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Xalqımıza qarşı soyqırımı siyasəti

"Xalqımız keçmiş illərdə baş vermiş bütün hadisələrdən,
faciələrdən, dəhşətlərdən nəticə çıxarmalıdır ".

Ümummilli lider Heydər Əliyev

İlham ABBASOV, 
Ədliyyә Nazirliyi Ədliyyә Akademiyasının
prorektoru, baş әdliyyә müşaviri 
hüquq elmlәri namizәdi

Mürәkkәb  vә  keşmәkeşli  dövr  sayılan  XX  әsr  artıq  tarixә  çevrilsә  dә,  XIX  әsrin  әvvәlindә  Birinci
Rusiya-İran  müharibәsinin  qurtarması  vә  Gülüstan  sülh  müqavilәsinin  bağlanması  ilә  Azәrbaycan  torpaqlarının
Rusiyaya ilhaq edilmәsinin birinci mәrhәlәsi başa çatdı.

1828-ci  il  fevralın 10-da  Tәbrizdәn  bir  qәdәr  cәnubda  Türkmәnçay  kәndindә  İranla  Rusiya  arasında  sülh
müqavilәsi imzalandı.

Azərbaycanın  ikiyə  bölünməsini  qəti  təsdiq  edən  Türkmənçay  müqaviləsi  və  onun  ağır  nəticələri,
əslində, XIX əsrin əvvəllərində Azərbaycan xalqına qarşı soyqırımı siyasətinin başlanğıcı idi.

Tarixin  təhlili  göstərir  ki,  zaman-zaman  Azərbaycan  xalqının  başına  gətirilən  faciələr  özünün  ağır
nəticələri, amansızlığı ilə digər oxşar hadisələrdən fərqlənir.

Ümummilli  lider  Heydәr  Əliyevin  imzaladığı  "Azәrbaycanlıların  soyqırımı  haqqında"  26  mart  1998-ci  il
tarixli  Fәrmanında  deyildiyi  kimi,  1813-cü  vә  1828-ci  illәrdә  imzalanan  Gülüstan  vә  Türkmәnçay  müqavilәlәri
Azәrbaycan xalqının parçalanmasının, tarixi  torpaqlarımızın bölünmәsinin әsasmı qoydu.  Azәrbaycan xalqının bu
milli  faciәsinin  davamı  kimi  onun  torpaqlarının  zәbti  başlandı.  Qısa  bir  müddәtdә  bu  siyasәt  gerçәklәşdirilәrәk
ermәnilәrin  kütlәvi  surәtdә  Azәrbaycan  torpaqlarına  köçürülmәsi  hәyata  keçirildi.  Soyqırımı  Azәrbaycan
torpaqlarının işğalının ayrılmaz bir hissәsinә çevrildi.

İrәvan,  Naxçıvan  vә  Qarabağ  xanlıqlarının  әrazilәrindә  mәskunlaşdırılan  ermәnilәr  orada  yaşayan
azәrbaycanlılarla  müqayisәdә  azlıq  tәşkil  etmәlәrinә  baxmayaraq  öz  havadarlarının  himayәsi  altında  "Ermәni
vilayәti"  adlandırılan  inzibati  bölgünün  yaradılmasına  nail  oldular.  Belә  süni  әrazi  bölgüsü  ilә,  әslindә,
azәrbaycanlıların  öz  torpaqlarından  qovulması  vә  mәhv  edilmәsi  siyasәtinin  bünövrәsi  qoyuldu.  "Böyük
Ermәnistan"  ideyaları  tәbliğ  olunmağa  başlandı.  Bu  uydurma  dövlәtin  Azәrbaycan  torpaqlarında  yaradılmasına
"bәraәt  qazandırmaq mәqsәdilә" ermәni xalqının tarixinin saxtalaşdırılmasına yönәlmiş  geniş  miqyaslı proqramlar
reallaşdırıldı.  Azәrbaycanın  vә  ümumәn  Qafqazın  tarixinin  tәhrif  olunması  hәmin  proqramların  mühüm  tәrkib
hissәsini tәşkil edirdi.

