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Tarixə baxış 
 

Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi 

Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi XX yüzilliyin tarixinə ən faciəli münaqişələrdən biri kimi daxil olub, 

onun nəticələri milyonlarla azərbaycanlının taleyinə ciddi təsir göstərib. 

1980-ci illərin sonlarında Ermənistanın Azərbaycanın tarixi torpaqlarına açıq formada ərazi iddiaları və 

etnik zəmində təxribatları, terror əməlləri ilə başlamış bu münaqişə Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzlə 

nəticələnib. 

Sovet İttifaqı rəhbərliyində təmsil olunan ermənilər, Ermənistan SSR-in rəhbərliyi və xaricdəki erməni 

diasporu 1980-ci illərin sonlarında SSRİ-nin mərkəzi hakimiyyətinin zəifləməsindən istifadə edərək Azərbaycan 

SSR-in tərkibində 1923-cü ildə yaradılmış Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin (DQMV-nin) ayrılaraq 

Ermənistan SSR-ə birləşdirilməsi üçün məqsədyönlü hərəkətə keçiblər. 

1987-ci ilin sonlarında Ermənistan SSR-in Qafan rayonunda azərbaycanlıların öz tarixi torpaqlarından 

qəddarlıqla deportasiya prosesi başlayıb. 1988-1989-cu illərdə Ermənistanın müxtəlif şəhər və rayonlarında 

yaşayan azərbaycanlılar da eyni aqibətlə üzləşiblər. Ermənistanda yaşayan 250 mindən çox azərbaycanlı öz 

tarixi torpaqlarından zorla qovulub, onlardan 216 nəfər vəhşicəsinə qətlə yetirilib, 1154 nəfər isə yaralanıb. 

Onlar erməni zorakılığından öz həyatlarını xilas etmək üçün Azərbaycana sığınmaq məcburiyyətində qalıblar. 

Azərbaycanlılar 1988-ci ilə qədər Ermənistan ərazisində kompakt şəkildə yaşayıblar. Lakin sovet 

hakimiyyəti Dağlıq Qarabağ ərazisində yaşayan ermənilərdən fərqli olaraq, azərbaycanlıların kompakt 

məskunlaşdığı ərazilərə Ermənistan SSR daxilində muxtar status verməyib. 

 

Başlanğıc 

Azərbaycanlılar 1905-1906-cı, 1918-1920-ci, 1948-1953-cü illərdə də indiki Ermənistan ərazisindən 

məqsədyönlü şəkildə didərgin salınıb və deportasiya ediliblər. Yalnız 1948-1953-cü illərdə 150 mindən çox 

azərbaycanlı Ermənistan SSR ərazisindəki tarixi yurdlarından kütləvi surətdə və zorakılıqla sürgün olunub. Bu 

zaman onların bir hissəsi, xüsusilə qocalar və körpələr ağır köçürülmə şəraitinə, kəskin iqlim dəyişikliyinə, 

fiziki sarsıntılara və mənəvi iztirablara dözməyərək həlak olub. 

1988-ci il fevralın 13-də DQMV-nin mərkəzi Xankəndi şəhərində (o dövrdə Stepanakert) Qarabağ 

məsələsi ilə əlaqədar ermənilərin ilk nümayişi keçirilib. Fevralın 16-dan martın 2-dək DQMV-də müxtəlif 

mitinqlər təşkil edilib. Fevralın 20-də DQMV Xalq Deputatları Sovetinin erməni əsilli deputatları vilayətin 

Ermənistan SSR-ə birləşdirilməsi təklifinin lehinə səs veriblər (azərbaycanlı və digər millətlərdən olan 

deputatlar iclasda iştirak etməyiblər). Fevralın 21-də isə Sov.İKP MK “Dağlıq Qarabağ hadisələri haqqında” 

qərar çıxarıb və bu sənəddə Vilayət Sovetinin qərarı “millətçi elementlər tərəfindən təhrik edilmiş” aksiya 

adlandırılıb. Buna baxmayaraq, fevralın 22-də Xankəndi-Ağdam şosesi üzərində yerləşən Əsgəran qəsəbəsi 

yaxınlığında ermənilər DQMV-nin Xalq Deputatları Sovetinin yuxarıda qeyd olunan qərarına qarşı etiraz edən 

dinc azərbaycanlı nümayişçilərə atəş açıblar. Nəticədə iki azərbaycanlı gənc şəhid olub. Martın əvvəlində 

Dağlıq Qarabağı Ermənistana birləşdirməyi qarşısına məqsəd qoyan “Qarabağ” təşkilatı maneəsiz şəkildə 

Yerevanda, “Krunk” təşkilatı isə Xankəndidə fəaliyyətə başlayıb. 

İyunun 14-də Ermənistan SSR Ali Soveti DQMV-nin Ermənistan SSR-in tərkibinə “daxil edilməsi” 

haqqında qərar qəbul edib. Azərbaycan SSR Ali Soveti buna etiraz olaraq iyunun 17-də DQMV-nin Azərbaycan 

SSR-in tərkibində olmasını yenidən təsdiq edib. İyulun 18-də isə SSRİ Ali Sovetinin Rəyasət Heyəti 

Azərbaycan SSR-in və Ermənistan SSR-in milli-ərazi bölgüsünün dəyişdirilməsinin mümkün olmaması barədə 

qərar çıxarıb. Bununla SSRİ Ali Soveti SSRİ Konstitusiyasında (maddə 78) təsbit olunmuş müvafiq müddəanı 

rəhbər tutaraq respublikaların ərazi bütövlüyü prinsipini müdafiə edib. 

SSRİ-nin ümumi dövlət strukturu zəiflədikcə bölgədə vəziyyət daha da pisləşirdi. Dağlıq Qarabağda 

pozuculuq fəaliyyəti ilə məşğul olan, əsasən Ermənistandan göndərilən silahlı qruplar və terrorçular peyda 

olmuşdu. Belə bir şəraitdə SSRİ Ali Sovetinin Rəyasət Heyətinin qərarı ilə yaradılan Xüsusi İdarəetmə 

Komitəsinin (XİK, 12 yanvar - 28 noyabr 1989-cu il) fəaliyyəti uğursuzluqla nəticələnib. 

1989-cu il dekabrın 1-də Ermənistan SSR Ali Soveti “Ermənistan SSR-in və Dağlıq Qarabağın birləşməsi 

haqqında” qərar qəbul edib. 1990-cı il yanvarın 9-da Ermənistan SSR Ali Soveti DQMV-nin sosial-iqtisadi 

inkişaf planını Ermənistan SSR-in 1990-cı il üçün planına daxil edib. 1990-cı il mayın 20-də DQMV-də 

Ermənistan SSR Ali Sovetinin DQMV-dən olan deputatlarının seçkisi keçirilib. 
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Ermənistan SSR Ali Sovetinin qərarları Ermənistanın təcavüzkar mahiyyətini açıq-aydın ortaya qoyurdu. 

Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları təkcə millətçi qruplar tərəfindən deyil, həm də Ermənistanın hakimiyyət 

strukturları tərəfindən irəli sürülürdü. Ermənistan nəyin bahasına olursa-olsun Azərbaycan ərazisinin bir 

hissəsini zəbt etmək istəyirdi. 

1990-cı ilin may ayında Ermənistanda keçirilən parlament seçkilərində Erməni Ümummilli Hərəkatının 

qalib gəlməsi nəticəsində respublikada müharibəni təbliğ edən ifrat millətçi və şovinist qüvvələr hakimiyyətə 

yiyələndilər. Bu isə onların təcavüzkar müharibəyə başlamasını daha da sürətləndirdi. Yerevan bütün səylərini 

qeyri-rəsmi hərbi birləşmələrin yaradılmasına və onların silahlandırılmasına yönəldərək problemi öz 

məqsədlərinə uyğun, güc yolu ilə həll etməyə üstünlük verdi. Məhz bu səbəbdən Ermənistan danışıqlar 

prosesinə heç vaxt ciddi yanaşmayıb və bundan yalnız beynəlxalq ictimai rəydə görüntü yaratmaq məqsədi ilə 

yararlanmağa çalışıb. 

İstər müharibə ərəfəsində, istərsə də sonrakı dövrdə Azərbaycanın mövqeyi SSRİ Konstitusiyası və 

beynəlxalq hüquq normaları baxımından tam haqlı olub. Lakin o dövrdə Azərbaycan siyasi elitasının 

fəaliyyətsizliyi, respublikada siyasi liderin olmaması vəziyyəti daha da çətinləşdirirdi. Proseslərin gedişini 

hərtərəfli təhlil etməyi bacaran, məsələlərin həlli üçün xalqın iradəsini, prinsipial mövqeyini görən, əhalini 

vahid məqsəd uğrunda səfərbər edə bilən uzaqgörən şəxsiyyət, görkəmli dövlət xadimi, Azərbaycan xalqının 

ümummilli lideri Heydər Əliyev bu dövrdə məcburi istefada idi. Onun siyasətdən uzaqlaşdırılması münaqişənin 

ermənilərin istəyinə uyğun olaraq daha da dərinləşməsinə bilavasitə təsir göstərdi. 

 

Güclü təzyiq dalğası 

1990-cı il yanvarın 20-də SSRİ qoşunlarının Bakıya yeridilməsi və Qanlı Yanvar faciəsinin 

törədilməsindən sonra Kreml və şəxsən Prezident Mixail Qorbaçov tam nüfuzdan düşdü. Bakıdan sonra sovet 

qoşunları Neftçala və Lənkəranda mülki şəxsləri qətlə yetirdi. Ümumilikdə, Yanvar hadisələri zamanı ölkə üzrə 

150 nəfər öldürüldü. Azərbaycan xalqının SSRİ-yə münasibətinin tamamilə dəyişməsində və milli müstəqillik 

ideyalarını reallaşdırmasında 20 Yanvar faciəsi mühüm rol oynayıb. Azərbaycanın kommunist rəhbərləri xalqın 

milli şüurunda baş verən köklü dəyişiklikləri görmədiyi halda, ümummilli lider Heydər Əliyev yanvarın 21-də 

Moskvada Azərbaycanın daimi nümayəndəliyinə gedərək SSRİ rəhbərliyinin Azərbaycan xalqına qarşı 

yürütdüyü qərəzli siyasətə kəskin etirazını bildirib, sovet ordusunun dinc əhaliyə divan tutmasını qətiyyətlə 

pisləyib və daha sonra Kommunist Partiyasının üzvlüyündən imtina edib. 

SSRİ Ali Sovetinin “DQMV-də vəziyyəti normallaşdırmaq tədbirləri haqqında” 1989-cu il 28 noyabr 

tarixli qərarına əsasən, DQMV Xüsusi İdarəetmə Komitəsinin ləğv edilməsi, vilayətin xalq deputatları sovetinin 

fəaliyyətini bərpası və DQMV üzrə Respublika Təşkilat Komitəsinin yaradılması qərara alındı. Lakin Komitə 

özünü qoruyub saxlamaqda maraqlı olan ümumittifaq sisteminin getdikcə zəifləyən imkanlarına əsaslandığına 

görə, onun fəaliyyəti əvvəldən uğursuzluğa məhkum idi. Ümumittifaq dövlətçiliyini qəti şəkildə sarsıtmış 1991-

ci ilin avqust hadisələrindən sonra bu Komitənin fəaliyyəti əhəmiyyətsiz oldu. Yaranmış yeni siyasi reallıq SSRİ 

hakimiyyətinin nominal olduğunu və onun sonunun çatdığını göstərirdi. 

Erməni diasporu və lobbisi münaqişənin gedişatına təsir etməklə yanaşı, fəaliyyət göstərdikləri ölkələrdə 

uydurma iddialara əsaslanan təbliğat işi aparır və onları münaqişənin öz maraqlarına uyğun həllə yönəltməyə 

çalışırdı. 

1991-ci il sentyabrın 2-də DQMV və Azərbaycan SSR-in Şaumyan (kənd) rayonu hüdudlarında 

qondarma “Dağlıq Qarabağ Respublikası” (“DQR”) elan edildi, dekabrın 10-da isə “referendum” keçirildi. 

Aydın görünürdü ki, Ermənistan SSRİ-nin dağılması perspektivini nəzərə alaraq, guya özünü münaqişə tərəfi 

olmadığını göstərmək və bununla da beynəlxalq rəyi çaşdırmaq üçün fəaliyyətini xüsusi plan üzrə 

reallaşdırmağa çalışır. Buna cavab tədbiri kimi 1991-ci il noyabrın 23-də Azərbaycan Respublikasının Ali 

Soveti Dağlıq Qarabağın muxtariyyət statusunu ləğv etdi. 

Bu vaxta qədər açıq şəkildə ərazi iddiaları səsləndirən Ermənistan Azərbaycana qarşı müharibə elan 

etmədən hərbi əməliyyatlara başladı. Bununla da, münaqişə yeni “qaynar mərhələ”yə keçdi. 

 

Kütləvi qırğın, soyqırımı aktları 

Hərbi kampaniya dövründə Ermənistan silahlı qüvvələri hərbi və mülki şəxslər arasında heç bir fərq 

qoymadan işğal etdikləri rayon və şəhərlərdə dinc azərbaycanlı əhalini amansızlıqla qətlə yetirib. 

Azərbaycanlılar etnik təmizləməyə və soyqırımına məruz qalıblar. Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyi 

Əsgəranın Meşəli kəndində, Şuşanın Malıbəyli və Quşçular kəndlərində, Xocavəndin Qaradağlı kəndində, 

Xocalı şəhərində, Kəlbəcərin Ağdaban kəndində və digər yerlərdə dinc əhalinin amansız şəkildə sistematik və 

kütləvi qırğınını, soyqırımını törətməklə, Dağlıq Qarabağda yaşayan azərbaycanlı mülki əhalinin bir hissəsini 
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fiziki cəhətdən məhv etmək, qalan hissəsinin isə müqavimət əzmini qırıb regionu onlardan təmizləmək məqsədi 

güdürdü. 

1992-ci il fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə Ermənistan azərbaycanlı əhaliyə qarşı Xocalıda soyqırımını 

törədib. Nəticədə 106-sı qadın, 63-ü uşaq olmaqla, 613 nəfər dinc sakin qətlə yetirilib. “Xocalıya ədalət!” 

kampaniyası çərçivəsində Xocalıda baş verən kütləvi qırğın ABŞ-ın 23 ştatı, Böyük Britaniyanın Şotlandiya 

Parlamenti, Bosniya və Herseqovinanın Parlament Assambleyasının Xalqlar Palatası, Cibutinin Milli 

Assambleyası, Çexiya Parlamentinin Deputatlar Palatasının Xarici Əlaqələr Komitəsi, Əfqanıstanın Milli 

Assambleyasının Yuxarı Palatası, Hondurasın Milli Konqresi, İndoneziyanın Nümayəndələr Palatasının Birinci 

Komissiyası, İordaniyanın Milli Assambleyasının Senatı, Kolumbiya Senatının İkinci Konstitusiya Komitəsi və 

Xarici Əlaqələr Komissiyası, Nümayəndələr Palatasının İkinci Komissiyası, Qvatemalanın Konqresi, 

Meksikanın Baş Konqresinin Deputatlar Palatasının Xarici Əlaqələr Komitəsi, Pakistan Senatının Xarici 

Əlaqələr üzrə Komitəsi, Milli Assambleyanın Xarici İşlər üzrə Daimi Komitəsi, Xeybər Puxtunxvanın Əyalət 

Assambleyası, Panamanın Milli Assambleyası, Paraqvayın Milli Konqresinin Deputatlar Palatası, Perunun 

Konqresi, Sloveniyanın Milli Şurası, Sudanın Milli Assambleyasının Xarici İşlər Komitəsi tərəfindən 

azərbaycanlılara qarşı soyqırımı kimi tanınıb. Bundan başqa, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı və Türk Şurası 

tərəfindən də bu faciə soyqırımı kimi təsbit edilib. 

1993-cü ildə Ermənistanın şiddətlənən hərbi təcavüzü, eyni zamanda, Azərbaycanda yaranmış vətəndaş 

müharibəsi təhlükəsi, hərc-mərclik, iqtisadi böhran, dövlət institutlarının iflic olması ölkəni məhv olmaq 

təhlükəsi ilə üzbəüz qoymuşdu. Məhz bu kritik anda Azərbaycan xalqı öz qurtuluşunu dahi oğlu, müdrik dövlət 

xadimi, ümummilli lider Heydər Əliyevdə gördü və ölkənin gələcək taleyini ona etibar etdi. 

 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin xilaskarlıq missiyası 

1993-cü il iyunun 15-də ümummilli lider Heydər Əliyev xalqın təkidli tələbi ilə yenidən hakimiyyətə 

qayıdanda ölkədə mürəkkəb şərait hökm sürürdü. Ulu Öndər belə bir nəticəyə gəldi ki, Ermənistan-Azərbaycan 

münaqişəsinin həllində kompleks yanaşma, mühüm daxili və xarici siyasət amillərinin nəzərə alınması tələb 

olunur. Bunlar ictimai-siyasi sabitliyin təmin edilməsi, döyüş qabiliyyətli nizami ordunun yaradılması, dövlət 

institutlarının yenidən formalaşdırılması və onların səmərəli fəaliyyətinin təmin edilməsi, iqtisadiyyatın bərpası 

və köklü idarəçilik islahatlarının həyata keçirilməsi, ölkənin yaxın onilliklər üçün inkişafını təmin edəcək 

strateji neft müqavilələrinin bağlanması və nəticə olaraq millətin bir amal – azərbaycançılıq ideologiyası 

ətrafında birləşdirilməsini özündə ehtiva edirdi. 

1994-cü il mayın 12-də atəşkəsə dair razılıq əldə olundu. Bu vaxta qədər Ermənistanın hərbi təcavüzü 

nəticəsində Azərbaycan Respublikasının 20 faiz ərazisi – Xankəndi şəhəri, Xocalı, Şuşa, Laçın, Xocavənd, 

Kəlbəcər, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlı, Zəngilan rayonları, həmçinin Tərtər rayonunun 13, Qazax 

rayonunun 7, Naxçıvanın Sədərək rayonunun isə 1 kəndi Ermənistan ordusu tərəfindən işğal olunmuşdu. 

Ermənistanın təcavüzü nəticəsində 1 milyondan artıq azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətinə 

düşüb, 20 min nəfərdən çox azərbaycanlı hərbi əməliyyatlar dövründə öldürülüb, 50 min nəfərdən çoxu isə əlil 

olub. 

I Qarabağ müharibəsi nəticəsində aralarında 71 uşaq, 267 qadın, 326 qoca olmaqla, itkin düşmüş 3890 

azərbaycanlının, o cümlədən əsir və girov götürüldüyü müəyyən edilmiş 872 nəfərin (2020-ci il dekabrın 1-nə 

olan məlumata əsasən) sonrakı taleyi məlum deyil. 

1988-1993-cü illərdə Qarabağda, ümumilikdə, 900 yaşayış məntəqəsi, 150 min ev, 7 min ictimai bina, 

693 məktəb, 855 uşaq bağçası, 695 tibb müəssisəsi, 927 kitabxana, 44 məbəd, 9 məscid, 473 tarixi abidə, saray 

və muzeylər, 40 min muzey eksponatı, 6 min sənaye və kənd təsərrüfatı müəssisəsi, 160 körpü və digər 

infrastruktur obyektləri dağıdılıb. 

 

Münaqişə beynəlxalq sənədlərdə 

Dövlətlərarası xarakterinə görə beynəlxalq sülh və təhlükəsizlik üçün ciddi təhdid mənbəyinə çevrilən 

Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində ciddi müzakirələrə səbəb olub, 

problemlə bağlı bir sıra mühüm sənədlər qəbul edilib. 

1993-cü il aprelin 30-da BMT Təhlükəsizlik Şurası Ermənistan qoşunlarının Azərbaycanın Kəlbəcər 

rayonundan və digər işğal olunmuş ərazilərindən dərhal çıxarılmasını tələb edən 822 saylı qətnamə qəbul edib. 

1993-cü il iyulun 29-da BMT Təhlükəsizlik Şurası Ermənistan qoşunlarının Azərbaycanın Ağdam rayonu 

və digər işğal olunmuş ərazilərindən tam, dərhal və qeyd-şərtsiz çıxarılmasını tələb edən 853 saylı qətnamə 

qəbul edib. 
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1993-cü il oktyabrın 14-də BMT Təhlükəsizlik Şurası Ermənistan qoşunlarının ATƏM-in Minsk 

qrupunun nizama salmaya dair vaxt cədvəlinə uyğun olaraq, ən son işğal edilmiş ərazilərdən çəkilməyi tələb 

edən 874 saylı qətnamə qəbul edib. 

1993-cü il noyabrın 11-də BMT Təhlükəsizlik Şurası 884 saylı qətnamə qəbul edib. Qətnamə Zəngilan 

rayonu və Horadiz qəsəbəsinin işğalını, mülki əhaliyə qarşı hücumu və Azərbaycan Respublikası ərazilərinin 

bombalanmasını pisləyib, Zəngilan rayonu və Horadiz qəsəbəsindən və Azərbaycan Respublikasının ən son 

işğal olunmuş digər ərazilərindən işğalçı qüvvələrin çıxarılmasını tələb edib. 

Beynəlxalq sülhün və təhlükəsizliyin əsas təminatçısı kimi çıxış edən BMT Təhlükəsizlik Şurasının 

Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə əlaqədar qəbul etdiyi bu qətnamələr münaqişənin beynəlxalq hüququn 

norma və prinsipləri əsasında həlli üzrə siyasi prosesin hüquqi əsaslarını müəyyən edib. Qətnamələrdə 

Azərbaycan ərazilərinin işğalı pislənilib, güc tətbiqi vasitəsilə ərazilərin zəbt edilməsinin qəbuledilməzliyi 

vurğulanıb, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, suverenliyi və sərhədlərinin toxunulmazlığı, Dağlıq Qarabağın 

Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olduğu bir daha təsdiq edilib və işğalçı qüvvələrin Azərbaycanın işğal 

olunmuş bütün ərazilərindən dərhal, tam və qeyd-şərtsiz çıxarılması tələb olunub. 

Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı (ATƏT) çərçivəsində qəbul olunmuş sənədlər 

beynəlxalq hüququn prinsip və normaları, BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri əsasında danışıqlar 

prosesinin normativ hüquqi bazası və mexanizmini təşkil edib. 1992-ci il yanvarın 30- 31-də Praqada keçirilən 

ATƏM Nazirlər Şurasının iclasında Azərbaycan və Ermənistanın bu təşkilata üzvlüyündən sonra ATƏM 

münaqişə ilə yaxından məşğul olmağa başlayıb. Fevral ayında Ermənistan və Azərbaycana məruzəçilər 

missiyasının göndərilməsindən sonra təşkilatın Yüksək Vəzifəli Şəxslər Komitəsi qərar qəbul edərək tərəfləri 

sülhə, o cümlədən atəşkəsin elan edilməsinə və qonşu dövlətlərə qarşı ərazi iddialarına son qoymağa çağırıb. 

1992-ci il martın 24-də Yüksək Vəzifəli Şəxslər Komitəsinin təşəbbüsü ilə ATƏM-in Nazirlər Şurasının 

Helsinkidə keçirilən əlavə görüşündə ATƏM-in münaqişənin həlli prosesində əsas rol oynamalı olduğu 

bildirilib, Belarus Respublikasının paytaxtı Minsk şəhərində danışıqlar üçün daimi çərçivə kimi çıxış edəcək 

xüsusi konfransın çağırılması qərara alınıb. 

Təşkilatın 1994-cü ildə Budapeştdə keçirilmiş Zirvə toplantısında münaqişənin həlli prosesinə təkan 

vermək məqsədilə əlaqələndirilmiş fəaliyyət çərçivəsində səylərin gücləndirilməsi və sülhün qorunması üçün 

çoxmillətli qüvvələrin münaqişə bölgəsinə göndərilməsi haqqında razılığa gəlinib, həmçinin ATƏM-in 

fəaliyyətdə olan sədrinə Minsk konfransının həmsədrlərini təyin etmək tapşırılıb. 

1996-cı il dekabrın 2-3-də ATƏT-in Lissabon sammitində Ermənistanın mane olmaq cəhdlərinə 

baxmayaraq, münaqişənin həlli prinsipləri müzakirəyə çıxarılıb və bu prinsiplər ATƏT-in fəaliyyətdə olan 

sədrinin yekun sənədə əlavə edilən bəyanatında öz əksini tapıb. ATƏT-in bütün iştirakçı dövlətlərinin 

qoşulduğu həmin prinsiplər aşağıdakılardır: 

1.    Azərbaycan Respublikası və Ermənistan Respublikasının ərazi bütövlüyü; 

2.    Dağlıq Qarabağın Azərbaycan daxilində ən yüksək özünüidarəetməni ehtiva edən hüquqi statusu; 

3.    Dağlıq Qarabağ və onun bütün əhalisinin təhlükəsizliyinə, o cümlədən nizamlamanın müddəalarını 

yerinə yetirəcəyi ilə bağlı qarşılıqlı öhdəliklərə dair zəmanət. 

Lissabon sammitində sözügedən prinsiplərin təsbit edilməsi, 1997-ci ilin əvvəllərində Minsk qrupunda 

yeni həmsədrlik institutun yaradılması və Rusiya, ABŞ və Fransanın həmsədrlər təyin edilməsi danışıqlar 

prosesinə impuls verib. Həmsədrlər münaqişənin həlli ilə bağlı yazılı təkliflərlə çıxış ediblər. 1997-ci ilin 

yayında hərtərəfli saziş layihəsi tərəflərə təqdim edilib. Azərbaycanın konstruktiv mövqeyinə baxmayaraq, 

Ermənistan təklifi rədd edib. 1997-ci ilin payızında həmsədrlərin bölgəyə səfəri zamanı tərəflərə “mərhələli 

həll” planı təqdim olunub. Bu plana əsasən ilk olaraq Ermənistan qoşunlarının işğal edilmiş rayonlardan geri 

çəkilməsi, məcburi köçkünlərin öz torpaqlarına qayıtması, kommunikasiya vasitələrinin bərpası, ATƏT-in 

sülhyaratma missiyasının bölgəyə yerləşdirilməsi həll edilməli, sonra isə Dağlıq Qarabağın statusu məsələsinə 

baxılmalı idi. Lakin Ermənistan yenidən danışıqlar prosesində konstruktivlikdən uzaq mövqe nümayiş etdirib. 

 

Azərbaycanın sülh siyasəti, Ermənistanın desktruktiv mövqeyi 

2007-ci ilin noyabr ayında Minsk qrupu münaqişənin sülh yolu ilə həllini ehtiva edən və “Madrid 

prinsipləri” kimi tarixə düşən təkliflər hazırlayıb, sənədin birinci versiyası tərəflərə təqdim olunub. 2009-cu ilin 

sonunda isə Madrid sənədinin yenilənmiş layihəsi hazırlanıb və yenidən tərəflərə təqdim edilib. Lakin 

Ermənistanın destruktiv mövqeyi səbəbindən gözlənilən irəliləyiş əldə olunmayıb. Hər iki sənəd münaqişənin 

mərhələli şəkildə həll edilməsini nəzərdə tutub, Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın işğal olunmuş 

ərazilərindən çıxarılması, məcburi köçkünlərin öz doğma yurdlarına qayıtmasını, kommunikasiya xətlərinin 

bərpasını və digər elementləri ehtiva edib. 
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Sonrakı görüşlərdə dövlət başçıları münaqişənin sülh yolu ilə həlli üçün danışıqların davam etdirilməsi 

haqqında razılığa gəlib və problemin humanitar aspektlərinə xüsusi diqqət ayırıblar. Lakin danışıqlar prosesində 

intensivliyin artdığını və prosesin öz maraqlarına uyğun cərəyan etmədiyini görən Ermənistan hərbi təxribatlar 

yolu ilə danışıqları pozmağa çalışıb. Belə ki, Fransanın təşəbbüsü ilə 2014-cü il oktyabrın 27-də prezidentlərin 

Paris görüşündən sonra danışıqlar masasında olan konkret məsələləri müzakirə etmək əvəzinə, Ermənistan 

Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində 40.000 nəfərdən artıq şəxsi heyətin iştirakı ilə genişmiqyaslı hərbi 

təlim keçirib. Ermənistan silahlı qüvvələrinin qoşunların təmas xəttində Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 

mövqeləri üzərində hücum xarakterli uçuşlar edərək təxribat törətməsindən sonra danışıqlar prosesinin 

intensivliyi aşağı düşüb və iki ölkə prezidentləri arasında görüş yalnız 2015-ci il dekabrın 19-da İsveçrənin Bern 

şəhərində bərpa edilib. 

 

2016-cı il Aprel döyüşləri 

2016-cı ilin əvvəlində münaqişənin həlli ilə əlaqədar konkret planlar müzakirə olunduğu vaxtda 

Ermənistan yenə hərbi təxribata əl ataraq, aprelin 2-də qoşunların təmas xətti boyunca əhalinin sıx 

məskunlaşdığı ərazilərə, o cümlədən məktəblərə, xəstəxanalara və ibadət yerlərinə atəş zərbələri endirib. 

Ermənistanın hücumları nəticəsində dinc Azərbaycan əhalisi arasında uşaqlar da daxil olmaqla, 6 nəfər 

həlak olub, 33 nəfər isə ağır yaralanıb. Öz növbəsində, Azərbaycan Silahlı Qüvvələri düşmənə layiqli cavab 

verib, əks-həmlə nəticəsində Füzuli, Cəbrayıl və keçmiş Ağdərə rayonunun işğal altında olan 2 min hektardan 

çox ərazisi azad edilib. Aprel hadisələri bir tərəfdən Azərbaycan Ordusunun gücünü göstərdisə, digər tərəfdən 

də status-kvonun saxlanmasının, Ermənistan qoşunlarının Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində 

mövcudluğunun münaqişə bölgəsində gərginliyin əsas səbəbi olduğunu və Azərbaycanın heç vaxt işğalla 

barışmayacağını növbəti dəfə nümayiş etdirib. 

Azərbaycan və Ermənistanın dövlət başçıları arasında 2008-ci il noyabrın 2-də Moskvada keçirilən 

görüşün sonunda Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri tərəfindən Moskva Bəyannaməsi imzalanıb. 

Bəyannamədə münaqişənin siyasi vasitələrlə beynəlxalq hüququn normaları və prinsipləri əsasında və bu 

çərçivədə qəbul edilmiş sənədlərə və qərarlara əsasən həll edilməsi və bunun da öz növbəsində regionda 

hərtərəfli əməkdaşlığa şərait yaradacağı göstərilib. 

2016-cı il ərzində Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri arasında Vyana və Sankt-Peterburq 

görüşlərində substantiv müzakirələr aparılıb, lakin Ermənistanın qeyri-konstruktiv mövqeyi səbəbindən bu 

görüşlərdə də münaqişənin həllində irəliləyiş əldə olunmayıb. 

Ermənistan siyasi və hərbi təxribatlarını 2017-ci ildə də davam etdirib. İyun və iyul aylarında 

Azərbaycanın ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin münaqişənin həlli istiqamətində səylərini artırdığı, 

beynəlxalq ictimaiyyətin substantiv danışıqlara ciddi çağırışları fonunda Ermənistan qoşunların təmas xətti 

boyunca vəziyyəti gərginləşdirməyə çalışıb. Ermənistan hərbi hissələri növbəti dəfə təcavüzkar əməllərini 

davam etdirərək ağır artilleriya qurğularından Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin cəbhəboyu mövqelərini və 

mülki əhalinin yaşadığı əraziləri intensiv atəşə tutub. Nəticədə, iyulun 4-də Füzuli rayonunun Alxanlı kəndində 

mülki şəxslər - 1966-cı il təvəllüdlü Sahibə Allahverdiyeva və onun nəvəsi, 2016-cı il təvəllüdlü Zəhra Quliyeva 

qətlə yetirilib. Ermənistanın mülki insanları və obyektləri qəsdən hədəfə alması beynəlxalq ictimaiyyət 

tərəfindən kəskin şəkildə qınanıb. Beynəlxalq ictimaiyyət bir daha əmin olub ki, Ermənistan münaqişənin siyasi 

həllində maraqlı deyil. 

Digər beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən də Azərbaycanın münaqişə ilə bağlı beynəlxalq hüquqa və tarixi 

ədalətə əsaslanan haqlı mövqeyini dəstəkləyən çoxsaylı sənədlər qəbul edilib. 

 

Hücum diplomatiyası 

BMT Baş Assambleyasının Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə bağlı 2006-cı il sentyabrın 7-də qəbul 

etdiyi “Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində vəziyyət” adlı qətnaməsində işğal edilmiş ərazilərdə 

Ermənistan tərəfindən törədilən yanğınlar pislənilib. BMT Baş Assambleyasının 2008-ci il martın 14-də qəbul 

etdiyi eyniadlı qətnamə münaqişənin hüquqi, siyasi və humanitar aspektlərini əhatə edib və həlli prinsiplərini 

yenidən təsdiqləyib. Bu prinsiplər Azərbaycanın suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə hörməti, Ermənistan 

qoşunlarının Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərindən dərhal, tam və qeyd-şərtsiz çıxarılmasını, işğal edilmiş 

ərazilərdən məcburi köçkün düşmüş insanların öz doğma yurdlarına qayıtmaq hüququnu, hər iki icmanın 

Azərbaycanın tərkibində birgəyaşayış şərtlərinin təmin edilməsini və ərazilərin işğalı nəticəsində yaradılmış 

vəziyyətin qeyri-qanuniliyini vurğulayıb. 

Münaqişə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı (İƏT) çərçivəsində də dəfələrlə müzakirə edilib. Təşkilat 

beynəlxalq hüququn prinsip və normalarını rəhbər tutaraq Azərbaycanın hərbi təcavüzə məruz qaldığını elan 
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edib. 1993-cü ildə təşkilatın xarici işlər nazirlərinin Pakistanın Kəraçi şəhərində keçirilən 21-ci iclasında qəbul 

edilən qətnamə Azərbaycana qarşı erməni təcavüzünü qınayıb, Ermənistan qoşunlarının işğal edilmiş bütün 

ərazilərdən dərhal çıxarılmasını tələb edib, Ermənistanı Azərbaycanın suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə 

hörmət etməyə və münaqişənin sülh yolu ilə ədalətli həllinə çağırıb. 

1994-cü ildə Mərakeşin Kasablanka şəhərində İƏT ölkələrinin dövlət və hökumət başçılarının 7-ci Zirvə 

görüşündə Dağlıq Qarabağa dair daha bir qətnamə qəbul edilib. Həmin qətnamədə Azərbaycan ərazilərinin 20 

faizinin Ermənistan tərəfindən işğal olunması faktı kəskin şəkildə pislənilib və bir milyondan çox 

azərbaycanlının qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətinə düşməsindən narahatlıq ifadə edilib. Sözügedən sənəddə 

BMT Təhlükəsizlik Şurasının məlum dörd qətnaməsinə istinad olunaraq Ermənistan silahlı qüvvələrinin 

Azərbaycanın işğal olunmuş bütün ərazilərindən təcili çıxarılması tələb olunub, Ermənistanın Azərbaycana qarşı 

təcavüzü nəticəsində mülki şəxslərə qarşı edilən hərəkətlər bəşəriyyətə qarşı cinayət kimi qiymətləndirilib. 

 

2016-cı ildə İƏT-in İstanbulda keçirilən Zirvə görüşündə İƏT çərçivəsində “Ermənistan Respublikasının 

Azərbaycana təcavüzünə dair Təmas Qrupu” yaradılıb. Təmas Qrupunun tərkibinə 9 ölkə daxildir: Azərbaycan, 

Türkiyə, Səudiyyə Ərəbistanı, Pakistan, Malayziya, Mərakeş, Cibuti, Qambiya və Somali. 

Türkdilli Ölkələrin Əməkdaşlıq Şurasının 2019-cu il oktyabrın 15-də Bakıda keçirilmiş Zirvə görüşünün 

bəyannaməsində münaqişənin Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü, suverenliyi və sərhədlərinin 

toxunulmazlığı əsasında həllinə dəstək ifadə edilib. 

Qoşulmama Hərəkatına üzv olan ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının 2012-ci ildə Tehranda 

keçirilmiş 16-cı Zirvə görüşündə qəbul olunmuş Yekun Sənəddə münaqişənin Azərbaycan Respublikasının 

ərazi bütövlüyü, suverenliyi və beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri daxilində həllinin vacibliyi vurğulanıb. 

