədi ilə əllərindən, ağıllarından, 
kirli ruhlarından gələn nə vardısa 
əsirgəmədi. Biz soyqırım aktlarından 
danışarkən ermənilərin yalnız olmadı-
ğını vurğulayırıq. 1918-ci ilin mart-aprel 
aylarında xüsusi qəddarlıqla törədilmiş 
kütləvi qırğınlar o vaxtkı Bakı Sovetinin 
mandatı altında fəaliyyət göstərən daş-
nak-bolşevik silahlı dəstələri tərəfindən 
törədilib. 1991-ci ildə törədilən soyqırım 
aktları Sovet ordusu və erməni silahlı 
dəstələri tərəfindən, 26 fevral 1992-
ci ildəki Xocalı soyqırımı bəlli 366-cı 
motoatıcı alayla Ermənistan silahlı 
qüvvələrinin ortaq işi olaraq icra edilib. 
Necə deyərlər, tarix dəyişmiş, öldürən 
və öldürülən tərəflər dəyişməmişdir...

31 mart, 26 fevral tarixlərinin 
dövlət tədbirləri ilə qeyd olunması, 
“Xocalıya ədalət!” beynəlxalq kampa-
niyasının icrası bir tərəfdən, ölkəmizin 
multikulturalizmə, sivilizasiyalar və 
mədəniyyətlərarası dialoqa verdiyi 
töhfələr, digər tərəfdən beynəlxalq 
ictimai fikrə həqiqətlərin intellektual və 
davamlı şəkildə ötürülməsi baxımın-
dan səciyyəvidir. Bu səciyyə fonunda 
44 günlük Vətən müharibəsində əldə 
etdiyimiz tarixi Zəfər, necə deyərlər, 
tamamlayıcı hadisə oldu. Müzəffər 
Silahlı Qüvvələrimiz öz Ali Baş Koman-
danının rəhbərliyi, dövlət – xalq birliyinin 
təntənəsi ilə xalqımızın qürurunu bərpa 
etdi. Bu Zəfər, bu qürur bizə çox lazım 
idi. Bu Zəfərsiz, bu qürursuz olmazdı. 

Zəfərə qədər bizi ümid yaşadırdı. Bu 
Zəfər, bu qürur bizi özümüzə qaytardı, 
özümüzə inandırdı. Bizim qürurumuz 
ədalət hissimizi korlamır. Biz uğursuz 
dövlətin və dövlətqurma sənətindən 
nəsibini almamış ermənilərin saxta, 
keçici “qalib ədası” ilə öz qürurumu-
zu qarışdırmırıq. Təbii, müharibədə 
qızıl ləyaqət göstərən xalqımız, sülh 
quruculuğunda da ləyaqət göstərir. 
Azərbaycanın dövlət başçısının de-
diyi kimi: “Sözümüz imzamız qədər 
etibarlıdır”! Biz 44 günlük Vətən 
müharibəsindən sonrakı dönəmdə qarşı 
tərəfdən “imzamız da sözümüz qədər 
etibarsızıdır” tərpənişini gördük. Amma 
onlar bir həqiqətə kordur: Azərbaycan 
öncəki Azərbaycan deyil! Bu ölkə, bu 
xalqla yalan, xof, qorxu, oyun dili, üslu-
bu ilə danışa, davrana bilməyəcəklər! 

Ya ədalətə boyun əyəcəklər, ya dəf olub 
gedəcəklər.