Rusiyada 1917-ci ilin fevralında baş vermiş  inqilab nәticәsindә әsrlәrlә ömür sürmüş mütlәqiyyәt quruluşu
devrilir.  Zaqafqaziyada Dövlәt  dumasına seçilmiş  deputatlardan ibarәt  Zaqafqaziyanın idarәsi  üzrә  xüsusi  komitә,
noyabrda  isә  Zaqafqaziya  Komissariatı  yaradılır.  Zaqafqaziyadan  Rusiyanın  Müәssislәr  Mәclisinә  seçilmiş  vә
bolşeviklәrin oktyabr çevrilişindәn sonra onda iştirak edә bilmәyәn nümayәndәlәr 1918-ci il fevralın 14-dә Tiflisdә
toplaşırlar vә Zaqafqa ziyada ali hakimiyyәt orqanı olan Zaqafqaziya Seymini yaradırlar.

Zaqafqaziya Seymi dağıldıqdan bir gün son ra, mayın 27-dә Azәrbaycanın istiqlaliyyәtini elan etmәk vә ilk
Azәrbaycan hökumәti yaratmaq üçün Seymin bütün müsәlman nümayәndәlәri Tiflisdә toplanır.

May ayının 28-dә Tiflisdә, keçmiş  Qafqaz canişininin iqamәtgahında, doktor Hәsәn bәy Ağayevin sәdrliyi
ilә  Azәrbaycan Milli İslam Şurasının iclası keçirilir, Azәrbaycanın istiqlaliyyәti  haqqında Bәyannamә  qәbul edilir
vә Şәrqdә ilk demokratik respublika - Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәtinin yaradıldığı bәyan edilir, һәmçinin, sonra
Milli Şura bitәrәf  Fәtәli  xan Xoyski başda olmaqla, Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәtinin ilk müvәqqәti  hökumәtini
tәşkil edir.

Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәti Azәrbaycan üçün çox mürәkkәb bir tarixi şәraitdә fәaliyyәtә başlayır.
Sovetlər  Birliyi  dövründə  Azərbaycan  Xalq  Cümhuriyyəti  hökumətinin  "nə  üçün  Bakıda  fəaliyyət

göstərməməsi", - səbəbləri ictimaiyyətdən qəsdən gizlədilirdi.
Sovet tarix, hüquq və siyasi ədəbiyyatında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin və  onun hökumətinin

demokratik mahiyyəti kommunist ideologiyasının tələblərinə müvafiq olaraq bilərəkdən təhrif edilmiş, hələ
bu azmış  kimi, ilk demokratik respublikanın tarixi barədə məlumatlar saxtalaşdırmışdır. Əslində isə, səbəb
başqa imiş.

Bu  vaxt  Bakıda  S.Şaumyan  başda  olmaqla,  Azәrbaycana  qarşı  düşmәnçilik  mövqeyi  tutan  Bakı  Xalq
Komissarları  Soveti  fәaliyyәt  göstәrirdi.  S.Şaumyanın  rәhbәrliyi  ilә  1918-ci  ilin  martında  Bakıda,  Şamaxıda,
Qubada  törәdilәn  azәrbaycanlı  qırğınlarından  sonra  Bakı  kommunası  azәrbaycanlı  әhali  arasında  öz  nüfuzunu
tamamilә  itirmişdi.  Onların  hakimiyyәti  Bakıdan  кәпага  çıxa  bilmәmişdi.  Azәrbaycanın  qәzalarında  isә  tam
hakimiyyәtsizlik  vә  hәrc-mәrclik  hökm  sürürdü.  Öz  tәsir  dairәsini  bütün  Azәrbaycan  әrazisindә  genişlәndirmәk



mәqsәdilә 1918-ci ilin iyunun 16-da Azәrbaycan Milli Şurası Tiflisdәn Gәncәyә köçür.
1918-ci ilin martın 30-u, 31-i vә aprelin l-dә bolşevik qiyafәsinә bürünәn ermәnilәr Rusiyanın hәrbi yardımı