2016-cı ildə Qoşulmama Hərəkatına üzv ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının Venesuela Bolivar 

Respublikasının Marqarita adasında keçirilmiş 17-ci Zirvə görüşündə qəbul olunmuş Yekun Sənəddə BMT 

Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq qətnamələrinə baxmayaraq, Ermənistan və Azərbaycan arasında münaqişənin 

həll edilməmiş qalmasına təəssüf edilib və münaqişənin Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü 

çərçivəsində həll edilməsinə dəstək bildirilib. 

2019-cu il oktyabrın 25-26-da Qoşulmama Hərəkatının Bakıda keçirilmiş 18-ci Zirvə görüşünün Yekun 

Sənədinə yeni bənd daxil edilib. Bu bənddə dövlət və hökumət başçıları güc yolu ilə ərazilərin zəbt edilməsinin 

yolverilməzliyini vurğulayıblar. Bundan əlavə, Yekun Sənəddə heç bir dövlətin Azərbaycan ərazilərinin işğalı 

nəticəsində yaranmış vəziyyətin qanuni olduğunu tanımayacağı, iqtisadi fəaliyyət də daxil olmaqla, işğal 

olunmuş ərazilərdə həmin vəziyyətin qorunub saxlanılmasına hər hansı bir dəstək verməyəcəyi öz əksini tapıb. 

Zirvə görüşündə qəbul edilmiş “Azərbaycan Xalqı və Hökumətinə Təşəkkür və Həmrəylik Sənədi”ndə 

Azərbaycanın öz ərazi bütövlüyünü bərpa etməklə bağlı səylərinə həmrəylik ifadə edilib. 

Avropa Şurası Parlament Assambleyasının (AŞPA) 2005-ci il yanvarın 25-də qəbul etdiyi 1416 nömrəli 

“ATƏT-in Minsk qrupu tərəfindən tənzimlənən Dağlıq Qarabağ münaqişəsi haqqında” qətnaməsində 

Azərbaycan ərazilərinin işğal faktı təsdiqlənib, bu ərazilərdəki etnik təmizləmələrdən narahatlıq ifadə edilib, 

BMT Təhlükəsizlik Şurasının 822, 853, 874 və 884 saylı qətnamələrinə riayət edilməsinə və qoşunların işğal 

edilmiş ərazilərdən geri çəkilməsinə çağırış edilib. Təşkilat, həmçinin məcburi köçkünlərin öz torpaqlarına 

qayıtmaq hüququnu təsdiqləyib, üzv dövlətin ərazisinin digər üzv dövlət tərəfindən işğal edilməsinin 

yolverilməzliyini vurğulayıb. 

Azərbaycanın 6 rayonunun 100 min hektara yaxın torpaq sahəsini suvarma suyu ilə təmin etmək üçün 

1976-cı ildə Tərtər çayı üzərində inşa edilmiş Sərsəng su anbarının işğal nəticəsində qəzalı vəziyyətə düşməsi, 

sakinlərin suvarma suyundan məhrum olması barədə AŞPA-nın 2016- cı il yanvar ayının 26-da qəbul etdiyi 

“Azərbaycanın sərhədyanı bölgələrinin sakinləri qəsdən sudan məhrum edilib” adlı qətnamə erməni 

qoşunlarının sözügedən bölgədən geri çəkilməsini tələb edib, qəsdən süni ekoloji böhranın yaradılması “ekoloji 

təcavüz” kimi qiymətləndirilib və eyni zamanda, Azərbaycan ərazilərinin bir hissəsinin Ermənistan tərəfindən 

işğal edilməsi bir daha təsdiqlənib. 

Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin 2015-ci il iyunun 16-da “Çıraqov və başqaları Ermənistana qarşı” 

işi ilə bağlı qəbul etdiyi qərarında Ermənistanın Dağlıq Qarabağı və ətraf rayonları işğal altında saxladığını 

təsdiq edib. 

Avropa İttifaqı 1993-cü il noyabrın 9-da verdiyi bəyanatda Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən 

qoşunların çıxarılmasına çağıraraq, Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi bütövlüyünə dəstəyini 

ifadə edib. 
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2017-ci il noyabrın 24-də Brüsseldə keçirilən Avropa İttifaqının Şərq Tərəfdaşlığı Zirvə görüşündə qəbul 

edilən birgə bəyannamədə Avropa İttifaqı bütün tərəfdaşların ərazi bütövlüyünü, suverenliyini və müstəqilliyini 

dəstəkləyib. 

2018-ci ildə Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında paraflanmış “Tərəfdaşlıq Prioritetləri” sənədində də 

Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, müstəqilliyi, suverenliyi və beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərinin 

toxunulmazlığına dəstək ifadə olunub. 

NATO Zirvə görüşlərinin yekun sənədlərində, o cümlədən 2012-ci il Çikaqo, 2014-cü il Kardiff, 2016-cı 

il Varşava, 2018-ci il Brüssel bəyannamələrində Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, suverenliyi və müstəqilliyi 

dəstəklənib. 

Bundan əlavə, 1995-ci ildə MDB-nin üzvü olan dövlətlərin başçıları Müstəqil Dövlətlər Birliyində sülhün 

və sabitliyin qorunub saxlanması barədə Memorandum imzalayarkən Ermənistan həmin sənədin 7-ci və 8-ci 

bəndlərini qəbul etməkdən boyun qaçırıb. Həmin bəndlərdə deyilib ki, “Üzv dövlətlər... öz ərazilərində... 

separatizmin, millətçiliyin, şovinizmin və faşizmin hər hansı təzahürlərinin qarşısını almaq üçün tədbirlər 

görəcəklər”, həmçinin “başqa üzv dövlətlərin ərazisində separatçı hərəkatları və separatçı rejimləri 

dəstəkləməməyi, ...onlara iqtisadi, maliyyə, hərbi və başqa kömək göstərməməyi öhdələrinə götürürlər”. 

 

Beləliklə, ötən dövr ərzində Azərbaycan qətiyyətli və prinsipial siyasət həyata keçirərək, münaqişənin 

beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri əsasında həlli üçün hüquqi baza formalaşdırmağa, Ermənistanın və 

erməni lobbisinin informasiya təxribatlarını və beynəlxalq ictimai rəyi çaşdırmaq cəhdlərini neytrallaşdırmağa 

nail oldu. Tarixi reallıq, beynəlxalq hüququn münaqişənin ədalətli həlli üçün etibarlı zəmin yaratmasına, habelə 

iqtisadi potensial, insan resursları, hərbi güc baxımından Azərbaycanın Ermənistandan dəfələrlə üstün olmasına 

baxmayaraq, rəsmi Bakı sonadək sülh danışıqlarına sadiqliyini nümayiş etdirdi. Məhz buna görə Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev bildirib: “Bizim ən böyük kompromisimiz sülh danışıqlarına sadiq 

qalmağımızdır”. 

Lakin Azərbaycanın münaqişənin sülh yolu ilə həlli istiqamətində ardıcıl şəkildə nümayiş etdirdiyi səylər 

Ermənistan tərəfindən, ümumiyyətlə, qiymətləndirilmədi. Əksinə, Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyi 

Azərbaycanı yeni işğalla hədələməyə və işğalı genişləndirmək üçün fəaliyyətə başladı. Məhz Ermənistanın 

riyakar, qeyri-konstruktiv siyasəti nəticəsində danışıqlar faktiki olaraq mənasız prosesə çevrildi və bu səbəbdən 

onun davam etdirilməsi mümkün olmadı. 

 

“Qarabağ Azərbaycandır!” 

Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan 2019-cu il avqustun 5-də Xankəndidə “Qarabağ Ermənistanın bir 

hissəsidir və nöqtə” açıqlaması ilə çıxış etdi. Buna qədər Ermənistan hərbi işğal və anneksiya siyasətinin 

beynəlxalq siyasi-hüquqi və mənəvi məsuliyyətini dərk edərək işğalçılıq siyasətini pərdələməyə və onu Dağlıq 

Qarabağın erməni əhalisinin öz müqəddəratını təyin etmək hüququ kimi göstərməyə çalışırdı. N.Paşinyanın bu 

bəyanatı Ermənistanın əsl məqsədinin işğalçılıq olduğunu aydın şəkildə göstərdi. Azərbaycanın işğal olunmuş 

ərazilərinin ilhaqına çağırış ilə Ermənistan beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini, BMT Nizamnaməsini, 

Helsinki Yekun Aktını ayaq altına atdı, beynəlxalq ictimaiyyətə, xüsusilə münaqişənin danışıqlar yolu ilə 

həllinə məsul olan ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinə hörmətsizlik nümayiş etdirdi. Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 2019-cu il oktyabrın 3-də “Valday” Beynəlxalq Diskussiya Klubunun 

XVI illik iclasında çıxışı zamanı N.Paşinyanın bu bəyanatına cavab verdi: “...bəyanat sözbəsöz belədir: 

“Qarabağ Ermənistanın bir hissəsidir və nöqtə”. Birincisi, yumşaq desək, bu, yalandır. Dünya tərəfindən həm 

Aran, həm də Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi kimi tanınıb. Ermənistan özü də bu qanunsuz 

qurumu tanımır. Qarabağ tarixi, əzəli Azərbaycan torpağıdır. Beləliklə, Qarabağ Azərbaycandır və nida işarəsi”. 

Həmçinin 2020-ci il fevralın 15-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın 

baş naziri Nikol Paşinyan arasında Münhen Təhlükəsizlik Konfransı çərçivəsində panel müzakirələr baş tutdu. 

Azərbaycan Prezidenti müzakirələr zamanı Azərbaycanın münaqişə ilə bağlı haqlı mövqeyini bir daha 

beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətinə çatdırdı və Ermənistanın işğalçılıq siyasətini və saxta iddialarını tarixi 

faktlara və beynəlxalq hüquqa əsaslanaraq arqumentlərlə darmadağın etdi. 

2020-ci ilin mart ayında Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarında təşkil edilmiş qondarma “seçkilər” 

növbəti təxribat oldu. Həmin “seçkilər” əvvəlkilər kimi beynəlxalq ictimaiyyət, heç bir beynəlxalq təşkilat, 

dövlət tərəfindən tanınmadı, əksinə, kəskin şəkildə qınanıldı və rədd edildi. 

Ermənistan ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin vasitəçiliyi ilə həyata keçirilən sülh prosesini 

pozmaq, işğalla bağlı mövcud status-kvonu qorumaq və işğal edilmiş ərazilərin ilhaqına nail olmaq üçün 

məqsədyönlü şəkildə danışıqlar prosesinin format və mahiyyətini sarsıtdı. 2020- ci ilin iyulunda Ermənistanın 
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baş naziri N.Paşinyanın münaqişənin həlli ilə bağlı qəbuledilməz “yeddi şərti” irəli sürməsi işğalçı dövlətin əsl 

məqsədini açıq-aydın nümayiş etdirdi. Bununla əlaqədar Prezident İlham Əliyev bildirib: “Bizim sülhə nail 

olmaq üçün yeganə şərtimiz var. Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən 

çıxarılmalıdır. Bütün dünya Dağlıq Qarabağı Azərbaycanın tərkib hissəsi olaraq tanıyır”. 

 

2020-ci il iyul-avqust təxribatları 

2020-ci ilin iyul ayında Ermənistan Azərbaycanla dövlət sərhədinin Tovuz istiqamətində növbəti hərbi 

təxribat törətdi. Təxribatın məqsədi regionda yeni gərginlik mənbəyi yaratmaq, Azərbaycan ərazilərinin 

Ermənistan tərəfindən işğalı məsələsini ikinci plana keçirmək, üçüncü dövlətləri münaqişəyə cəlb etmək və 

Azərbaycanın strateji infrastrukturuna zərər vurmaqdan ibarət idi. Nəticədə içərisində yüksək rütbəli zabitlər 

olmaqla, bir qrup Azərbaycan hərbiçisi və bir nəfər mülki şəxs şəhid oldu. Azərbaycan Ordusu düşmənə 

sarsıdıcı zərbə endirərək ona layiqli cavab verdi. Ermənistan hərbi dəstək üçün Kollektiv Təhlükəsizlik 

Müqaviləsi Təşkilatına müraciət etməklə məğlubiyyətini etiraf etdi. 

2020-ci ilin avqust ayında Ermənistan növbəti hərbi təxribata əl ataraq, terror aktları törətmək məqsədilə 

Azərbaycana diversiya qrupu göndərdi. Lakin 2020-ci il avqustun 23-də həmin qrup zərərsizləşdirildi, onun 

rəhbəri saxlanıldı və beləliklə, növbəti təxribat planı baş tutmadı. 

Ermənistanın təcavüzkar və hücum xarakterli hərbi doktrina və milli təhlükəsizlik strategiyası qəbul 

etməsi, Ermənistanda Azərbaycana qarşı hərbi əməliyyatlarda iştirak edəcək mülki vətəndaşlardan ibarət 

silahlandırılmış mülki könüllülər dəstələrinin yaradılması, Ermənistanın müdafiə nazirinin “yeni ərazilər 

uğrunda yeni müharibəyə” çağırışı, bu ölkənin rəsmi şəxslərinin Azərbaycanın böyük şəhərlərinə və mühüm 

mülki infrastrukturuna zərbə endirmək hədələri, Ermənistanın müxtəlif ölkələrdən muzdlular və terrorçular cəlb 

etməsi, külli miqdarda silahlar tədarük etməsi və s. Ermənistanın Azərbaycana qarşı yeni müharibəyə 

hazırlaşdığını açıq şəkildə nümayiş etdirdi. 

 

Ermənistanın yeni müharibə planı 

2020-ci il sentyabrın 21-də Azərbaycan Prezidenti, Qoşulmama Hərəkatının sədri İlham Əliyev BMT Baş 

Assambleyasının 75-ci Sessiyası çərçivəsində BMT-nin 75 illiyinə həsr edilmiş Yüksək Səviyyəli İclasda çıxışı 

zamanı bəyan etdi ki, təcavüzkar ritorika və təxribatlar Ermənistanın Azərbaycana qarşı yeni təcavüzə 

hazırlaşdığını göstərir: “Biz BMT-ni və beynəlxalq ictimaiyyəti Ermənistanın növbəti hərbi təcavüzdən 

çəkindirilməsinə dəvət edirik. Təxribatların baş verməsinə və gərginliyin artırılmasına görə məsuliyyət 

Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşür. Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi Azərbaycanın ərazi 

bütövlüyü çərçivəsində və BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri əsasında həll edilməlidir”. 

2020-ci il sentyabrın 24-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev BMT Baş Assambleyasının 75-ci 

sessiyasının ümumi debatlarında çıxışı zamanı Ermənistanın Azərbaycana qarşı yeni müharibəyə hazırlaşdığını 

növbəti dəfə bəyan etdi. 

2020-ci il sentyabrın 25-də Azərbaycan Prezidenti Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi 

nümayəndəsini qəbul edərkən bir daha qeyd etdi ki, Azərbaycan tərəfinin kəşfiyyat məlumatları göstərir ki, 

Ermənistanda Azərbaycana qarşı çox ciddi hərbi hazırlıqlar gedir, onların hərbi qüvvələri təmas xəttində, dövlət 

sərhədində cəmləşir: “Əgər onlar bizə hücum etsələr, peşman olacaqlar. Mən, sadəcə olaraq, sizin bunu 

bilməyinizi və bu mesajı Avropa Komissiyasına çatdırmağınızı və Avropa Komissiyasının təcavüzkarın yeni 

təxribatlarını dayandırmaq üçün nə edə biləcəyini görmək istəyirəm”. 

Lakin təəssüf ki, Ermənistanın ardıcıl təxribatları və yeni müharibə planlarına son qoyulması üçün dünya 

birliyi tərəfindən heç bir praktiki addım atılmadı. Bundan daha da ürəklənən Ermənistan 2020-ci il sentyabrın 

27-də bir neçə istiqamətdən Azərbaycan Ordusunun mövqelərinə doğru hücuma keçdi, ağır artileriyadan istifadə 

edərək yaşayış məntəqələrinə şiddətli atəş zərbələri endirdi. 

 

Vətən müharibəsi - “Dəmir Yumruq” əməliyyatı 

Ermənistanın növbəti hərbi təcavüz cəhdinə cavab olaraq Azərbaycan Ordusu əks-həmlə əməliyyatına 

başladı və 44 gün davam edən Vətən müharibəsi nəticəsində Ermənistan ordusunu məhv etməyə, onu diz 

çökdürməyə, işğal altında olan əraziləri azad etməyə nail oldu. Ali Baş Komandan, Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə müzəffər Azərbaycan Ordusu tərəfindən icra edilmiş “Dəmir Yumruq” 

əməliyyatı Azərbaycan xalqının tarixinə qızıl hərflərlə yazıldı, işğalçılığı, nasizmin şöhrətləndirilməsini dövlət 

siyasətinə çevirən Ermənistanın təslim olması ilə nəticələndi. 

2020-ci il noyabrın 10-da “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ermənistan Respublikasının baş naziri 

və Rusiya Federasiyasının Prezidentinin bəyanatı” qəbul edildi və Ermənistan kapitulyasiya aktını imzaladı. 
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Bununla da Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinə son qoyuldu, Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa etdi. 

Azərbaycan Prezidenti bu barədə deyib: “Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həll olunub, Azərbaycan bu münaqişəni 

təkbaşına həll edib, həm döyüş meydanında və ondan sonra masa arxasında. Döyüş meydanında qazanılmış 

Qələbə düşməni məcbur etdi ki, ağ bayraq qaldırsın və təslim olsun, kapitulyasiya aktına imza atsın. Noyabrın 

10-da imzalanmış sənəd məhz Ermənistanın kapitulyasiya aktıdır”. Beləliklə, bu sənədə əsasən Ağdam, 

Kəlbəcər və Laçın rayonları şəhid vermədən azad edildi. Zəngəzur dəhlizinin yaradılması tarixi zərurətə 

çevrildi. 

 

Tarixə çevrilən münaqişə və yeni reallıq 

İşğal dövründə Ermənistan Azərbaycan torpaqlarında milli-mədəni irsi talayıb və məhv edib (culturcide), 

şəhərləri (urbicide) və digər yaşayış məntəqələrini dağıdıb və bölgəyə ağır ekoloji ziyan (ecocide) vurub. 

Azərbaycan torpaqlarında yüzminlərlə minalar, partlayıcı maddələr basdırılıb. 

Ermənistan münaqişə dövründə Azərbaycana qarşı törətdiyi çoxsaylı müharibə cinayətlərinə, kütləvi 

qırğın və soyqırımı aktlarına, terrorçuluq fəaliyyətinə, vandalizmə görə hüquqi müstəvidə məsuliyyətdən yayına 

bilməyəcək, Azərbaycana vurduğu böyük sosial-iqtisadi zərərə görə kompensasiya ödəməyə məcbur ediləcək. 

 

www.president.az 

 

 

https://president.az/azerbaijan/karabakh
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Qarabağ: etimologiyası, ərazisi və sərhədləri 

 
Qarabağ Azərbaycanın ən qədim tarixi vilayətlərindən biridir. Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan 

Qarabağın adı Azərbaycan dilindəki "qara" və "bağ" sözlərindən əmələ gəlmişdir. "Qara" və "bağ" söz 

birləşməsi Azərbaycan xalqının özü qədər qədim tarixə malikdir. Dünyanın hər yerində bu söz birləşməsinin 

Azərbaycanın konkret ərazisinə aid edilməsi də danılmaz həqiqətdir. Azərbaycan xalqının öz doğma torpağının 

bir parçasına verdiyi "Qarabağ" sözü ilk mənbələrdə hələ 1300 il bundan əvvəl (VII əsrdən!) işlənmişdir. 

Qarabağ əvvəllər bir tarixi coğrafi anlayış kimi konkret məkanı bildirmiş, sonra isə Azərbaycanın geniş coğrafi 

ərazisinə aid edilmişdir. Yeri gəlmişkən, bu hal Azərbaycan üçün xarakterikdir: Naxçıvan şəhəri - Naxçıvan 

bölgəsi, Şəki şəhəri - Şəki bölgəsi, Gəncə şəhəri - Gəncə bölgəsi, Lənkəran şəhəri -Lənkəran bölgəsi və i.a.  

"Qarabağ"ın Azərbaycanın konkret bir vilayətinin, bir bölgəsinin adı kimi formalaşması tarixi onun 

etimologiyasının daha elmi şəkildə izahına imkan verir. Çünki Azərbaycan dilində (həmçinin başqa türk 

dillərində) "qara"nın rəngdən başqa "sıx", "qalın", "böyük", "tünd" və başqa mənaları da vardır. Bu baxımdan, 

"Qarabağ" termini "qara bağ", yəni "böyük bağ", "sıx bağ", "qalın bağ", "səfalı bağ" və s. mənası kəsb edir. 

Beləliklə, Qarabağın özü kimi "Qarabağ" sözü də Azərbaycan xalqına məxsusdur.  

Qarabağdan bəhs edərkən qarşıya əvvəlcədən belə bir sual çıxır: Qarabağ haradır, Azərbaycanın hansı 

ərazilərini əhatə edir? Bu sualın cavabı bu gün daha aktualdır və erməni separatçıları tərəfindən törədilmiş 

"Dağlıq Qarabağ problemi"nin dərk edilməsi üçün mühüm əhəmiyyətə malikdir. Qoyulmuş suala cavab üçün ilk 

mənbəyə müraciət edək. Vaxtı ilə bu ərazini əhatə edən Azərbaycan dövlətinin - Qarabağ xanlığının vəziri 

olmuş Mirzə Camal Cavanşir özünün "Qarabağ tarixi" (1847) əsərində bu məsələdən bəhs edərkən yazırdı: 

"Qədim tarix kitablarının yazdığına görə Qarabağ vilayətinin sərhədləri belədir: cənub tərəfdən Xudafərin 

körpüsündən Sınıq körpüyə qədər - Araz çayıdır. İndi (Sınıq körpü) Qazax, Şəmsəddin və Dəmirçi-Həsənli 

camaatı arasındadır və Rusiya dövləti məmurları onu rus istilahilə Krasnı most, yəni Qızıl körpü adlandırırlar. 

Şərq tərəfdən Kür çayıdır ki, Cavad kəndində Araz çayına qovuşaraq gedib Xəzər dənizinə tökülür. Şimal 

tərəfdən Qarabağın Yelizavetpolla sərhədi Kür çayına qədər - Goran çayıdır və Kür çayı çox yerdən (keçib) 

Araz çayına çatır. Qərb tərəfdən Küşbək, Salvartı və Ərikli adlanan uca Qarabağ dağlarıdır". 

Rusiya işğalı və müstəmləkəçiliyinin ilk dövründə Qarabağın ərazisi və sərhədlərinin belə dəqiq təsvir 

edilməsi onunla izah olunur ki, 1) bu faktı bilavasitə Qarabağın idarəsilə məşğul olan dövlət adamı yazır, başqa 

sözlə, həmin fakt rəsmi sənədlərə əsaslanan rəsmi sözdür, Rusiyanın xidmətində olan dövlət adamının rəsmi 

sözüdür; 2) digər tərəfdən bu fakt yalnız reallığa, təcrübəyə əsaslanmaqla qalmayıb ilk mənbələrlə də sübut 

olunur. Mirzə Camalın mövqeyinin doğruluğunu göstərmək üçün qədim tarix kitablarına istinad etməsi təsadüfi 

deyil. Göründüyü kimi, siyasi-coğrafi məkan olaraq, tarixdə həmişə "Dağlıq Qarabağ" deyil, bütöv halda, yəni 

Qarabağın bütün ərazisini - dağlarını, düzənlərini əhatə edən ümumi bir "Qarabağ" anlayışı olmuşdur. Başqa 

sözlə, "Dağlıq Qarabağ" anlayışı çox sonraların "məhsuludur", separatçılıq niyyəti ilə Qarabağın bir hissəsinə 

verilmiş addır. Adicə məntiq də bunu sübut edir: əgər Dağlıq Qarabağ varsa, deməli düzən və ya aran Qarabağ 

da var! Reallıq da belədir: bu gün Azərbaycanda həm Dağlıq Qarabağ var, həm də Aran Qarabağ (yəni düzən 

Qarabağ)! Özü də həm düzən (aran), həm də dağlıq Qarabağ həmişə, bütün tarixi dövrlərdə bir xalqın - 

Azərbaycan xalqının Vətəni olmuşdur, dilində "qara" və "bağ" sözləri olan xalqın! Azərbaycan xalqının yüzlərlə 

ən qədim, ən nadir folklor nümunələri, musiqi inciləri məhz Qarabağda yaranmışdır, Qarabağla bağlıdır.  

 

AMEA-nın A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu 
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Qarabağ ən qədim zamanlardan xanlıqlar dövrünədək 

(Ərəb xilafətinədək)  
 

Qarabağ təkcə Azərbaycanın deyil, ümumiyyətlə dünyanın da ən qədim tarixə malik olan diyarlarındandır. 

Bu ərazidəki Azıx mağarasında ən qədim insanların yaşayış məskəni aşkar edilmişdir. Bu yaşayış məskəni 

Azərbaycanın, o cümlədən Qarabağın, Aralıq dənizi hövzəsi və Şərqi Afrika ilə birlikdə insanlığın ilk 

vətənlərindən biri olduğunu sübut edir. Azıx mağarasının tədqiqatçısı Azərbaycan alimi M.Hüseynov yazırdı: 

"Azıxda öyrənilmiş çay daşı alətləri mədəniyyətləri, Şərqi Afrikanın Olduvay mədəniyyəti kompleksi ilə 

yaxınlıq təşkil edir. Eyni zamanda, alətlərin hazırlanmasında fərqli cəhətlər də vardır ki, bu da, Azıxın alt 

təbəqələrindən aşkar olunmuş əmək alətlərini Quruçay mədəniyyəti adlandırmaq imkanı vermişdir… Quruçay 

mədəniyyətinin yaşı isə 1 milyon 200 min ildən də qədimlərə aid edilə bilər". 

1968-ci ildə Azıx mağarasının aşöl təbəqəsindən Azıx adamı - azıxantrop adlandırılan insanın çənə sümüyü 

tapılmışdır. Azıx adamının 350-400 min il əvvəl yaşadığı guman olunur. Qarabağda mustye mədəniyyəti daha 

çox Tağlar mağarası ilə təmsil olunmuşdur. Qarabağın arxeoloji cəhətdən öyrənilməsinin davam etdirilməsi 

burada daş dövrünün mezolit və eneolit dövrlərinin də geniş inkşaf etmiş olduğunu müəyyənləşdirə bilər. 

Eneolit (e.ə.VI-IV minilliklər), tunc və ilk dəmir dövrlərində (e.ə. IV minilliyin sonu - I minilliyin əvvəli) 

Qarabağın həyatında böyük dəyişikliklər baş vermişdi. Son tunc və ilk dəmir dövrü (e.ə. XIII-VII əsrlər) Xocalı-

Gədəbəy mədəniyyəti adı almışdır. Bu dövrə aid Xocalı qəbiristanlığı arxeoloji abidəsindən üstündə Aşşur 

(Assuriya) hökmdarı Adadnirariyə aid mixi yazı olan əqiq muncuq tapılmışdır. Bu və digər tapıntılar bölgənin 

Yaxın Şərqlə iqtisadi və mədəni əlaqələrini təsdiq edir.  

Təsərrüfat və mədəni həyatın inkişafı ilə yanaşı etno-siyasi proseslər də davam edir. Azərbaycanın 

cənubunda qüdrətli Manna dövləti (e.ə. IX-VI əsrlər) meydana gəlir. Manna Assuriya və Urartu ilə mübarizədə 

müstəqilliyini qorumağa nail olur. Şimali Azərbaycan torpaqları, o cümlədən Qarabağ ərazisi Urartunun 

işğallarından kənarda qalır. Bu dövrdə, ümümiyyətlə Cənubi Qafqazda (Zaqafqaziyada) erməni etnosu yox idi. 

Çox sanballı tədqiqatçılar, kollektiv monoqrafiyaların müəllifləri Zaqafqaziyanın siyasi tarixindən bəhs edərkən 

vahid fikir söyləyirlər: Urartunun əsas ərazisi SSRİ-nin sərhədlərindən kənarda yerləşirdi. Qədim dövrdə və orta 

əsrlərdə ermənilərin kompakt yaşadığı ərazi də indiki Ermənistan SSR-in hüdudlarından uzaqda idi. Urartu 

dövlətinin varlığına son qoyan Midiya dövləti (e.ə. 672-550) zamanı vəziyyət dəyişdi. Midiya Cənub-şərqi 

Zaqafqaziyanı özünə tabe etdi. Bu vəziyyət Əhəmənilər dövründə də (e.ə. 550-330) davam etmişdi.  

Makedoniyalı İsgəndər (e.ə.336-323) Əhəməni dövlətini dağıtdıqdan sonra Azərbaycanın şimalında siyasi 

proseslər yeni mərhələyə qədəm qoydu. Bunun nəticəsi idi ki, Makedoniyalı İsgəndərin qısamüddətli 

hakimiyyətindən sonra, onun ölümü ilə imperiyası parçalandıqda Azərbaycanın cənubunda Atropatena, 

şimalında isə Albaniya dövlətləri yarandı. (Son dövrlərdə Azərbaycan tarixçiləri Atropatenaşünaslıq və 

Albanşünaslığı yeni elmi əsərlərlə zənginləşdirmiş, uzun zaman erməni müəllifləri tərəfindən qəsdən 

saxtalaşdırılmış olan bu dövrün elmi əsaslarla araşdırılmasına böyük töhfələr vermişlər. Onları burada xüsusi 

olaraq sadalamağa ehtiyac görmədik). E.ə. IV əsrdə və sonralar Atropatena Azərbaycanın şimalında da ərazilərə 

malik idi və bu zaman Qarabağ ərazisinə daxil olan torpaqların bir hissəsi həmin Azərbaycan dövlətinə tabe idi. 

Atropatena ilə eyni zamanda yaranmış Albaniya dövləti təxminən e.ə. IV- e. VIII əsrlərində mövcud olaraq, 

1200 ilə yaxın dövr ərzində Azərbaycan tarixində böyük rol oynadı. Bütün Qarabağ ərazisi Albaniya dövlətinin 

tərkibinə daxil idi və bu dövlət Qarabağı öz tərkibində qoruyub saxlamaq üçün misilsiz mübarizə apardı və bəzi 

istisnalarla buna nail ola bildi. F.Məmmədovanın Albaniya dövlətinin, o cümlədən onun tərkib hissəsi olan 

əyalətlərin (Sakasena, Otena - Uti, Orxistena - Arsax, Araksena və s.) ərazisi və sərhədlərini tarixi dinamikada 

əks etdirdiyi 6 xəritəsi də bu fikri təkzibolunmaz surətdə təsdiq edir.  

Qarabağ Azərbaycan Albaniya dövlətinə məxsus olduğu kimi, burada yaşayan etnoslar - uti, sovdey, qarqar 

və başqaları da alban tayfaları idilər.  

Ermənilərin ilk dəfə Cənubi Qafqazda (Zaqafqaziyada) peyda olmaları təxminən e.ə. II əsrdən sonralara 

təsadüf edir. Onların regiona daxil olması ilə yerli dövlətlərə və xalqlara qarşı təcavüzkar fəaliyyətləri də 

başlanır. Bu dövrdə ermənilər Kiçik Asiyanın şərqindəki erməni çarlığını qondarma "Böyük Ermənistan" 

adlandırır və köçüb məskən saldıqları bütün əraziləri erməni torpaqları elan etməyə cəhd edirlər. Roma 

imperiyasının e.ə. 66-cı ildə II Tiqranı darmadağın etməsi ilə uydurma "Böyük Ermənistan" əfsanəsi puça çıxır, 

onlar Romanın vassalına çevrilir. Bu vəziyyət IV əsrədək davam edir. Belə olduğu halda ermənilərin 

Albaniyanın tarixi torpaqlarını Ermənistanın tərkib hissəsi kimi qələmə verməsi heç bir elmi-tarixi əsasa malik 

deyil. Halbuki ermənilərdən fərqli olaraq Azərbaycan-Albaniya dövləti müstəqil siyasət yeritməkdə davam 

edirdi və Qarabağın tarixi vilayətləri onun tərkibinə daxil idi. Tədqiqatçının yazdığına görə "mənbələrin tədqiqi 
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və I-IV əsrlərdəki gerçəkliklərin öyrənilməsi bizi əmin edir ki, Albaniyanın cənub sərhədi Araz çayı boyunca 

keçmişdir".  

Qarabağın Azərbaycana məxsus olduğunu və burada ən qədim zamanlardan başlayaraq müxtəlif türk 

etnoslarının yaşadığını Azərbaycan və ümumtürk şifahi xalq ədəbiyyatının möhtəşəm abidəsi olan "Kitabi-Dədə 

Qorqud" dastanları da sübut edir. Dədə Qorqud dastanları VI-VII əsrlərdə Qarabağ da daxil olmaqla bütün 

Azərbaycan torpaqlarında, o cümlədən Göyçə gölü hövzəsində yayılmışdır. Bu qiymətli xalq-qəhrəmanlıq 

eposunun təsdiq etdiyi kimi, bəzi oğuz qəhrəmanları hətta Məhəmməd peyğəmbərin (s.) hüzuruna gedərək onun 

özü ilə də görüşmüşdülər. Ağqoyunlu hökmdarı Uzun Həsənin (1453-1478) göstərişi ilə yazılmış məşhur 

Oğuznamədə (Əbu Bəkr Tehraninin 1470-ci ildə yazdığı "Kitabi-Diyarbəkriyyə"sində) Göyçə dənizi 

yaylaqlarının və Qarabağın qədim oğuz türklərinə məxsus olduğu, oğuz türklərinin soykökündə duran Oğuz 

Xaqanın Göyçə dənizi ətrafında dəfn olunduğu, Bayandur Xaqanın isə Qarabağda, Göyçə dənizi yaylaqlarında 

yaşadığı və orada da dəfn olunduğu göstərilir. 

 

Qarabağ Ərəb xilafəti dövründə. Arsaxda qriqorianlaşdırma  

və erməniləşdirməyə dair 

 

Qarabağın tarixində əsas dəyişikliklər Ərəb xilafətinin işğalları və bunun nəticəsində Albaniya dövlətinin 

aradan qaldırılması ilə baş verir. Ərəb işğallarınadək Qarabağın tarixi əhalisi etnik baxımdan eyni kökdən, yəni 

Azərbaycan-Albaniya kökündən olduğu halda, bu dövrdə Ərəb xilafətinin Azərbaycanla bağlı yeritdiyi faciəli 

siyasət nəticəsində vilayətin dağlıq hissəsində ermənilərin dini üstünlüyünün təmin edilməsi, zaman keçdikcə 

etnik sahədə də özünü göstərdi: Albaniyanın tarixi Arsax bölgəsi əhalisinin əvvəlcə qriqorianlaşdırılmasına, 

bunun ardınca da erməniləşdirilməsinə başlandı. Azərbaycanın bu bölgəsində qriqoiyanlaşdırma və 

erməniləşdirmə proseslərinin səbəbləri, gedişi və erməni-xilafət əməkdaşlığının mahiyyəti və b. problemlər, 

onun tarixi ədəbiyyatda necə əks olunması məsələləri akad. Z.Bünyadov tərəfindən xüsusi olaraq tədqiq 

edilmişdir. Təbiidir ki, qriqorianlaşdırmaya nisbətən erməniləşdirmə uzun proses olmalı idi və həqiqətən də bu 

belə oldu. Ona görə də Z.Bünyadov akad. S.T.Yeremyanın "VII əsrdən (qəti olaraq VIII əsrin əvvəllərindən) 

Alban kilsəsinə erməni kilsəsinin bir hissəsi kimi baxılırdı" və bu zaman Arran vilayətindən Sünik, Arsax, Uti 

və başqalarının erməniləşdirilməsini iddia edən fikrinə etiraz edərək yazır: "İki müxtəlif anlayış olan 

erməniləşdirmə və qriqorianlaşdırma anlayışlarının qarışdırılması diqqəti cəlb edir. Bu yerdə erməni kilsəsinin 

köməyi ilə Arran əhalisinin yalnız qriqorianlaşdırılmasından danışıla bilər. S.T.Yeremyanın bu barədəki 

nöqteyi-nəzəri o qədər də doğru deyildir, çünki Arran vilayətində Sünik vilayəti və Arsaxın xeyli hissəsi XII 

əsrin əvvəllərinə yaxın erməniləşdirilmişdir".  

Bu fikir (həm də akad. S.T.Yeremyanın gəldiyi nəticə!) bir daha təsdiq edir ki, Qarabağın bu hissəsində 

yaşayan əhali əvvəldən erməni olmamış, əksinə yerli Azərbaycan-alban tayfaları olmuşlar və sonradan 

erməniləşdirilmişlər, daha doğrusu əvvəlcə qriqorianlaşdırılmış, sonra isə erməniləşdirilmişlər.  