 Bəli, tarixdəki ilk erməni dövləti 
böyük günahlar edilərək və qan-qada 
ilə qurulduğundandır ki, o vaxtdan 
indiyədək uğursuz dövlət olaraq qalıb. 
Sual oluna bilər ki, bəs bizim planımız, 
dirənişimiz, müqavimətimiz olmayıbmı 
heç? Biz öncə müstəqil dövlətçiliyimizi 
itirmiş, onun ağrılarını yaşamışıq. 
Sonra isə milli dövlətçiliyimizin ömrü 
qısa olub. Biz başqalarını da özümüz 
kimi xoşməramlı sanmışıq, tez aldan-
mışıq. “Difahi” hərəkatını, vətəncanlı 
dədələrimizi unutmamışıq, əlbəttə. 
Ancaq daha böyük səfərbərliklərə, 
gizli, yaxud açıq fəaliyyətlərə ehtiyac 
olduğu dönəmlərdə gizlimiz gizli, açıq 
siyasətimiz açıq aparılmadı... Öncə 
ümmətçilik, sonra beynəlmiləlçilik 
xumarı milli dövlət şüurumuzu 
bəsləməmişdir…

Ermənilərin isə dövləti olmayıb 
və tarixdəki ilk erməni dövlətini 
qurmaq üçün kiminlə, necə, harada 
olsa işbirliyinə gedib. İlk dövlətlərini 
qurmaq üçün nələrini desən verən, 
nə desən edən bir zehniyyətdən 
danışırıq... Yəni, dövlətsizlik dünya 
erməniliyini səfərbər edərkən, biz 
sanki min illər boyu dövlət və dövlətlər 
dövləti qurmaqdan arxayınlaşmış, 
belə demək olarsa, yorulmuşduq... 
Bax, tarixdə üzləşdiyimiz ən böyük 
faciələrimiz o keçid dönəmlərində, 
üstəlik, aldanış və arxayınçılıqdan baş 
verdi. Aldanan varsa, aldadan tapılacaq, 
arxayınlaşan varsa, üzərinə yürüyən 
çıxacaq meydana. Bizim coğrafiyada 
arxayınlaşmaq, aldanış içində olmaq 
heç olmaz! Çox şükür, o ziyanlı 
dəftərləri bir yolluq qapatmışıq! 

Ümummilli liderin 1998-ci il martın 
26-da imzaladığı “Azərbaycanlıların 
soyqırımı haqqında” Fərmanda yazılır: 
“Azərbaycanın XIX-XX əsrlərdə baş 
verən bütün faciələri torpaqlarının zəbti 
ilə müşayiət olunaraq, ermənilərin 
azərbaycanlılara qarşı düşünülmüş, 
planlı surətdə həyata keçirdiyi soyqırımı 
siyasətinin ayrı-ayrı mərhələlərini təşkil 
etmişdir. Bu hadisələrin yalnız birinə 
– 1918-ci il mart soyqırımına siyasi 
qiymət vermək cəhdi göstərilmişdir. 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 
varisi kimi Azərbaycan Respublikası 

bu gün onun axıra qədər həyata keçirə 
bilmədiyi qərarların məntiqi davamı 
olaraq soyqırımı hadisələrinə siyasi 
qiymət vermək borcunu tarixin hökmü 
kimi qəbul edir”.

 Bir il sonra (30 mart 1999-cu ildə) 
isə həmin fərmanın icrasının ardıcıl və 
mütəşəkkil şəkildə həyata keçirilməsi ilə 
bağlı Tədbirlər planı təsdiq edilib. Əgər 
həmin fərman Azərbaycan xalqına qarşı 
törədilmiş bütün soyqırım faciələrini 
qeyd etmək məqsədinə xidmət edirdisə, 
Prezident İlham Əliyevin 2018-ci il 
yanvarın 18-də imzaladığı “1918-ci il 
Azərbaycanlıların soyqırımının 100 illiyi 
haqqında” Sərəncamı erməni-bolşevik 
silahlı dəstələrinin Azərbaycanlılara 
qarşı törətdiyi bəşəri cinayətlər barədə 
həqiqətlərin ölkə və dünya ictimaiyyətinə 
daha dolğun çatdırılması məqsədinə 
xidmət edirdi.