ilә  Bakıda  soyqırımı  törәdәrәk  15  müsәlmanı  qәtlә  yetirmişdilәr.  Mәqsәd  Bakını  әlә  keçirmәkdәn,  onun  neft
sәrvәtinә  sahib  olmaqdan  ibarәt  idi.  Hәmin  ilin  aprel-may  aylarında  ermәnilәr  Şamaxıda,  Qubada,  Xaçmazda,
Ağsuda,  Kürdәmirdә,  Salyanda,  Lәnkәranda  kütlәvi  qırğınlar  törәtmiş,  50  mindәn  artıq  soydaşımızı  әп  vәhşi
üsullarla  qәtlә  yetirmişdilәr.  Qırğınlar  İrәvan  quberniyası  әrazisindә,  Qarabağda,  Zәngәzurda,  Naxçıvanda,  Qars
vilayәtindә  daha  amansız  şәkildә  davam  etdirilmişdi.  Şamaxı  qәzasında  58,  Quba  qәzasında  112,  Gәncә
(Yelizavetpol) quberniyasında 272 (o cümlәdәn Zәngәzurda 115, Qarabağda 157), İrәvan quberniyasında 211, Qars
vilayәtindә  82  yaşayış  mәntәqәsi  yerlә-yeksәn  edilmiş,  yüz  minlәrlә  azәrbaycanlı  qәtlә  yetirilmiş,  bir  milyona
yaxın әhali öz tarixi-etnik torpaqlarından didәrgin salınmışdır.

Zaqafqaziyanın  sovetlәşdirilmәsindәn  öz  çirkin  mәqsәdlәri  üçün  istifadә  edәn  ermәnilәr  1920-ci  ildә
Zәngәzuru  vә  Azәrbaycanın bir  sıra  digәr  torpaqlarını Ermәnistan  SSR-in  әrazisi  elan  etdilәr.  Sonrakı dövrdә  bu
әrazilәrdәki azәrbaycanlıların deportasiya edilmәsi siyasәtini daha da genişlәndirmәk mәqsәdi ilә yeni vasitәlәrә әl
atdılar.

Son  iki  əsrdə  Qafqazda  azərbaycanlılara  qarşı  məqsədyönlü  şəkildə  həyata  keçirilmiş  etnik
təmizləmə və soyqırımı siyasəti nəticəsində xalqımız ağır məhrumiyyətlərə, milli faciə və məşəqqətlərə məruz
qalmışdır.

Mərhələ-mərhələ gerçəkləşdirilən belə qeyri-insani siyasət nəticəsində azərbaycanlılar min illər boyu
yaşadıqları öz doğma tarixi etnik torpaqlarından didərgin salınaraq kütləvi qətl və qırğınlara məruz qalmış,
xalqımıza məxsus minlərlə tarixi-mədəni abidə və yaşayış məskəni dağıdılıb viran edilmişdir.

1947-ci  il  dekabrın 23-dә  İ.Stalinin imzaladığı "Ermәnistan SSR-dәn kolxozçuların vә  başqa azәrbaycanlı
әhalinin  Azәrbaycan  SSR-in  Kür-Araz  ovalığına  köçürülmәsi  haqqında"  SSRİ  Nazirlәr  Sovetinin  qәrarı  qәbul
edildi.

Müharibədən təzəcə çıxmış ölkədə belə bir köçürmə zərurəti nədən yaranmışdır? Adətən, hökumətin
mühüm  məsələyə  dair  qərarlarının  preambulasmda  bu  qərarın  qəbul  edilməsinin  zəruriliyi,  bir  qayda
olaraq,  açıqlanır  və  hüquqşünaslar  yaxşı  bilirlər  ki,  buna  tarixi  təfsir  deyilir.  Lakin  istər  SSRİ  Nazirlər
Sovetinin "Ermənistan SSR-dən kolxozçuların və başqa azərbaycanlı əhalinin Azərbaycan SSR-in Kür-Araz
ovalığına  köçürülməsi  haqqında"  23  dekabr  1947-ci  il  tarixli  4083  №-li,  istərsə  də  "Ermənistan  SSR-dən
kolxozçuların  və  başqa  azərbaycanlı  əhalinin  Azərbaycan  SSR-in  Kür-Araz  ovalığına  köçürülməsi  ilə
əlaqədar tədbirlər  haqqında" 10 mart  1948-ci  il  ta rixli  754 №-li  qərarlarında da bu haqda susmaq üstün
tutulmuşdur.