Populyasiyanın etnogenezi və onun qarşılıqlı əlaqəsi haqqında informasiya verən və müasir elmi 

nailiyyətlərə əsaslanan odontoloji tədqiqatlar da bunu sübut edir. Heç də təsadüfi deyil ki, ərəb xilafəti 

parçalandıqdan sonra Albaniyanın həmin ərazisində Sünik və Arsax-Xaçın knyazlıqları yarandı. "XII əsrin 

sonlarına yaxın Sünik padşahlığı dağıldı, buradakı hakim sülalə 1166-cı ildən knyaz Qriqorun və Smbatın 

ölümü ilə kəsilmiş oldu. XII əsrin sonu-XIII əsrin əvvəllərində Arsax ərazisində təşəkkül tapan Xaçın knyazlığı 

İ.A.Orbelinin sözləri ilə desək "qədim Albaniyanın bir hissəsi" idi". Beləliklə, tamamilə təbiidir ki, Ərəb xilafəti 

dağılarkən onun ərazisində dirçələn yerli dövlətlər içərisində heç bir erməni dövləti olmamışdır. Bu da, 

Azərbaycandan və Gürcüstandan fərqli olaraq, Cənubi Qafqazda ermənilərin ümumiyyətlə dövlətçilik tarixinə 

malik olmadıqlarını sübut edir.  

Bu proseslərin baş verdiyi IX-XIII əsrin əvvəlləri, xüsusilə Sacilər-Atabəylər-Şirvanşahlar dövrü bütün 

Cənubi Qafqazda Azərbaycanın qüdrətinin daha da artdığı bir dövr idi. Sacilər və Atabəylər faktik olaraq 

Azərbaycanın tarixi torpaqlarını siyasi cəhətdən birləşdirmişdilər. Keçmiş Albaniya ərazisində yaranmış Xaçın 

knyazlığı Mehranilər nəslinə mənsub olan Həsən Cəlalın dövründə (1215-1261) yüksək inkişaf mərhələsinə 

çatmışdı. Təsadüfi deyil ki, dövrün narrativ və epiqrafik abidələrində o, "Xaçın ölkələri knyazı", "Xaçın və 

Arsax ölkələrinin əzəmətli knyazı" titulları ilə yanaşı, "Albaniya hökmdarı" titulu ilə də anılır. Başqa sözlə, 

Həsən Cəlalın bütün titulları Azərbaycan - Albaniya tarixinə məxsusdur. Onun zamanında Alban memarlığının 

ən mühüm incilərindən biri olan Qanzasar monastırı tikildi.  
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Qarabağ Azərbaycan siyasi həyatının mərkəzlərindən biri kimi 

(XIII-XVIII əsrin 40-cı illəri) 
 

Monqolların birinci yürüşü zamanı (1220-1222) zəifləmiş Atabəylər dövlətinə son qoyan Xarəzmşah 

Cəlaləddinin Azərbaycanda hökmranlığı zamanı (1225-1231) Qarabağ da onun hakimiyyəti altında idi.  

Monqolların ikinci yürüşü və Azərbaycanın işğalının başa çatması ilə (1231-1239) Qarabağ digər 

Azərbaycan torpaqları kimi Ali monqol xaqanlığının (1239-1256), sonra isə Hülakülər (Elxanilər) dövlətinin 

(1256-1357) tərkibində idi. Qarabağın bu dövr tarixi haqqında məlumat nisbətən daha əhatəlidir və daha yaxşı 

öyrənilmişdir. Həmin dövrdə "Qara" və "bağ" söz birləşməsi - "Qarabağ", artıq, konkret coğrafi əraziyə şamil 

edilir. V.Piriyev yazır: "Arran Qarabağı" adı ilk dəfə Rəşid əd-Dinin "Came ət-təvarix" əsərində 1284-cü il 

hadisələrinin şərhi ilə əlaqədar xatırlanır". Bu dövrdə Qarabağ Arranın daxilində dağlıq və dağətəyi torpaqları 

birləşdirən vahid ərazidən ibarət idi. XIII-XIV əsrlərdə Qarabağ Hülakular dövlətinin siyasi tarixində mühüm 

rol oynayır. V.Piriyev qeyd edir ki, "Monqol hökmdarlarının daima Qarabağda qışlamaları bir sıra dövlət 

səviyyəli hadisələrin burada baş verməsinə səbəb olmuşdur. Təkcə onu göstərmək kifayətdir ki, monqol 

hökmdarlarından ikisi (Qazan xan və Arpa xan) səltənət taxtına Qarabağda çıxmış, ikisi isə (Arqun xan və Əbu 

Səid) Qarabağda vəfat etmişdir". XIII-XIV əsrlərdə də Qarabağ Azərbaycan torpağı idi və onun əhalisi də, 

əsasən, Azərbaycan türklərindən ibarət idi.  

XV əsrdə Qarabağ Azərbaycan Qaraqoyunlu (1410-1467) və Ağqoyunlu (1468-1501) dövlətlərinin 

tərkibində idi. Lakin Qaraqoyunlular dövründə Qarabağın sonrakı tarixində özünü göstərəcək bir hadisə baş 

verdi. XV əsrdə keçmiş alban hakimi Həsən Cəlalın nəsli (Cələlilər) Qaraqoyunlu Cahan şahdan "məlik" titulu 

aldı. Sonralar Cələlilər nəslinin mülkü beş alban feodal knyazlıqları - məlikliklərinə (Gülüstan, Cəraberd, Xaçın, 

Vərəndə, Dizaq) parçalandı…  

Azərbaycan Səfəvi dövlətinin yaranması ilə (1501) bütün Azərbaycan torpaqlarının mərkəzləşdirilməsinə 

başlandı. XVI əsrin ortalarında Azərbaycan torpaqlarının vahid dövlət halında mərkəzləşdirilməsi başa çatdı. 

Bununla Azərbaycan Səfəvi dövləti regionun Osmanlı imperiyasından sonra ikinci ən qüdrətli dövlətinə 

çevrildi. Belə olduğu halda o dövrdə ermənilərin hər hansı etnik-siyasi üstünlüyü mümkün olan məsələ deyildi. 

Əksinə, həmin dövrdə Azərbaycanın etnik və siyasi sərhədləri daha aydın şəkil alır. Səfəvilər Azərbaycanda 4 

bəylərbəyilik yaradır ki, onlardan biri də Qarabağ və ya Gəncə bəylərbəyiliyi idi. Osmanlıların bu torpaqlarda 

tərtib etdikləri icmal və müfəssəl dəftərlər həmin bəylərbəyiliyin inzibati-ərazi bölgüsü haqqında aydın təsəvvür 

yaradır. 1593-cü il məlumatına görə Gəncə-Qarabağ əyaləti 7 sancaq, 36 nahiyəyə bölünürdü. Burada qeydə 

alınan 1,3 mindən çox toponimik vahidlərin hamısı, demək olar ki, azərbaycanlılara məxsus idi. Bunlardan heç 

biri ermənilərə məxsus olmamışdır.  

Səfəvi dövlətinin zəifləməsindən sonra Azərbaycan torpaqları İran, Rusiya və Osmanlı dövlətləri arasında 

müharibələr meydanına çevrildi.  

Bu dövrdə Gəncə-Qarabağ torpaqları əvvəlcə Osmanlı imperiyası tərkibində olmuşdur. Həmin dövrdə tərtib 

olunan Osmanlı dəftərləri də azərbaycanlıların bölgənin əsas əhalisi olduğunu sübut edir. Hesablamalara görə 

1727-ci ildə Gəncə-Qarabağ əyalətinin əhalisi 122 min nəfər idi. Onun 80,3 min nəfərini (66%) azərbaycanlılar, 

37,8 min nəfərini (31%) ermənilər (daha doğrusu qriqorianlaşmış və erməniləşmiş albanlar), 3,7 min nəfərini 

(3,1%) kürdlər təşkil etmişdir. Bəhs olunan dövrdə Rusiyanın fəal köməklik göstərdiyi qriqorianlaşmış albanlar 

siyasi cəhətdən fəallaşır. Digər tərəfdən, sonuncu Səfəvi hökmdarı III Abbası yıxaraq hakimiyyətə gələn Nadir 

şah Əfşar (1736-1747) onu qanuni hökmdar kimi tanımaqdan imtina edən Gəncə-Qarabağ bəylərbəyiliyinin 

türk-müsəlman əhalisinə qarşı ağır cəza tədbirləri həyata keçirdi ki, bu amil də Qarabağın alban məliklərinin 

mövqeyini gücləndirdi və onların separatizminə təkan verdi. Nadirin ölümü ilə onun dövləti parçalandı, 

Azərbaycanda yerli dövlətlər - xanlıqlar yarandı. Başqa sözlə Azərbaycan, xanlıqların timsalında özünün dövlət 

müstəqilliyini növbəti dəfə bərpa etdi. Keçmiş Gəncə-Qarabağ əyalətinin ərazisində iki Azərbaycan xanlığı - 

Gəncə və Qarabağ xanlıqları yarandı. Ermənilərin Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları başlıca olaraq Qarabağ 

xanlığı ilə bağlı olduğundan onun üzərində ayrıca dayanaq.  

 

AMEA-nın A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu 
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Qarabağ xanlığı 

(Qarabağda Azərbaycan dövlətçilik ənənəsinin bərpası) 
 

Nadir şah Əfşar imperiyasının süqutundan sonra müstəqillik qazanmış Azərbaycan dövlətlərindən biri olan 

Qarabağ xanlığının banisi Azərbaycanın görkəmli dövlət xadimlərindən biri olan Pənahəli bəy Cavanşir idi. O, 

Qarabağın Sarıcalı kəndində anadan olmuşdur. Qarabağ xanlığının vəziri olmuş tarixçi Mirzə Camal yazır: 

"Mərhum Nadir şah Qarabağ, Gəncə, Tiflis və Şirvan vilayətlərini aldıqdan sonra, ellər və kəndlər arasında 

görüb tanıdığı hər bir şücaətli və işgüzar adamı yanına çağırıb, öz yaxın qulluqçuları sırasına alar və onu 

məvacib, ehtiram və mənsəb sahibi edərdi. O cümlədən ellər arasında Pənahəli bəy Sarıcalı Cavanşir adı ilə 

şöhrət tapmış, hər işdə fərqlənmiş, ad çıxarmış, müharibə və davada tay-tuşuna üstün gələn və xüsusilə mərhum 

Nadir Rum əhli qoşunları ilə etdiyi müharibələrdə (XVIII yüzilliyin 30-cu illərində Osmanlı imperiyasına qarşı 

müharibələr nəzərdə tutulur) şücaət göstərmiş Pənah xanı da öz yanına apardı". Lakin Muğan qurultayından 

sonra Nadir onun hakimiyyətini qəbul etmək istəməyən qarabağlılara divan tutmağa, bu diyarın türk-müsəlman 

əhalisini Əfqanıstan və Xorasana sürgün etməyə başlamışdı. Bu tədbirə etiraz etdiyinə görə Pənahəli bəyin 

qardaşı Fəzləli xan edam olunmuşdu. Bunu görən Pənahəli bəy şah Xorasanda olduğu zaman, fürsət tapıb bir 

neçə qohumu və yaxın adamı ilə 1737-1738-ci illərdə Qarabağ vilayətinə qaçdı. Şah onun qaçmasından xəbər 

tutan kimi onu yolda ələ keçirmək üçün ardınca çaparlar göndərdi. Lakin onu tutmaq mümkün olmadı. Nadir 

Azərbaycan sərdarına, Gəncə, Tiflis və Şirvan hakimlərinə qəti fərmanlar göndərdi ki, Pənah xanı harda 

tapsalar, tutub şahın hüzuruna göndərsinlər. Şahın əmri ilə Pənah xanın ailəsini və qohum-qardaşını çox incidib 

cərimə etdilərsə də fayda vermədi.  

Beləliklə, hələ Nadirin sağlığında Pənahəli bəy ona tabe olmaqdan boyun qaçırıb Vətəni olan Qarabağı 

müstəqil surətdə idarə etməyə cəhd göstərmişdi. Nəticədə Nadir şahın ölümündən sonra Qarabağ torpaqlarında 

müstəqil Azərbaycan dövləti - Qarabağ xanlığı yarandı.  

Qarabağ xanlığı müstəqil dövlət elan edildikdən sonra başlıca vəzifə onun möhkəmlənməsinə nail olmaq 

idi. Pənah xanın bu sahədə ilk tədbirlərindən biri Qarabağın Nadir şah tərəfindən sürgün olunmuş türk-

müsəlman əhalisini geri - doğma torpağa qaytarmaq oldu. Köçkünlərin geri qaytarılması və dədə-baba 

torpaqlarında yerləşdirilməsi Qarabağ xanlığını gücləndirdi. Sürgündən ilk qayıdanlar içərisində Qarabağın 

gələcək xanı, 15 yaşlı İbrahimxəlil də var idi.  

Qarabağ xanlığı yarandığı zaman burada Təbriz, Ərdəbil, Gəncə, Şamaxı, Bakı, Naxçıvan, Şəki, Dərbənd 

kimi şəhərlər yox idi. Halbuki belə siyasi-iqtisadi mərkəzlərin olması xanlıqların gələcək inkişafı üçün çox 

mühüm idi. Yeni müdafiə qurğuları və şəhərlərin salınması Pənah xanın hərbi-siyasi işlərlə yanaşı dəyərli 

quruculuq uğuru sayılmalıdır.  

Bu sahədə ilk addımlardan biri 1748-ci ildə qədim Azərbaycan - türk tayfası olan bayatların adı ilə bağlı 

Bayat qalasının tikilməsi oldu. "Xan bütün ailəsini, qohumlarının və el böyüklərinin əhli-əyalını oraya topladı. 

Ətrafda olan camaat, hətta Pənah xanın tərəqqisini, onun rəftar və məhəbbətini eşidən Təbriz və Ərdəbil 

vilayətlərinin bir çox əhalisi və sənətkarları belə öz ailələrilə birlikdə gəlib Bayat qalasında yerləşdilər".  

Pənah xanın müstəqil dövlət quruculuğu sahəsindəki fəaliyyəti onun rəsmən tanınması ilə nəticələndi. Mirzə 

Camal yazır: "Müsəlman tarixi ilə 1161, xristian tarixi ilə 1745-ci ildə (1748-ci il olmalıdır) Adil şahın Pənah 

xana "xan" adı verilməsi və Qarabağ hakimi vəzifəsinə təyin edilməsi haqqında fərmanı, qiymətli xələt, qızıl 

yəhərli at və daş-qaşla bəzənmiş qılıncla birlikdə Sərdar Əmir Aslanın yaxın adamı vasitəsilə o zaman 

yaşadıqları Bayat qalasına gəlib çatdı". 

Adil şahın fərmanı, əslində gecikmiş bir sənəd idi. Həqiqi "hakimlik" şah fərmanından əvvəl, ondan asılı 

olmadan qazanılmışdı. 

Pənah xanın "Qarabağ hakimi" kimi tanınmasında Şəki xanlığının Qarabağ üzərinə uğursuz yürüşü mühüm 

rol oynadı. Şəki xanı Hacı Çələbi özünün 1748-ci ildəki uğursuz Bayat yürüşündən sonra bildirmişdi: "Pənah 

xan bu vaxtacan sikkəsiz gümüş idi. Biz gəldik ona sikkə vurduq və qayıtdıq" (və ya "Pənahəli özünü xan elan 

etmişdi, mən isə öz məğlubiyyətimlə onun xanlığını təsdiq etdim"). Hacı Çələbi xanın xalq içərisində zərb-

məsələ çevrilmiş bu sözləri, əslində, Adil şahın fərmanından daha artıq gücə malik idi. Əhməd bəy Cavanşir 

yazır: "…Bu qalibiyyətdən (Bayat döyüşündən) sonra Pənah xanın igidliyi haqqında dillərə düşən dastan o 

zaman Qarabağda yaşayan bütün müsəlman tayfalarını müharibəsiz olaraq onun təbəəliyinə tabe etdirdi".  

Bayat döyüşü eyni zamanda bu qalanın gələcək tarixi sınaqlara dözə bilməyəcəyini də üzə çıxardı. Ona görə 

də yeni qala salınması tələb olunurdu. Mirzə Adıgözəl bəy yazırdı: "Pənah xan Şahbulağı adı ilə məşhur olan 

Tərnəkütdə bir qala bina etdi. Daş və əhəngdən məscidlər, evlər, çarsu (meydan, bazar meydanı) və hamamlar 

tikdirdi. Bu işləri 1165-ci ildə (1751-ci il) bitirərək oranı özünə məskən etdi". 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Ermənistan-Azərbaycan 

münaqişəsi 

 

 18 

Kürəkçay müqaviləsi 
 

Pənah xan gücləndikcə pərakəndəlik tərəfdarı olan feodalların - məliklərin pozuculuq fəaliyyətləri də artırdı. 

Bunun qarşısının alınması hərbi-siyasi baxımdan zəruri idi. Belə olmasa, xanlığın ərazi-inzibati bütövlüyü itirilə 

bilərdi. Bu tarixi həqiqəti ilk mənbələr də təsdiq edir.  

Mir Mehdi Xəzani çox haqlı olaraq yazırdı: "Bu Qarabağda ki, beş mahal bundan əqdəm Xəmsə mahalı 

islaq olurmuş və şimdi hər birisi bir qeyri-ism ilə adlanırlar…". Mirzə Adıgözəl bəy Qarabağdakı feodal 

mülkləri - məlikliklər haqqında yazırdı: "Bu mahallardan biri Dizaqdır. Məlikləri Məlik Yeqan adlanır. O 

Loridən qaçıb gəlmiş, Nadir şahın səltənəti dövründə və onun əmrilə məliklik taxtında oturub hörmət 

qazanmışdır.  

İkincisi - Vərəndədir. Məlikləri Məlik Şahnəzərlilər olmuşdur. Onlar daha qədim bir nəslə mənsub və daha 

çox etibar sahibidirlər. Əsilləri də Göyçə əsilzadələrindəndir. Sonra oradan qaçaraq gəlib Qarabağda Vərəndə 

mahalının məliklik camından sərxoş olmuşlar.  

Üçüncü - Xaçındır. Məlikləri Həsən Cəlalyan övladıdır. (Onlar) riyasət gəlininə gözəllik verib, (hökmran 

olmuşlar). Bu ailə məliklik mənsəbindən məhrum olduqdan sonra, bu mahalın müstəqil bir məliki olmamışdır. 

Axırda, mərhum Pənah xan Cavanşirin dövlət günəşi və şövkət bayrağı riyasət üfüqündən baş vurub Qarabağ 

vilayətinin bütün sahəsini cəlal və dəbdəbə ilə işıqlandırdı. Bu zaman xınzırıstanlı (indiki adı - Xındırıstan) 

Məlik Mirzə xan… bu əbədi dövlət məmurlarının əmrilə məliklik sikkəsini… adına kəsdirdi. Ondan sonra da 

oğlu Allahverdi və nəvəsi Məlik Qəhrəman… məliklik bayrağını göylərə qaldırdılar.  

Dördüncü - Çiləbörd mahalıdır. Məlikləri Məlik Allahquludur. Əsilləri Mağavizdən gəlmədir. Bunlar gəlib 

Çiləbörddə məlik omuş, Tərtər çayının ortasında vaqe ən möhkəm bir məmləkətdə yerləşmişlər. Çox çətin bir 

yolu olan Çermux qalasını (Çiləbördün müxtəsər adıdır) özlərinə məskən, sığnaq və mənzil etmişlər. Çiləbördə 

müstəqil olaraq yiyələnmiş və böyük bir şöhrət qazanmışlar… Nadir şah… ona sultanlıq rütbəsi və xələti 

verdi…  

Beşinci - Talış mahalıdır. Məlikləri Məlik Usubdur. Əsilləri Şirvandan gəlmədir. Bir müddət Talış kəndində 

sakin olmuşlar. Onlardan bir çoxu dəfələrlə məliklik etmişdi. Sonralar məlik Usub Gülüstan qalasını zəbt edib 

orada sakin olmuşdur". 

Qarabağ məliklikləri  

Məlikliyin adı 
Qarabağa gəlmələri 

Nə vaxt Haradan 

Vərəndə 1603 Göyçə mahalından 

Çiləbörd 1637 Zəngəzurdan (Sünikdən) 

Xaçın XVIII əsrdə yaranmışdır Yerli 

Dizaq XVIII əsrin əvvəlləri Lori vilayətindən 

Gülüstan (Talış) XVIII əsrin əvvəlləri 
Şirvandan (Qəbələ sultanlığının 

Nic kəndindən) 

 

Beləliklə, Xaçın istisna olmaqla, Qarabağdakı digər məliklər və onların mənsub olduqları nəsillər əslən 

Qarabağdan deyildilər və bu diyara başqa yerlərdən gəlmə idilər. Özü də erməni deyil, keçmiş alban nəsillərinin 

nümayəndələri idilər. Buna görə də erməni millətçilərinin Azərbaycana qarşı ərazi iddialarına "haqq" 

qazandırmaq üçün həmin məliklərə "erməni dövlətçiliyinin" davamı kimi baxmaları kökündən yanlışdır, daha 

doğrusu, elmi saxtakarlıqdır. Digər tərəfdən, gəlmə məliklər Qarabağda mahal başçılığını ələ keçirdikdən sonra 

kiçicik də olsa, heç bir dövlət birləşməsi yarada bilməmişdilər. Onlar bir-birindən təcrid olunmuş, çox zaman isə 

bir-birilə çəkişən mahal başçıları səviyyəsindən yuxarı qalxa bilməmişdilər. Bundan başqa, yuxarıdakı 

cədvəldən göründüyü kimi Xaçın istisna edilməklə XVII yüzildən əvvəlki dövrdə onların Qarabağda kökü 

yoxdur. "Məliklər Qarabağda feodal dağınıqlığının güclənməsini istəyən qüvvələri təmsil edirdilər". Məliklərin 

separatçı-mərkəzdənqaçma fəaliyyəti xanlıqda və bütün ölkədə gedən mərkəzləşdirmə işinə mane olurdu. 

Onların yadelli qüvvələrin Qarabağa hücumunun həyata keçirilməsində iştirak etmələri Qarabağ xanlığının 

müstəqilliyinə ağır zərbə vururdu. Buna görə də məlikliklərin separatçılıq meyillərini aradan qaldırmaq üçün 
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görülən tədbirlər etnik konflikt olmayıb, Qarabağ xanlığının müstəqilliyinə yönəlmiş qəsdlərə qarşı mübarizə 

idi.  

Xəmsə məliklərindən Pənah xanın hakimiyyətini birinci olaraq tanıyan Məlik Şahnəzər oldu. Bu, 

İbrahimxəlil ağanın Məlik Şahnəzərin qızı Hürzatla evlənməsi ilə nizama salındı.  

Xaçın məliyi Ulubab Ballıqayada məğlub edildikdən sonra Pənah xanın hakimiyyətini tanıdı. Dizaq, 

Çiləbörd, Talış məliklərinin düşmənçilik siyasəti isə bir neçə il sürdü. Əhməd bəy Cavanşir yazır: "Qonşu 

vilayətlərdən toplanmış xəzinə pullarını saxlayan Tuğ və ya Dizaq məliyi Yeganə öz oğulları və qohumları ilə 

birlikdə kəskin müqavimət göstərdikdən sonra onların bir hissəsi qırılmış, bir hissəsi isə islam dinini qəbul 

etmişdi… Çiləbörd məliyi Allahqulu Sultan əvvəlcə onun təbəəliyini qəbul etmiş, lakin sonralar xəyanətdə 

ittiham edilərək Pənah xanın əmri ilə öldürülmüşdü. Onun qardaşı Məlik Hətəm Talışın beşinci məliyi Məlik 

Usubla ittifaq bağlayıb uzun müddət öz obalarını Pənah xan dəstələrinin hücumlarından müdafiə etmiş, lakin 

Mardakerd kəndində məğlub olduqdan sonra Tərtər çayının yuxarılarında yerləşən alınmaz Cermux qalasına 

çəkilmişdi. Bir ilə qədər qalada qaldıqdan sonra nəhayət, öz ailəsi ilə birlikdə qürbət ellərdə nicat axtarmalı 

olmuşdu. Lakin bununla öz siyasi fəaliyyətlərini bitirmədi. Belə ki, sonralar onun həm özü və həm də övladları 

(birincinin oğlu Məlik Məcnun) daim Qarabağa hücumlar edirdilər…". Pənah xanın məlikləri tabe etmək 

yolunda qazandığı uğurları onun oğlu İbrahim xan davam etdirdi.  

Qarabağ məliklərindən duzaqlı Yesay, çiləbördlü Məcnun və gülüstanlı Bəyləryan İbrahim xana tabe 

olmaqdan imtina etdilər. Vərəndəli Məlik Şahnəzər və xaçınlı Mirzə xan isə İbrahim xanın hakimiyyətini qəbul 

edərək onun yaratdığı vətənsevər qüvvələr birliyinə qoşuldular.  

Müttəfiqlər 1781-ci ildə Tuğ qalasını mühasirəyə aldılar. Məlik Yesay təslim oldu, burada hakimiyyət 

Məlik Bahtama keçdi. Lakin tezliklə o da dönük çıxdı.  

İbrahim xanla separatçı məliklər arasındakı mübarizəyə 1783-cü ildən Rusiya dövləti də qarışmağa başladı. 

Cənubi Qafqazı işğal etməyə çalışan Rusiya burada - Azərbaycan ərazisində həmin məliklərin köməyi ilə 

"xristian dövləti", daha doğrusu, özünə dayaq yaratmağa çalışırdı. Bu zaman İbrahim xan özünün yüksək 

diplomatik bacarığı sayəsində düşmənçilik edən məlikləri Şuşaya toplaya bildi. Sənədlər əsasında onların 

Qarabağ xanlığına xəyanət etdiyini sübuta yetirərək onları həbsə aldırdı.  

Məlik Məcnun və Abov Şuşa həbsxanasına salındı, Məlik Bahtam isə günahlarına görə Ərdəbil xanına 

verildi. Məliklərin müttəfiqi Gəncəsər monastırının katolikosu İohannes qardaşı ilə birlikdə tutulub 

cəzalandırıldı.  

Lakin Şuşa həbsxanasındakı məliklər qaça bildilər. Onlar Tiflisə gələrək burada Qarabağ xanlığına qarşı 

hazırlanmış qəsdi gürcü çarı II İrakli (1744-1798) və rus polkovniki Burnaşovun köməyilə yerinə yetirməyə 

girişdilər. Qarabağ xanlığına qarşı "xaç yürüşü"nə başlayan düşmənlər Gəncəyə yaxınlaşdılar. Lakin 1787-

1791-ci illər Rusiya-Türkiyə müharibəsinin başlanması nəticəsində bu "xaç yürüşü" baş tutmadı. İbrahim xan 

müstəqil Qarabağ xanlığının bütövlüyünü qoruyub saxlaya bildi.  

1795-ci ilin yayında İranda hakimiyyəti ələ alan Ağa Məhəmməd Qacar (1742-1797) Qarabağ xanlığına 

hücum etdi. Şuşanın 33 günlük mühasirəsi uğursuz oldu. Şuşadan sonra o, Tiflis üzərinə yeridi. V.Zubovun 

komandanlıq etdiyi rus qoşunlarının hücumu ilə Ağa Məhəmməd Qacar geri çəkildi. Rus çariçası II 

Yekaterinanın (1764-1796) ölümü ilə V. Zubov da Azərbaycandan geri çağırıldı. 1797-ci ildə Ağa Məhəmməd 

Qacar yenidən Qarabağa hücum etdi, Şuşanı tutdu, lakin burada öldürüldü.  

XVIII yüzilin sonları - XIX yüzilin başlanğıcında Rusiyanın Cənubi Qafqazda, o cümlədən Azərbaycanda 

işğalçılıq fəaliyyəti gücləndi, 1801-ci ildə Gürcüstan imperiyaya birləşdirildi, Azərbaycanın Car-Balakən 

camaatlığı (1803) və Gəncə xanlığı (1804) işğal olundu.  

İbrahim xan belə bir vəziyyətdə Rusiya qoşunlarının komandanı P.D.Sisianovla (1802-1806) Kürəkçayda 

müqavilə bağladı. Kürəkçay müqaviləsinə əsasən, Qarabağ xanlığı məhz müsəlman - Azərbaycan torpağı kimi 

Rusiyaya ilhaq olundu. Tarixi reallığı əks etdirən Kürəkçay müqaviləsi, eyni zamanda, Qarabağın, o cümlədən 

bu diyarın dağlıq hissəsinin Azərbaycan xalqına məxsus olduğunu sübut edən ən mötəbər sənəddir.  

 

AMEA-nın A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu 
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Tarixi ədəbiyyatda Kürəkçay müqaviləsi kimi bəlli olan bu sənəd XIX yüzilliyin başlanğıcında 

Rusiya-Azərbayçan siyasi münasibətlərinə dair mühüm rəsmi qaynaqlardan biridir. Müqavilə Qarabağ 

xanlığının hökmdarı İbrahim xan və Rusiya imperiyası qoşunlarının Qafqazda baş komandanı general P. 

D. Sisianov arasında 1805-ci il mayın 14-də bağlanmışdır. Bu müqaviləyə görə, Qarabağ xanı Rusiya 

çarının vassalı olmağına razılıq verir, üçüncü xarici dövlətlər ilə müstəqil münasibətlər saxlamaq 

hüququndan Rusiya çarının xeyrinə imtina edir, çar xəzinəsinə hər il 8 min çervon bac verməyi öhdəsinə 

götürür. Şuşa qalasında və xanlığın ərazisində Rusiya qoşun dəstələri yerləşdirilirdi. İbrahim xan öz 

nəvəsini Tiflisə baş komandanın qərargahında girov saxlanmaq üçün göndərməli idi. Çar qoşunları 

general-leytenantı hərbi rütbəsi alan İbrahim xan birbaşa çar baş komandanına tabe edilirdi. Bununla 

yanaşı, çar hökuməti xanın və onun qanuni varislərinin daxili idarə etmək hüquqlarına heç vaxt 

toxunmayacağını öhdəsinə götürürdü. Beləliklə, Kürəkçay müqaviləsi ikitərəfli dövlətlərarası 

münasibətləri siyasi yolla, savaşsız həll etmiş bir sənəddir. Kürəkçay müqaviləsi 1822-ci ildə, yəni 17 il 

keçdikdən sonra Qarabağ xanlığının çar hökuməti tərəfindən ləğv edilməsi ilə rəsmi qüvvəsini itirmiş 

oldu. 

Kürəkçay müqaviləsinin mətni ilk dəfə general Sisianovun çar I Aleksandrın adına 22 may 1805-ci il 

tarixli «tam sədaqətli» raportunda olduğu kimi gətirilmişdir. Raportun mətni isə öz növbəsində «Qafqaz 

Arxeoqrafiya komissiyasının topladığı aktlar»ın II cildində çap edilmişdir (bax: Aktı, sobrannıe 

Kavkazskoi Arxeoaqrafiçeskoi Komissiei, t. II. Pod red. A. Bsrjs. Tiflis, 1868, sənəd 1436, s. 702—705). 

Həmin çap üzrə də azərbaycancaya çevrilmişdir. 

 
ANDLI ÖHDƏLİK  

 

Aşağıda adı çəkilən mən, qadir Allah, böyük peyğəmbərimiz Məhəmməd... qarşısında İ. Ə. (imperator 

əlahəzrəti.—Red.) –nə; özümün həqiqi xə əsl lütfkar [Hamisi böyük] Aleksandr Pavloviçə, Bütün Rusiyanın 

mütləq hökmdarına və bütün Rusiya taxt-tacının təyin olunacaq İ. Ə. vəliəhdə sədaqətlə və ürəkdən qulluq 

edəcəyimi və hər şeydə itaət göstərəcəyimi, öz canımı son damla qanıma qədər əsirgəməməyi istəməyim və 

buna borclu olduğum haqda söz verir və and içirəm... 

 

Traktatın layihəsi  

Qadir Allah naminə. 

 

Biz, yəni Şuşalı və Qarabağlı İbrahim xan və bütün Rusiya qoşunlarının infanteriya generalı, Qafqaz 

müfəttişliyinin infanteriya müfəttişi kn. Pavel Sisianov, olduqca mərhəmətli böyük İ.Ə. Aleksandr Pavloviçin 

verdiyi tam səlahiyyət və ixtiyarla Allahın köməyi ilə Şuşalı və Qarabağlı İbrahim xanın bütün ailəsi, nəsli və 

ölkəsi ilə bütün Rusiya imperiyasının və indi bəxtiyarlıqla hökmranlıq edən böyük İ.Ə. Aleksandr Pavloviç və 

onun yüksək varislərinin əbədi təbəəliyini qəbul etməsi məsələsinə başlayaraq aşağıdakı şərtləri bağladıq, qərara 

aldıq və imzaladıq: 

 

Birinci maddə 

 

Mən, Şuşalı xə Qarabağlı İbrahim xan öz adımdan, varislərim və vəliəhdlərim adından İran və ya hər hansı 

bir dövlətin hər cür vassallığından və ya hər hansı ad altında olsa da, hər cür asılılığından təntənəli surətdə, 

həmişəlik imtina edirəm və bütün dünya qarşısında bununla bildirirəm ki, mən özüm və varislərim üzərində 

bütün Rusiyanın böyük İ. Ə.-nin və onun yüksək varislərinin və vəliəhdlərinin ali hakimiyyətindən başqa heç bir 

dövlətin hakimiyyətini tanımıram, həmin taxt-taca sədaqət vəd edirəm, çünki onun sadiq quluyam və bu haqda, 

adətə görə, müqəddəs Qurana and içməliyəm. 

 

İkinci maddə 

 

İ.Ə, zati-əliləri [xan] həzrətlərinin belə səmimi söz verməsini qəbul edərək, özünün və vəliəhdlərinin 

adından İmperator sözü ilə vəd edir və söz verir ki, onlar zati-aliləri Şuşalı və Qarabağlı İbrahim xandan və 

onun varislərindən öz sadiq təbəələri kimi mərhəmət və nəcib havadarlığını heç vaxt əsirgəməyəcəklər, buna 
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sübut olaraq İ. Ə. zati-alilərinin (xanın. — Red.) və onun varislərinin ölkəsinin bütövlüyünün saxlanılmasına öz 

imperator zəmanətini verir. 

 

Üçüncü maddə 

 

Zati-aliləri Şuşalı və Qarabağlı İbrahim xanın bütün Rusiya imperatorlarının və onların vəliəhdlərinin öz 

üzərində ali və yeganə hakimiyyətini belə səmimiyyətlə qəbul etməsi müqabilində qərara alınır ki, adı çəkilən 

xan, ondan sonra isə böyük oğlunun və bu qayda ilə nəslin yaşca sonrakı böyüyü irsən xanlığa keçərkən 

Gürcüstan Baş Hakimi tərəfindən xanlıqda bərqərar olmaq haqqında dövlət möhürü ilə təsdiq edilmiş imperator 

fərmanından ibarət investitura aldıqdan sonra Bütün Rusiya imperiyasının təbəəliyinə sadiq olmasına, özü və 

varisləri üzərində Bütün Rusiya imperatorlarının ali və yeganə hakimiyyətinin tanınmasına təntənəli surətdə and 

içməlidirlər. Andın forması traktata əlavə olunur ki, indi hakim olan Şuşalı və Qarabağlı İbrahim xan bu 

mərasimi Gürcüstan Baş Hakiminin və bu qətnaməni başa çatdıran inf.— gen. knyaz Sisianovun iştirakı ilə 

yerinə yetirsin. 

 

Dördüncü maddə 

 

Mən, Şuşalı və Qarabağlı İbrahim xan, mənim və varislərimin Bütün Rusiya imperiyasına sadiq 

təbəəliyimiz və həmin imperiyanın işıqlı ali və yeganə hakimiyyətini qəbul etməyimiz haqda mənim 

mövqeyimin təmizliyini göstərmək üçün Gürcüstan Baş Hakimi ilə qabaqcadan qarşılıqlı razılıq olmadan qonşu 

hakimlərlə əlaqə saxlamamağa, onlardan elçilər gələrsə və ya məktub göndərilərsə, onlardan məzmunca tutarlı 

olanları Baş Hakimə göndərməyə və ondan icazə istəməyə, dəyəri az olanlar haqda isə məlumat verməyə və 

Gürcüstan Baş Hakimi tərəfindən mənim yanıma təyin edilmiş şəxsə məlumat verməyə və onunla 

məsləhətləşməyə söz verirəm. 