2007-ci ildə isə Qubada kütləvi 
məzarlıq aşkarlandı. 30 dekabr 2009-cu 
ildə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 
erməni millətçilərinin Azərbaycana qarşı 
ərazi iddialarını və təcavüz siyasətini, 
qanlı cinayətlərini dünya ictimaiyyətinə 
çatdırmaq, gələcək nəsillərin milli 
yaddaşını qorumaq və soyqırım 
qurbanlarının xatirəsini əbədiləşdirmək 
məqsədi ilə Quba şəhərində “Soyqırım 
Memorial Kompleksi”nin yaradılması 
haqqında sərəncam imzaladı. 18 
sentyabr 2013-cü ildə Memorial 
Kompleksin açılışı oldu. Artıq ora bizim 
və bütün ədalətli insanların ziyarət yeri, 
həqiqət abidəsi, ehtiram ocağıdır...

Beləliklə, 1998-ci və 2009-cu 
ildə imzalanmış sənədlər bir-birini 
tamamlayan, tarixi irsimizə, dövlət 
ləyaqətimizə, şəhidlərin əziz ruhuna 
ehtiramın ifadəsidir.

Qarabağda, Şərqi Zəngəzurda 
tarixi zəfərdən sonra ermənilərin 
və havadarlarının törətdiyi çoxsaylı 
vandallıqlar gün üzünə çıxarıldı, 
dağıdılmış qəbristanlıqlar, içi boşaldılmış 
məzarlar çəkildi, görüntüləndi, faktların 
qeydiyyatı aparıldı, kütləvi məzarlıqlar 
aşkar edildi... elə builki martın son 
günlərində Azərbaycan mediasında belə 
bir informasiya yayıldı: “Azərbaycan 
Ordusunun hərbçiləri Fərrux kəndi 
ərazisindəki mövqelərdə qazıntı 
işləri apararkən insan qalıqları aşkar 
edilib. Aşkarlanan qalıqlar I Qarabağ 
müharibəsində Fərrux yüksəkliyi və eyni 
adlı kənd uğrunda gedən döyüşlərdə 
şəhid olmuş şəxs və ya şəxslərə aiddir. 
Faktla bağlı müvafiq araşdırma və 
dəqiqləşmələr aparılır”...

Axtaracağıq, arayacağıq. 
Unutmayacağıq, unutdurmayacağıq. – 
Aramağı, unutmamağı sevdiyimiz üçün 
deyil, axtara bilmədyimiz, unutdurulmuş 
illərdən sonra bizə təkrar yaşadılmışlar 
üçün!.. Bir daha əsla bizimlə istədikləri 
kimi davrana bilməyəcəklər! Bəli, o 
dəftərlər qapandı, yeni dəftərlərin 
səhifələrinə ilk və son sözləri biz yazırıq!

İtkinlərimizi tapacaq, anaların 
gözünü yollardan yığacağıq, Xocalıda, 
Xankəndidə müqəddəs bayrağımızı 
ucaldacağıq, bizə vurduqları maddi, 
mənəvi ziyana görə işğalçılara təzminat 
ödədəcəyik, Azərbaycanın dəmir yolları, 
torpaq yolları, hava yolları, su yolları 
tıxanmışlıqlardan qurtulacaq, xalqımıza, 
insanlığa, mədəniyyətə xidmət edəcək. 
Addım-addım, qatar-qatar, təyyarə-
təyyarə, ürək-ürək... irəlilədikcə 
düşmənin vandallıq zehniyyətini 
qaranlıqlara, gedərgəlməzlərə 
göndərmiş olacağıq!

Yuxarıda belə bir cümlə işlətdik: 
“qətl edilən günahsız insanların qanı bu 
soyqırım aktlarına göstəriş verən və onu 
icra edənlərin üzərində əbədi ləkədir”. 
Bu cümləni bir Zəfərdən öncə demək 
vardı, bir də indi. İndi cümlələr çiçək 
açır, sözlər ətir saçır. Zəfər sözümüzün 
iqlimini dəyişdirib!