Bәli,  yüz  minlәrlә  azәrbaycanlı  mәcburi  surәtdә  öz  doğma  tarixi-etnik  torpaqlarından  SSRİ  Nazirlәr
Sovetinin cәmi dörd vәrәq һәсmindә olan qәrarı әsasında didәrgin salmır, lakin bu әdalәtsiz aktın hansı zәrurәtdәn
irәli  gәlmәsi  barәdә  hәyasızcasına  susmaq  üstün  tutulurdu.  Tәәssüf  ki,  bu  suala  Azәrbaycan  hökumәtinin  qәbul
etdiyi  2  fevral  1948-ci  il  tarixli  qәrarında  da  cavab  verilmirdi.  Lakin,  ittifaq  hökumәtindәn  fәrqli  olaraq,
Azәrbaycanın o zamankı rәhbәrliyi real vәziyyәtdәn çıxış yolunu hәmin qәrarın mәxfi  qriflә  verilmәsindә  görmüş
vә mәsәlәni respublika ictimaiyyәtindәn gizlәtmişdir.

Başqa  hallarda  olduğu  kimi,  İ.Stalin  bu  tədbirin  də  həyata  keçirilməsində  heç  kəs  qarşısında
məsuliyyət  daşımadığını  və  heç  kəsə  hesabat  vermək istəmədiyini  bir  daha  nümayiş  etdirmək  üçün  elə  ilk
cümləsi "köçürülsün" sözü ilə baş lanan ədalətsiz bir qərara imza atmışdır.

Bu sənədin ortaya çıxmasına qədər  erməni  millətçilərinin  hansı  "təşkilati"  tədbirlərə  əl  atdıqlarını
indi  təsəvvür  etmək  çətin  deyildir.  Onlar  Егmənistanı  digər  millətlərdən,  ən  başlıcası,  azərbaycanlılardan
təmizləmək  niyyəti  güdür  və  bunun  üçün  dəridən-qabıqdan  çıxırdılar.  Tarix  göstərdi  ki,  ermənilər  bu
məqsədlərinə nail ola bildilər.

Dağ  şәraitindә  yaşamış  on  minlәrlә  adam  Azәrbaycanın  aran  rayonlarına  köçürüldü.  İllәr  boyu  öz
zәhmәtlәri ilә  qurub yaratdıqları ev-eşiklәr sovet hökumәti  tәrәfindәn xarici  ölkәlәrdәn gәlәn ermәnilәrә  "hәdiyyә
edildi". İqlim şәraitinin dәyişdirilmәsi, min bir әziyyәt, elәcә dә doğma ocaq hәsrәti minlәrlә soydaşımızın hәyatına
son qoydu.

İ.Stalinin  1948-ci  il  martın  10-da  imzaladığı  "Ermәnistan  SSR-dәn  kolxozçuların  vә  başqa  azәrbaycanlı
әhalinin  Azәrbaycan  SSR-in  Kür-Araz  ovalığına  köçürülmәsi  ilә  әlaqәdar  tәdbirlәr  haqqında"  qәrarı  23  dekabr
1947-ci  il  tarixli  qәrarın  bir  növ  davamı  kimi  guya  köçürülәnlәrә  müәyyәn  imtiyazlar  vermәk  niyyәti  güdürdü.
Sözsüz,  Vәtәn,  torpaq  itkisi  ilә  üzlәşәn  insanları  belә  imtiyazlarla  ovundurmaq  faydasız  idi.  Çünki  ev-eşiyini,
el-obasını tәrk edәn adamları bu cür  xırda  güzәştlәrlә  ovundurmaq qeyri-mümkün idi.  Lakin  Stalin  rejimi  ermәni
millәtçilәrinin fitvası ilә öz işin görmüşdü.

Bəs  köçürülənlərin  sonrakı  taleyi  necə  olacaqdı?  Onlar  yeni  iqlim  şəraitinə  uyğunlaşıb  yaşaya
biləcəkdilərmi? Bu suallar Stalin rejimini qətiyyən narahat etmirdi.