 

Beşinci maddə 

 

İ.Ə.-i Şuşalı və Qarabağlı İbrahim xanın ölkəsi üzərində özunun ali və yeganə hakimiyyətinin tanınmasını 

razılıqla qəbul edərək, özünün və varislərinin adından söz verir: 1) Həmin ölkənin xalqlarını böyük Rusiya 

imperiyasının sakinlərindən az da olsa ayırmayaraq öz təbəələri sayacaqdır. 2) İbrahim xan zati-alilərinin və 

onun ocağından olan varislərin və arxasının Qarabağ xanlığı üzərində Hakimiyyəti dəyişilməz saxlanılacaqdır. 

3) Daxili idarəetmə ilə bağlı hakimiyyət işləri, məhkəmə və divanxana işləri, bununla yanaşı ölkədən yığılan 

gəlir zati-alilərin (xanın.—Red.) səlahiyyətində qalacaqdır. 4) Zati-alilərinin və onun sülaləsinin, eləcə də onun 

ölkəsinin qorunması üçün Şuşa qalasına 500 nəfərlik Rusiya qoşunu qərargah və baş zabitləri ilə, [habelə] 

toplarla birlikdə yeridiləcək, ciddi müdafiə üçün isə Gürcüstan Baş Hakimi şərait və ehtiyaca görə bu dəstəni 

gücləndirəcək və zati-alilərinin ölkəsini Bütün Rusiya imperiyasına məxsus olan bir ölkə kimi hərbi qüvvə ilə 

müdafiə edəcəkdir. 

 

Altıncı maddə 

 

Mən, Şuşalı və Qarabağlı İbrahim xan, mənim sadiq təbəəlik istəyimin əlaməti olaraq söz verirəm: 1) istər 

indi, istərsə də sonralar yuxarıda adı çəkilən qoşuna lazım olan buğda və darı yarmasını [Gürcüstan] Baş 

Hakiminin müəyyən etdiyi qiymətlə tədarük edəcəyəm, çünki onların Yelizavetpoldan gətirilməsi ya çox 

çətindir, ya da tamamilə qeyri-mümkündür. 2) Qoşunların Şuşa qalasında yerləşməsi üçün qoşun rəisinin 

bəyəndiyi evləri ayıracaq və lazımi qədər odunla təmin edəcəyəm. 3) Şuşa qalasına Yelizavetpol tərəfdən 

yoxuşu sahmana salacaq və yolu arabaların gedişi üçün yararlı edəcəyəm. 4) Hökumət Şuşa qalasından Cavada 

gedən yolu qaydaya salmaq istəsə, onda bu iş üçün lazım olan işçilər hökumətin müəyyən etdiyi məzənnə ilə 

mənə verilməlidir. 

 

Yeddinci maddə 

 

İ.Ə.-nin zati-aliləri Şuşalı və Qarabağlı İbrahim xana və onun varislərinə böyük ehtiram və mərhəmət 

əlaməti olaraq onu və varislərini üzərində Bütün Rusiya imperiyasının gerbi olan bayraqla təltif edir, bayraq 

onun yanında saxlanmalı və bu ölkə üzərində əlahəzrət tərəfindən bəxş edilmiş xanlıq və hakimiyyət rəmzi kimi 

müharibəyə gedəndə özü ilə aparılmalıdır. 
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Səkkizinci maddə 

 

Mən, Şuşalı və Qarabağlı İbrahim xan, İ.Ə.-nin yüksək razılığı ilə özünün gəlirimdən həmişəki kimi istifadə 

etməyə icazəm olduğundan İ.Ə.-nin Tiflisdə yerləşən xəzinəsinə ildə 8.000 çervon bac verməyi öhdəmə alıram, 

bac iki müddətə, yəni bir hissəsi fevralın 1-də, o biri hissəsi isə sentyabrın 1-də, özü də bu traktatın İ.Ə, 

tərəfindən təsdiqi zamanı birinci hissənin, yəni 4.000 çervonun ödənişi ilə başlanır. Bundan başqa Asiya qayda-

qanunu ilə and içməklə yanaşı, mən böyük oğlum Məmməd-Həsən-Ağanın ikinci oğlu Şukurallahı həmişəlik 

Tiflisdə yaşamaq üçün girov verməliyəm. 

 

Doqquzuncu maddə 

 

İ.Ə. özünün xüsusi mərhəməti ilə, Tiflisdə sədaqət bildirmək üçün saxlanılmalı olan zati-aliləri (xanın) 

nəvəsinin dolanışığı üçün Rusiya pul vahidi ilə gündə 10 gümüş manat iltifatla bəxş edir. 

 

Onuncu maddə 

 

Bu müqavilə əbədi müddətə bağlanır və bundan belə həmişəlik heç bir dəyişikliyə uğramamalıdır. 

 

On birinci maddə 

 

Bu traktatın İ.Ə. tərəfindən onun dövlət möhürü vurulmuş Ali Fərmanı ilə təsdiqi bu sənədin 

imzalanmasından 6 ay keçənədək və ya mümkün olsa, daha tez olmalıdır. 

Yuxarıdakıların həqiqətə uyğun olduğunu [bildirmək] üçün aşağıda imza edənlər Yelizavetpol dairəsinin 

düşərgəsində, Kürək çayı yaxınlığında, miladın 1805-ci ilinin yayında, mayın 14-də, (müsəlman təqvimi ilə 

1220-ci il səfər ayında) bu maddələrə qol çəkərək öz möhürlərini vurdular. 
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Mayın 14-də Qarabağ faciəsinin 200 illiyidir 

(Kürəkçay müqaviləsi) 
 

200 il əvvəl - 1805-ci il mayın 14-də Kürəkçay sahilində Qarabağ hakimi İbrahim xan və rus qoşunlarının 

komandanı general Sisianov "Andlı öhdəlik" imzaladılar. Öhdəliyə əsasən, İbrahim xan və onun rəiyyəti 

"könüllü" olaraq Rusiya imperatorunun təbəəliyinə keçirdi. 

Beləliklə, Qarabağ da daxil olmaqla əvvəlcə çar, sonra sovet Rusiyasının tərkib hissəsinə çevrilən Quzey 

Azərbaycanın yeni tarixi başlandı. Həm çar, həm də sovet Rusiyasının yürütdüyü "parçala və hökm sür" 

siyasətinin Azərbaycan xalqı və başqa Qafqaz xalqları üçün faciəvi nəticələri oldu. 12 ildir dövlət 

müstəqilliyimizi bərpa etməyimizə baxmayaraq hələ də keçmişin acısını çəkirik. 

Bununla əlaqədar olaraq «Turan» İnformasiya Agentliyinin tarixçi alim, "Azərbaycan beynəlxalq 

münasibətlər sistemində. 1918-1920-ci illər", "Cənubi Azərbaycan-soyuq müharibənin başlanması" kitablarının 

müəllifi, millət vəkili Cəmil Həsənlidən götürdüyü müsahibəni diqqətinizə çatdırırıq. 

- Bu il Qarabağ xanlığının Rusiyanın tərkibinə daxil olması barədə müqavilə imzalanmasının 200 ili tamam 

olur. Bu sazişin bağlanması hansı şəraitdə həyata keçirilirdi və səbəbi nə idi?  

- Bu il mayın 14-də Kürəkçay müqaviləsinin və Qarabağ xanlığının Rusiya imperiyasının asılılığına 

keçməsinin 200 ili tamam olur. Bu, mühüm bir tarixi hadisədir və bu hadisə bilavasitə Azərbaycanın Qarabağ 

xanlığına və Rusiyaya aiddir. Bir sıra rus və erməni alimləri, jurnalistləri, hətta siyasətçiləri bu hadisə ilə bağlı 

tarixi həqiqətləri saxtalaşdırmaqdan çəkinməyərək Qarabağın guya bir erməni vilayəti olaraq Rusiyaya 

birləşməsi haqqında yalanlar uydururlar. Axı, bu elə də uzaq keçmişin tarixi deyil və həmin dövrü özündə əks 

etdirən çoxlu sənədlər mövcuddur. Qarabağ xanlığının Kürəkçay müqaviləsini imzalamasının və Rusiya 

asılılığını qəbul etməsinin ermənilərə heç bir dəxli yoxdur. Həmin vaxtlar Qarabağda ermənilər o qədər az idilər 

ki, onlar siyasəti müəyyən edə bilməzdilər.  

Nadir şahın imperiyası dağıldıqdan sonra XVIII əsrin 40-cı illərində Azərbaycanda təxminən 20-yə yaxın 

xanlıq yaranmışdı. Qarabağ xanlığı bunların birincilərindən və ən böyüklərindən idi. Həmin dövrdə yaranan 

Şəki xanlığı, Quba xanlığı, Bakı xanlığı, Gəncə xanlığı, Talış xanlığı, Dərbənd, Şamaxı, Naxçıvan, İrəvan 

xanlıqları da bugünkü tarixi anlamda Azərbaycanın şimalında yaranmış müstəqil dövlət qurumları idi.  

Qarabağ xanlığının əsasını Cavanşir tayfasından olan Pənahəli xan qoymuşdu. O, 1748-ci ildə Bayat 

qalasını tikdirdi və məşhur tarixçi Mirzə Camal Cavanşirin yazdığı kimi, "xan bütün ailəsini, qohumlarını və el 

böyüklərinin əhli-əyalını oraya topladı". Pənahəli xan Qarabağ xanlığını quranda orada xristian azlığı, yəni 

Duzaq, Vərənd, Xaçın və Çiləbörd məliklikləri vardı. Xanlığın 130 min əhalisi içərisində bu məlikliklərin 

əhalisi siyasətə təsir göstərəcək qədər deyildilər. Qonşu xanlıqlarla olan müharibələr, xüsusilə Şəki xanlığı ilə 

baş vermiş "Bayat savaşı" Pənahəli xanın 1751-ci ildə Şuşa qalasını tikdirməsi ilə nəticələndi. Pənahəli xanın 

vəfatından sonra onun oğlu İbrahim xanın dövründə (1763-1806) Qarabağ xanlığı daha da gücləndi.  

XIX əsrin əvvəllərində Rusiya Qafqazla bağlı hələ I Pyotr dövründə hazırlanan, II Yekaterinanın dövründə 

əməli xarakter alan planlarını gerçəkləşdirməyə başladı. 1801-ci ildə Gürcüstan Rusiyaya qatıldı. 1803-cü ilin 

martında Car-Balakən tutulduqdan sonra Gəncə uğrunda döyüşlər başlandı. 9 aylıq mühasirədən sonra Gəncə 

təslim oldu. Gəncədən sonra növbə Şəki və Qarabağ xanlığının idi.  

Nəzərə almaq lazımdır ki, tez-tez İran şahlarının istilası ilə üzləşən bəzi Azərbaycan xanları qüdrətli Rusiya 

dövlətinin timsalında uzaq bir himayədara elə də pis baxmırdılar. Onlar elə düşünürdülər ki, Peterburq çox 

uzaqdadır və uzaq himayədarın yardımı ilə xanlar öz müstəqilliklərini saxlayacaqlar. Bu səhvlər ilk növbədə 

onların Rusiya haqqında təsəvvürlərinin məhdudluğundan doğurdu.  

1804-cü ildə İranla Rusiya arasında böyük müharibənin başlanması Azərbaycanda ağır bir vəziyyət 

yaratmışdı. Gəncə təslim olduqdan sonra rus qoşunlarının komandanı general Sisianov 1804-cü ilin əvvəllərində 

mayor Lisaneviçi Qarabağa İbrahim xanın yanına göndərərək ondan "Rusiya təbəəliyinə keçməyi tələb etdi. 

İbrahim xan xanlığı qoruyub saxlamaq məqsədilə Sisianovla görüşməyə razılıq verdi. 1805-ci ilin mayında 

İbrahim xan oğlanları Məhəmmədhəsən ağa, Mehdiqulu ağa, Xanlar ağa və kürəkəni Şəki hakimi Səlim xanla 

birlikdə Sisianovun Kürəkçay üzərində saldığı düşərgəyə gəldilər. May ayının 14-də Qarabağ xanı İbrahim xan 

tarixə Kürəkçay müqaviləsi kimi daxil olmuş "Andlı öhdəliyə" öz möhürünü basdı, Sisianov isə öz imzasını 

qoydu. Bütün hadisələr belə olub və göründüyü kimi burada heç bir erməni amili, erməni izi yoxdur.  

- Müqavilə tərəflərin qarşısında hansı şərt və öhdəlikləri qoyurdu?  

- Kürəkçay müqaviləsi 11 maddədən ibarətdir. Birinci maddəyə görə, Qarabağ xanı, onun varisləri və 

xanlığın bütün əhalisi Rusiya çarının vassalı olmağa razılıq verirdi, Rusiya təbəəliyinə qəbul olunur və onların 

üzərinə rus çarına sadiq qalmaq təhəddüdü qoyulurdu. İkinci maddəyə görə, Rusiya çarı özünün və 

vəliəhdlərinin adından zati alilərinin (İbrahim xanın) və onun varislərinin ölkəsinin (Qarabağ xanlığının) 
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bütövlüyünün saxlanmasına öz imperator zəmanətini verirdi. Dördüncü maddəyə görə, İbrahim xan müstəqil 

xarici siyasət hüququndan çarın xeyrinə imtina edirdi. Beşinci maddəyə görə, çar söz verirdi ki, xanın varis və 

arxasının "Qarabağ xanlığı üzərində hakimiyyəti dəyişməz saxlanacaq, daxili idarəetmə ilə bağlı hakimiyyət 

işləri, məhkəmə və divanxana, ölkədən yığılan gəlir zati-alilərinin (İbrahim xanın) səlahiyyətlərində qalacaq. 

Səkkizinci maddəyə görə, Qarabağ xanı çar xəzinəsinə hər il 8000 çervon bac verməyi öhdəsinə götürürdü.  

Sənədin ən ağır maddələrindən biri bu idi ki, Rusiya xanlığın mərkəzində, Şuşa qalasına bitişik Xan bağında 

toplarla təchiz olunmaqla 500 nəfərlik komendantlıq saxlamaq hüququ əldə edirdi.  

Kürəkçay müqaviləsinə görə, xan nəvələrindən birini əmanət olaraq Tiflisə baş komandanın qərargahına 

göndərməli və onun xərcini də özü çəkməli idi.  

Müqaviləyə görə, çarın fərmanı ilə İbrahim xana rus ordusunun general-leytenantı, oğlanları 

Məhəmmədhəsən və Mehdiqulu ağaya general-mayor, Xanlar ağaya isə polkovnik rütbələri verilirdi. Bu rütbəni 

almaqla Qarabağ xanı və onun oğlanları Qafqaz komandanlığının əmrlərini yerinə yetirməli idi.  

Eyni məzmunda müqavilə bir həftə sonra 21 may 1805-ci ildə Şəki xanlığı ilə imzalandı. Kürəkçay 

müqaviləsinin 11 maddəsi içərisində elə bir maddə yoxdur ki, orada ermənilərlə bağlı nə isə olsun. Bu müqavilə 

Qarabağın bir Azərbaycan xanlığı olaraq Rusiyanın vassallığına keçməsini özündə əks etdirən siyasi-hüquqi 

aktdır və orada hər şey çox aydın formada yazılıb. Özünü tarixçi, ya siyasətçi hesab edən adamların həqiqəti çox 

qabarıq formada əks etdirən belə mühüm sənəddən yayınmasını heç cür anlamaq olmur.  

Göründüyü kimi, müqavilədə bütün öhdəliklər və imtiyazlar erməni məlikləri ilə deyil, bilavasitə şuşalı, 

qarabağlı İbrahim xanla bağlıdır.  

- Müqavilə şərtləri necə yerinə yetirilirdi?  

- Həmişə olduğu kimi Rusiya öz üzərinə götürdüyü öhdəliklərə əməl etmədi. Halbuki, Kürəkçay müqaviləsi 

əbədilik imzalanmışdı. 1806-cı ildə İran qoşunları Şuşaya yaxınlaşarkən öz ailəsini Şuşa qalasının 

yaxınlığındakı Xankəndinə köçürmüş Qarabağ xanı İbrahim xan bütün ailəsi ilə birlikdə (oğlu Mehdiqulu ağa 

istisna olmaqla) mayor Lisaneviç tərəfindən qətlə yetirildi. Lisaneviç İran ordusunun Qarabağa hücum edəcəyi 

halda xanın satqınlıq edəcəyindən şübhələnirdi və bu, əsassız şübhə idi.  

Haqqında danışdığımız ağır qətl hadisəsi Kürəkçay müqaviləsindən sonra Rusiyanın üzərinə götürdüyü 

öhdəliklərin və çar fərmanı ilə İbrahim xana general-leytenant rütbəsi verilməsinin sırf simvolik xarakter 

daşıdığını inandırıcı şəkildə təsdiqləyir. Bununla belə, nə qədər ki, İranla müharibə davam edirdi, Rusiya 

xanlığın statusunu dəyişdirmədi.  

1806-cı il sentyabrın 10-da imperator I Aleksandrın fərmanı ilə Mehdiqulu ağa qətlə yetirilmiş atası İbrahim 

xanın yerinə Qarabağ xanı təyin edildi. Fərmanda deyilirdi: "Biz ali məqamlı və ali cəlallı ehsanı ümumə şamil 

olan allahın mərhəmət və köməyi ilə bütün Rusiya məmləkətinin, habelə başqa vilayət və ölkələrin istiqlal və 

rifahını təmin edən imperator I Aleksandr, bildiririk: Qoy, bizim şahanə lütf və qayğımıza, imperatorluq qüdrət 

və mərhəmətimizə ümid bağlayan Qarabağ vilayətinin bütün ali üləma, hörmətli başbilənləri, görkəmli və 

şərafətli əyanları, bəyləri, sərkərdələri, kəndxudaları, ağsaqqalları və bütün rəiyyətləri bilsinlər ki, keçən ildə 

mərhum İbrahim xan bizim şahlıq canişinimiz olan general knyaz Sisianovla birlikdə bir "Əhdnamə" tərtib 

etmişdilər və general onu dərhal imperatorluq dərgahına çatdırmışdı. Biz həmin "Əhdnamənin" tələb və şərtləri 

ilə tanış olduqdan sonra mərhum xanın irəli sürdüyü bütün arzu və tələbləri, öz sonsuz şahanə lütf və 

qayğıkeşliyimizlə qarşılayıb, onu bütün Qarabağ əhalisi ilə birlikdə himayəmizə alıb, mərhum İbrahim xanı 

xüsusi imperator fərmanı ilə Qarabağ vilayətinin müstəqil hakimi təyin etdik. Və təminat verdik ki, Qarabağın 

imperatorluq təbəəliyinə daxil olan bütün rəiyyətləri, mərhum xanın varisləri nəsildən-nəslə Qarabağın xanlıq 

taxtında oturub müstəqil surətdə hökmranlıq etmək hüququ ilə təmin olunacaqlar".  

Daha sonra fərmanda deyilirdi: "İbrahim xanın bir iğtişaş nəticəsində qətlə yetirilməsi kimi hüznlü bir 

hadisədən sonra yenə sədaqətli rəiyyətlərinin müstəqilliyini təmin etmək sahəsində əlahəzrətin xeyirxah fikirləri 

və münasibəti dəyişməz olaraq qalır. Əlahəzrət verdiyi sözə əməl edərək öz şahlıq mərhəməti və qayğısı ilə 

yüksək rütbəli vərəsə general-mayor Mehdiqulu ağanı mərhum atasının yerində bərqərar edib Qarabağ 

vilayətinin xanlıq taxtında oturdub və bu qərarı imperator fərmanı ilə təsdiq edir".  

Bu fərmanda İbrahim xana verilmiş bütün hüquqlar Mehdiqulu xana verilirdi və Qarabağda "bütün əhalinin 

ona baş əyib sözündən çıxmaması, xanın əmrinə və hakimiyyətinə aid olan bütün qayda-qanunlara əməl 

etmələri" təsbit olunurdu. Fərmanda ermənilərlə bağlı heç nə yox idi. Qarabağın kimə məxsusluğunu öyrənmək 

üçün imperator I Aleksandrın 1806-cı il 10 sentyabr tarixli fərmanı çox mühüm tarixi sənəddir.  

1813-cü ildə Gülüstan müqaviləsindən sonra Rusiya Azərbaycanda xeyli möhkəmləndi və "əbədi" olaraq 

imzalanmış "Əhdnamələrə" məhəl qoymayaraq xanlıqları ləğv etməyə başladı. 1819-cu ildə Şəki xanlığı, 1820-

ci ildə Şirvan xanlığı ləğv edildi. Mehdiqulu xan rus təzyiqlərinə dözməyib İrana qaçdıqdan sonra 1822-ci ildə 
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Qarabağ xanlığı da ləğv edildi və onun yerində komendant üsul-idarəsi təsis olundu. Beləliklə, 17 ildən sonra 

Kürəkçay müqaviləsi öz əhəmiyyətini itirdi.  

- Qarabağı, o cümlədən Şimali Azərbaycanı özünə birləşdirəndən sonra çar Rusiyasının siyasətini necə 

xarakterizə edərdiz?  

- Qarabağ xanlığı ləğv edildikdən və rus üsul-idarəsi yarandıqdan bir il sonra, 1823-cü ildə rus idarəsi 

tərəfindən "Qarabağ əyalətinin təsviri..." adlı kitab hazırlandı. Qarabağda əhalinin sayı, etnik tərkibi haqqında 

az-çox etibarlı mənbə məhz bu kitabdır.  

Professor Süleyman Əliyarlının bu mənbə ilə bağlı araşdırmalarına əsasən, 1823-cü ildə rus idarəçiliyinin 

Qarabağda qeydə aldığı 18563 ailədən 1559-u, yəni 8,4 faizi beş erməni məlikliyinin payına düşür. Erməni 

alimləri isə bu mənbəyə istinadən 1823-cü ildə Qarabağda 20 mindən artıq ailənin 5107-sinin erməni ailəsi 

olduğunu yazırlar. Bu rəqəm ermənilərin Qarabağa İran və Türkiyədən kütləvi köçürülməsindən əvvəl onların 

azərbaycanlı əhali ilə müqayisədə azlıqda olduqlarını təsdiqləyir. "Qarabağ əyalətinin təsviri..." əsəri ermənilərə 

sərf etmədiyi üçün onlar demək olar ki, Rusiyanın bütün kitabxanalarından bu mənbəni müxtəlif vasitələrlə 

çıxarıb məhv ediblər. İndi bu mənbənin daha dərindən tədqiqinə, kütləvi nəşrinə və təbliğinə böyük ehtiyac var.  

1828-ci ildə Türkmənçay müqaviləsindən sonra ermənilərin İrandan Qarabağa köçürülməsi kütləvi və 

mütəşəkkil xarakter almağa başladı. Həmin dövrdə bu işlərə general Paskeviç və onun köməkçisi, milliyyətcə 

erməni olan Lazarov başçılıq edirdi. 1828-ci il fevral ayının 29-da general Paskeviç göstəriş vermişdi ki, 

ermənilər İrəvan və Naxçıvan vilayətlərində, qismən də Qarabağa yerləşdirilsinlər, müsəlman kəndləri isə 

müsəlmanların ən çox məskunlaşdığı yerlərə köçürülsün və həmin yerlər ermənilərə verilsin. İran ermənilərinin 

köçürülməsi işlərinə başçılıq edən Lazarov Paskeviçə yazırdı: "Qabaqca Marağa erməniləri, sonra isə bütün 

ermənilər yerlərini tərk etməyi qərara aldılar». Ermənilərin köçürülməsini təsvir edən Qlinka 1831-ci ildə 

yazırdı ki, Türkmənçayla həmhüdud kəndlərin erməniləri Qarabağa yollanıb və üç ay yarım ərzində 8 min 

erməni ailəsi Araz çayını keçib.  

Rus müəlliflərinin, ilk növbədə Şavrovun yazdığına görə, məhz 1828-1830-cu illər ərzində 40 000 İran və 

84 600 Türkiyə ermənisi Qarabağın da daxil olduğu Yelizavetpol və İrəvan quberniyalarına köçürülüb. Şavrov 

isə yazırdı ki, Zaqafqaziyada yaşayan 1 milyon 300 min ermənidən 1 milyondan artığı gəlmədir. Şavrovun bu 

fikrini 8 cilddən ibarət «XIX əsri tarixi» kitabının fransız müəllifləri Lavissa və Rambo da təsdiq ediblər. 1925-

ci ildə Fransada nəşr olunmuş bu əsər akademik Evgeniy Vasilyeviç Tarlenin redaktəsi ilə 30-cu illərin sonunda 

SSRİ-də də nəşr olunub. Onlar da təsdiq edirdilər ki, İrəvan quberniyası istisna olmaqla ermənilər Qafqaza yeni 

gəliblər (XIX əsr tarixi. Professor Lavissa və Rambonun redaktəsi altında; 1939,c.8,s.298). Bir sözlə, 

Azərbaycanı və Qafqazı işğal etdikdən sonra Rusiyanın yeritdiyi siyasət ermənilərin simasında bölgənin 

xristianlaşdırılmasına yönəldilmişdi. Bu siyasət nəticəsində Azərbaycanın qədim ərazilərində ermənilərin sayı 

artmağa başladı və, bu da sonrakı problemlərin başlanğıcını qoydu.  

- Rusiyada baş verən oktyabr inqilabından sonra regionda nə baş verdi?  

- İstər birinci, istərsə də ikinci rus inqilabından sonra regionda ağır hadisələr baş verdi. Məsələn, götürək 

Gəncədən Birinci Dövlət Dumasına deputat seçilmiş İsmayıl xan Ziyadxanovun 1906-cı ilin iyun ayının 12-də 

Dumadakı çıxışını. O deyirdi: "Hörmətli millət vəkilləri, hər dəqiqə ölkəmizdən qorxulu xəbərlər alıram. 

Cənablar, iki ildən bəri qan içində üzən ölkəmizdə cəsədlərin üstündən keçirik. Artıq səbrimiz tükənib. Biz 

anaların qucağından alınıb havaya atılan südəmər uşaqların havada ikən xəncərə keçirildiklərini görmüşük, biz 

hamilə qadınların qarnına salınan xəncərlərin açdığı yarıqlardan uşaq əllərinin bayıra sallandığının şahidi 

olmuşuq. Qoy dəlik-deşik edilən cəsədlərdən, anaların, uşaqların fəryadlarından, iniltisindən həzz alanlar rədd 

olsunlar". Bu mənzərə oktyabr inqilabından sonrakı dövr üçün də xarakterik idi. Bolşevizmin Qafqazda erməni 

donunda zühur etməsi Azərbaycan türklərinə böyük fəlakətlər gətirdi. Təkcə Bakıda 1918-ci ilin mart ayında 

dini və milli əlamətlərə görə 3 gün ərzində 12 min adam vəhşicəsinə qətlə yetirilib. Eyni hadisə Şamaxıda, 

Qarabağda, Naxçıvanda, İrəvanda və digər yerlərdə də təkrar edildi. Yalnız 1918-ci ilin mayında Azərbaycan 

Xalq Cümhuriyyəti qurulduqdan sonra bu fəlakətlərin qarşısını almaq mümkün oldu.  

Yeri gəlmişkən, 1918-20-ci illərdə Ermənistan Cənubi Qafqazda 10 min kvadrat kilometr ərazisi olan dövlət 

idi. Sovetləşmədən sonra onun ərazisi 29,8 min kvadrat kilometr oldu. Heç kəs maraqlanmaq istəmir ki, bu 

ərazilər haradan gəldi. Axı Ermənistanın indiki ərazisinə əlavə edilən bu 19,8 min kvadrat kilometr ərazinin 

hamısı Azərbaycanın idi. Qarabağa gəldikdə isə Xalq Cümhuriyyəti dövründə orada vəziyyəti stabilləşdirmək 

mümkün olmuşdu. 1919-cu ildə Ermənistandan gəlmiş milli Şuranın üzvləri Qarabağın erməni əhalisinin 

qurultayını çağırdı və həmin qurultay Azərbaycan hökumətinə tabe olmaq barədə qətnamə qəbul etdi. Bu qərar 

Paris sülh konfransında Azərbaycan nümayəndə heyətinin başçısı Əlimərdanbəy Topçubaşov tərəfindən Versal 

Ali Şurasına təqdim edildi. Orada deyilirdi: "Qarabağın erməni əhalisinin nümayəndələri bu əhalinin 

Azərbaycan hökumətinə tabe olması haqqında qətnamə qəbul etmişdir".  
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- Ermənilər bildirirlər ki, Stalin Qarabağı Ermənistandan ayıraraq Azərbaycana verib...  

- Belə bir şey olmayıb. Məsələnin qoyuluşu səhvdir. Qarabağ heç vaxt Ermənistanın tərkibində olmayıb. 

Belə yanlış fikirlərlə dünya ictimaiyyətini aldadırlar, guya nə vaxtsa Qarabağ Ermənistanın tərkibində olub və 

sonra onu Stalin alıb Azərbaycana verib. Bununla, sadəcə olaraq, SSRİ-nin dağılmasından sonra ermənilər 

Stalin əleyhinə başlanan kampaniyadan yararlanmaq istəyirdilər. Məsələ tamamilə əksinədir. Qarabağın dağı da, 

aranı da tarixən vahid ərazi olub və həmişə Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi kimi tanınıb. Məhz Moskvanın 

təşəbbüsü, Stalinin yardımı ilə Qarabağın dağlıq hissəsi inzibati vahid olaraq onun aran hissəsindən ayrıldı və 

1923-cü ilin iyul ayında Azərbaycanın tərkibində Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti yaradılmaqla respublikanın 

altına gec partlayan mina qoyuldu.  

Azərbaycan rəhbərliyi o zaman çox ciddi səhvə yol verdi. Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti yaradılarkən 

onun tərkibinə salınmış yaşayış məntəqələri Azərbaycan yaşayış məntəqələri idi. Onların adlarına nəzər 

yetirmək kifayətdir. Bir də əgər Rusiya ordusunun Mərkəzi dövlət arxivinin sənədlərinə diqqət yetirilsə orada 

Azərbaycan- Ermənistan sərhədlərini əks etdirən çox qiymətli sənədlər var. Məsələn, onlardan biri belə adlanır- 

"Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının mübahisəsiz ərazisinin Ermənistanla sərhədinin təsviri". Orada 

göstərilir ki, Azərbaycanla Ermənistanın sərhədi Sürməli qəzasından Araz çayınadək olan əvvəlki inzibati 

sərhəddən keçir. Sərhəd xətti Ağamzalı, Baş-Gərni və İmirzin kəndlərindən, daha sonra Yeni-Bəyazit və Şərur-

Dərələyəz qəzalarından keçərək Göyçə gölündən dönür. Gözəl-Dərə kəndi Ermənistana, Daşkənd və Basarçəqər 

kəndləri isə Azərbaycana düşür. Sərhəd Göyçə gölünü yarıdan bölür, sonradan Gəncə və İrəvan 

quberniyalarından elə keçir ki, Çubuğlu kəndi Ermənistana, Göyçə gölünün qalan şərq sahili isə Azərbaycana 

qalır. Bu bölgü əsasında Azərbaycan ərazisinə Gəncə quberniyası və Sürməli, Naxçıvan, Şərur-Dərələyəz, 

İrəvan quberniyalarının bütün qəzaları, eləcə də Kəmərli, Böyük-Vedi və Dəvəli kəndləri ilə birlikdə İrəvan 

quberniyasının qəzaları, Yeni-Bəyazitin şərq hissəsi daxildir.  

Qarabağla bağlı növbəti kampaniya ikinci dünya müharibəsindən sonra başladı. Türkiyənin Qars və 

Ərdahan vilayətlərinə iddialar irəli sürməklə yanaşı 1945-ci ilin noyabrın 28-də Ermənistan Kommunist 

Partiyasının katibi Arutinov Stalinə Dağlıq Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsi ilə bağlı məktub göndərib. 

Stalin məktubu araşdırmaq üçün Malenkova, o da həmin sənədi Azərbaycan Kommunist Partiyasının katibi 

Mircəfər Bağırova göndərdi. 1945-ci ilin dekabr ayının 10-da isə Bağırov Malenkova cavab verib. Bağırov 

bildirib ki, o bunu məqbul saymır və əgər Moskva təkid edirsə Qarabağın verilməsi yox, başqa bir ərazi ilə 

dəyişdirilməsi mümkün ola bilər. Bağırov öz cavabında bunları yazmışdı: «Birincisi Şuşa şəhəri müzakirə 

mövzusu ola bilməz, ikincisi Ermənistanın əhalisi bütövlükdə azərbaycanlılardan ibarət olan Vedi, Qarabağlar 

və Əzizbəyov rayonlarının Azərbaycana verilməsi, üçüncüsü isə yaxın vaxtlara qədər Azərbaycanın tərkibində 

olmuş Dərbənd və Qasımkənd rayonlarının respublikaya qaytarılması şərtilə bu məsələyə baxmaq olar». Bu 

cavabdan sonra Moskva bir də həmin dövrdə sərhədlərin dəyişdirilməsi məsələsinə qayıtmadı.  

Lakin Ermənistan rəhbərliyi 1947-ci ilin dekabrında Stalinin azərbaycanlıların Ermənistandan köçürülməsi 

haqqında qərar verməsinə nail oldu. Burada məsələ heç də qərarda deyildiyi kimi, Azərbaycanın kənd 

təsərrüfatını işçi qüvvəsi ilə təmin etməkdən ibarət deyildi. Məsələ onda idi ki, Moskva Türkiyəyə qarşı ərazi 

tələblərini əsaslandırmaq üçün xaricdə yaşayan ermənilərin Sovet Ermənistanına repatriasiyası haqqında 1945-ci 

ilin dekabrında Xalq komissarları Sovetinin qərarını elan etmişdi. Qərar 360-400 min erməninin köçürülməsini 

nəzərdə tuturdu. Bu qərar gözlənildiyinin əksinə olaraq dünyada yaxşı qarşılanmadı. 1947-ci ildə bu qərarla 

bağlı 50 mindən artıq erməni Sovet Ermənistanına gəlmişdi. Bütövlükdə isə 1946-49-cu illərdə repatriantların 

sayı 90 mindən artıq olmadı. Türkiyədən torpaq almaq mümkün olmayanda repatriantları yerləşdirmək üçün 

Ermənistandan azərbaycanlıların köçürülməsi haqda qərar verildi. Bu məsələlər Arutinov Stalinə ünvanlandığı 

1947-ci il 3 dekabr tarixli məktubunda öz əksini tapıb. Bu məktubdan 2 həftə qabaq noyabr ayının 21-də Siyasi 

Büroda Azərbaycan Kommunist Partiyasının məsələsi müzakirə edilmişdi. Həmin sənədlər Rusiya Dövlət 

Sosial Siyasi Tarix Arxivində bu gün də məxfi şəkildə saxlanılır. Orada nə baş verdisə Mircəfər Bağırov 

dekabrın 3-də azərbaycanlıların köçürülməsi ilə bağlı məsələyə razılıq verdi. Təsəvvür edin ki, 100 min 

azərbaycanlı evləri və əmanətləri əlindən alınaraq doğma yurdundan deportasiya edildi. Köçürülən əhalinin 

buna münasibəti son dərəcə mənfi idi.  

1948-ci ilin may ayının 3-də Ermənistan SSR Daxili İşlər Nazirliyi general-mayor Qriqoryanın imzası ilə 11 

səhifədən ibarət belə bir sənəd hazırlayıb: "Ermənistanın azərbaycanlı əhalisi arasında onların Azərbaycan SSR-

ə gözlənilən köçürülməsi ilə əlaqədar əhval-ruhiyyəsi barədə arayış". Orada deyilirdi: "Bizim tərəfimizdən 

onların yeni yaşayış yerlərinə köçmək istəmədiklərinə dair, bəzilərinin isə qəbiristanlığa gedərək yaxınlarının 

qəbri üzərində ağlayaraq köçürülməməkləri üçün dua etdiklərinə dair çoxsaylı faktlar qeydə alınıb". 100 min 

insanın deportasiya edilməsində ermənilərin özlərinin təsbit etdiyi həqiqət bu idi.  