Şəhidlərimizin ruhu şad olsun! 
Dövlətimiz zaval görməsin!

Əkbər QOŞALI

Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyev aprelin 4-də İtkin 
düşmüş şəxslər üzrə Beynəlxalq 
Komissiyanın baş direktoru xanım 
Katrin Bombergeri qəbul edərkən, 
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 diqqətə çatdırıb. 
Dövlətimizin başçısı daha sonra 
Azərbaycanın humanitar xarakter 
daşıyan bu məsələ ilə bağlı 
dəfələrlə işğalçı ölkəyə müraciət 
etməsinə baxmayaraq, qəsbkarın 
konstruktiv əməkdaşlıq və xoş 
niyyət nümayiş etdirmədiyini 
xatırladıb. 

Prezident İlham Əliyev bu yaxınlarda 
Xocavəndin Edilli kəndində kütləvi 
məzarlığın müəyyənləşdirildiyini, orada 
qazıntı işləri aparılaraq basdırılmış 
şəxslərin qalıqlarının aşkara çıxarıldığını 
və bu qalıqların DNT analiz təyinatlı 
laborator müayinələrə təqdim edildiyini 
vurğulayıb. Ölkə rəhbəri, həmçinin itkin 
düşmüş şəxslərin taleyinin daim dövlətin 
gündəliyində olduğunu, bunun Avropa 
İttifaqı və digər beynəlxalq təsisatlarla 
da müzakirə edildiyini bildirib.

Azərbaycanda bu sahədə texniki 
imkanların genişləndirildiyini qeyd 
edən ölkə rəhbəri respublikamızda yeni 
modul laboratoriyaların qurulduğunu, 
xüsusi dron uçuş aparatlarının və digər 
ləvazimatların alındığını, cəlb olunan 
mütəxəssislərin peşə qabiliyyətlərinin 
artırıldığını diqqətə çatdırıb. Dövlətimizin 
başçısı, eyni zamanda, İtkin düşmüş 
şəxslər üzrə Beynəlxalq Komissiyanın 
təcrübəsinin və imkanlarının 
respublikamız üçün zəruri önəm 
daşıdığını, bu komissiyanın dünyanın 
müxtəlif ölkələrində uğurla fəaliyyət 
göstərdiyini qeyd edib. 

Prezident İlham Əliyev aprelin 
4-də Avropa Şurasının Baş katibi 
xanım Mariya Peyçinoviç Buriçin 
rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini 
qəbul edərkən də, bu barədə fikirlərini 

bölüşüb. Dövlətimizin başçısı 
Birinci Ermənistan-Azərbaycan 
müharibəsindən etibarən çoxsayda 
soydaşımızın itkin düşdüyünü 
xatırladaraq, onların taleyinin 
müəyyənləşdirilməsi üçün Ermənistan 
tərəfindən kütləvi məzarlıqların yerləri 
haqqında məlumatın verilməsinin 
vacibliyini vurğulayıb. 

Ermənistan tərəfindən Birinci 
Qarabağ müharibəsi dövründə törədilən 
vəhşiliyin – çox sayda soydaşımızın 
işgəncələrlə öldürülərək kütləvi 
məzarlıqlarda basdırıldığı 30 ilə 
yaxın müddətdə işğal altındakı tarixi 
torpaqlarımız azad olunduqdan sonra 
üzə çıxıb. Azərbaycan Respublikası 
Hərbi Prokurorluğu Dövlət Təhlükəsizliyi 
Xidməti, Əsir və itkin düşmüş, girov 
götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar 
Dövlət Komissiyası, Beynəlxalq 
Qızıl Xaç Komitəsi və digər müvafiq 
qurumların nümayəndələri ilə birlikdə 
Şuşa rayonunun Daşaltı, Xocavəndin 
Edilli, Ağdamın Sırxavənd, eləcə də 
Xocalı rayonunun Fərrux kəndləri və 
digər ərazilərdə aparılan müvafiq axtarış 
tədbirləri nəticəsində aşkarlanan kütləvi 
məzarlıqlardan Birinci Ermənistan-
Azərbaycan müharibəsi dövründə itkin 
düşən şəxslərə məxsus olması ehtimal 
olunan xeyli sayda insan meyitinin 
qalıqları eksqumasiya edilib, həmin 
meyit qalıqları ilə bağlı məhkəmə-tibbi 
və molekulyar-genetik ekspertizaları 
aparılaraq, icraya yönəldilib, habelə 
digər zəruri hərəkətlər yerinə yetirilib.