Ümummilli  lider  Heydәr  Əliyevin  imzaladığı  "1948-1953  -  cü  illәrdә  azәrbaycanlıların  Ermәnistan  SSR
әrazisindәki  tarixi-etnik  torpaqlarından  kütlәvi  surәtdә  deportasiyası  haqqında"  18  dekabr  1997-ci  il  tarixli
Fәrmanın  verilmәsi  son  iki  әsrdә  Qafqazda  azәrbaycanlılara  qarşı  mәqsәdyönlü  şәkildә  hәyata  keçirilmiş  etnik
tәmizlәmә  vә  soyqırımı  siyasәti  nәticәsindә  xalqımızın  ağır  mәhrumiyyәtlәrә,  milli  faciә  vә  mәşәqqәtlәгә  mәruz



qalması, mәrhәlә-mәrhәlә  gerçәklәşdirilәn belә  qeyri-insani  siyasәt  nәticәsindә  azәrbaycanlıların indi  Ermәnistan,
keçmiş  İrәvan  xanlığının  әrazisindәn  -  min  illәr  boyu  yaşadıqları  öz  doğma  tarixi  etnik  torpaqlarından  didәrgin
salınaraq  kütlәvi  qәtl  vә  qırğınlara  mәruz  qalması,  xalqımıza  mәxsus  minlәrlә  tarixi-mәdәni  abidә  vә  yaşayış
mәskәninin  dağıdılıb  viran  edilmәsi  vә  buna  görә  dә  bu  tarixi  әdalәtsizliyә  indiyә  kimi  hüquqi-siyasi  qiymәt
verilmәmәsi zәruriliyindәn irәli gәlmişdir.

Təəssüflər  olsun  ki,  azərbaycanlıların  Ermənistan  ərazisindən  deportasiyası  xalqımızın  tarixində
yeganə  hal  olmamışdır.  1948-1953  -  cü  illərdə  azərbaycanlıların  Ermənistan  ərazisindən,  ta rixi-etnik
torpaqlarından kütləvi surətdə deportasiya edilməsinin əvvəlkilərdən bir fərqi də ondadır ki, bu qeyri-insani
tədbir  "sosializm  gerçəkliyi"  şəraitində,  sovet  dövlətinin  "çiçəklənməyə  doğru  getdiyi"  və  Stalin
Konstitusiyasının - SSRİ Konstitusiyasının qüvvədə olduğu bir dövrdə, SSRİ hökumətinin qərarları əsasında
yerinə  yetirilmişdir.  SSRİ  Nazirlər  Sovetinin  23  dekabr  1947-ci  il  tarixli  və  10  mart  1948-ci  il  tarixli
qərarları  ilə  Azərbaycan xalqına qarşı  növbəti  tari xi  cinayət  aktı  dövlət  səviyyəsində,  özü də  iri  miqyasda
həyata keçirilmişdir.

Bu  qərarlar  əsasında  1948-1953  -  cü  illərdə  yüz  əlli  mindən  çox  azərbaycanlı  Ermənistan  SSR
ərazisindəki  dədə-baba  yurdlarından  kütləvi  surətdə  və  zorakılıqla  sürgün  olunmuşdur,  başqa  sözlə,
qovulmuşdur.

Adi hüquq normalarına zidd olan bu qәrarların icrası zamanı avtoritar-totalitar  rejimin mövcud repressiya
qaydaları  geniş  tәtbiq  edilmiş,  minlәrlә  insan,  o  cümlәdәn  qocalar  vә  körpәlәr  ağır  köçürülmә  şәraitinә,  kәskin
iqlim dәyişikliyinә, fiziki sarsıntılara vә mәnәvi genosidә dözmәyәrәk  hәlak olmuşlar.

Bu  işdə  erməni  şovinist  dairələrinin  və  keçmiş  SSRİ  rəhbərliyinin  cinayətkar  siyasəti  ilə  yanaşı,  o
dövrdəki  Azərbaycan  rəhbərliyinin  öz  xalqının  taleyinə  biganəliyi,  soydaşlarımıza  qarşı  törədilən
cinayətlərin təşkili və həyata keçirilməsində iştirakı da az rol oynamamışdır.