- «Dağlıq Qarabağ» termini necə yaranıb?  
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- Dağlıq Qarabağ terminini Azərbaycana sovet hakimiyyəti gətirib. 1921-ci il avqust ayının 1-də Şuşa 

qəzasında sovetlərin fövqəladə qurultayı keçirildi. Orada çıxış edən Mirzoyan bildirmişdi ki, Zaqafqaziya 

komitəsinin Qarabağın dağlıq hissəsindən Bakıya tabe olan xüsusi inzibati vahid yaratmaq qərarı tamamilə 

doğru və məqsədəuyğundur. 1921-ci ilin sentyabrında Siyasi Büroda Qarabağın dağlıq hissəsinə muxtariyyət 

verilməsi müzakirə edilərkən Nəriman Nərimanov və Dadaş Bünyadzadə bunun əleyhinə olduğundan qərar 

qəbul edilmədi. 1922-ci ilin dekabrında Dağlıq Qarabağ üzrə Komitənin üzvləri olan Qaragözov, Şaduns, 

Manusyan, Mirzəbekyan Qarabağın dağ və aran inzibati ərazi vahidlərinə bölünməsi məsələsini yenidən 

qaldırdılar. Məsələ ilə bağlı Qarayev, Dövlətov və Mirzəyandan ibarət komissiya təklif hazırlayıb Rusiya 

Kommunist Partiyasının Zakkraykomun plenumuna təqdim etdi. Zakkraykomun tövsiyəsi ilə Azərbaycan 

Kommunist Partiyası 1923-cü il iyulun 1-də Qarabağın dağlıq hissəsinin qalan hissədən ayırıb ora muxtariyyət 

hüququ verdi. İyulun 7-də həmin qərar elan edildi və Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti yarandı. Göründüyü kimi, 

bu termini və bu bəlanı Azərbaycana kommunistlər gətirdilər.  

- Ermənistanın Dağlıq Qarabağa iddiaları ilə bağlı Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsindən qaçmaq 

mümkün idimi?  

- Təəssüflər olsun ki, Dağıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin yaranması da daxil olmaqla bütün sonrakı dövrdə 

Azərbaycan rəhbərliyi bu məsələyə münasibətdə ciddi səhvlərə yol verib. Aydın, düşünülmüş, əsaslandırılmış 

mövqe nümayiş etdirmək əvəzinə Azərbaycan rəhbərliyi xırda istisnalarla bir qayda olaraq ermənilərin 

iddialarına münasibətdə təslimçi və barışdırıcı mövqe tutmağa üstünlük verib. Məsələn, 60-cı illərdə 

Ermənistandan gələn emissarlar Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsi istiqamətində imza toplamağa cəhd 

göstərmişdilər. 1961-ci ildə Nikita Xruşovun Ermənistanda Sovet hakimiyyətinin qurulmasının 40 illiyi ilə bağlı 

Yerevana səfəri gözlənilirdi. Erməni rəhbərliyi belə bir şayiə yayırdı ki, guya, Xruşov "hədiyyə" ilə gəlir və 

1954-cü ildə Ukrayna-Rusiya uniyasının 300 illiyi münasibətilə Krımı Ukraynaya verdiyi kimi Dağlıq Qarabağı 

da Ermənistana verəcək. Yeri gəlmişkən, Yerevanın bu niyyəti ona görə baş tutmadı ki, həmin dövrdə Qarabağ 

erməniləri belə avantürist məqsədlər üçün imza verməkdən imtina etdilər. Bunun əvəzində isə Ermənistan 

rəhbərliyi orada yaşayan azərbaycanlı əhali üçün dözülməz vəziyyət yaratdı. Uydurma erməni genosidinin 50 

illiyi ilə bağlı Ermənistanda yaşayan azərbaycanlıların 1965-ci ilin mart ayında Leonid Brejnevə və Andrey 

Qromıkoya göndərilən anonim məktublarında bildirilirdi ki, "hazırda Ermənistan partlayıcı maddə ilə 

doldurulmuş və ilk qığılcımdan alışmağa hazır nəhəng kürəyə bənzəyir". Məktub müəllifləri "genosid" günü 

Ermənistanda yaşayan türklərin qətlə yetirilmək təhlükəsi barədə yazırdılar. 1977-ci ildə SSRİ-nin yeni 

konstitusiyasını qəbul edərkən Ermənistan rəhbərliyi Dağlıq Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsi məsələsini 

yenidən qaldırdı. Lakin Azərbaycan hakimiyyətinin qəti etirazı nəticəsində bu iddialar rədd olundu.  

Yəni, Sovet hakimiyyətinin bütün dövründə Ermənistan rəhbərliyi ermənilərin qonşu xalqlara nifrətini, 

məcazi mənada desək, kökdə saxlaya bilib. Bizdə isə 1981-ci ilin iyununda Azərbaycan SSR Ali Soveti Dağlıq 

Qarabağın Muxtar Vilayətinin statusu haqqında qanun qəbul edərkən ciddi səhvlərə yol verdi. Həmin dövrdə 

SSRİ-də muxtar qurumlar üçün nəzərdə tutulmayan hüquqlar 1981-ci il 24 iyun qanunu ilə müstəsna olaraq 

Dağlıq Qarabağa verildi. Məsələn orada deyilirdi ki, Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin vilayət Sovetinin 

razılığı olmadan onun inzibati ərazi quruluşunda dəyişiklik edilə bilməz. Əlavə olaraq Dağlıq Qarabağa daha iki 

imtiyaz verilmişdi. Rusiya Federasiyasında olan muxtar vilayətlərin heç birinin belə imtiyazları yox idi.  

Heydər Əliyev Moskvaya getdikdən sonra respublikaya bir-birinin ardınca zəif adamların rəhbərlik 

etməsindən ermənilər bacarıqla istifadə edə bildilər. Azərbaycan rəhbərləri bir qayda olaraq Moskvanın onları 

millətçilikdə ittiham etməsindən çox ehtiyat etdiklərindən Yerevanın Qarabağdakı əməllərinə göz yumurdu və 

bu da ideoloji baxımdan Qarabağ ermənilərinin bir hissəsinin Ermənistanın nəzarətinə düşməsi ilə nəticələndi. 

Əlbəttə ki, 1985-ci ildə Mixail Qorbaçovun hakimiyyətə gəlməsi ermənilərin iddialarının aktivləşməsində 

mühüm rol oynadı. Mən Siyasi Büronun iclaslarının stenoqramları ilə tanış olduqda gördüm ki, Qorbaçov 

ermənipərəstliyə hələ hakimiyyətə gəlməmişdən əvvəl başlayıb. Konstantin Çernenko xəstə olanda Qorbaçov 

partiyada ikinci adamıydı idi ki, Katibliyin və Siyasi Büronun iclaslarını aparırdı.  

Diqqət yetirin, 1985-ci il fevralın 21-də Sov. İKP Mərkəzi Komitəsinin katibliyinin qərarı ilə "Erməni 

genosidinin 70 illiyi ilə əlaqədar tədbirlər haqqında" məsələ Siyasi Büronun iclasına çıxarılmışdı. Məqsəd 24 

apreli "Genosid qurbanlarının xatirə günü" elan etmək üçün Siyasi Büronun qərarını əldə etmək idi. Lakin 

Siyasi Büronun təcrübəli üzvlərindən olan Tixonov, Qromıko, Qrişin, Zimyanin məsələnin əleyhinə çıxdılar. 

Qrişin dedi: "70 il biz Respublika Ali Şurası Prezidiumunun bu məsələ ilə bağlı qərarı olmadan keçinirdik, indi 

isə qərar qəbul etmək təklif olunur. Bunu nəyə görə etmək lazımdır? Mən ümumilikdə xatirə günü haqqında 

respublika qərarının qəbul olunmasının vacibliyinə böyük şübhə ilə yanaşıram". Qromıko isə qeyd etdi ki, "bu, 

Türkiyə Sultanlığının və Rus çarizminin çirkin cinayəti idi. Lakin məlum olduğu kimi, 6 il ərzində 

respublikamıza başçılıq edən Leninin hakimiyyəti zamanı, genosidlə bağlı bu kimi məsələlər meydana 
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çıxmırdı". Tixonov isə bildirdi ki, "Ermənistan Kommunist partiyasının Mərkəzi Komitəsinin təklifini oxuyanda 

çox narahat oldum. Bizim Türkiyə ilə münasibətlərimiz təzəcə yoluna düşməyə başlayıb". O zaman Qorbaçovun 

ermənipərəst avantüralarının qabağını almaq mümkün idi, lakin o baş katib olandan sonra bu mümkün olmadı. 

Nəticədə erməni separatizmi Kremldən böyük dəstək gördü və 1989-cu il dekabrın 1-də beynəlxalq hüquqa, 

SSRİ konstitusiyasına və qanunlarına zidd olaraq Ermənistan Ali Soveti Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin 

Ermənistana birləşdirilməsi, yəni ilhaq edilməsi haqda qanun qəbul etdi. Bu qanun hələ də ləğv edilməyib. Bu 

hadisələr başlayanda Azərbaycana rəhbərlik edən şəxslər buna hazır deyildilər. Məsələn, 1988-ci ilin iyulun 18-

də SSRİ Ali Soveti Rəyasət heyəti məsələni müzakirə edəndə Azərbaycan tərəfi son dərəcə məsuliyyətli iclasa 

problemin tarixini öyrənmədən və yaxşı bilmədən getmişdi. Ermənistan və Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti 

nümayəndələri həmin iclasda guya 1921-ci ildə Dağlıq Qarabağın Ermənistandan mexaniki olaraq qoparılıb 

Azərbaycana verilməsi haqqında tarixə zidd uydurmalar barədə danışanda Azərbaycan tərəfi belə saxtakarlığa, 

Dağlıq Qarabağın heç vaxt Ermənistanın tərkibində olmadığı haqqında prinsipial məsələyə aydınlıq gətirməyə 

cəhd belə göstərmədilər.  

- Siz Qarabağın Rusiyaya birləşdirilməsinin nəticələrini 200 ildən sonra necə qiymətləndirirsiniz?  

- Bilirsiniz, bu iki yüz ildə Azərbaycanın sərhədləri xeyli kiçilib. Vaxtilə Mirzə Cəlil "Molla Nəsrəddin" 

jurnalında bu məsələyə toxunanda özünəməxsus yumorla yazırdı: "Görüm Uriseti xaraba qalsın, Uriset gələndən 

bəri müsəlmanın işi düz gətirmir". Əlbəttə, bu, mayasına həqiqət qatılmış bir yumor idi. Rusiyanın tərkibində 

Azərbaycan böyük, tarixi bir yol keçib. Lakin bu yolun itkiləri də böyük olub. Dağlıq Qarabağ da 200 ildə 

Rusiyadan bizə qalmış sonuncu "yadigardır". XIX əsrin əvvəllərindəki rus işğalları, XX əsrin 20-ci illərindəki 

bolşevik eksperimentləri, 80-ci illərin sonundakı kommunist avantürası Azərbaycanı Qarabağın Dağlıq 

hissəsinin itirilməsi ilə üz-üzə qoyub. Qarabağa münasibətdə son 200 ilin tarixi yekunu bundan ibarətdir.  

- Beynəlxalq amilləri nəzərə almaqla regionun tarixini öyrənən bir alim kimi Qarabağ münaqişəsinin 

nizamlanması necə görürsünüz?  

- Bütün hallarda çıxış nöqtəsi kimi Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və Qarabağın Dağlıq hissəsində yaşamış 

erməni və azərbaycanlı əhalisinin təhlükəsizliyi, hüquq və azadlıqlarının təminatı önə çəkilməlidir. Təəssüf ki, 

Minsk qrupu çərçivəsində, prezidentlər və xarici işlər nazirləri səviyyəsində aparılan danışıqlar heç bir nəticə 

vermir. Son 12 ildə Azərbaycanın bir qarış torpağı da işğaldan azad olunmayıb. Beynəlxalq təşkilatlara daxil 

olan zaman Azərbaycan öz üzərinə problemi dinc yolla həll edəcəyi haqda öhdəlik götürüb. Bu öhdəlik şübhəsiz 

ki, Ermənistan üçün çox sərfəlidir. Bəlkə ayrı yollar aramaq lazımdır. Məsələn, ərazi mübahisələrinin həll 

olunması ilə bağlı beynəlxalq məhkəməyə müraciət etmək. Axı dünyada belə bir təcrübə var. Bu şərtlə ki, tarixi, 

hüquqi, siyasi baxımdan məsələyə ciddi hazırlaşasan. 1988-ci ildə Moskvada susduğumuz kimi, Haaqada sussaq 

heç kəs Qarabağ haqqında ədalətli qərar qəbul etməyəcək. Lakin qeyd etmək istəyirəm ki, dövlət və millətin 

maraqlarının müdafiəsi üçün bütün qüvvələrin birliyi lazımdır. İlk növbədə, vəzifəli şəxslər bu prosesdə liderlik 

məsuliyyətini öz üzərinə götürməlidir. Vaxtilə Fransada Jorj Klemenso baş nazir təyin olunanda Birinci Dünya 

Müharibəsindəki cəbhə xətti Parisin lap yaxınlığından keçirdi. Onun iki qərarı vəziyyəti dəyişdi: birincisi, 

düşmənlə əməkdaşlıq edənə aman yoxdur, ikincisi, yüksək vəzifə tutan adamların uşaqları ön cəbhədə 

vuruşmalıdır ki, nazir, hökumət və parlament üzvləri cəbhənin yükünü çiyinlərində hiss etsinlər. 

 

AMEA-nın A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu 
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Qarabağ Rusiya imperiyası tərkibində 

Çarizmin Qarabağda üsul-idarəsi. Ermənilərin kütləvi şəkildə Qarabağa köçürülməsi  

1805-ci il Kürəkçay müqaviləsi ilə Qarabağ xanlığı faktik olaraq Rusiyaya ilhaq edildi. Xan hakimiyyətinin 

hələ 17 il də saxlanması müəyyən strateji məqsəd daşıyırdı. 1806-cı ildə İbrahim xanın qətli Rusiyanın heç bir 

hüquqa məhəl qoymadığını nümayiş etdirirdi. Belə bir şəraitdə İbrahim xanın xanlığa keçən oğlu Mehdiqulu 

xanın hakimiyyəti (1806-1822) möhkəm deyildi. Çar hökuməti işğal rejimini gücləndirir, xanlığın ərazisində 

möhkəmlənmək məqsədi ilə yerli müsəlman hakim təbəqənin iqtisadi mövqelərini zəiflətməyə, əksinə özünə 

arxa sandığı qriqorianlaşmış və erməniləşmiş albanları - üstün mövqeyə çıxarmağa çalışırdı. Xanlıq ləğv 

edildikdən sonra Şimali Azərbaycanın digər yerlərində olduğu kimi, burada da komendant idarə üsulu 

yaradılmış, o, Hərbi-müsəlman dairəsinin (mərkəz Şuşa) tərkibinə daxil edilmişdi. Bu dövrdə Rusiya 

qoşunlarının işğalçılıq əməliyyatlarında iştirak edən və əslən erməni olan general-leytenant V.Q.Mədətov 

(1782-1829) Qarabağda sözün əsl mənasında erməni-Rusiya müstəmləkə rejimi yaratmışdı. Çar hökuməti 1830-

cu il üsyanlarının təsiri nəticəsində Cənubi Qafqazda 1840-cı il 10 aprel inzibati-hərbi islahatı keçirdi. Bu 

islahata görə Qarabağ əyaləti Şuşa qəzasına çevrilmiş və Kaspi vilayətinə (mərkəz Şamaxı) tabe edilmişdi. 

Bununla da Qarabağ anlayışı siyasi mənasını itirmiş oldu və yalnız coğrafi anlayış kimi qaldı.  

1846-cı il inzibati ərazi bölgüsü zamanı Şuşa qəzası yeni yaradılmış Şamaxı quberniyasına (1859-u ildən 

Bakı) tabe edildi. 1867-ci ildə Yelizavetpol quberniyası yaradıldıqda Şuşa qəzası onun tərkibinə verilir və 

ərazisi bölünərək burada daha üç qəza - Zəngəzur, Cavanşir və Cəbrayıl qəzaları da təşkil olunur. Bununla Şuşa 

qəzası da vahid inzibati-siyasi idarəsini itirir. Belə bir inzibati ərazi bölgüsü xüsusi məqsədlə həyata 

keçirilmişdi. Bu islahatlar ermənilərin idarə sistemində daha geniş təmsil edilməsinə hərtərəfli imkanlar açdı.  

Çarizm Şimali Azərbaycan torpaqlarını işğal etdikə, bu torpaqlarda möhkəmlənmək üçün həm də əhalinin 

erməniləşdirilməsi siyasətini də həyata keçirirdi. 1828-ci il Türkmənçay müqaviləsindən (Sənəd 3) sonra bu hal 

daha müntəzəm və məqsədyönlü xarakter alır. Ermənilərin İrandan Şimali Azərbaycana köçürülməsi həmin 

müqavilənin XV maddəsilə təsdiq olunurdu. Həmin maddəyə görə şah öhdəsinə götürürdü ki, ölkədə yaşayan 

məmur və sakinlərə bu gündən başlayaraq öz ailəsi ilə birlikdə İran vilayətindən Rusiyaya sərbəst keçmək, 

hökumət və yerli rəisliyin heç bir maneçiliyi olmadan onların satlıq malına və ya əmlakına, əşyalarına hər hansı 

gömrük və vergi qoyulmadan daşınan əmlakını aparmaq və satmaq üçün bir il vaxt verilir. Daşınmaz əmlaka 

gəldikdə isə, onun satılması və ya onun haqqında öz xoşuna sərəncam üçün beş illik müddət müəyyən edilir. 

Lakin bu bağışlanma qeyd olunan bir illik müddət başa çatanadək məhkəmə cəzası düşən günah və ya cinayət 

işləmiş adamlara şamil edilmir. Yuxarıda göstərildiyi kimi, bu maddə İrandan ermənilərin kütləvi surətdə Şimali 

Azərbaycana, o cümlədən Qarabağa köçürülməsini təmin etmək üçün müqaviləyə daxil edilmişdi.  

1829-cu il Ədirnə müqaviləsi ilə Osmanlı imperiyasından da ermənilərin yenicə işğal olunmuş Şimali 

Azərbaycan ərazilərinə köçürülməsi həyata keçirilməyə başlayır. Ermənilərin köçürülməsinin əsas 

istiqamətlərindən biri Qarabağ torpaqları idi.  

Qarabağ xanlığının ləğv edilməsi zamanı onun əhalisinin etnik tərkibi Qafqazdakı rus qoşunlarının baş 

komandanı A.P.Yermolovun (1816-1827) göstərişi ilə tərtib olunan "Təsvir"də əksini tapmışdır. Hələ bu 

sənədin tərtibinə qədər (1805-1822) Qarabağda aparılmış erməniləşdirmə siyasətinə baxmayaraq, statistikanı 

(1593-cü ildən başlayaraq) müqayisə etsək, burada əhalinin əksəriyyətini yenə də azərbaycanlılar təşkil edirdi. 

"Təsvir"ə görə Qarabağ əyalətində olan 20.095 ailədən 15.729-u azərbaycanlı (1.111-i şəhərdə, 14.618-i 

kənddə), 4366-sı erməni, o cümlədən alban idi (421-i şəhərdə, 3.945-i kənddə). Yeri gəlmişkən, bu ermənilərin 

böyük əksəriyyəti qriqorianlaşdırılmış və erməniləşdirilmiş keçmiş albanlar idilər. Ermənilərin kütləvi şəkildə 

Qarabağa köçürülməsi nəticəsində burada yeni erməni kəndləri (Marağalı, Canyataq və s.) meydana gəlməyə 

başlamışdı. (Ermənilər sonralar köçürülmə "şərəfinə" Qarabağda abidələr ucaltmış, lakin XX yüzilliyin 80-ci 

illərində Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları qaldırdıqları zaman onları dağıtmışdılar). Rəsmi məlumatlara əsasən, 

1828-1830-cu illər arasında, cəmi 2 il ərzində, Şimali Azərbaycana, o cümlədən Qarabağa İrandan 40 min, 

Osmanlı imperiyasından 90 min erməni köçürüldü. Qeyri-rəsmi erməni köçkünləri ilə birlikdə onların sayı 200 

mini ötmüşdü. Köçürülmədən sonra Qarabağın etnik tərkibində ermənilərin sayı artmağa başladı.  

 

Dağlıq Qarabağın Azərbaycan-alban əhalisinin qriqorianlaşması və erməniləşməsinin başa çatması 

Dağlıq Qarabağın alban əhalisinin qriqorianlaşması və erməniləşməsi yuxarıda qeyd olunduğu kimi, uzun 

sürən bir tarixi proses olmuşdur:  
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1. Qarabağın aborigen (yerli) əhalisi digər Şimali Azərbaycan torpaqlarının (Albaniyanın) əhalisi kimi alban 

tayfaları olmuşdur;  

2. IV əsrin əvvəllərində Albaniyanın bəzi yerlərində, o cümlədən burada da xristianlıq dini yayılmışdı;  

3. Ərəb xilafətinin Şimali Azərbaycanın işğalı və hökmranlığı dövründə VII-IX əsrlərdə ölkədə İslam dini 

yayılmış, lakin Qarabağın dağlıq hissəsində yaşayan albanlar xristianlıqda qalmışlar;  

4. Cənubi Qafqaza miqrasiya edən erməni-qriqorian missionerləri Ərəb xilafətinin işğalları nəticəsində 

əlverişli şəraitdən istifadə edərək Qarabağın dağlıq hissəsinin xristian-alban əhalisini qriqorianlaşdırması, bunun 

ardınca da erməniləşdirməsı uzun proses oldu.  

5. Qarabağın dağlıq hissəsinin xristian əhalisi rus çarı I Pyotra məktubunda özlərini alban adlandırmışdılar. 

Bu sübut edir ki, onlar hələ XVIII əsrin əvvəllərində özlərini erməni hesab etmirdilər;  

6. Rusiyanın regiona müdaxiləsi ermənilərin digər ölkələrdən Cənubi Qafqaza, o cümlədən Azərbaycana 

köçürülüb gətirilməsi burada erməni amilinin gücləndirilməsinə kömək etdi. Bu siyasət Qarabağın dağlıq 

hissəsini qriqorianlaşdırılmış albanlarının tarixi taleyində dönüş yaratdı. Onların erməniləşdirilməsi son 

mərhələyə qədəm qoydu;  

7. Rus-İran müharibələri dövründə (1804-1813, 1826-1828), xüsusilə 1828-ci il Türkmənçay və Rus-Türk 

müharibələri (1806-1812, 1828-1829) zamanı, xüsusilə 1829-cu il Ədirnə müqaviləsindən sonra İran və 

Osmanlı dövlətlərindən Şimali Azərbaycanın digər bölgələri ilə birgə Qarabağa ermənilərin kütləvi köçürülməsi 

qriqorianlaşmış alban əhalisinin erməniləşməsini başa çatdırmışdı. 1836-cı ildə Alban katolikosluğu ləğv 

edilmişdir. Məhz bundan sonra onları sözün əsl mənasında erməni adlandırmaq olar;  

8. Bütün bunlara baxmayaraq, Dağlıq Qarabağ erməniləri tarix boyu ümumi erməni əhalisi içərisində alban 

kökündən əmələ gələn spesifikasını saxlamışdır.  

 

Ermənilərin Azərbaycanda, o cümlədən Qarabağda soyqırımı fəaliyyətinin genişlənməsi 

XIX yüzilin 30-cu illərindən sonra da ermənilərin kütləvi surətdə Şimali Azərbaycan torpaqlarına, o 

cümlədən Qarabağa köçürülməsi davam etdirilirdi. N.Şavrov məhz buna görə yazırdı (1911) ki, 

Zaqafqaziyadakı 1,3 min. erməninin 1 min-dan çoxu gəlmə idi. Bütün bunlara baxmayaraq, 1916-cı ildən 

Qarabağda (xanlıq sərhədləri daxilində) əhalinin yenə də təxminən 51 %-i azərbaycanlı, 46%-i isə erməni (yerli 

alban mənşəli ermənilərlə birlikdə) idi. Köçürülüb gətirilən ermənilərin Qarabağın dağlıq hissəsində 

məskunlaşdırılması daha geniş hal almışdı. Bu, gəlmə ermənilərin kompakt surətdə bir yerdə yaşamasını təmin 

etmək məqsədilə edilirdi və strateji niyyət güdürdü.  

Ermənilərin inzibati-idarə sistemində möhkəmləndirilməsi, köçürülmə yolu ilə saylarının mexaniki surətdə 

artırılması və onların iqtisadi potensialının möhkəmləndirilməsi paralel surətdə həyata keçirilirdi. Beləliklə, 

Ermənilər çarizmin hərtərəfli dəstəyi və yaratdığı əlverişli şərait nəticəsində Qarabağın iqtisadi həyatında da 

möhkəmlənə bildilər.  

Rusiya imperiyasının ayrı-seçkilik siyasəti, çarizmin dəstəyi və məqsədyönlü siyasəti nəticəsində 

ermənilərin Şimali Azərbaycanda nail olduqları iqtisadi potensial 1872-ci ildə Bakıda neftli torpaqlar üzərində 

iltizam sisteminin ləğvi zamanı daha aydın nəzərə çarpmağa başladı; nəticədə neftli torpaq sahələrinin hərracı 

prosesində azərbaycanlılar cəmi 5%, ermənilər isə 50% -dən çox torpaq sahəsi almışdılar. Bakıda fəaliyyət 

göstərən 167 neft şirkətindən 55 iri və orta şirkət ermənilərə məxsus idi və s. Ermənilərin mədəni-təhsil 

səviyyəsinin yüksəldilməsi üçün də hərtərəfli şərait yaradılmışdı. Bütün bunlara baxmayaraq Qarabağ, onun 

mərkəzi olan Şuşa şəhəri Azərbaycan xalqının ictimai-siyasi və mədəni mərkəzlərindən biri olaraq qalırdı. Çar 

hökumətinin və onun əlalıları olan ermənilərin bütün maneə və müqavimətinə baxmayaraq Qarabağ Azərbaycan 

- müsəlman diyarı kimi inkişaf edirdi.  

Beləliklə, Çar Rusiyası ermənilərin Şimali Azərbaycana, o cümlədən Qarabağa kütləvi surətdə köçüb 

gəlməsinə və burada onların inzibati-siyasi, sosial-iqtisadi və mədəni inkişaf üçün geniş imkanlar yaratdı. Çox 

keçmədən ermənilər Azərbaycan torpaqlarında "Böyük Ermənistan" ideyasının reallaşdırılması uğrunda açıq 

mübarizəyə başladılar. Həmin ideyanın əsas tərkib hissələrindən biri də Qarabağ, İrəvan, Naxçıvan və digər 

Azərbaycan torpaqlarının yerli - azərbaycanlı əhalisini məhv etmək və onların yaşadıqları torpaqları ələ 

keçirməkdən ibarət idi. Ermənilərin 1890-cı illərdən başlayaraq Osmanlı dövlətinə qarşı qaldırdıqları xəyanətkar 

qiyamlar uğursuzluğa düçar olduqdan sonra bu mübarizənin mərkəzi Şimali Azərbaycana keçdi.  

Ermənilər 1905-ci ildən başlayaraq Azərbaycan xalqına qarşı kütləvi soyqırımları törətdilər. Ermənilərin 

azərbaycanlılara qarşı soyqırım siyasəti Qarabağda daha faciəli şəkil aldı. Lakin 1905-1906-cı illərdə 

törətdikləri qırğınlar da erməniləri sakitləşdirmədi. Onlar Birinci Dünya müharibəsinin doğurduğu tarixi 

şəraitdən istifadə edərək yenidən mifik "Böyük Ermənistan" dövləti yaratmağa cəhd göstərdilər. 1915-ci ildə 

Osmanlı dövlətinə qarşı qaldırdıqları yeni qiyamlarda uğursuzluğa düçar olan ermənilər, əsas qüvvələrini 
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Cənubi Qafqazda cəmləşdirərək və çarizmin himayəsinə sığınaraq azərbaycanlılara qarşı soyqırımlarını davam 

etdirməyə başladılar. Əvvəlcə çar hökumətinin devrilməsi (1917, fevral), sonra isə Rusiyada bolşeviklərin 

hakimiyyəti ələ alması ilə (1917, oktyabr) Zaqafqaziyada yaranan anarxiya şəraitində - uzun tarixi dövr ərzində 

Rusiya ordusunda xidmət edən erməni silahlı dəstələri daşnak-bolşevik güruhu ilə birləşərək azərbaycanlılara 

qarşı soyqırımın yeni, daha dəhşətli dövrünü başladılar. 1918-ci ilin martında Bakıda başlanan və bütün 

Azərbaycanı əhatə edən yeni kütləvi soyqırımları Azərbaycan xalqına çox ağır zərbə vurdu. Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyətinin qurulması ilə Azərbaycan tarixində yeni dövr başlandı. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Şimali 

Azərbaycanda silahlı erməni quldur dəstələrinin və daşnak-bolşevik rejiminin Azərbaycan xalqını tamamilə 

məhv etmək planlarının qarşısını almaq üçün tədbirlər gördü.  

 

AMEA-nın A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu 
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Çar Rusiyasının imperialist siyasəti 

 
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. 
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Qarabağ Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə 

(1918-1920-ci illər) 
 

1918-ci il mayın 28-də təxminən 120 ilədək davam edən Rusiya əsarətindən sonra Azərbaycan xalqı Şimali 

Azərbaycanda yeni müstəqil dövlətini yaratdı. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti İstiqlaliyyət bəyannaməsində 

vaxtı ilə Gülüstan (1813) və Türkmənçay (1828) müqavilələrinə əsasən Rusiya tərəfindən işğal olunmuş Şimali 

Azərbaycan torpaqlarının qanuni varisi olduğunu bəyan etdi. İstiqlal bəyannaməsinin birinci maddəsində 

deyilirdi: "Bu gündən etibarən Azərbaycan xalqları suveren hüquqlara malikdirlər, Şərqi və Cənubi 

Zaqafqaziyadan ibarət olan Azərbaycan tam hüquqlu müstəqil dövlətdir". Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti öz 

ərazisinin hüquqi-siyasi cəhətdən əsaslandırılmış xəritəsini nəşr etdirmişdi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 

Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Qarabağın bütün tarixi ərazisində öz siyasi hakimiyyətinin bərqərar 

edilməsinə çalışırdı. Bu zaman yenicə elan olunmuş Ermənistan (Ararat) Respublikası da Qarabağa heç bir əsası 

olmayan iddia irəli sürdü. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökuməti bu iddianı rədd etdi. Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyəti parlamentinin sədri Ə.M.Topçubaşov (1862-1934) Osmanlı dövlətinin xarici işlər naziri ilə 1918-

ci il noyabrın 18-də İstanbulda apardığı danışıqlar zamanı bildirmişdi: "Ermənilərin ortaya atdıqları Qarabağ 

məsələsi 5 ya 10 kənd məsələsi deyil, mübahisə bütöv 4 sancaq - Şuşa, Cavanşir, Cəbrayıl və Zəngəzur 

üstündədir. Bu elə bir xanlığın ərazisidir, burada erməni və müsəlmanların sayı bərabər olmasa da, hər halda 

ermənilərin mütləq çoxluğu barədə danışmağa əsas yoxdur, özü də onlar buranın yerli əhalisi deyildirlər. Rusiya 

ilə müharibədən sonra Türkiyədən buraya köçənlərdir… Nəhayət, Qarabağın özündə ermənilər yığcam halda 

yaşamırlar, müsəlmanlarla qarışıq məskundurlar. Bununla belə, biz məsələnin sülh yolu ilə həlli tərəfdarıyıq".  

Ermənilər Qarabağı ələ keçirmək üçün əvvəllər başladıqları soyqırımlarını Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 

dövründə də davam etdirdilər. Azərbaycan hökuməti yaranmış vəziyyəti nəzərə alaraq 1919-cu ilin yanvarında 

Şuşa, Cavanşir, Cəbrayıl və Zəngəzur qəzalarını əhatə edən Qarabağ general-qubernatorluğu yaratdı. 

X.Sultanov Qarabağ general-qubernatoru təyin edildi. Ermənistan (Ararat) Respublikasının Xarici işlər naziri 

S.Tiqranyan Qarabağ general-qubernatorluğu yaradılmasına etirazını bildirmiş, lakin Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyəti hökumətinin cavabında bu etiraz əsassız hesab olunmuş və həmin ərazilərin Azərbaycanın 

ayrılmaz tərkib hissəsi olması göstərilmişdi. Qarabağ general-qubernatoru ermənilərin ərazi iddiaları ilə yanaşı, 

əvvəlcə ingilislər, sonra isə amerikanlarla gərgin münasibətlər şəraitində fəaliyyət göstərməli oldu. Lakin 

ermənilər Qarabağ general-qubernatorluğu ərazisində sülh yaranmasına imkan vermədilər.  

1919-cu ilin sonları-1920-ci ilin yazında Zəngəzurda erməni-daşnak silahlı quldur dəstələri dinc 

azərbaycanlı əhaliyə qarşı basqınlar və kütləvi qırğınlar törətdilər. Ermənilər Cavanşir qəzasında da 

sakitləşmirdilər. Onların qəzanın dağətəyi kəndlərinə hücumları adi hal almışdı. Erməni quldur dəstələri 1918-ci 

ilin yaz-yay aylarında qəzanın düzənlik hissəsinin müsəlman əhalisinə qarşı da çoxsaylı zorakılıq aktları etdilər. 

"Ermənilər Tərtər çayının qabağını kəsərək başqa istiqamətə yönəldir və qəzanın aran kəndlərinin əkinlərini 

susuz qoyaraq, onlara böyük zərər vururlar. Hətta iş o yerə çatmışdı ki, aran kəndlərində içməli su belə 

çatışmırdı". Qarabağın digər qəzası - Cəbrayılda da erməni silahlıları dinc əhaliyə hücum edirdilər. 1918-ci ilin 

dekabrında Cəbrayıl qəzasının azərbaycanlı kəndlərinə ermənilərin hücumları genişlənmiş, 1919-cu ilin 

əvvəllərində daha dağıdıcı xarakter almışdı.  

Şuşa qəzası və Qarabağın siyasi mərkəzi olan Şuşa şəhərində ermənilərin vəhşilikləri daha amansız şəkil 

almışdı. Vaxtı ilə Zaqafqaziya Ölkə Komitəsinin Dağlıq Qarabağda məsul nümayəndəsi olmuş S.Şaduns 20 

dekabr 1922-ci ildə yazırdı: "... Еще до создания в Карабахе Мусаватской власти (т.е. Азербайджанской 

Демократической Республики - Я.М., К.Ш.) туда был назначен со стороны турецких властей (т.е. 

Азербайджанской Демократической Республикой - Я.М., К.Ш.) генерал-губернатор Карабаха, и вот в это 

время появляется новый термин - Нагорный Карабах, созданный дашнаками. Не довольствуясь 

безграничными бойнями, вызванными в Турецкой Армении, партия "Дашнакцутюн", после сдачи гор. 

Шуши туркам, подымается на горы, населенные исключительно армянами, и постановляет сражаться 

"до последней капли крови", но не сдаваться туркам. Вот здесь в это время впервые вместе с социал-

демократами, именующими себя интернационалистами, организуется правительство Нагорного 

Карабаха. Если партии "Дашнакцутюн" удалось избежать войны с турками, то вскоре, по настоянию 

крестьян этого же самого Нагорного Карабаха, пришлось соединить эту часть с низменной частью и весь 

Карабах подчинить власти мусаватского правительства ..."  

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə Şuşada ermənilərin ən xəyanətkar silahlı qiyamlarından biri 

1920-ci il martın 22-də Azərbaycan xalqının Novruz bayramı günü baş verdi. Bu separatçı qiyam Azərbaycanı 

işğal etməyə hazırlaşan bolşeviklərin sifarişi ilə qaldırılmışdı. Bu zaman erməni-separatçı qiyamlarının əksər 

yerlərdə dəf edilməsinə baxmayaraq, onlar Əsgəran qalasını ələ keçirə bildilər. Görülən hərbi-siyasi tədbirlər 
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nəticəsində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Qarabağda suveren hüquqlarını bərpa etdi. Lakin ərazisində 

yaşadıqları dövlətə xəyanət edən ermənilərin Qarabağda separatçı qiyamları və törətdikləri soyqırımları 1920-ci 

ilin aprel işğalı ərəfəsində ölkənin şimal sərhədlərinin müdafiəsi işinə ağır zərbə vurdu və müstəqil Azərbaycan 

dövlətinin - Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin süqutunu sürətləndirdi.  

 

AMEA-nın A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu 
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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 

məhəllərə 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, 

1918-1920-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 meyidi 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. 