Birinci Qarabağ savaşı dövründə 
ermənilər tərəfindən azərbaycanlıların 
kütləvi qətliamı həyata keçirilib. Təkcə 

tarixə Xocalı soyqırımı kimi həkk olunan 
qanlı faciədə dinc əhalidən 613 nəfər, 
o cümlədən 63 uşaq, 106 qadın, 70 
qoca xüsusi amansızlıqla, işgəncələrlə 
öldürülüb, hamilə qadınların qarınları 
süngü ilə deşik-deşik edilib. Xocalı 
soyqırımından sonra şəhər dağıdılıb, 
mülki əhalinin isə daşınar əmlakı talan 
olunub. 

Vətən savaşında əldə edilən qələbə 
ilə azad olunan torpaqlarımızda Birinci 
Qarabağ müharibəsində törədilmiş 
silsilə qətllər, qırğınlar, soyqırımlar bu 
gün üzə çıxarılan kütləvi məzarlıqlarla 
aşkarlanır. Bu, həm də ermənilərin 
azərbaycanlılara qarşı bəslədiyi 
maniakal patoloji hisslərin nə qədər 
dəhşətli olduğundan xəbər verir. 

Əsir və itkin düşmüş, girov 
götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar 
Dövlət Komissiyasında 2022-ci il 
yanvarın 1-nə olan məlumata əsasən, 
Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi 
təcavüzü nəticəsində, Birinci Qarabağ 
müharibəsində itkin düşmüş şəxs kimi 
qeydiyyata alınan 3890 nəfərdən 3171-i 
hərbçi, 719-u mülki şəxsdir. Mülki 
şəxslərdən 71 nəfəri yetkinlik yaşına 
çatmamış uşaq, 267 nəfəri qadın, 326 
nəfəri yaşlı adamdır. Ermənistan bu 
şəxslərin saxlanılması faktını beynəlxalq 
təşkilatlardan gizlədərək, onların sonrakı 
taleyi barədə indiyə kimi məlumat 
vermir.

Yeri gəlmişkən, Azərbaycanın 
yaşayış məntəqələri işğal edilərkən, 
Ermənistan silahlı qüvvələrinin və 
terrorçu birləşmələrin əsas məqsədi 
daha çox mülki əhali olub. Bu, əsir-
girovluqdan azad olunmuş şəxslərlə 
bağlı statistik məlumatlarda da öz 
təsdiqini tapıb. 

Ekspertlərin sözlərinə görə, 
Ermənistan tərəfindən də qəbul 
edilən həm III, həm də IV Cenevrə 

konvensiyalarının 3-cü maddəsi 
mülki əhalinin girov götürülməsini 
qadağan edir. Amma faktlar işğalçının 
münaqişə dövründə bu prinsipi qəsdən 
pozduğunu, mülki əhalini məqsədyönlü 
olaraq girov götürərək uzun müddət 
saxladığını göstərir. 

Qeyd edək ki, 1102 mülki soydaşımız 
uzun müddət girovluqda ağır 
işgəncələr altında, qeyri-insani şəraitdə 
saxlanıldıqdan sonra Azərbaycan 
tərəfinin çoxsaylı tələbi və aparılmış 
zəruri tədbirlər nəticəsində azad olunub. 
Təsadüfi deyil ki, Əsir və itkin düşmüş, 
girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar 
Dövlət Komissiyasının məlumatlarına 
əsasən, girov götürülmüş xeyli sayda 
vətəndaşımız ağır işgəncələrlə 
həyatdan məhrum edilib. 