Hәmin  dövrdә  Ermәnistan  SSR  әrazisindәn  kütlәvi  surәtdә  qovulmuş  soydaşlarımızın  böyük  әksәriyyәti
dünyasını dәyişmiş, sağ qalanlar keçmiş Azәrbaycan SSR әrazisindә yurd-mәskәn salmışlar. Lakin bu hadisәlәrdәn
yarım әsrdәn artıq vaxt keçsә dә bu tarixi әdalәtsizliyin vurduğu mәnәvi zәrbәni xalqımızın indiki vә gәlәcәk nәsli
heç  vaxt  yaddan çıxarmamalıdır.  Çünki  ta rixi  yaddaşsızlıq hәqiqәtәn  һәг  bir  xalq,  millәt  üçün  faciәvi  nәticәlәrә
gәtirib çıxarır.

Tarix  bir  daha  təkrarlanmaqla  bunu  əyani  şəkildə  sübut  etdi.  Belə  ki,  1988-ci  ildə  Ermənistan
ərazisində  azərbaycanlıların  başına  gətirilən  müsibətlər  bəşər  tarixinin  ən  qanlı  səhifələri  ol maqla  bu
hadisələr  1948-1953  -  cü  illər  deportasiyasının bir  növ  məntiqi  davamı  hesab  edilməlidir.  Lakin  təəssüflər
olsun ki,  respublikamız müstəqillik əldə  etdikdən sonra da bu tarixi  ədalətsizliklər beynəlxalq ictimaiyyətə
lazımi səviyyədə çatdırılmamış, bu hadisələrə müvafiq beynəlxalq -hüquqi qiymət verilməmişdir.

Ermənilərin  azərbaycanlılara  qarşı  həyata  keçirdiyi  soyqırımlarının  tarixi  kökləri,  siyasi-ictimai,
ideoloji cəhətlərinin hər biri dərindən tədqiq olunmalı, aşkarlanıb bu haqda əsl həqiqət dünya ictimaiyyətinə
çatdırılmalıdır.

Çox  tәәssüf  ki,  ermәnilәrin  azәrbaycanlılara  qarşı  törәtdiyi  saysız-hesabsız  cinayәtlәr  lazımınca  qәlәmә
alınmamış,  sәnәdlәşdirilmәmişdir.  XX  әsrdә  Ermәnistan  vә  Azәrbaycan  әrazisindә  Vedibasar,  Göyçә,  Zәngәzur,
Naxçıvan,  Qarabağ, Bakı,  Şamaxı,  Quba  vә  başqa  bölgәlәrdә  ermәnilәrin  vәhşiliklәri  tarixi  sәnәdlәrdә  lazımınca
әks olunmamış, bunlara hüquqi-siyasi qiymәt verilmәmişdir.

Mәhz  ümummilli  lider  Heydәr  Əliyevin  imzaladığı  "1948-1953  -  cü  illәrdә  azәrbaycanlıların Ermәnistan
SSR әrazisindәki tarixi – etnik torpaqlarından kütlәvi surәtdә  deportasiyası haqqında" 18 dekabr 1997-ci il  tarixli
Fәrmanı  xalqımızın  başına  gәtirilәn  bu  tarixi  әdalәtsizliyin  hәm  dә  dünya  ictimaiyyәtinә  çatdırılması  mәqsәdini
daşıyır. Bu isә qondarma Dağlıq Qarabağ probleminin sülh yolu ilә hәll edilmәsi üçün, xüsusilә, vacibdir.

Xalqımız hardan biləydi ki, onu bundan sonra 20 Yanvar, soyqırımı cinayətlərinin ən dəhşətlisi olan
Xocalı faciəsi gözləyir.