1918-ci ilin 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. 
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Qars müqaviləsi 
 

Bir tərəfdə Azərbaycan SSR, Ermənistan SSR və Gürcüstan SSR,  

o biri tərəfdə - Türkiyə olmaqla Qarsda RSFSR-in iştirakı ilə  

1921-ci il oktyabrın 13-də bağlanmış müqavilə 

 

Bir tərəfdə Ermənistan Sosialist Sovet Respublikası, Azərbaycan Sosialist Sovet Respublikası və Gürcüstan 

Sosialist Sovet Respublikası hökumətləri və o biri tərəfdə Türkiyə Böyük Millət Məclisi Hökuməti millətlərin 

qardaşlığına və xalqların öz müqəddəratını təyin etmək hüququ prinsiplərinə şərik çıxan, hər iki tərəfin qarşılıqlı 

maraqlarına əsaslanan daimi səmimi qarşılıqlı münasibətlərdən və fasiləsiz səmimi dostluq qurmaq istəyindən 

ruhlanaraq Rusiya Sosialist Federativ Sovet Respublikasının iştirakı ilə dostluq haqqında müqavilə bağlamaq 

qərarına gəlmiş və bunun üçün öz Müvəkkillərini təyin etmişlər:  

Ermənistan Sosialist Sovet Respublikasının hökuməti: Askanaz Mravyan, xalq xarici işlər komissarı, Poqos 

Makinzyan, xalq daxili işlər komissarı.  

Azərbaycan Sovet Respublikasının hökuməti: Behbud Şahtaxtinski, xalq dövlət nəzarəti komissarı.  

Gürcüstan Sosialist Sovet Respublikasının hökuməti: Şalva Eliva, xalq hərbi-dəniz işləri komissarı, 

Aleksandr Svanidze xalq xarici işlər komissarı və xalq maliyyə işləri komissarı.  

Türkiyə Böyük Millət Məclisi hökuməti: Kazım Qarabəkir Paşa, Böyük Millət Məclisində Ədirnədən millət 

vəkili, Şərq Cəbhəsi komandanı,  

Vəli bəy, Böyük Millət Məclisində Burdurdan millət vəkili, Muxtar bəy, İctimai İşlər Stats-Sekretarının 

keçmiş müavini, Məmduh Şövkət bəy, Türkiyənin Azərbaycanda səlahiyyətli nümayəndəsi.  

Rusiya Sosialist Federativ Sovet Respublikasının hökuməti: Yakov Qanetski, Latviyada səlahiyyətli 

nümayəndə, onlar lazımi və qanuni formada tərtib edilmiş səlahiyyətlərin mübadiləsindən sonra aşağıdakılar 

barədə razılığa gəldilər:  

Maddə 1 

 

Türkiyə Böyük Millət Məclisi hökuməti və Ermənistan, Azərbaycan və Gürcüstan Sosialist Sovet 

Respublikaları hazırda razılığa gələn tərəflərin ərazilərinin tərkibinə daxil olan ərazilərdə öz suveren hüquqlarını 

əvvəllər həyata keçirmiş dövlətlər arasında bağlanan yuxarıda xatırlanan ərazilərə aid olan müqavilələri, eyni 

dərəcədə üçüncü dövlətlər tərəfindən Zaqafqaziya Respublikalarına dair bağlanmış müqavilələri ləğv edilmiş və 

öz qüvvəsini itirmiş hesab edirlər.  

Müəyyən edilmiş hesab olunur ki, bu maddə Moskvada 16 mart 1921-ci ildə bağlanmış Türkiyə-Rusiya 

müqaviləsinə tətbiq edilmir.  

 

Maddə 2 

 

Razılığa gələn tərəflər onlardan birinin zorla qəbul etməyə məcbur edildiyi hər hansı sülh müqaviləsini və 

sair beynəlxalq aktları tanımamaq barədə razılaşırlar. Bunun qüvvəsincə, Ermənistan, Azərbaycan və Gürcüstan 

Sosialist Sovet Respublikaları Türkiyəyə dair və hazırda onun Böyük Millət Məclisi ilə təmsil olunan Türkiyə 

Milli hökumətinin tanımadığı heç bir beynəlxalq aktı tanımamaq barədə razılaşırlar.  

(Bu müqavilədə Türkiyə anlayışı altında Konistantinopolda Osmanlı deputatlar palatası tərəfindən işlənib 

hazırlanmış və elan edilmiş, mətbuatda bütün dövlətlərə çatdırılmış 8 yanvar 1920-ci il (1336) tarixli Türkiyə 

Misaqi-Milli sərhədlərinə daxil edilmiş ərazilər nəzərdə tutulur).  

Öz tərəfindən Türkiyə Böyük Millət Məclisi Hökuməti bu ölkələrin hazırda Ermənistan, Azərbaycan və 

Gürcüstan sovetləri ilə təmsil olunan müvafiq Hökumətlərinin tanımadığı hər hansı beynəlxalq aktı tanımamaq 

barədə razılaşır.  

 

Maddə 3 

 

Ermənistan, Azərbaycan və Gürcüstan Sosialist Sovet Respublikaları hökumətləri təslim rejimini hər hansı 

ölkənin azad milli istəkləri ilə, eləcə də onun suveren hüquqlarının tam həyata keçirilməsi ilə bir araya 

sığmadığını hesab edərək, bu rejimə hər hansı aidiyyəti olan hər hansı hərəkəti və hüququ öz qüvvəsini itirmiş 

və ləğv edilmiş sayırlar.  
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Maddə 4 

 

Türkiyənin şimal-şərq sərhədləri (Rusiya Baş Qərargahının 1/21000 miqyasında - düymdə 5 verst xəritəsinə 

əsasən) Qara dənizdə yerləşən Sarp kəndindən başlanan Xedis-Mta dağından, Şavşet dağındakı  

Kannı-Dağ ayırıcından keçən, daha sonra Ərdəhan və Qars sancaqlarının köhnə şimal inzibati sərhədləri ilə 

Aşağı Qars-suyun mənsəbinədək Arpa-çay və Araz çaylarının talveqi ilə keçib gedən xətlə müəyyən 

edilir.(Sərhədlərin müfəssəl təsviri və ona aid məsələlər razılığa gələn hər iki tərəfin imzaladığı 1-ci və 2-ci 

əlavədə və ona qoşulan xəritədə müəyyən edilmişdir).  

Müqavilənin mətni və xəritə arasında fərq ortaya çıxdığı təqdirdə mətnə həlledici əhəmiyyət verilir. Dövlət 

sərhədlərinin naturada müfəssəl müəyyən edilməsi və çəkilişi, eləcə də sərhəd işarələrinin qoyulması razılığa 

gələn tərəflərin bərabər sayda üzvlərdən ibarət qarışıq sərhəd komissiyası tərəfindən və RSFSR 

nümayəndələrinin iştirakı ilə icra olunur.  

Əlavə 4: xəritə.  

Maddə 5 

 

Türkiyə hökuməti və Sovet Ermənistanı və Azərbaycanı hökumətləri razılığa gəlirlər ki, Naxçıvan vilayəti 

bu müqavilənin 3-cü əlavəsində müəyyən edilən sərhədlərdə Azərbaycanın himayəsi altında muxtar ərazi 

yaradır.  

 

Maddə 6 

 

Türkiyə Batum şəhəri və limanı və bu müqavilənin 4-cü maddəsində göstərilən sərhədlərdən şimalda 

yerləşən və Batum dairəsinin bir hissəsini təşkil edən ərazilər üzərindəki suverenliyini bu şərtlə Gürcüstana 

güzəştə getməyə razılıq verir ki,  

1) bu maddədə göstərilən yerlərin əhalisi hər icmaya onun mədəni və dini hüquqlarını təmin edən inzibati 

baxımdan geniş yerli muxtariyyətdən faydalanacaq və əhaliyə göstərilən yerlərdə onun istəyinə uyğun torpaq 

qanununu müəyyənləşdirmək imkanı veriləcək;  

2) Türkiyəyə Batum limanı vasitəsi göndərilən və ya Türkiyənin göndərdiyi bütün mallara rüsumsuz, hər 

hansı bir ləngitmə və hər hansı gömrük yığımı qoyulmadan sərbəst tranzit, Türkiyəyə Batum limanından buna 

görə ondan xüsusi rüsumlar tutmadan istifadə hüququ veriləcək.  

Bu maddənin həyata keçirilməsi üçün bu müqavilə imzalandıqdan dərhal sonra razılığa gələn tərəflərin 

nümayəndələrindən ibarət komissiya yaradılacaq.  

 

Maddə 7 

 

Gürcüstan Sosialist Sovet Respublikası hökuməti və Türkiyə Millət Məclisinin hökuməti buna dair qarışıq 

komissiyanın müəyyənləşdirəcəyi gömrük, polis və sanitar qaydalara əməl etmək şərti ilə sərhəd zonası 

sakinlərinin sərhədi keçmələrini asanlaşdırmağa razılaşırlar.  

 

Maddə 8 

 

Gürcüstan Sosialist Sovet Respublikası və Türkiyə Böyük Millət  

Məclisi hökuməti hər iki tərəfin sərhəd yerlərinin sakinləri üçün sərhədin o biri tərəfində yerləşən yaylaq və 

qışlaq otlaqlarından istifadə etmələri üçün zərurəti nəzərə alaraq, bu sakinlərə onların sürüləri ilə birlikdə 

sərhədi keçmək və ənənəvi otlaqlarından istifadə etmək hüququ barədə razılığa gəlirlər.  

Gömrük qaydaları, eləcə də sərhədin keçilməsi üçün polis, sanitar və digər tədbirlər qarışıq komissiya 

tərəfindən müəyyənləşdiriləcək.  

 

Maddə 9 

 

Boğazların açılması və bütün xalqların ticarət münasibətləri üçün onlardan sərbəst keçidin təmin 

edilməsindən ötrü Türkiyə və Gürcüstan Qara dənizin və boğazların beynəlxalq statusunun qəti olaraq 

müəyyənləşdirilməsini sahil ölkələrinin nümayəndələrindən ibarət xüsusi konfransa bu şərtlə verməyə 
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razılaşırlar ki, onun çıxardığı qərarlar Türkiyənin tam suverenliyinə eyni dərəcədə Türkiyənin və onun paytaxtı 

Konstantinopolun təhlükəsizliyinə xələl gətirməyəcək.  

 

 

Maddə 10 

 

Razılığa gələn tərəflər öz ərazilərində digər ölkənin hökuməti roluna iddia edən təşkilatların və qrupların 

yaradılmasına və ya yerləşdirilməsinə, eləcə də digər dövlətlə mübarizə məqsədi olan qrupların yerləşməsinə yol 

verməmək barədə razılığa gəlirlər. Müəyyən edilmiş saylır ki, bu müqavilədə xatırlanan Türkiyə ərazisi dedikdə, 

Türkiyə Böyük Millət Məclisi hökumətinin bilavasitə hərbi və mülki idarəsi altında olan ərazilər nəzərdə 

tutulur.  

Maddə 11 

 

Hər iki razılığa gələn tərəfin digər tərəfin ərazisində olan vətəndaşlarına milli müdafiə üzrə mükəlləfiyyətlər 

istisna olunmaqla, onların olduğu ölkənin qanunlarından irəli gələn bütün hüquqlar və vəzifələr şamil olunacaq, 

onlar bundan azad ediləcəklər.  

Hər iki tərəfin ailə hüququna, hər iki tərəfin vətəndaşlarının miras hüququna və iş qabiliyyətlərinə dair 

məsələlər də bu müqavilənin qərarlarından istisna təşkil edirlər. Onlar xüsusi sazişlə həll ediləcəklər.  

 

Maddə 12 

 

Hər iki razılığa gələn tərəf digər tərəfin ərazisində olan, razılığa gələn tərəflərin hər birinin vətəndaşlarına 

ən əlverişli şərait prinsipini tətbiq etməyə razıdırlar.  

Bu maddə sovet respublikalarının öz ərazilərində müttəfiq sovet respublikalarının vətəndaşlarına verilən 

hüquqlara, eyni dərəcədə Türkiyənin ona müttəfiq olan müsəlman ölkələrinin vətəndaşlarına verdiyi hüquqlara 

tətbiq olunmur.  

Maddə 13 

 

1918-ci ilə qədər Rusiyanın bir hissəsini təşkil etmiş və indi Türkiyənin suverenliyi altında olduğu tanınan 

ərazilərin hər hansı sakini əgər arzu edərsə, sərbəst şəkildə Türkiyəni tərk etmək, özü ilə əşyalarını, öz əmlakını 

və ya onun dəyərini götürmək hüququna malikdir.  

Eyni şəkildə üzərindəki suverenliyin Türkiyə tərəfindən Gürcüstana güzəşt edilmiş ərazilərin bütün sakinləri 

əgər arzu edərlərsə, Gürcüstan vətəndaşlığından çıxmaq, Gürcüstan ərazisini sərbəst şəkildə tərk etmək və özü 

ilə öz əşyalarını, və əmlakını və ya onların dəyərini götürmək hüququna malikdir.  

Yuxarıda göstərilən maddədə xatırlanan sakinlər xatırlanan əraziləri tərk etmək arzılarını bildirdikdən 

sonrakı bir ay müddətində hərbi mükəlləfiyyətdən möhlət hüququndan faydalanacaqlar.  

 

Maddə 14 

 

Razılığa gələn tərəflər bu müqavilənin imzalandığı gündən sonrakı altı ay ərzində 1918-1920-ci illər 

müharibələrinin qaçqınlarına dair xüsusi saziş bağlamağı öhdələrinə götürürlər.  

 

Maddə 15 

 

Razılığa gələn hər bir tərəf bu müqavilə imzalandıqdan dərhal sonra Qafqaz cəbhəsində hərbi hərəkətlərdən 

irəli gələn cinayətlərə və əməllərə görə digər tərəfin vətəndaşlarına tam amnistiya elan etməyi öhdəsinə götürür.  

 

Maddə 16 

 

Razılığa gələn tərəflər bu müqavilə imzalandıqdan sonrakı iki ay ərzində razılığa gələn tərəflərdən birinin 

ərazisində olan köhnə hərbi əsirləri və mülki əsirləri qaytarmağa razıdırlar.  

 

Maddə 17 
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Öz ölkələri arasındakı münasibətlərin fasiləsizliyini təmin etmək məqsədi ilə razılığa gələn tərəflər müştərək 

razılaşma yolu ilə dəmiryol, teleqraf və s. rabitə vasitələrinin saxlanması və mümkün sürətlə inkişafı, eyni 

dərəcədə hər iki ölkə arasında insanların və malların hər hansı ləngidilmə olmadan sərbəst yerdəyişməsini təmin 

etmək məqsədi ilə bütün zəruri tədbirləri görməyi öhdələrinə götürürlər.  

Lakin etiraf edilir ki, həm səyahət edənlərin, həm də malların yerdəyişməsinə, girişinə və çıxışına 

münasibətdə hər ölkədə buna dair müəyyən edilmiş qaydalar tam tətbiq ediləcəkdir.  

 

Maddə 18 

Razılığa gələn tərəflər arasında dostluq münasibətlərini möhkəmləndirmək üçün ticarət münasibətləri 

qurmaq, bütün iqtisadi, maliyyə və digər məsələləri tənzimləmək məqsədi ilə bu müqavilə imzalandıqdan dərhal 

sonra Tiflisdə maraqlı tərəflərin təmsilçilərindən ibarət komissiya yaradılacaq.  

 

Maddə 19 

 

Razılığa gələn tərəflər bu müqavilə imzalandıqdan sonrakı  

3 ay ərzində Konsul Konvensiyasını başa çatdırmağı öhdələrinə götürülər.  

 

Maddə 20 

 

Türkiyə, Ermənistan, Azərbaycan və Gürcüstan hökumətləri arasında bağlanmış bu müqavilə ratifikasiya 

edilməlidir.  

Ratifikasiyalarla mübadilə ən qısa müddətdə Erivanda olacaq.  

Bu müqavilə ratifikasiya olunduğu andan qüvvəyə minir. 6, 14, 15, 16, 18 və 19-cu maddələr istisnadır, 

onlar müqavilə imzalandıqdan dərhal sonra qüvvəyə minirlər.  

Bu göstərilənləri təsdiq etmək üçün yuxarıda adları çəkilən müvəkkillər bu müqaviləni imzaladılar və ona 

öz möhürlərini vurdular.  

Qarsda 13 oktyabr 1921-ci ildə (1337) beş nüsxədən ibarət tərtib edilmişdir.  

(M.Y.) imza. Askanaz Mravian, (M.Y.) imza. Kazım Qarabəkir.  

(M.Y.) imza. Poqos Makinzian. (M.Y.) imza. Vəli bəy.  

(M.Y.) imza. Behbud Şahtaxtinski, (M.Y.) imza. Muxtar bəy.  

(M.Y.) imza. Şalva Eliava, (M.Y.) imza. Məmduh Şövkət bəy.  

(M.Y.) imza. Aleksandr Svanidze.  

(M.Y.) imza. Qanetski.  

Əlavə 1.  

Türkiyənin şimal-şərq sərhədi aşağıdakı şəkildə müəyyənləşdirilir: (rus baş qərargahının 1/210000 - 

düymdə 5 verst miqyasında xəritəsinə əsasən).  

Qara dənizdə Sarp kəndi - Qara Şalvar dağı (5014) - çayın suayrıcı ilə V.Maradidi kəndindən şimalda "uçuq 

kilsə" istiqaməti ilə  

V.Maradidi kəndindən şimalda Çoroxu kəsir və sonra Sabur kəndinin şimalından keçir - Xedis Mta dağı 

(7052) - Kva-Kibe dağı - Kavtereti kəndi - Medzıbna dağının ayırıcı xətti - Qerat Kesun dağı (6468) - Korda 

dağının (7910) ayırıcı xəttindən keçir - Şavşet sıra dağlarının qərb hissəsinə keçmiş Artvin dairəsinin inzibati 

sərhədinə çıxır - Şavşet dağlarının ayırıcı xəttindən keçərək Sarı Çay (Kar-İssal) (8478) dağına çıxır - Kviral 

aşırımı - oradan Kankı dağda keçmiş Ərdahan dairəsinin əvvəlki inzibati sərhədinə çıxır - oradan şimala 

yönələrək Tlil (Qrmali) dağınadək çatır - Ərdahan dairəsinin həmin sərhədi ilə irəliləyərək Badela kəndinin 

şimal-şərqinə, Posxov çayına çıxır və həmin çayla cənuba Çançaq kəndindəki dağa qədər gedir - orada bu çayı 

geridə qoyur - gədiklə xətti ilə irəliləyərək Ayrılan-Baş dağına (8512) qalxır - Kəllə təpə (8463), Karman təpə 

(9709) dağlarından keçir - Kasris-Seri dağına (9681) çatır - buradan Karzamet çayı ilə Kür çayınadək gedir - 

oradan Kür çayının talveqi ilə Kartanakev kəndinin şərqindəki məntəqəyə çıxır - orada Qaraoğlu dağının (7.259) 

gədiyindən keçməklə Kür çayından aralanır - oradan Xazapin gölünü iki yerə bölərək 7582 yüksəkliyinə, oradan 

Göydağa (9152) çıxır - Üçtəpələr (9783), burada Gürcüstanla sərhəd bitir və Ermənistanla sərhəd başlanır: 

Taya-qala (9716) - 9065 zirvəsi, burada sərhəd Ərdəhan dairəsinin keçmiş sərhədini tərk edir və Böyük Ağbaba 

dağından (9973 və ya 9963) - 8828 və ya 8827 - 7602 - buradan düz xətlə 7.518 zirvəsinə - İbiş kəndinin 

şərqindən, sonra Qızıldaş dağından (7.439 və ya 7.440, yaxud 7.490), Yeni Qazılıdaş kəndindən keçir - oradan 

Novıy Qızıldaş kəndinlən axan çayla onun Qaraməmməddən şimal-qərbdə yerləşən döngəsinədək çayayırıcı ilə 

gedir - oradan Delaver, B.Kmlı və Tikinis kəndlərindən şərqdə yerləşən Camuşçu çayına çıxır - Vartanlı və Baş 
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Şuragel kəndlərindən keçir - adı çəkilən çayla gedərək Kəlala və ya Qalalıdan şimalda Arpa-çayına çıxır - orada 

həmişə Arpa-çayın talveqi ilə gedərək Araza çıxır və Arazın talveqi ilə gedərək Urmiya kəndinə çıxır, burada 

Ermnəistanla sərhəd bitir və Azərbaycanla sərhəd başlanır - Arazın talveqi ilə Aşağı Qarasunun ona töküldüyü 

yerədək gedir və burada Azərbaycanla sərhəd qurtarır).  

N.B. Aydındır ki, sərhəd göstərilən yüksəkliklərin ayırıcından keçir.  

(M.Y.) imza. Askanaz Mravyan, (M.Y.) imza. Kazım Qarabəkir.  

(M.Y.) imza. Poqos Makinzyan. (M.Y.) imza. Vəli bəy.  

(M.Y.) imza. Behbud Şahtaxtinski, (M.Y.) imza. Muxtar bəy.  

(M.Y.) imza. Şalva Eliava, (M.Y.) imza. Məmduh Şövkət bəy.  

(M.Y.) imza. Aleksandr Svanidze.  

(M.Y.) imza. Qanetski.  

Əlavə 2.  

Sərhəd xəttinin Əlavə 1-də göstərildiyi kimi, Arpa-çay və Araz çaylarının talveqindən keçdiyini diqqətə 

aldıqda, Türkiyə Böyük Millət Məclisi Hökuməti yalnız Arpaçay rayonunda blokhauz xəttini onun indiki 

cizgisində Aleksandropol-Yerevan dəmiryolundan 8 verst məsafəyə geri çəkməyi və Araz rayonunda göstərilən 

dəmiryol xəttindən 4 verst geriyə çəkməyi öhdəsinə götürür  

Yuxarıda göstərilən rayonları məhdudlaşdıran xətlər Arpaçay zonası üçün aşağıda A və B bəndlərində 1, 

Araz zonası üçün 2 bəndində göstərilir.  

1.Arpaçay zonası  

A) Vartanlıdan cənub-şərqə - Uzun Kilisadan şərqə, Bozyar dağından (5.096) keçməklə - Karmir-vankdan 

şərqdə 5082 - 5047, Üçtəpə (6478 və ya 5578) - Arazoğlunun şərqi - Aninin şərqi - - Yeniköydən qərbdə 

Arpaçaya çatır.  

B) Yenidən Arpaçaydan 5019 yüksəkliyinin şərqinə sarı aralanır - birbaşa 5481 yüksəkliyinə gedir - 

Qızılquladan şərqdə 4 1/2 verstdən - Bocalıdan şərqdə 2 verstdən - sonra Diqorçay - bu çay boyunca Düzkeçid 

kəndinə qədər irəliləyir və düz xətlə Qarabağ xarabalıqlarından şimala irəəliləyir və Arpaçaya çıxır.  

II.Araz zonası  

Xaraba Alican və Süleyman Dizə kəndi arasında düz xətt.  

Bir tərəfdən Aleksandropol-Yerevan dəmiryol xətti ilə  

və digər tərəfdən yuxarıda adı çəkilən dəmiryol xəttindən  

səkkiz və dörd verst məsafədə yerləşən xətlərlə məhdudlaşan  

zonada Türkiyə Böyük Millət Məclisi Hökuməti hər hansı  

fortifikasiya istehkamları qurmayacağını öhdəsinə götürür.  

(bu məsafə xətti göstərilən zonadan kənarda yerləşir) və  

onlarda nizami qoşunlar saxlamayacaq, lakin o göstərilən  

zonalarda asayişin, təhlükəsizliyin təmin olunması üçün  

və inzibati ehtiyaclar üçün qoşun saxlamaq hüququnu saxlayır.  

(M.Y.) imza. Askanaz Mravyan, (M.Y.) imza. Kazım Qarabəkir.  

(M.Y.) imza. Poqos Makinzyan. (M.Y.) imza. Vəli bəy.  

(M.Y.) imza. Behbud Şahtaxtinski, (M.Y.) imza. Muxtar bəy.  

(M.Y.) imza. Şalva Eliava, (M.Y.) imza. Məmduh Şövkət bəy.  

(M.Y.) imza. Aleksandr Svanidze.  

(M.Y.) imza. Qanetski.  

Əlavə 3.  

Naxçıvanın ərazisi  

Urmiya kəndi - oradan düx xətlə Arazdəyən stansiyasına  

(onu Ermənistan Sosialist Sovet Respublikasına saxlamaqla) -  

sonra düz xətlə 3142 qərbində Daşburun dağına - Daşburun  

dağının şərq ayırıcı xətti (4108) - Cəhənnəm dərəsi çayından  

"bulaq" yazısının cənubu - Bağarsıq dağının gədik xətti  

ilə (6607 və ya 6587) və oradan əvvəlki İrəvan dairəsinin  

və Şərur-Dərələyəz qəzasının inzibati sərhədi ilə gedir -  

6629 yüksəkliyi - Kömürlü dağı (6839 və ya 6930) - oradan  

3080 yüksəkliyi - Sayat dağı (7868 - Qurdqulaq kəndi)  

Qamesur dağı (8160) - 8022 yüksəkliyi - Kükü dağ (10282)  

və əvvəlki Naxçıvan dairəsinin inzibati sərhədinin şərqindən keçir.  
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(M.Y.) imza. Askanaz Mravyan, (M.Y.) imza. Kazım Qarabəkir.  

(M.Y.) imza. Poqos Makinzyan. (M.Y.) imza. Vəli bəy.  

(M.Y.) imza. Behbud Şahtaxtinski, (M.Y.) imza. Muştar bəy.  

(M.Y.) imza. Şalva Eliava, (M.Y.) imza. Məmduh Şövkət bəy.  

(M.Y.) imza. Aleksandr Svanidze.  

(M.Y.) imza. Qanetski.  

 

Müqavilə Ümumittifq MİK tərəfindən 16 mart 1922-ci ildə ratifikasiya olunmuşdur.  
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Türkmənçay müqaviləsi 
 

Türkmənçay müqaviləsi Rusiya ilə İran arasında 1828-ci il fevralın 10 (22)-da Cənubi Azərbaycanda, 

Təbriz yaxınlığında Türkmançay kəndində bağlanmışdır. Bu müqavilənin bağlanması ilə həmin dövlətlər 

arasında 1813-cü il 12 oktyabr tarixli Gülüstan müqaviləsi qüvvədən düşmüş sayılır, Zaqafqaziya ölkələri 

Rusiyaya qəti şəkildə birləşdirilir (Naxçıvan və İrəvan xanlıqları da daxil olmaqla), Rusiya yeganə dövlət 

olmaqla Xəzər dənizində hərbi donanma yerləşdirmək hüququnu saxlayır, İran üzərinə gümüş pul ilə 20 

milyon manatlıq təzminat qoyulurdu. Türkmənçay müqaviləsi ilə 1804-1813 və 1826—1828-ci illər 

Rusiya—İran savaşlarına son qoyuldu, Zaqafqaziya feodal—ara çəkişmələri kəsildi. Bununla yanaşı, 

Türkmənçay müqaviləsi vahid Azərbaycan xalqını və onun torpaqlarını iki yerə parçalamış oldu. 

Türkmənçay müqaviləsinin mətni Rusiyada dəfələrlə çap edilmişdi. Aşağıda müqavilənin mətni ilk 

çaplardan biri üzrə azərbaycancaya çevrilmişdir: «Sbornik traktatov, konvençii i druqix aktov, 

zaklyuçennıx Rossii s Evropeiskimi i Aziatskimi derjavami a takje i s Severo-Amerikanskimi Ştatami». 

SPb., 1845, s. 13Ə—14Ə. 

 

TÜRKMƏNÇAY TRAKTATI 

 

I maddə 

 

Bütün Rusiya imperatoru Həzrətləri və İran şahı Həzrətləri  arasında, onların vərəsələri və taxt-taçın 

varisləri, onların dövlətləri və qarşılıqlı surətdə təbəələri arasında bundan sonra əbədi sülh, dostluq və tam 

razılıq olacaqdır. 

 

II maddə 

 

Bütün Rusiya imperatoru Həzrətləri və İran şahı Həzrətləri hörmətlə qəbul edirlər ki, razılığa gələn yüksək 

tərəflər arasında baş vermiş və indi xoşbəxtlikdən qurtarmış müharibə ilə Gülüstan traktatının qüvvəsi üzrə 

qarşılıqlı təəhhüdlər də başa çatmışdır; onlar göstərilən Gülüstan traktatını Rusiya və İran arasında yaxın və 

uzaq gələcəyə sülh və dostluq münasibətləri qurmalı və təsdiq etməli olan indiki şərtlər və qərarlarla əvəz 

etməyi zəruri hesab etdilər. 

 

III maddə 

 

İran şahı Həzrətləri öz adından və öz vərəsələri və varisləri adından Arazın o tayı və bu tayı üzrə Erivan 

xanlarını və Naxçıvan xanlığını Rusiya imperiyasının tam mülkiyyətinə güzəştə gedir. Şah Həzrətləri bu güzəşt 

nəticəsində, hazırkı müqavilənin imzalanmasından sayılmaqla altı aydan keç olmayaraq, yuxarıda adları çəkilən 

hər iki XANLIĞIN idarə edilməsinə aid olan bütün arxivləri və ictimai sənədləri Rusiya rəisliyinə verməyi vəd 

edir. 

 

IV maddə 

 

Müqaviləyə qoşulan yüksək tərəflərin razılıqı ilə hər iki dövlət arasında sərhədlər aşağıdakı hüdudda qərara 

alınır: sərhəd xətti Türkiyə torpaqlarının ucundakı kiçik Araratın zirvəsindən aralıda duz istiqamətə ən yaxın 

nöqtədən başlayaraq o dağların zirvəsindən keçir; buradan maillik üzrə kiçik Araratın cənub tərəfindən axan 

Aşarı Qarasu çayının yuxarılarına düşür, sonra sərhəd xətti o çayın axarı üzrə Şərur qarşısında onun Araza 

töküldüyü yerədək davam edir; bu məntəqədən Abbasabad qalasınadək Araz çayının yatağı üzrə keçir; burada 

qalanın Arazın sağ sahilində yerləşən xarici istehkamları yanında yarım araç, yəni 3,2 Rusiya persti enində 

bütün istiqamətlərdə dövrə haşiyələnəcək və o ətrafda olan torpaq sahəsi büsbütün məhz Rusiyaya məxsus 

olacaqdır və bu gündən sayılmaqla iki ay ərzində ən yüksək dəqiqliklə ayrılacaqdır. Sərhəd xətti o yerdən, 

göstərilən dövrənin şərq tərəfdən Arazın sahilinə birləşdiyi yerdən başlayaraq bir daha o çayın yatarı ilə 

Yeddibulaq bərəsinədək gedir; buradan İran torpaqları Araz çayının yatarı üzrə 3 araça, yəni 21 Rusiya versti 

uzanacaqdır; sonra sərhəd Muran düzü vasitəsilə Bolqarcayadək, iki kiçicik Adınabazar və Sarıqamış çaylarının 

birləşməsindən 3 araç, yəni 21 verst aşağında olan torpaqlara gedir; sərhəd buradan Bolqarçayın sol sahili ilə 

yuxarı, adları çəkilən kiçik Adınabazar və Sarıqamış çaylarının birləşməsinədək, sonra Şərqi Adınabazar çayının 

sağ sahili üzrə onun yuxarılarınadək davam edir, buradan isə Çikoir yüksəkliyinin zirvəsinədək elə davam edir 
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ki, o yüksəklikdən Xəzər dənizinə tökülən bütün sular Rusiyaya məxsus olacaqdır, İran tərəfə axan bütün sular 

isə İrana məxsus olacaqdır. Burada iki dövlət arasındakı sərhəd dar zirvələr ilə müəyyən edilir; 

qərarlaşdırılmışdır ki, onların Xəzər dənizinə dərin enişi Rusiyaya məxsus olmalıdır, o biri yandakı enişi isə 

İrana məxsusdur. Sərhəd Çikoir yüksəkliyi zirvəsindən, Talışı Ərş dairəsindən ayıran dağlar üzrə Qəmərkuhun 

zirvəsinədək keçir. Suların axarını iki yerə bölən dağların başı, yuxarıda Adınabazarın yuxarı axarı və Çikoir 

zirvəsi arasındakı sahə haqqında deyilən kimi, burada da eləcə sərhəd  hüdudunu təşkil edəcəkdir. Sonra sərhəd 

xətti suların axarına aid yuxarıda şərh olunan qaydalara aramsız əməl etməklə Qəmərkuhun zirvəsindən Zuvand 

və Ərş dairələrini ayıran dar silsiləsi üzrə Velkiç dairəsinin sərhədlərinədək uzanacaqdır. Beləliklə, adı çəkilən 

Darin zirvəsindən əks tərəfdə yerləşən hissəsi istisna olmaqla Zuvand dairəsi Rusiyaya birləşir. Hər iki dövlət 

arasındakı sərhəd xətti su axınının yuxarıda qeyd olunan qaydalarına daima uyğun olaraq, Velkiç dairəsi 

sərhədindən Kloputanın zirvəsi və Velkiç dairəsindəki dağların baş silsiləsi üzrə Astara çayının şimal 

mənbəyinədək, buradan o çayın yatağı boyu onun Xəzər dənizinə töküldüyü yerədək davam edəcək ki, burada 

da Rusiya torpaqlarını İrandan ayırmalı olan sərhəd xətti qurtarır. 

 

V maddə 

 

İran şahı Həzrətləri bütün Rusiya imperatoru Həzrətlərinə öz səmimi dostluğuna sübut olaraq, bu maddə ilə 

həm öz adından, həm də öz vərəsələri və İran taxt-taçının varisləri adından, yuxarıda göstərilən sərhəd xətti 

arasında və Qafqaz sıra dağları və Xəzər dənizi arasında yerləşən bütün torpaqların və bütün adaların, bununla 

bərabər həmin məmləkətlərdə yaşayan bütün köçəri və başqa xalqların əbədi zamanadək Rusiya imperiyasına 

məxsus olduğunu təntənə ilə tanıyır. 

 

VI maddə 

 

İran şahı Həzrətləri hər iki dövlət arasında yaranmış müharibə ilə Rusiya imperiyasına vurulmuş xeyli zi-

yana, həmçinin Rusiya təbəələrinin düçar olduğu qurbanlara və itkiyə hörmət əlaməti olaraq, onların əvəzini pul 

təzminatı ilə ödəməyi öhdəsinə götürür. Müqaviləyə qoşulan hər iki yüksək tərəf o mükafatın məbləğini on 

kurur tümən raiçə, ya iyirmi milyon gümüş manat qərarlaşdırmışdır, onun vaxtı, ödəniş qaydası və təminatı 

sözbəsöz hazırkı Traktata daxil edilə biləcək qüvvəyə malik olan xüsusi müqavilədə qərarlaşdırılmışdır. 

 

VII maddə 

 

İran şahı Həzrətləri öz əlahəzrət oğlu şahzadə Abbas Mirzəni öz vərəsəsi və taxt-taçın varisi təyin etmək 

iltifatına bulunan kimi, Bütün Rusiya imperatoru Həzrətləri İran şahı Həzrətlərinə öz dostluq münasibətlərini və 

bu varislik qaydasının təsdiqinə kömək etmək arzusunu açıq-aşkar sübut etməkdən ötrü bundan sonra şahzadə 

Abbas Mirzə Həzrətlərinin simasında İran taxt-taçının vərəsəsi və varisini, onun taxta çıxmasından sonra isə onu 

o dövlətin qanuni hökmdarı hesab etməyi öhdəsinə götürür. 

 

VIII maddə 

 

Rusiya tacir gəmiləri, əvvəlki qayda üzrə, Xəzər dənizində və onun sahilləri boyunca azad üzmək və 

bununla bərabər onlara yaxınlaşmaq hüququna malikdir; gəmi qəzası hallarında İranda onlara hər cür kömək 

edilməlidir. Bu üsulla İran ticarət gəmilərinə də Xəzər dənizində əvvəlki qayda ilə üzmək və Rusiya sahillərinə 

yan almaq hüququ verilir ki, orada gəmi qəzası hallarında onlara qarşılıqlı surətdə hər cür vəsaitlə kömək 

göstərilməlidir. Hərbi gəmilərə gəldikdə isə, qədimdə olduğu kimi, yalnız Rusiya hərbi bayrağı altında olan 

hərbi gəmilər Xəzər dənizində üzə bilər; bu səbəbdən də əvvəlki müstəsna hüquq indi də onlara verilir və təsdiq 

edilir ki, Rusiyadan başqa heç bir dövlətin Xəzər dənizində hərbi gəmiləri ola bilməz. 