Bu ilin fevralında Edilli kəndinin 
ərazisində ilkin qazıntı zamanı 6-7 
nəfərə aid meyit qalığı aşkarlanıb. Eyni 
zamanda, müəyyənləşdirilən meyit 
qalıqlarının kütləvi dəfn edilən şəxslərin 
bir hissəsinə aid olduğu təsdiqlənib. 
Hadisə şahidlərinin məlumatına görə, 
hərbi yük maşınında Edilli kəndinə 
gətirilən onlarla Azərbaycan hərbçisinə 
və yaşayış məntəqələrinin işğalı zamanı 
qətlə yetirilən mülki şəxslərə aid meyitlər 
azərbaycanlı əsir-girovların iştirakı ilə 
kütləvi məzarlıqlarda basdırılıb. 

Cari il martın 28-də isə Azərbaycan 
Ordusunun hərbçiləri tərəfindən Fərrux 
kəndi ərazisindəki mövqelərdə qazıntı 
işləri aparılarkən insan qalıqları aşkar 
olunub. Bir gün sonra isə kəndin 
ətrafında ayrı-ayrı yerlərdə aparılan 
qazıntılar zamanı daha bir neçə insan 

skeleti tapılıb. 
Aşkarlanan qalıqların Birinci 

Qarabağ müharibəsində Fərrux 
yüksəkliyi və eyniadlı kənd uğrunda 
gedən döyüşlərdə şəhid olan şəxslərə 
aidliyi güman edilir. Bu, eyni zamanda, 
bundan sonra da üzə çıxacağı şübhə 
doğurmayan digər kütləvi məzarlıqlar 
ermənilərin Qarabağda həyata keçirdiyi 
cinayətkar fəaliyyətlərinin göstəricisidir. 
Bütün bu fəaliyyətlər beynəlxalq 
hüququn norma və prinsiplərinə zidd 
olmaqla yanaşı, ermənilərin müharibə 
cinayəti hesab edilir.

Prezident İlham Əliyev ayrı-ayrı 
çıxışlarında, nüfuzlu beynəlxalq 
təşkilatların tədbirlərində, xarici ölkə 
rəhbərləri ilə söhbətlərində Ermənistan 
tərəfindən törədilən bu vəhşiliyi 
diqqətə çatdıraraq, düşmənin əsir və 
itkin düşən, girov götürülən insanların 
taleyini gizlətdiyini və işğalçının kütləvi 
məzarlıqların xəritəsini verməməsini 
xüsusi qabardıb. 

Ermənilər tərəfindən 
azərbaycanlıların soyqırımı təkcə Birinci 
Qarabağ müharibəsi dövrünə təsadüf 
etməyib. Düşmən xalqımıza qarşı bu 
vəhşiliyi iki yüz il ərzində zaman-zaman 
yaşadıb. 

Tarixin müxtəlif mərhələlərində 
mifik “böyük Ermənistan” ideyasını 
gerçəkləşdirmək məqsədilə 
soydaşlarımıza qarşı etnik təmizləmə, 
deportasiya və soyqırımları həyata 
keçirilib. Azərbaycan xalqının başına 
gətirilən ən dəhşətli faciələrdən biri 
1918-ci ilin mart-aprel aylarında Bakı 
Sovetinin mandatı altında fəaliyyət 
göstərən daşnak-bolşevik silahlı 
dəstələri tərəfindən xüsusi qəddarlıqla 
törədilib. Bu kütləvi qırğın günlərində 
Bakı şəhərində, habelə paytaxt 
quberniyasına daxil olan digər şəhər və 

qəzalarda on minlərlə dinc sakin məhz 
etnik və dini mənsubiyyətinə görə qətlə 
yetirilib, dinc sakinlər işgəncələrə məruz 
qalıb. Yaşayış məntəqələri dağıdılıb, 
mədəniyyət abidələri, məscid və 
qəbiristanlıqlar yerlə bir edilib. 