1988-ci  ildәn  ortaya  atılan  qondarma  Dağlıq  Qarabağ  münaqişәsinin  ilkin  mәrhәlәsindә  yüz  minlәrlә
azәrbaycanlının  öz  tarixi  torpaqlarından  qovulmasına  da  respublikada  düzgün  siyasi  qiymәt  verilmәdi.
Azәrbaycanın Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayәtinin Ermәnistan SSR-in tәrkibinә daxil edilmәsi haqqında ermәnilәrin
qeyri-konstitusion qәrarını vә Moskvanın, әslindә, bu vilayәti Xüsusi İdarәetmә Komitәsi vasitәsi ilә Azәrbaycanın
tabeliyindәn  çıxarmasını  xalqımız  ciddi  narazılıqla  qarşıladı  vә  mühüm  siyasi  aksiyalara  әl  atmaq  mәcburiyyәti
qarşısında  qaldı.  Respublikada  keçirilәn  mitinqlәr  zamanı  torpaqlarımızın  işğalı  siyasәti  qәtiyyәtlә  pislәnsә  dә,
Azәrbaycan  rәhbәrliyi  öz  passiv  mövqeyindәn  әl  çәkmәdi.  Mәhz  elә  bunun  nәticәsi  olaraq,  1990-cı  ilin  yanvar
ayında getdikcә güclәnәn xalq һәzәkatını boğmaq mәqsәdilә Bakıya qoşunlar yeridildi, yüzlәrlә azәrbaycanlı mәhv
vә şikәst edil di, yaralandı, digәr fiziki tәzyiqlәrә mәruz qoyuldu.

1992-ci  ilin  fevralında  ermәnilәr  Xocalı  şәhәrinin  әhalisinә  misli  görünmәyәn  divan  tutdu.  Tariximizә
Xocalı soyqırımı kimi  hәkk olunan bu  qanlı faciә  minlәrlә  azәrbaycanlının mәhv  edilmәsi,  әsir  alınması,  şәhәrin
yerlә yeksan edilmәsi ilә başa çatdı.

Ümummilli  lider  Heydәr  Əliyev  titanik,  yorulmaz  fәaliyyәtini  ona  yönәltmişdir  ki,  qondar ma  Dağlıq
Qarabağ mәsәlәsi  dinc yolla,  beynәlxalq hüquq normalarına uyğun, әdalәtli  hәllini  tapsın. Lakin dünyada bir  sıra
dövlәtlәrә qarşı ikili standartlar mövcud olduğundan vә s. sәbәblәrә görә bu mәsәlәnin һәlli yubadıldı.  Tәkcә bunu



göstәrmәk  kifayәtdir  ki,  Ermәnistan  silahlı  qüvvәlәrinin  işğal  olunmuş  Azәrbaycan  әrazilәrindәn  qeyd-şәrtsiz
çıxarılması haqqında BMT Tәhlükәsizlik Şurası 4 qәtnamә (822, 853, 874, 884 №-li) qәbul etmiş, lakin Ermәnistan
Respublikası hәmin qәtnamәlәrin tәlәblәrinә indiyәdәk әmәl etmәmişdir.

Bu  gün  biz  böyük  siyasətçi  Heydər  Əliyevin  ailəsində  doğulub,  boya-başa çatmış,  onun  tərbiyəsini
almış, yetkin bir siyasətçi kimi formalaşmış, Heydər Əliyev idarəçilik məktəbinin layiqli nümayəndəsi, onun
müdrik,  uzaqgörən,  çevik  daxili  və  xarici  siyasətinin  layiqli  davamçısı  cənab  İlham  Əliyevin  Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti olması ilə fəxr edirik.

Azәrbaycan  Respublikasının  Prezidenti  сәnab  İlham  Əliyev  demişdir:  "Soyqırımı  siyasәti  müxtәlif
dövrlәrdә fәrqli formalarda hәyata keçirilmiş, kütlәvi qәtllәr vә hәrbi әmәliyyatlarla müşayiәt olunmuşdur".

İndi respublikamızın əhalisini bir sual ciddi düşündürür. Xalqımızın düçar olduğu belə faciələrin bir
daha baş  verməməsi, dövlətçiliyimizin daha da möhkəmləndirilməsi,  ölkəmizin iqtisadi və  hərbi qüdrətinin
daha da yüksəldilməsi üçün nə  etməli?! Cavab birmənalıdır: bunun üçün vətəndaş  cəmiyyəti tam bərqərar
olmalı,  xaricdə  yaşayan soydaşlarımız da daxil  olmaqla,  milli  birliyə  nail  olunmalıdır.  Buna isə  ölkədə  hər
cür şərait vardır.