 

IX maddə 

 

Bütün Rusiya imperatoru Həzrətləri və İran şahı Həzrətləri hər vasitə ilə onlar arasında bu qədər 

xoşbəxtliklə bərpa olunmuş sülh və dostluğu bərqərar etməyi arzulayaraq, müvəqqəti tapşırıqların icrası və ya 

daimi qalmaq üçün bu və ya o biri dövlətə göndərilən yüksək sarayların [hökumətlərin. — Red.] səfirlərinin, 

nazirlərinin və işlər müvəkkillərinin, onların dərəcəsinin, razılığa gələn yüksək tərəflərin şərəfinə, onları 

birləşdirən səmimi dostluğa və yerli adətlərə uyğun olaraq, ehtiramla və (hər birinin) ayrılıqda qəbul edilməsini 
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qarşılıqlı surətdə rəva bilirlər. Xüsusi protokol ilə bu və ya o biri tərəfin əməl etməsi üçün bu məzmunda 

mərasim qərarlaşdırılacaqdır. 

 

 

X maddə 

 

Bütün Rusiya imperatoru Həzrətləri və İran şahı Həzrətləri hər iki dövlət arasında ticarət əlaqələrinin bərpa 

olunmasını və genişlənməsini sülhün bərqərar olmasının ən başlıca xeyirxah nəticələrindən biri saydıqları üçün, 

tam qarşılıqlı razılıq əsasında hökm verdilər ki, ticarətə hamilik edilməsinə və qarşılıqlı surətdə təbəələrin 

təhlükəsizliyinə aid olan bütün sərəncamlar səadətlə yoluna qoyulsun və onlar onu qarşılıqlı surətdə müvəkkillər 

tərəfindən bağlanacaq  bu sülh müqaviləsinin eyni güçlu hissəsi sayılmalı olan və ona əlavə edilən ayrıca Akt ilə 

izah etsinlər. İran şahı Həzrətləri, qabaqlar olduğu kimi, Rusiyaya ticarətin xeyrinə tələb olunan hər yerə 

konsullar və ticarət agentləri təyin etmək hüququ verir və öhdəsinə götürür ki, hər birinin rəiyyəti on nəfərdən 

çox olmayacaq konsul və agentlərə hamilik göstərsin ki, onlar öz rütbələrinə verilmiş şan-şöhrət və 

üstünlüklərdən istifadə etsinlər. Bütün Rusiya imperatoru Həzrətləri öz tərəfindən İran şahı Həzrətlərinin konsul 

və ya ticarət agentlərinə münasibətdə tam qarşılıqlara əməl etməyə vəd verir. İran hökumətinin Rusiya agentinə 

və ya konsuluna əsaslı şikayəti olarsa, Rusiya naziri (səfiri. — Red.) və ya şah Həzrətləri sarayı yanında işlər 

müvəkkili, ya da onların bilavasitə rəisi öz mülahizəsinə əsasən günahkarı vəzifəsindən uzaqlaşdıra və onu 

müvəqqəti olaraq digər şəxsə həvalə edə bilər. 

 

XI maddə 

 

Qarşılıqlı surətdə təbəələrin bütün tələbləri və müharibə ilə dayandırılmış başqa işlər sülh bağlandıqdan 

sonra ədalətlə bərpa olunacaq və həll ediləcəkdir. Qarşılıqlı surətdə təbəələrin öz aralarında bu və ya o biri 

hökumətin xəzinəsinə müqavilə təəhhüdləri dərhal və tamamilə təmin edilməlidir. 

 

XII maddə 

 

Barışığa gələn yüksək tərəflər təbəələrin xeyri üçün özlərinin ümumi razılıqı üzrə qarşılıqlı surətdə qərara 

almışdır: onlardan Arazın hər iki tərəfində tərpənməyən əmlaka malik olanlarına uç il vaxt verilməlidir ki, onlar 

bu müddət ərzində onu azad surətdə satsınlar və dəyişsinlər. Lakin bütün Rusiya imperatoru Həzrətləri, ona 

aidiyyatı olduğuna görə, keçmiş İrəvan sərdarı Hüseyn xanı, onun qardaşı Həsən xanı və keçmiş Naxçıvan 

hakimi Kərim xanı bu iltifatlı sərəncamdan kənar edir. 

 

XIII maddə 

 

Axırıncı və ya bundan qabaqkı müharibənin gedişində əsir alınmış hər iki tərəfin bütün hərbi əsirləri, 

bununla bərabər hər iki hökumətin nə vaxtsa qarşılıqlı əsir düşmüş təbəələri azad edilməli və dörd ay ərzində 

qaytarılmalıdır; onlar həyati azuqə və digər tələbatlarla təmin edilməli və onları qəbul etmək xə sonrakı yaşayış 

yerinə yollamaqa sərəncam vermək üçün hər iki tərəfdən ayrılmış komissarlara verməkdən ötrü Abbasabada 

göndərilməlidirlər. Razılığa gələn yüksək tərəflər hər iki tərəfdən əsir düşmüş, lakin olduqları yerin uzaqlığına 

və ya başqa bir səbəbə və ya vəziyyətə görə göstərilən müddətə qaytarıla bilməyəcək bütün hərbi əsirlərə, 

habelə Rusiya və İran təbəələrinə də bu yolla yanaşacaqlar. Hər iki dövlət belələrinin hər bir vaxt tələb 

edilməsində özünə dəqiq və qeyri-məhdud hüquq verir və öhdəsinə götürür ki, onlar aşkar edildikdə və ya onlar 

haqqında tələblər alındıqda qarşılıqlı surətdə onları [bir birinə] qaytarsınlar. 

 

XIV maddə 

 

Razılığa gələn yüksək tərəflərdən heç biri axırıncı müharibənin başlanmasınadək və ya o vaxtı digərinin 

təbəəliyinə keçmiş olan satqınların və fərarilərin verilməsini tələb etməyəcəkdir. İran hökuməti, bu qaçqınlardan 

bəzilərinin və onların köhnə həmvətənlərinin və ya hakimiyyəti altında olanların arasında qərəzli əlaqələrdən 

qarşılıqlı surətdə baş verə biləcək zərərli nəticələrin qarşısını almaq üçün, öhdəsinə götürür ki, indi və ya 

sonralar Rusiya hökumətinin adbaad göstərdiyi adamların Arazla Çara çayının, Urmiya gölünün, Çakatu çayının 

və Qızıl Üzən çayının Xəzər dənizinə töküldüyü yer arasında yaratdıqı hüduddakı öz torpaqlarında olmasını 

qadağan edəcəkdir. Bütün Rusiya imperatoru Həzrətləri öz tərəfindən İran qaçqınlarının Qarabağ və Naxçıvan 
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xanlıqlarında və İrəvan xanlığının Araz çayının saq sahilində yerləşən hissəsində yurd salmasına və ya 

yaşamasına hər hansı bir qərarda icazə verməyəcəyini vəd edir. Lakin özlüyündə aydındır ki, ancaq rəsmi rütbə 

daşıyan və ya müəyyən ləyaqət sahibi olan adamlara: şəxsi nümunələri, nəsihət və gizli əlaqələri ilə keçmişdə 

onların idarəsində və ya hakimiyyəti altında olan əvvəlki həmvətənlərinə zərərli təsir göstərə bilən xan, bəy və 

dini rəislər və ya mollalara qarşı bu şərtin gücü var və olacaqdır. Ümumiyyətlə, hər  iki  dövlətin sakinlərinə 

gəldikdə isə, razılığa gələn yüksək tərəflər qərara alır ki, hər iki tərəfin bir dövlətdən o birinə keçmiş və ya 

bundan hansı gömrük və vergi qoyulmadan tərpənməz mülkiyyətini sonra keçəcək təbəələri onların keçdiyi 

hökumətin icazə verdiyi hər yerdə yurd sala və yaşaya bilər. 

 

XV maddə 

 

Şah Həzrətləri öz dövlətinə sakitliyi qaytarmaq və öz təbəələrindən hazırkı müqavilə ilə bu qədər 

xoşbəxtliklə başa çatmış müharibədə törədilmiş bədbəxtlikləri daha da artıra bilən hər şeyi kənar etmək kimi 

xeyirli, xilasedici niyyətlə hərəkət edərək, Azərbaycan adlanan vilayətin bütün əhalisinə və məmurlarına 

büsbütün və tam barışlanma əta edir. Hansı dərəcəyə məxsus olmasından asılı olmayaraq onlardan heç kəs öz 

hərəkətinə və ya müharibə ərzində və ya rus ordusunun adı çəkilən vilayəti müvəqqəti tutduğu zaman 

davranışına görə təqibə, dini əqidəsinə görə təhqirə məruz qalmamalıdır. Bundan başqa o məmur və sakinlərə bu 

gündən başlayaraq öz ailəsi ilə birlikdə İran vilayətindən Rusiyaya sərbəst keçmək, hökumət və yerli rəisliyin 

heç bir maneçiliyi olmadan onların satlıq malına və ya əmlakına və əşyalarına hər hansı gömrük və vergi 

qoyulmadan tərpənən mülkiyyətini aparmaq və satmaq üçün bir il vaxt verilir. Tərpənməyən mülkə gəldikdə isə, 

onun satılması və ya onun haqqında özxoşuna sərəncam üçün beş illik müddət müəyyən edilir. Lakin bu 

barışlanma qeyd olunan beş illik müddət başa çatanadək məhkəmə cəzası düşən günah və ya cinayət işləmiş 

adamlara şamil edilmir. 

 

XVI maddə 

 

Müvəkkillər bu sülh müqaviləsi imzalandıqdan sonra, qarşılıqlı surətdə təxirə salınmadan təcili olaraq, hərbi 

əməliyyatların kəsilməsi haqqında bütün yerlərə xəbər və lazımi fərman göndərməlidir. Eyni məzmunda iki 

nüsxədə tərtib edilmiş, hər iki tərəfin müvəkkilləri tərəfindən imzalanmış, onların gerbli möhürləri ilə təsdiq 

edilmiş və qarşılıqlı olaraq bir-birinə verilmiş bu sülh müqaviləsi bütün Rusiya imperatoru Həzrətləri və İran 

şahı Həzrətləri tərəfindən təsdiq və ratifikasiya edilməli 15 və onların imzaladığı ratifikasiya mətnləri təntənəli 

şəkildə hər iki tərəfin müvəkkilləri tərəfindən dörd ay ərzində və ya mümkün olduqca daha tez dəyişdirilməlidir. 

Fevral ayının 10-da İsanın anadan olmasının 1828-ci ilində Türkmənçay kəndində bağlanmışdır. 

 

 

Əslinə qol çəkmişlər:  

İvan Paskeviç, 

1 A. Obrözkov 
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Qarabağ 1920-1980-ci illərdə 
 

Sovet hökumətinin Qarabağın ərazisini bölüşdürməsi  

Rusiyada Sovet hakimiyyəti möhkəmləndikcə çar Rusiyası sərhədlərinin bərpa edilməsinə başlandı. 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin şimal sərhədlərində möhkəmlənən XI Qırmızı Ordu hissələrinə 

respublikanın işğalı planını reallaşdırmaq üçün müvafiq əmr və sərəncamlar verildi. Azərbaycan Parlamenti 

daxilində sovet dövlətini müdafiə edən qüvvələr və Qarabağda erməni-daşnak separatçılarının qaldırdıqları mart 

qiyamı Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin süqutunu sürətləndirdi. 23 ay yaşamış olan Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyəti XI Qırmızı Ordunun süngüləri ilə devrildi, Şimali Azərbaycanda sovet hakimiyyəti quruldu. 

Bununla Qarabağ ətrafındakı hadisələrin yeni mərhələsi başlandı.  

 

Dağlıq Qarabağa muxtariyyət verilməsi: 1920-1923-cü illər 

Dağlıq Qarabağ: coğrafiyası və "Dağlıq Qarabağ" anlayışı. Bu problemin şərhi üçün əvvəlcə Dağlıq 

Qarabağın coğrafiyası və "Dağlıq Qarabağ" anlayışı üzərində dayanaq.  

Relyefinə görə Qarabağ aran (düzən) və dağlıq hissələrə bölünür. Bu reallıq elmdə də öz təsdiqini tapmışdır. 

Məsələn, tanınmış qafqazşünas M.A.Skibitskinin oğlu A.M.Skibitski "Qafqaz böhranı" adlı məqaləsində yazır: 

"Qarabağ xanlığının dağlıq hissəsi o vaxt Dağlıq Qarabağ adlanırdı. Şərqdə Qarabağ dağ silsiləsi, Qərbdə isə 

Zəngəzur dağları arasındakı torpaqlar, habelə Yuxarı Qarabağla, aran yeri olan Aşağı Qarabağı bir-birindən 

ayıran Qarabağ yaylası həmin yerə aid idi". Aydın olduğu kimi çar Rusiyası tərkibində olduğu zaman Qarabağın 

ərazisi, daha doğrusu keçmiş Qarabağ xanlığının torpaqları müxtəlif inzibati bölgülərə məruz qaldığından, 

"Qarabağ" anlayışı əvvəlki inzibati-siyasi mənasını itirmişdi. Lakin Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə 

(1918-1920) "Qarabağ" anlayışı öz əvvəlki mənasını yenidən özünə qaytardı. S.Şadunsun yuxarıda göstərilən 

fikrindən aydın olduğu kimi, elə Dağlıq Qarabağ termini də bu zaman daşnaklar tərəfindən meydana gətirildi.  

Bu zamandan "Dağlıq Qarabağ" anlayışı yalnız coğrafi deyil, siyasi maraq da kəsb etməyə başladı. 

Bolşeviklər Şimali Azərbaycanda hakimiyyəti ələ keçirdikdən sonra bu anlayış inzibati-siyasi məna kəsb 

etməyə başlayır, Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərində və ona müdaxilə edən Rusiyanın siyasi leksikonunda 

əsas anlayışlardan birinə çevrilir. Elə bu zaman Dağlıq Qarabağın coğrafi baxımdan əhatə dairəsində də 

dəyişiklik baş verir. Yenə A.M.Skibitskinin yazdığı kimi "... Qarabağ yaylası 1923-cü ildə muxtariyyət almış və 

Muxtar Dağlıq Qarabağ Vilayəti və ya Azərbaycanın yeni sərhədləri daxilində qısaca olaraq Dağlıq Qarabağ 

adlanmışdır".  

Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti (DQMV): yaradılması tarixi, əsas hadisələrinin sinxronlaşdırılması və 

buradan irəli gələn nəticələr. Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin yaradılmasının prinsipial məsələlərini 

müəyyən etmək, daha doğrusu bu prosesi tam aydınlığı ilə təsəvvür etmək üçün əsas hadisələrə mənsubiyyəti 

üzrə sinxron şəkildə diqqət yetirək.  

 

5 iyul 1921-ci il 

"RK (b) P MK Qafqaz Bürosu 

plenumunun iclas 

protokolundan  

İştirak edirlər: 

RKP MK üzvü Stalin, Qafbüronun üzvləri: yol. Orconikidze, Kirov, 

Oraxelişvili, Fiqatner, Nərimanov, Myasnikov, ASSR Xalq Xarici İşlər 

Komissarı Hüseynov. 

Dinlənildi: Qərar verildi: 

1. yol. Orconikidze və Nazaretyan 

əvvəlki Plenumun Qarabağ 

haqqında qərarına yenidən 

baxılması məsələsini qaldırdılar 

1) Müsəlmanlar və ermənilər arasında milli sülhün zəruriliyindən və yuxarı 

və aşağı Qarabağın Azərbaycanla kifayət qədər iqtisadi əlaqələrini nəzərə 

alaraq Dağlıq Qarabağ ASSR tərkibində saxlanılsın, ona muxtar vilayətin 

tərkibində saxlanılan, inzibati mərkəzi Şuşa ş. olmaqla geniş vilayət 

muxtariyyəti verilsin. Səs verirlər - 4 lehinə, 3 bitərəf. 2) Azərbaycan MK-

ya tapşırılsın ki, sonradan RKP MK Qafbürosunun təsdiqinə verməklə 

muxtar vilayətin sərhədlərini müəyyən etsin. 3) RKP MK Qafbürosunun 

Rəyasət Heyətinə Dağlıq Qarabağın Fövqəladə Komitəsinə namizəd 

haqqında Azərbaycan və Ermənistan MK ilə danışıq aparması tapşırılsın. 4) 

Azərbaycan MK tərəfindən Dağlıq Qarabağın muxtariyyət həcmi müəyyən 

edilsin və təsdiq üçün MK Qafbürosuna təqdim edilsin. 

  RKP MK Qafbürosunun Katibi: Fiqatner."  
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Qaynaq: Sov. İKP MK yanında MLİ PAAF. (indi ARDSRİHA), f. 64, siyahı 2, iş 1, v. 118; 122-122ob; К 

истории образования Нагорно-Карабахский автономной области Азербайджанской ССР, с. 90-91; 92  

Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra Xalq Komissarlar Soveti yaradıldıqda yerlərə 

fövqəladə komissarlar da təyin olundu. Bu əsasla A.N.Karakozov (1890-1938) Dağlıq Qarabağ üzrə fövqəladə 

komissar təyin olundu. Azərbaycan Sovet hökuməti 1920-ci il 30 apreldə Ermənistan Respublikasına nota verdi 

və tələb etdi ki, Zəngəzurdan və Qarabağdan öz qoşunlarını çıxarsın. May ayında Qarabağda Sovet 

hakimiyyətinin qurulması elan olundu.  

Bu dövrdə Sovet Rusiyası Qafqazın sovetləşdirilməsi planını həyata keçirməkdə davam edir, yeni sovet 

dövlətlərinin sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi prinsiplərini irəli sürməklə mövcud və gələcək dövlətlərin 

fəaliyyətini nəzarət altına almağa cəhd göstərirdi. Rusiya Kommunist (bolşeviklər) Partiyası Mərkəzi Komitəsi 

Qafqaz Bürosu Qafqaz Cəbhəsi Hərbi-inqilabi şurasına 7 iyul tarixli təlimatında bu məsələyə toxunmuşdu. 

Ermənistanda Sovet hakimiyyətinin qurulması ilə (1920, 29 noyabr) xarici sərhədlərlə yanaşı, sərhədlər 

daxilində də bölgülərin aparılması kəskinləşdi. Azərbaycan İnqilab Komitəsinin Ermənistan Sovet 

Respublikasına 30 noyabr teleqramı və 1 dekabr Bəyannaməsində də Qarabağ və onun dağlıq hissəsindən bəhs 

olunurdu. Bu sənədlərin erməni tarixşünaslığında təhrif edilməsi əsas şəkildə sübut edilmişdir. Bəyannamədə 

Dağlıq Qarabağın əməkçi kəndlilərinə tam öz müqəddəratını təyinetmə hüququ verildiyi elan edilirdi.  

Ermənistan İnqilab Komitəsi isə 28 dekabr Bəyannaməsində Naxçıvana iddiadan əl çəkdiyini bildirirdi. 

Lakin Ermənistan Qarabağı "əldən vermək" istəmirdi. Azərbaycan və Ermənistan arasında sərhədlərin 

müəyyənləşdirilməsi məsələsində Dağlıq Qarabağ yenidən gündəmə gəldi. Qafqaz Bürosu 3 iyun 1921-ci ildə 

Dağlıq Qarabağın Ermənistana məxsus olmasının Ermənistan hökumət Bəyannaməsində göstərilməsi barədə 

qərar qəbul etdi. Ermənistan Xalq Komissarları Soveti isə 12 iyunda bunu dekretləşdirdi. İşlərin belə gedişi 

Azərbaycanı təmin edə bilməzdi. Tiflisdə Azərbaycan Kommunist (bolşeviklər) Partiyası Mərkəzi Komitəsi 

Siyasi Bürosu və Təşkilat Bürosunun, Azərbaycan Kommunist (bolşeviklər) Partiyası Mərkəzi Komitəsinin 

katibi Q.Kaminskinin (1895-1938) sədrliyilə keçirilən 27 iyun iclasında komissiyanın işi ilə əlaqədar 

Azərbaycanın Ermənistanla sərhədi haqqında məsələ müzakirə edildi. Bu iclasda 5 maddədən ibarət qərar qəbul 

olundu. İlk dəfə burada Dağlıq Qarabağa bəyan edilən öz müqəddəratını təyin etməyə Azərbaycanın baxışı ifadə 

olundu: " 3. Məsələnin (Dağlıq Qarabağ haqqında) yeganə həlli erməni və müsəlman kütləsinin Sovet 

quruculuğu işinə geniş cəlb edilməsi (yol. Nərimanovun Bəyannaməsindən aydın olduğu kimi) ola bilər". 

Problemin həlli haqqında Siyasi Büro və Təşkilat Bürosunun fikrinin Tiflisə çatdırılması Nərimanova həvalə 

edildi. Nərimanovun Tiflisdə olan Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin sədri M.H.Hacıyev və xarici işlər 

naziri M.D.Hüseynovla elə həmin gün birbaşa xətlə danışığı oldu. Nərimanov: "Deyin ki, bu Siyasi və Təşkilat 

Bürosunun fikridir. Əgər onlar mənim bəyannaməmə istinad edirlərsə, bəyannamədə hərfən belə deyilmişdir: 

Dağlıq Qarabağa tam azad öz müqəddəratını təyin etmə hüququ verilir".  

Hüseynov: "Yaxşı. Hər şeyi çatdıraram. Hər halda deyim ki, bizim qərarımız, şübhəsiz, çox soyuq 

qarşılanacaqdır". Yenə həmin gün Hüseynov bu barədə Qafqaz Bürosuna məlumat verdi. Bu məsələ üzrə 

Qafqaz Bürosunun fövqəladə plenumunu çağırmaq, Nərimanov və Myasnikyanı Tiflisə dəvət etmək qərara 

alındı.  

Azərbaycanın ayrılmaz hissəsinə necə "muxtariyyət" verildi: Qafqaz Bürosu plenumunun 1921-ci il 4 və 5 

iyul tarixli qərarları. Belə bir zəmində Tiflisdə Qafqaz Bürosu plenumunun iclası keçirildi. Xüsusi əhəmiyyətini 

nəzərə alaraq Qafqaz Bürosunun 4 iyul axşam və 5 iyul iclas protokolundan çıxarışları olduğu kimi veririk: 

Ermənilər Qafqaz Bürosunun 5 iyul tarixli qərarının qəbul edilməsində Stalinin əsas rol oynadığını sübut 

etməyə çalışır. Əslində, Rusiya Kommunist (bolşeviklər) Partiyası Mərkəzi Komitəsi Qafqaz Bürosunun 4 və 5 

iyul iclaslarında Stalinin təzyiqinin nədən ibarət olması faktlarla təsdiq olunmur. Bir sözlə, SSRİ-nin 

yaradılması (1922, 30 dekabr) ərəfəsindəki mübarizədə özünün "muxtariyyətləşdirmə" planı ilə çıxış edən 

Stalinin guya sosialist dövlətinin federativ quruluşunun Lenin ideyasını həyata keçirməsi ağlabatan görünmür. 

Ona görə də məsələ daha dərin və ətraflı şəkildə nəzərdən keçirilməlidir:  

1) Mərkəz Qafqaz Bürosunun timsalında hələ SSRİ-nin yaradılmasından, Azərbaycan və Ermənistan SSR-

nin ittifaq dövlətində birləşdirilməsindən əvvəl praktik olaraq sərhəd məsələsinə müdaxilə etməklə səlahiyyətli 

tərəf kimi çıxış etdi. Dağlıq Qarabağ məsələsi üçtərəfli müzakirə məsələsinə çevrildi;  

2) Qafqaz Bürosu bu "hüququndan" istifadə edərək Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ barəsində elan etdiyi öz 

müqəddəratını təyinetmə müddəasının təbii-tarixi şəkildə yerinə yetirilməsinə imkan vermədi, onu "geniş 

vilayət muxtariyyəti" kimi ifadə etdi;  

3) Qafqaz Bürosu 4 iyul qərarı ilə Azərbaycana (yəni, Dağlıq Qarabağ Ermənistana verilə bilər!), səhəri gün 

isə bu məsələyə qayıtmaqla Ermənistana təsir göstərmək (yəni, Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın tərkibində 

qalması təsdiq edilə bilər!) və Mərkəz üçün əlverişli mövqeni təmin etmək istəyirdi, buna da (yəni Dağlıq 
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Qarabağa muxtariyyət verilməsinə) nail oldu. Beləliklə, Qafqaz Bürosu plenumunun 5 iyul qərarından sonra 

Dağlıq Qarabağ ətrafında hadisələr yeni istiqamət aldı: Qafqaz Bürosu Mərkəz üçün əlverişli qərarı təmin edib, 

onun reallaşdırılması uğrunda təzyiqlərə başladı. Bununla Azərbaycan SSR özünün ayrılmaz tərkib hissəsi olan 

Dağlıq Qarabağa məcburi şəkildə muxtariyyət verilməsi nəticəsində yeni şəraitlə qarşılaşdı. Ermənistan isə 

Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlı olaraq Qafqaz Bürosu ilə Azərbaycan arasında münasibətləri 

kəskinləşdirməyə, Dağlıq Qarabağa muxtariyyət verilməsilə onun işlərinə qarışmaq imkanlarından istifadə 

edərək, Dağlıq Qarabağa olan iddialarını həyata keçirməyə çalışdı.  

Bu məsələlər kompleks şəkildə nəzərdən keçirilməlidir.  

S.M. Kirovun mövqeyində dəyişiklik. 5 iyul qərarı qəbul edildikdən sonra Azərbaycan rəhbərliyi tərəfindən 

onun həyata keçirilməsinə başlanmalı idi. Bununla əlaqədar olaraq Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi 

Rəyasət Heyətinin həmin ilin 19 iyul tarixli iclasında Nərimanovun Tiflis səfərinin yekunları bəyənilmiş, 

Azərbaycan Kommunist (bolşeviklər) Partiyası Mərkəzi Komitəsi Siyasi Bürosu və Təşkilat Bürosunun 20 iyul 

tarixli iclasında isə muxtar vilayətin konstitusiyasının hazırlanması üçün komissiya yaradılmışdı. Burada bir 

məsələnin aydınlaşdırılmasına ehtiyac yaranır. Artıq məlum olduğu kimi, 5 iyul qərarı ilə Dağlıq Qarabağa 

muxtariyyət verilməsində Azərbaycan Kommunist (bolşeviklər) Partiyası Mərkəzi Komitəsinə həlledici rol 

ayrılmışdı. Görünür, 1921-ci ilin iyulunda Kirovun Azərbaycan Kommunist (bolşeviklər) Partiyası Mərkəzi 

Komitəsi rəhbərliyinə gətirilməsində elə bu amil də mühüm rol oynamışdı. Məhz Kirov faktiki olaraq 

Azərbaycanda rəhbərliyə keçdikdən sonra Dağlıq Qarabağın muxtariyyət verilməsinə rəsmi münasibət dəyişdi 

və bu proses iki ilədək ləngidi. Ona görə də bu məsələ ətrafında Kirovun mövqeyi və ona təsir edən amillər 

xüsusi olaraq araşdırılmalıdır. Əgər 4 iyul iclasının protokolundan çıxarışa nəzər salsaq görərik ki, o zaman 

Kirov Qarabağın dağlıq hissəsinin Azərbaycanın hüdudlarında saxlanmasının əleyhinə çıxmış (5,a), onun 

Ermənistanın tərkibinə daxil edilməsinin isə lehinə (5,b) səs vermişdi. Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi 

Rəyasət Heyətinin 19 iyul, Azərbaycan Kommunist (bolşeviklər) Partiyası Mərkəzi Komitəsi Siyasi Bürosu və 

Təşkilat Bürosunun 20 iyul iclaslarında və qeyd olunan qərarların qəbulunda Kirov da iştirak etmişdi. 

Azərbaycan Kommunist (bolşeviklər) Partiyası Mərkəzi Komitəsi Siyasi Bürosu və Təşkilat Bürosunun 26 

sentyabrda bilavasitə Kirovun sədrliyilə keçirilən iclasında onun mövqeyinin əksinə dəyişdiyini görürük. İclasda 

iştirak edən 9 nəfərdən (Kirov, Nərimanov, Axundov, Qarayev, Əfəndiyev, Stukalov, Mirzoyan, Bünyadzadə, 

Hüseynov) 7-si Qafqaz Bürosundan Dağlıq Qarabağın ayrılması haqqında qərarın yenidən nəzərdən 

keçirilməsini xahiş etməyi qərara alır, yalnız 2 nəfər - Nərimanov və Bünyadzadə Qafqaz Bürosunun qərarının 

qısa müddətdə yerinə yetirilməsinə tərəfdar çıxır. Bu məsələ üzrə materiallar toplamaq üçün komissiya yaradılır. 

Azərbaycan Kommunist (bolşeviklər) Partiyası Mərkəzi Komitəsi Təşkilat Bürosu üzvlərinin iştirakı ilə 

Qarabağın məsul işçilərinin 21 oktyabr konfransına rəhbərlik edən Bünyadzadə də Kirovun mövqeyinə keçir. 

Belə ki, həmin iclasda Dağlıq Qarabağın muxtar vilayət kimi ayrılması xüsusi qeyddə məqsədəuyğun hesab 

olunmurdu.  

Beləliklə, məhz Kirovun rəhbərliyilə Dağlıq Qarabağın muxtariyyəti məsələsinə yeni münasibətin yarandığı 

ortaya çıxır. Bu təsadüfi deyildi. Kirov nəinki öz şəxsi mövqeyinin, hətta Qafqaz Bürosunun Dağlıq Qarabağı 

Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olmasını təsdiq etmək əvəzinə ona məcburi muxtariyyət verilməsi 

haqqındakı qərarının və onun qısa müddətdə həyata keçirilməsi zərurətinin yanlış olduğunu yəqin etmişdi.  

Dağlıq Qarabağa muxtariyyət verilməsi dekretləşdiriləndən 4 ay keçdikdən sonra belə Azərbaycan 

Kommunist (bolşeviklər) Partiyası Mərkəzi Komitəsi Rəyasət Heyətinin 8 oktyabr 1923-cü ildə Kirovun 

sədrliyilə keçirilən iclasında Dağlıq Qarabağa muxtariyyət verilməsi haqqında qərarın əhali, xüsusilə türklər 

(azərbaycanlılar) arasında təbliğ olunmasının başa çatdırılmadığı etiraf olunurdu.  

Dağlıq Qarabağa muxtariyyət verilməsi Azərbaycana necə qəbul etdirildi? Hadisələrin belə gedişi Qafqaz 

Bürosunun narahatlığına səbəb oldu və 5 iyul qərarının Azərbaycana qəbul etdirilməsi üçün təzyiqlərə başlandı. 

Bu iki yolla həyata keçirilirdi. Bir tərəfdən Azərbaycan rəhbərliyi qarşısında tələb qoyulur, digər tərəfdən 

Dağlıq Qarabağın idarəçiliyi bura xüsusi olaraq göndərilən erməni kadrları ilə möhkəmləndirilərək həmin 

bölgədə Azərbaycanın təsirinin zəiflədilməsinə cəhd edilirdi.  

Dağlıq Qarabağın muxtariyyətləşdirilməsi Zaqafqaziya federasiyası və SSRİ-nin yaradılması prosesləri ilə 

paralel gedirdi. Buna baxmayaraq, onun həyata keçirilməsindəki problemlərə Azərbaycan Kommunist 

(bolşeviklər) Partiyasının irəli sürdüyü şəkildə yenidən baxılmadı. Əksinə, 1922-ci ilin fevralında Zaqafqaziya 

kommunist təşkilatlarının I qurultayında Orconikidzenin sədr seçildiyi Rusiya Kommunist (bolşeviklər) 

Partiyası Zaqafqaziya Ölkə Komitəsi, 5 iyul qərarının qəbul edilməsində olduğu kimi, onun reallaşdrılmasında 

da inzibati-amirlik üsullarına əl atdı. Zaqafqaziya Ölkə Komitəsinin 27 oktyabr 1922-ci il tarixli iclasında 

Azərbaycan Kommunist (bolşeviklər) Partiyası Mərkəzi Komitəsinə 5 iyul qərarının həyata keçirilməsi təklif 

edildi, Karakazovun İcraiyyə Komitəsinin sədri təyin edilməsi, Şadunsun məsul işə göndərilməsi üçün 
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Azərbaycan Kommunist (bolşeviklər) Partiyası Mərkəzi Komitəsinə ezam edilməsi qərara alındı. Azərbaycan 

Kommunist (bolşeviklər) Partiyası Mərkəzi Komitəsinin 15 dekabr iclası Zaqafqaziya Ölkə Komitəsinin 

qərarını icra üçün qəbul etdi, Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Soveti yanında Dağlıq Qarabağ işləri üzrə 

Mərkəzi Komissiya (Kirov, Mirzəbekyan, Karakozov) və 7 nəfərdən ibarət Komitə (1922, 15 dekabr-1923, 24 

iyul) təşkil edildi. Bütün bunlara baxmayaraq Azərbaycana təzyiq yenə davam etdirildi. Dekabrın 22-də 

Zaqfederasiyanın İttifaq Soveti Dağlıq Qarabağa muxtariyyət verilməsinin sürətləndirilməsi haqqında xüsusi 

qərar qəbul etdi.  

SSRİ-nin yaradılmasından sonra Zaqafqaziya Ölkə Komitəsinin tələbləri daha sərt şəkil aldı. 1923-cü ilin 

mayında Qarabağ Komitəsinin məruzəsi Zaqafqaziya Ölkə Komitəsi plenumunun gündəliyinə daxil edildi. 

İyunun 1-də Azərbaycan Kommunist (bolşeviklər) Partiyası Mərkəzi Komitəsi Rəyasət Heyəti muxtariyyətin 

dekretləşdirilməsi və onun layihəsinin üç gün ərzində Mərkəzi Komitəyə təqdim olunması barədə qərar qəbul 

etdi. Bu qərar Zaqafqaziya Ölkə Komitəsini təmin etdi. Zaqafqaziya Ölkə Komitəsinin plenumu iyunun 27-də 

Şaduns və Karakozovun məruzəsi əsasında Dağlıq Qarabağa bir ay müddətində muxtar vilayət statusu 

verilməsinin təmin olunmasını Azərbaycan Kommunist (bolşeviklər) Partiyası Mərkəzi Komitəsinə həvalə etdi. 

İyulun 1-də Azərbaycan Kommunist (bolşeviklər) Partiyası Mərkəzi Komitəsi Rəyasət Heyətinin iclası Kirovun 

sədrliyilə Qarabağ haqqında məsələni dinləyərək 6 bənddən (a-e) ibarət qərar qəbul etdi. (Rəyasət Heyətinin 

adından) Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinə Dağlıq Qarabağa muxtariyyət vermək, mərkəz Xankəndi 

olmaqla "Muxtar Qarabağ vilayəti" yaratmaq təklif olundu. Sərhədlərlə bağlı məsələləri müəyyən etmək üçün 

komissiya (Qarayev - sədr, üzvlər: Karakozov, Sviridov, İldırım və Bünyadzadə) yaradıldı və s.  

1923-cü il iyulun 4-də Azərbaycan Sovetləri Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi də eyni məzmunlu qərar qəbul etdi.  

Azərbaycan Sovetləri Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi iyulun 7-də M.B.Qasımov (1879-1949) və 

Ə. M.Xanbudaqovun (1893-1937) imzası ilə "Dağlıq Qarabağ muxtar vilayəti yaradılması haqqında" dekret 

verildi. Dekret preambula, dörd bənd və müştərək komissiya yaradılması haqqında yekundan ibarətdir. 

Göründüyü kimi, Azərbaycan Kommunist (bolşeviklər) Partiyası Mərkəzi Komitəsinin qərarı ilə dekretin adı 

arasında fərq vardır, çünki Qarabağın aran və dağlıq hissəsini muxtar vilayət kimi bir yerdə ayırmaq əvəzinə, 

yalnız Dağlıq Qarabağı ayırmaq qərara alınmışdı. Dekretin "Muxtar Qarabağ" vilayəti deyil Muxtar Dağlıq 

Qarabağ Vilayəti adlandırılması diqqəti cəlb edir. Lakin sonralar o, Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti adlandırılır 

(işdə dolaşıqlıq yaratmamaq üçün biz də bu ənənəni davam etdirmək məcburiyyətindəyik, amma onu ilk rəsmi 

sənədlərdə qeydə alınmış mənada qəbul edirik). Dekret ciddi hüquqi sənəddən daha çox, primitiv məzmunu ilə 

fərqlənir. Preambulada tarixi xronologiya pozulur, faktlar təhrif olunur, Dağlıq Qarabağa muxtariyyət verilməsi 

zərurəti kifayət qədər əsaslandırılmır. Dekretin birinci bəndində ("1) Образовать из армянской части (?) 

Нагорного Карабаха автономную область, как составную часть (?) АССР, с центром в местечке 

Ханкенды") hüquqi-siyasi təhrifə yol verilir. Azərbaycan torpaqlarından Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti 

yaradılması və onun Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olmasının təsdiqi əvəzinə, müxtəlif cür təfsir olunan 

ifadələr işlədilirdi. Üçüncü bənddə isə Sovetlər qurultayı çağırılanadək Müvəqqəti İnqilab Komitəsi yaradılır. 