1918-ci ilin məlum soyqırımı Bakı 
ilə yanaşı, Şamaxı, Xaçmaz, Lənkəran, 
Hacıqabul, Salyan, Zəngəzur, Qarabağ, 
Naxçıvan və digər bölgələrdə də 
törədilib. Tədqiqatçıların araşdırmalarına 
əsasən, erməni cinayətkarları tərəfindən 
Şamaxı şəhərində təqribən14-16 min, 
onun 40 kənd və obasında 6-8 min 
nəfər qətlə yetirilib. Şamaxı qəzasından 
didərgin düşənlərin sayı isə 18 min 
nəfərdən çox olub.

1918-ci ildə Qubanın müsəlman 
əhalisi də erməni faşizminin soyqırımına 
məruz qalıb. Bu, 2007-ci ildə Quba 
şəhərində tikinti məqsədilə aparılan 
qazıntılar zamanı aşkar edilən kütləvi 
məzarlıqla sübuta yetirilib. Yeri 
gəlmişkən, bu tarixi həqiqətin dünya 
ictimaiyyətinə çatdırılması, xalqımızın 
gələcək nəsillərinin milli yaddaşının 
qorunması və soyqırımı qurbanlarının 
xatirəsinin əbədiləşdirilməsi 
məqsədilə Prezident İlham Əliyev 
Quba şəhərində “Soyqırımı Memorial 
Kompleksi”nin yaradılması məqsədilə 
2009-cu il dekabrın 30-da müvafiq 
sərəncam imzalayıb. Abidə-muzeyin 
ekspozisiyasında 1918-ci ilin mart-
iyul aylarında Bakı quberniyasının 
5 qəzasında – Bakı, Şamaxı, Quba, 
Cavad və Göyçayda müsəlman əhalinin 
soyqırımı tarixi də öz ifadəsini tapıb.

Vaqif BAYRAMOV,  
“Xalq qəzeti”

Kütləvi məzarlıqlar erməni 
faşizminin nə qədər təhlükəli 
olduğundan xəbər verir

31 mart: Zəfərdən öncə və indi...

Yüz dörd il öncə mövcud olmuş  
“Bakı Soveti” və daşnak erməni   
silahlı dəstələri 1918-ci il mart ayının  
ikinci ongünlüyündən başlayan,  
30 mart –  3   aprel tarixləri arasında 
daha da şiddətlənən soyqırımı aktları 
ilə azərbaycanlıları kütləvi şəkildə qətlə 
yetirib, vəhşi dağıntılar törədib. Qanlı 
hadisələr yalnız Bakı şəhərində deyil, 
o vaxtkı Bakı quberniyasının müxtəlif 
bölgələrində, eləcə də Şamaxı, Quba, 
Xaçmaz, Hacıqabul, Salyan, Lənkəran, 
Qarabağ, Zəngəzur, Naxçıvan və digər 
ərazilərdə baş verib. Bu soyqırımı aktları 
nəticəsində 30 mindən çox azərbaycanlı 
amansızcasına qətlə yetirilib, on minlərlə 
insan öz torpaqlarından qovulub, 
minlərlə insan itkin düşüb. Qətl edilənlər 
arasında uşaqlar, qadınlar, qocalar da 
olub. Bu soyqırımı aktları heç bir halda 
əsaslandırıla bilməz və qətl edilən günah-
sız insanların qanı bu soyqırımı aktlarına 
göstəriş verən və onu icra edənlərin, on-
ların hüquqi, siyasi, mənəvi varislərinin 
üzərində əbədi ləkədir.
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