Bu da, heç şübhəsiz, vilayətin erməni rəhbərliyinə daha geniş hüquqlar verirdi və s. Azərbaycan Kommunist 

(bolşeviklər) Partiyası Mərkəzi Komitəsi Rəyasət Heyətinin 16 iyul (dekretdən 10 gün sonra!) tarixli iclasının 

qərarı ilə Şuşa şəhəri Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti tərkibinə daxil edildi. Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti 

üçün quberniya icraiyyə komitələri haqqında 1923-cü il Əsasnaməsi qəbul və tətbiq edildi. Dağlıq Qarabağ 

Muxtar Vilayəti haqqında Əsasnamə isə 26 noyabr 1924-cü ildə çap olundu.  

Beləliklə, Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Qarabağ süni şəkildə aran və dağlıq hissələrinə 

parçalanmış və Azərbaycan rəhbərliyi Qarabağın dağlıq hissəsində sonradan məskunlaşmış ermənilərə 

muxtariyyət statusu verməyə məcbur edilmişdi. Özü də bu addım həmin hissədə - Dağlıq Qarabağda yaşayan 

azərbaycanlıların rəyi nəzərə alınmadan, onların hüquqları kobudcasına tapdalanaraq və müvafiq rəy sorğusu 

keçirilmədən atılmışdı.  

 

Ermənistanın Dağlıq Qarabağ "formulası" 

Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın tərkibində saxlanması və ona muxtariyyət verilməsi məsələsində 

Ermənistanın mövqeyi də maraq doğurur. Ermənistan ilk dövrdə məsələnin bu şəkildə həlli ilə razılaşmaq 

istəməmiş, 1921-ci il iyulun 16-da Ermənistan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsi Qafqaz Bürosunun 5 

iyul tarixli qərarının onu təmin etmədiyini bildirmiş  və Dağlıq Qarabağa iddiasını davam etdirməyə başlamışdı. 

Lakin sonra Qafqaz Bürosunun ona hədiyyə etdiyi Dağlıq Qarabağa muxtariyyət verilməsini məqsədinə 

uyğunlaşdırmağa başlamış, Dağlıq Qarabağ uğrunda mübarizə belə bir formula almışdı: Dağlıq Qarabağa 

muxtariyyət verilməsindən onun Azərbaycanın idarəsi altından çıxarılmasına - Dağlıq Qarabağın Ermənistana 

birləşdirilməsinə doğru! Bu formulanın əsasınında Dağlıq Qarabağda və onun ətrafında erməni şovinizminin 
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gücləndirilməsi dururdu. İş o yerə çatmışdı ki, Rusiya Kommunist (bolşeviklər) Partiyası Mərkəzi Komitəsi XII 

qurultayında (1923, 17-25 aprel) K.Radek Azərbaycanda erməni şovinizmindən (aprelin 23-də) bəhs etmişdi. 

İ.Stalin isə ona qarşı çıxmışdı. Adətən Qafqaz Bürosunun 5 iyul qərarından bəhs etdikdə Stalinlə barışa 

bilməyən erməni müəllifi burada onun sözlərindən gen-bol iqtibas gətirir. Bu həmin partiya qurultayıdır ki, 

orada Leninin "Qurultaya məktub"u oxunmuş və orada Stalinin obyektiv xarakteristikası verilmişdi. XII 

qurultayda seçilmiş Mərkəzi Komitə üzvlərinin repressiyası da məlum faktdır. Ona görə də K.Radekin çıxışı ilə 

əlaqədar məsələlər də yenidən tədqiq olunmalıdır.  

Stalinin timsalında güclü müdafiəyə malik olan ermənilər çox çəkmədən əsl niyyətlərini açıqladılar. Şaduns 

13 iyunda Zaqafqaziya Ölkə Komitəsinə yazdı ki, bu muxtar vilayət (Dağlıq Qarabağ) bilavasitə Zaqafqaziya 

Ölkə Komitəsilə bağlı olmalıdır; "Zaqfederasiyanın rəhbərləri problemin belə alternativ, daha ağıllı həllinə 

getmədilər". Bununla o, Ermənistanın Dağlıq Qarabağla bağlı sonrakı fəaliyyətinin əsas formulası haqqında 

yuxarıda söylənənləri çox aydın təsdiq edir.  

Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Qarabağın dağlıq hissəsinə muxtariyyət verilməsi və onun 

ətrafında yaranan məsələlərə münasibət Kirovun AK(b) P-nın VI qurultayında (1924, 5 may) yekunlaşdırılır. 

Onun Dağlıq Qarabağa muxtariyyət verilməsinə olan şübhə və inamsızlığı, hər cümlədə hiss olunur. O, həmin 

qurultayda demişdir: bu məsələni biz, nəhayət (!) həll etdik və şübhəsiz (!) tamamilə düzgün iş gördük. Bu 

məsələni, əsasən, yenidən həll etməyə qayıtmayacağımıza heç bir şübhə (?!) yoxdur. Əslində isə, yuxarıda 

göstərildiyi kimi, Kirovun bu məsələnin düzgün həll olunduğuna şübhəsi vardı və bu tamamilə əsaslı şübhə idi  

 

Azərbaycanın Zəngəzur bölgəsinin Ermənistan tərəfindən ələ keçirilməsi, Naxçıvanın digər 

Azərbaycan torpaqlarından ayrı salınması 

Yuxarıda göstərilənlərdən aydın olduğu kimi Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökuməti Azərbaycanın 

tarixi-coğrafi ərazi bölgüsü ənənələrinə sadiq qalaraq Şuşa, Cavanşir, Cəbrayıl və Zəngəzur qəzalarını Qarabağ 

general-qubernatorluğunda birləşdirmişdi və bu regiona vahid inzibati ərazi kimi baxırdı. Azərbaycan SSR 

hökuməti də, artıq yuxarıda qeyd edildiyi kimi, 1920-ci il 30 aprel tarixli notasında Ermənistandan Zəngəzur və 

Qarabağı öz qoşunlarından təmizləməsini tələb etmişdi. Lakin sonralar, sovet dövründə, müəyyən məqsədlər 

əsas götürülərək Zəngəzurun Qarabağdan ayrı olması təsəvvürünün yaradılmasına başlandı. Bu həmin 

torpaqların taleyinin həllində Azərbaycana təzyiqi gücləndirmək məqsədi güdürdü. Hadisələrin sonrakı gedişi 

göstərdi ki, Sovet Rusiyasının təzyiqi nəticəsində 1920-ci ilin aprelindən noyabrın 29-da Ermənistanda sovet 

hakimiyyəti qurulmasınadək olan dövrdə Zəngəzura münasibətdə mövqe dəyişdi. Azərbaycan İnqilab 

Komitəsinin Ermənistan Sovet Respublikasına 30 noyabr tarixli teleqramı və 1 dekabr bəyannaməsində 

("Nərimanov Bəyannaməsi"), artıq, Zəngəzurun Ermənistana verilməsindən bəhs olunur. Lakin həqiqətdə 

Zəngəzur qəzasının 6.742 kvadrat verstlik ərazisindən 3.105 kv.versti Azərbaycan SSR tərkibində qalmış, 3.637 

kv.verstlik hissəsi isə Ermənistana verilmişdi. Azərbaycanın tarix ədəbiyyatında bu problem kifayət qədər 

həllini tapmamışdır. Bu məsələ hələlik A.M.Skubitskinin yuxarıda adı çəkilən məqaləsində müəyyən dərəcədə 

əks olunmuşdur. O yazırdı: "N.Nərimanovun Zəngəzur qəzasını "Sovet Ermənistanının ayrılmaz hissəsi elan 

edən Bəyannaməsi" ilə bağlı əsaslı bir düzəliş də bu gün diqqətimizdən yayınır. Bu "Dağlıq Qarabağın əməkçi 

kəndlilərinə öz müqəddəratlarını təyin etmək üçün tam hüquq verilməsi" haqqında Azərbaycan hökumətinin 

Bəyanatıdır. Bu gün həmin Bəyanat ancaq Muxtar Dağlıq Qarabağ Vilayətinə aid edilir. O vaxtlar isə 

bütövlükdə Dağlıq Qarabağa və özü də təkcə Azərbaycan sərhədləri daxilində yaşayan ermənilərə yox, 

həmçinin Ermənistana təklif edilən Zəngəzur qəzasının daxilində kürdlərə muxtariyyət verilməsini nəzərdə 

tuturdu… Ermənistan İnqilab Komitəsinin sədri Ş.İ.Kasyan… qəzanın kürdlər yaşayan şərq hissəsinin 

Azərbaycanda qalmasını daha ağıllı və məqsədəuyğun hərəkət saymışdır". Bu baxış Rusiya Kommunist 

(bolşeviklər) Partiyası Mərkəzi Komitəsi Qafqaz Bürosu tərəfindən qəbul edilmişdi. Ermənistana verilmiş hissə 

Zəngəzur adını saxlamış, Azərbaycan SSR inzibati bölgüsündə isə dəyişiklik baş vermişdi.  

Azərbaycana vurulan ən ağır zərbə, həyata keçirilən ən böyük düşmənçilik aktı isə bu idi ki, Zəngəzurun 

Ermənistana verilməsi ilə Naxçıvanla Azərbaycanın digər torpaqları arasında əlaqələr kəsildi, Naxçıvan 

Azərbaycandan ayrı salındı. Digər tərəfdən, bu ermənilərin Naxçıvanla bağlı gələcək məkrli niyyətlərinin həyata 

keçirilməsi üçün bir hazırlıq xarakteri daşıyırdı.  

 

Qarabağın digər torpaqlarının inzibati bölgüsündə dəyişikliklər 

1920-1923-ci illərdə məqsədyönlü surətdə həyata keçirilən proseslər nəticəsində keçmiş Qarabağ xanlığının 

tərkibinə daxil olan Azərbaycan torpaqları ənənəvi tarixi-coğrafi vahidliyini və ya bütövlüyünü itirdi. 

Azərbaycanın 1917 və 1921-ci il kənd təsərrüfat siyahıya almalarının materialları əsasında nəşr edilmiş yaşayış 

məskənləri siyahısında ölkə ərazisi 15 qəzaya ayrılır. Qarabağ ərazisində Cəbrayıl (Karyagin), Cavanşir, 
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Qubadlı (keçmiş Zəngəzur qəzasının bir hissəsi), Şuşa qəzalarının olduğu göstərilir. Göründüyü kimi, bu 

mərhələdə artıq Zəngəzur qəzasının bölünməsi öz əksini tapır, digər qəzaların əraziləri isə hələlik əvvəlki 

sərhədləri daxilində qalır. Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin təşkili nəticəsində Cavanşir, Şuşa və Qubadlı 

qəzalarının bəzi yaşayış məskənləri ənənəvi inzibati bölgüsündən qoparılaraq onun tərkibinə verildi. Nəticədə 

yeni inzibati bölgü aparmaq tələbi meydana gəldi. Bu məsələ Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti Əsasnaməsini 

hazırlayan komissiyanın iclasında müzakirə edildi. Aran (düzən) Qarabağın idarə forması və inzibati bölgüsünə 

dair 3-cü məsələ üzrə belə bir qərar çıxarıldı: Tərkibinə Cavanşir qəzasının aran hissəsi, Şuşa, Qubadlı və 

Karyagin (Cəbrayıl) qəzalarının daxil olduğu Aşağı Qarabağ Vilayət İcraiyyə Komitəsi yaratmaq, ona RSFSR-

in quberniya icrakomları haqqında 1923-ci il əsasnaməsini tətbiq etmək, Aran Qarabağ vilayətinin 

rayonlaşdırılmasını Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi yanında Xüsusi komissiyaya həvalə etmək. Bu 

iclasda Kürdüstanın idarə forması və inzibati bölgüsü haqqında 4-cü məsələ də müzakirə olundu. Buradan aydın 

olduğu kimi, Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti yaradıldığı dövrdə Aran Qarabağın da xüsusi bir inzibati-ərazi 

vahidində birləşdirilməsi fikri olmuşdu. Lakin az bir vaxt keçdikdən sonra bu fikir dəyişmişdi. Azərbaycan 

Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi sədri Qasımov, Xalq Komissarları Soveti sədrinin müavini M.Quliyev və Daxili işlər 

naziri İ.Sviridovun imzaladığı Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin 1923-cü il 6 avqust tarixli əmrinə 

əsasən Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti yaradıldıqdan sonra Qarabağın qalan hissəsindən Ağdam, Cəbrayıl və 

Kürdüstan qəzaları yaradılmışdı. Həmin sənədə görə Ağdam, Cəbrayıl və Kürdüstan qəzalarının ərazilərinin 

tərkibi, mərkəzləri, qəza icrakom sədrləri və b. məsələlər müəyyənləşdirilmişdi, Qubadlı qəzası isə ləğv 

edilmişdi.  

Azərbaycan Mərkəzi Statistika İdarəsi Azərbaycan SSR-də həyata keçirilən bu və digər inzibati-ərazi 

bölgülərini nəzərə alaraq 1921-ci il kənd təsərrüfatı siyahıya almasının materialları əsasında onların ərazisinin 

sahəsi, əhalisinin milli tərkibi və b. məsələlər üzrə hesablamalar aparmışdı. Həmin hesablamalara görə 

Qarabağın tarixi ərazisindən (xanlığın sərhədləri üzrə) Azərbaycan SSR tərkibində Dağlıq Qarabağ Muxtar 

Vilayəti - 4.160,5 kv.km., Cəbrayıl qəzası - 4.268,5 kv.km., Ağdam qəzası - 4.135,4 kv.km., Kürdüstan qəzası - 

3.432,4 kv.km. (cəmi 15.996,9 kv.km.) qalmışdı. Qarabağın tarixi ərazilərindən bir hissə isə Azərbaycandan 

qoparılaraq Ermənistana verilmişdir. Sonrakı inzibati-ərazi bölgüləri prosesində Zəngəzur qəzasının Azərbaycan 

SSR tərkibində qalan hissəsində Zəngilan (0,7 min kv.km.), Qubadlı (0,8 min kv.km.), Laçın (1,8 min. kv.km.) 

rayonları yaradıldı. Ağdam və Cəbrayıl qəzalarının ərazisində isə Ağdam (1, 1 min. kv.km.), Bərdə (1,0 

min.kv.km.), Ağcabədi (1,8 min. kv.km.), Tərtər (0, 4 min.kv.km.), Cəbrayıl (1,0 min.kv.km.) rayonları 

yaradıldı. Beləliklə, Azərbaycanın dövlətçilik tarixində xüsusi yeri olan Qarabağ xanlığının ərazisi parçalanaraq 

bir hissəsi Ermənistana verildi, Azərbaycanda qalan hissəsində isə Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti yaradıldı.  

 

Dağlıq Qarabağ 1923-1980-cı illərdə 

İndiyədək Dağlıq Qarabağa muxtariyyət verilməsi məsələsindən bəhs edilərkən demək olar ki, onun 

ərazisinin inzibati bölgüsü tarixinin ən mühüm hadisələrinə lazımi diqqət yetirilməmişdir. Təhlil göstərir ki, 

Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin ərazisi real tarixi əks etdirən elmi-coğrafi prinsiplər əsasında deyil, xüsusi 

məqsəd güdən volyuntarist yanaşma əsasında formalaşdırılıb, yəni o, erməni yaşayış məskənlərinin üstün 

olduğu lokal əraziləri muxtar qurum adı altında birləşdirilmək yolu ilə təşkil olunub. (Yeri gəlmişkən qeyd edək 

ki, bu "prinsip" əsasında ermənilər kompakt yaşadıqları başqa ölkələrin ərazisində də özlərinə "muxtariyyət" 

tələb edə bilərlər!). İş o yerə çatmışdı ki, Kəlbəcərə məxsus Ağdaban, Füzuliyə məxsus Yuxarı Veysəlli kəndləri 

Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin sərhədləri daxilində qalmış, inzibati tabeçilik dəyişdirilmişdi. Dağlıq 

Qarabağ muxtariyyətinin Əsasnaməsini hazırlayan komissiyanın qərarına əsasən onun tərkibinə 170-dən çox 

yaşayış məskəni verilmişdi. Azərbaycan Mərkəzi Statistika İdarəsinin 1924-cü ilə aid məlumatında isə artıq 

həmin məskənlərin sayının 200-dən çox olduğu göstərilir. Q.Koçaryan familiyalı erməni isə 1925-ci ildə nəşr 

edilmiş kitabçada bu məskənlərin sayının 215 olduğunu bildirir. Bu faktlar Dağlıq Qarabağ muxtar vilayətinin 

ərazisinin rəsmi sənədlərin əksinə olaraq genişləndirildiyini və yeni yaşayış məskənləri hesabına əhalisinin sayı 

və etnik tərkibinin ermənilərin xeyrinə dəyişdirildiyini sübut edir.  

Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti yaradıldıqdan sonra onun tərkibinə verilmiş yaşayış məskənləri rayon-

volost-kənd pillələri əsasında inzibati baxımdan aşağıdakı kimi bölünmüşdü: 1. Dizaq rayonu. Bu rayonun 

tərkibində 5 volost (Hadrut, Tuğ, Xozabyurd, Arakül, Edilli) və 48 kənd var idi; 2. Vərəndə rayonu. Bu rayonun 

tərkibində 5 volost (Tağavert, Sus, Çartaz, Noraşen) və 46 kənd var idi. 3. Şuşa rayonu. Şuşa şəhəri və 

Malıbəyli volostundan (12 kənd) ibarət idi; 4. Xaçın rayonu. Bu rayonun tərkibində 4 volost (Daşbulaq, 

Əsgəran, Krasnoselsk, Qala dərəsi) və 53 kənd var idi. 5. Ceraberd rayonu. Bu rayonun tərkibində 4 volost 

(Marquşevan, Orataq, Dovşanlı, Aterk) və 53 kənd var idi. Yeni inzibati-ərazi bölgüsü həyata keçirilərkən 

DQMV-də dəyişiklik baş verir. 1930-cu ilin avqustunda DQMV ərazisi yenə də 5 rayona bölünür: 1. Ceraberd, 
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2. Martuni, 3. Stepanakert, 4. Dizaq, 5. Şuşa. Göründüyü kimi Vərəndə Martuni adlandırılır, Xaçının ərazisi isə 

Stepanakertə aid edilir. 1939-cu il avqustun 17-də Ceraberd Mardakert, Dizaq isə Hadrut adlandırılır. Başqa 

sözlə, Azərbaycan dövləti olan Qafqaz Albaniyası dövrünə aid olan Dizaq, Vərəndə, Xaçın, Ceraberd kimi 

tarixi-coğrafi adlar unutdurulur və xüsusi məqsədlə Rusiya işğalları dövründə bura köçürülüb gətirilmiş 

ermənilərə məxsus adlarla əvəz olunur. 1960-cı illərin əvvəllərində rayonların iriləşdirilməsi siyasəti həyata 

keçirilərkən əsas zərbə Şuşaya vurulur. 1963-cü il yanvarın 4-də Şuşa rayonu ləğv edilir, onun ərazisi 

Stepanakert rayonuna verilir. Lakin N.S.Xruşşovun hakimiyyətdən uzaqlaşdırılmasından sonra inzibati ərazi 

bölgüsündə yeni dəyişiklik baş verir. 1965-ci il yanvarın 6-da Şuşa rayonu yenidən təşkil olunur.106 1978-ci ildə 

Heydər Əliyevin qətiyyəti sayəsində Stepanakert rayonu əsasında Əsgəran rayonu təşkil edilir. SSRİ-nin 

dağılmasınadək Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin inzibati ərazi bölgüsü belə idi.  

Beləliklə, yuxarıdakı faktlardan Azərbaycanın Qarabağ torpağına köçürülüb gətirilmiş ermənilərin özgə 

torpaqlarında özlərinə dövlət yaratmaq hiyləsinin anatomiyası çox aydın görünür. Ermənilər vaxtı ilə Qərbi 

Azərbaycanda - köç saldıqları İrəvan xanlığının ərazisində də belə etmişdilər, indi Qarabağda da bu hiyləni 

işlətmək niyyətindədirlər.  

Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin tarixində ermənilər tərəfindən ən çox saxtalaşdırılan məsələlərdən biri 

onun əhalisinin say dinamikası və etnik tərkibi ilə bağlı olan məsələdir. Bu barədə erməni müəlliflərinin 

mövqeyini əyani göstərmək üçün prof.Y.Barseqovun təqdim etdiyi bir cədvələ nəzər yetirək.  

Dağılq Qarabağ Muxtar Vilayəti əhalisinin faktik (əhali siyahıya almalar üzrə) sayı və prof. Y.Barsaqovun 

guya əhalinin təbii hərəkəti əsasında müəyyən edilmiş "hesablama" sayının müqayisəsi (əvvəlki dövrə nisbətən 

artıma dair hesablama bizimdir)  

 

illər 
Ermənilər Azərbaycanlılar 

faktik say hesablama sayı faktik say hesablama sayı 

1921 128 060 128 060 7 594 7 594 

1939 132 800 (3,7%)* 208 317 (62,7%) 14 100 (77,2%) 9 875 (24,1%) 

1959 110 100 (-17,1%) 375 677 (80,3%) 18 000 (27,6%) 15 803 (60%) 

1970 121 100 (10%) 517 223 (37,7%) 27 200 (51,1%) 22 312(41,2%) 

1979 123 100 (1,6%) 620 238 (19,9%) 37 200 (36,7%) 27 176 (21,8%) 

1989   731 959 (18%)   32 548 (19,7%) 

 

Qaynaq: Барсегов Ю.Г. Право на самоопределение-основа демократического решения 

межнациональных проблем. К проблеме Нагорного Карабаха. Ереван,1989,с.101 

Əvvəlki dövrə nisbətən artım.  

Y.Barseqov oxucunu çaşdırmaq üçün yalnız mütləq rəqəmləri verir, şərhin daha aydın olması üçün isə nisbi 

rəqəmlərə ehtiyac vardır. Cədvələ belə hesablamaları əlavə etdikdə onun nə dərəcədə absurd olduğu aşkara 

çıxır. Bu hansı məntiqə uyğundur ki, 1921-1939-cu illər arasında ermənilərin faktik artımı 3,6% olduğu halda, 

hesablamalarla 38,5%-ə qaldırılsın, azərbaycanlılarda isə faktik artım 46,1% olduğu halda, hesablamalarla 

23,1%-ə endirilsin. Belə yanaşma həqiqətin qəsdən təhrifinə yönəlib və elə kobud şəkildə həyata keçirilib ki, bu 

oxucunu ələ salmaqdan başqa bir şey deyildir! Biz isə problemi elmi məcraya yönəltmək üçün belə bir 

hesablamaya müraciət edək.  

Ermənilərin Ermənistanda və Y.Barseqovun Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində əhalinin "hesablama" yolu 

ilə müəyyən edilmiş sayı üzrə DQMV-də orta sıxlığı və onların müqayisəsi (hər kv.km.-ə)  

 

Ermənilər orta sıxlığı 

İllər 
Ermənistanda  

(faktiki) 

DQMV-da (Y.Barseqovun  

hesablamasına görə) 
  

cəmi 
Ermənistanla  

müqayisədə fərq 
  

1921 - 29,1 -   

1926 25 - -   
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1937 33,8 - -   

1939 35,6 47,3 +11,7   

1959 52,1 85,4 +33,3   

1970 74,1 117,5 +43,4   

1979 91,4 141 +49,6   

1989 103,4 166,4 +63   

 

Qaynaq: Всесоюзная перепись населения 1926 г. Закавказская СФСР.т.ХЫВ. М., 1929, с.11-13; Вестник 

статистики, 1990, 7, с.77; "Правда" от 2 июня 1939 г; Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 г. 

Армянская ССР. М., 1963, с.11, 102-103; Численность и состав населения СССР. По данным Всесоюзной 

переписи населения 1979 г. М., 1984; Ходжабекян В.Е. Армянская Советская Социалистическая 

республика. Население союзных республик. М., 1977, с.278  

Y.Barseqovun hesablamalarının qeyri-elmiliyi elə bir dərəcəyə çatır ki, adından da məlum olduğu kimi 4,4 

min kv. km-lik dağlıq ərazidə, yəni Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin ərazisində ermənilərin orta sıxlığı üçün 

astronomik rəqəmlər irəli sürür! Beləliklə, erməni müəllifləri (daha doğrusu millətçiləri!) tarixi o dərəcədə təhrif 

edirlər ki, həqiqəti aşkar etmək müşkül bir işə çevrilir. Həqiqətdə isə Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti əhalisinin 

say dinamikasının real vəziyyəti aşağıdakı kimi olmuşdur.  

1926-1988-ci illərdə Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti əhalisinin say dinamikası  

 

İllər 
Əhalinin sayı,  

min nəf. 

Əvvəlki dövrə görə artım Dövr ərzində orta  

illik artım, faizlə min nəf. faizlə 

1926 125,3 - - - 

1939 150,8 25,5 20,4 1,45 

1959 130,4 -20,4 -13,5 -0,7 

1970 150,3 19,9 15,3 1,3 

1979 162,2 11,9 8,1 0,85 

1988 182,4 20,2 12,5 1,3 

 

Qaynaq: Самедзаде З. Нагорный Карабах: неизвестная правда (О некоторых аспектах социально-

экономического и демографического развития региона). Баку, 1995, с. 31  

Rəsmi sovet əhali siyahıya almalarının (1989-cu il istisna olmaqla) nəticələrinə əsaslanan yuxarıdakı cədvəl 

real vəziyyəti daha doğru əks etdirir və erməni müəlliflərinin xüsusi məqsədlə uydurduqları (daha doğrusu 

şişirtdikləri!) qondarma rəqəmlər onları təkzib edə bilməz.  

İndi də Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti əhalisinin etnik tərkibinə keçək.  

Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti əhalisinin etnik tərkibi (əhali siyahıyaalmaları üzrə; min nəfərlə)  

 

Etnik tərkib 
1939 1959 1970 1979 

mütləq % mütləq % mütləq % mütləq % 

Bütün əhali 150,8 100 130,4 100 150,3 100 162,2 100 

ermənilər 132,8 88,1 110,1 84,4 121,1 80,5 123,1 75,9 

azərbaycanlılar 14,1 9,4 18,0 13,8 27,2 18,1 37,3 23,0 

ruslar 3,2 2,1 1,8 1,4 1,3 0,9 1,3 0,8 

 

Qaynaq: Достижения Нагорного Карабаха в девятой пятилетке. Стат. сб. Степанакерт, 1976, с.8, 

Самед-заде З. Указ.соч., с.31  

SSRİ-nin dağılması ərəfəsində keçirilən 1989-cu il əhali siyahıyaalması dövrün təsirinə məruz qalsa da, 

Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi həmin siyahıyaalmanın materialları əsasında Dağlıq Qarabağ 

Muxtar Vilayətinin etnik xəritəsini çap etdirmişdir. Həmin xəritədən aydın olduğu kimi 1989-cu il sovet əhali 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Ermənistan-Azərbaycan 

münaqişəsi 

 

 54 

siyahıyaalmasının yekunlarına görə Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin 187,8 min nəfərlik əhalisinin 145,4 

mini (77%) erməni, 40,3 mini (21,5%) azərbaycanlı olmuşdur.  

Göründüyü kimi, 1939-1979-cu il əhali siyahıya almalarına görə Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti əhalisi 

içərisində azərbaycanlıların sayı müəyyən dərəcədə artmışdır. Bu erməni separatçılarının təqiblərinə 

baxmayaraq, azərbaycanlıların öz doğma torpaqlarına bağlılığı və onların içərisində təbii artımın üstün olması 

ilə əlaqədar olmuşdur. Ermənilərin isə, əksinə, miqrasiyaya meylli olmaqları ilə bərabər, təbii artımları da aşağı 

olmuşdur. 1989-cu il əhali siyahıyaalması ərəfəsində Mərkəzdən bütün vasitələrlə himayə olunan erməni 

separatçılarının vilayətin etnik tərkibində azərbaycanlıların sayını süni şəkildə azaltmaq cəhdləri isə 

azərbaycanlıların nisbi sayının 23%-dən 21,5%-ə endirilməsinə səbəb olmuşdur.  

Dağlıq Qarabağın bir tərəfdən Azərbaycanın, tarixi torpaqları kimi onun tərkibində saxlanması və bununla 

da digər Azərbaycan torpaqları ilə tarixi bağlılıq ənənələrini davam etdirməsi, digər tərəfdən Dağlıq Qarabağ 

Muxtar Vilayətinə Azərbaycanın göstərdiyi xüsusi qayğı bu diyarın sovet hakimiyyəti illərində sosial-siyasi və 

iqtisadi inkişafı üçün müstəsna şərait yaratdı. Lakin 1980-ci illərin sonlarında Dağlıq Qarabağı Azərbaycandan 

ayırmağı qarşılarına məqsəd qoymuş erməni "ideoloqları" və onların himayəçiləri bunu açıq-aşkar inkar etməyə 

başladılar. Lakin faktlar faktlığında qalır. Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin Azərbaycanın tərkibində nə qədər 

yüksək inkişafa nail olması Vilayət Statistika idarəsinin Stepanakertdə nəşr etdirdiyi statistik məcmuələrdə 

əksini tapmışdır. Sonralar məhz həmin Stepanakert bu nəşrlərə göz yummağa çalışmışdır. Halbuki onlara göz 

yummaq deyil, daha diqqətlə yanaşmağa böyük ehtiyac vardır. Statistik məcmuələrdən biri muxtar vilayətin 

yaranmasından keçən 40 il ərzində (1923-1963) mədəniyyət, iqtisadiyyat, siyyə və s. sahələrdəki vəziyyət 

barədə yazmışdır: İnqilaba qədər (yəni 1917-i il Oktyabr çevrilişinədək) Dağlıq Qarabağda orta ixtisas təhsilli 

müəssisələr, kütləvi kitabxanalar, teatrlar yox idi. Şuşa şəhərində yalnız üç xüsusi mədəni-maarif müəssisəsi və 

bir xüsusi kinoteatr var idi. Hazırda Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində min nəfər şagirdin təhsil aldığı beş 

xüsusi orta təhsil müəssisəsi vardır. 930 min nüsxədən çox kitab fondu olan 164 kitabxana fəaliyyət göstərir. 

Kütləvi kitabxanalardan 150-si kənd yerlərindədir, onların kitab fondu 630 min nüsxəyə çatır. Stepanakert 

şəhərində M.Qorki adına Erməni Dövlət dram teatrı, Dövlət mahnı və rəqs ansamblı vardır. Vilayətdə 176 klub 

müəssisəsi vardır… Dağlıq Qarabağ elmi müəssisələrə də malikdir… Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin 

yaranmasının ilk günündən ana dilində (erməni dilində) "Sovetakan Karabax" qəzeti çap olunur. Kənd 

təsərrüfatından bəhs olunarkən Dağlıq Qarabağın xış diyarından traktor və kombayn diyarına çevrildiyi təsdiq 

olunur. 1963-cü ilin əvvəllərində Dağlıq Qarabağın kənd təsərrüfatında 1,4 min ədəd traktor, 224 kombayn, 670 

yük avtomobili və minlərlə digər müasir kənd təsərrüfat maşını olduğu göstərilir. 40 il ərzində Dağlıq Qarabağ 

Muxtar Vilayətinin sənaye potensialının reallaşdırılmasında da xeyli iş görülmüşdü. 1940-cı ilə nisbətən 1962-ci 

ildə bütün sənayenin ümumi məhsulu 341%, elektrik enerjisi 945 % və sairə artmışdı. 1960-cı illərin 

ortalarından sonra da vilayətin sosial-iqtisadi həyatı dinamik inkişaf etmişdi.  

1965-1987-ci illərdə bütövlükdə Azərbaycan SSR, o cümlədən onun Naxçıvan MSSR və Dağlıq Qarabağ 

Muxtar Vilayəti üzrə iqtisadi və sosial inkişafa dair göstəricilərin müqayisəsi həmin dövrdə muxtar vilayətin nə 

qədər yüksək templə tərəqqi etdiyini çox aydın göstərir. Buradan aydın olur ki, 1987-ci ildə hər 10 min nəfərdən 

sənayedə çalışanların sayı respublika üzrə 686, Naxçıvan MSSR üzrə 387 olduğu halda, Dağlıq Qarabağ Muxtar 

Vilayətində 657 olmuşdu. Adambaşına düşən ümumi kənd təsərrüfatı məhsulları müvafiq olaraq 588, 501 və 

692 (!) idi və i.a. Sosial inkişafa dair göstəricilərə gəldikdə isə bu rəqəmlər nəinki Azərbaycan SSR, hətta 

Ermənistan SSR və bütövlükdə SSRİ üzrə rəqəmlərdən də xeyli yüksək idi. Hər 10 min nəfərə xəstəxana 

çarpayısı ilə təminat Ermənistan SSR-də 86,2, Azərbaycan SSR-də 97,7 olduğu halda Dağlıq Qarabağ Muxtar 

Vilayətində 101,7 idi və s. Hətta, erməni separatçılarının Mərkəzdəki himayəçilərinin xüsusi cidd-cəhdləri 

nəticəsində Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsi və SSRİ Nazirlər Sovetinin Dağlıq Qarabağ 

Muxtar Vilayətinin sosial-iqtisadi inkişafına dair qəbul etdiyi 1988-ci il 24 mart tarixli qərarının preambulasında 

da vilayətdə sosial və iqtisadi inkişaf sahəsində əldə edilmiş nailiyyətlər xüsusi qeyd edilirdi.  

Separatçıların uydurduqları saxta məlumatların baş alıb getdiyi dövrdə də Azərbaycan onun tərkib hissəsi 

olan Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin sosial-iqtisadi vəziyyətinə dair faktları olduğu kimi geniş ictimaiyyətin 

müzakirəsinə çıxarmaqdan çəkinməmiş, əksinə mövcud vəziyyətin daha da aydınlaşdırılmasında maraqlı 

olmuşdu. Buna görə də 1988-ci ilin gərgin mart günlərində Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti yanında Xalq 

Təsərrüfatını İdarəetmə institutunda Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin iqtisadiyyatı: problemlər və 

perspektivlər mövzusunda "dəyirmi stol" təşkil edilmiş, onun materialları çap olunub geniş ictimaiyyətə 

çatdırılmışdı. Buna görə də həmin faktları burada sadalamağa ehtiyac görmürük. Yalnız həmin "dəyirmi stol"da 

SSRİ Elmlər Akademiyasının akademiki, "Əsas fondlar, kapital qoyuluşu və yeni texnikanın iqtisadi 

səmərəliliyi" problemi üzrə elmi şuranın milliyyətcə erməni olan sədri T.S.Xaçaturovun müzakirələrin 

sonundakı çıxışına diqqəti yönəltmək istəyirik. O, real vəziyyəti təsdiq edərək demişdir: Dağlıq Qarabağın 
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məhsuldar qüvvələrinin daha da inkişafına dair məsələlər üzrə həmkarlarımla fikir mübadiləsi etmək mənim 

üçün çox xoş oldu. Etiraf edim ki, mən bu məsələ üzrə kifayət qədər tam informasiyaya malik deyildim və 

bizim söhbətimiz bu boşluğu müəyyən qədər doldurmağa imkan verdi. Göründüyü kimi, iqtisadçı(!) akademik 

T.S.Xaçaturov belə mühüm məsələdə kifayət qədər informasiyası "olmadığını" etiraf edir. Belə olduğu halda, 

digərlərindən bəhs etməyə dəyərmi?! Əslində isə Dağlıq Qarabağın Azərbaycandan qoparılması uğrunda 

mübarizədə erməni separatçılarına real vəziyyəti əks etdirən informasiya deyil, əksinə informasiyasızlıq lazım 

idi.  

Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Dağlıq Qarabağa muxtariyyət verildikdən sonra da istər Dağlıq 

Qarabağ, istər Ermənistan, istərsə də bu hüdudlardan kənardakı ermənilər separatçılıq fəaliyyətini 

dayandırmadılar. Erməni "siyasətçilərinin" susduqları dövrdə yazıçılar, şairlər və başqa zümrədən olanlar 

strateji məqsədin-separatçılığın daşıyıcılarına çevrildilər, daha doğrusu "siyasətçilər" onları qabağa verdilər (bu 

erməni separatçılığının "tarixi" ənənəsidir!). Tanınmış erməni yazıçısı M.Şaginyan (1888-1982) Dağlıq 

Qarabağa muxtariyyət verilməsindən az sonra "Dağlıq Qarabağ" adlı kitabça (1927) çap etdirdi. Bu "kitabçada" 

tarixi həqiqəti açıq-aşkar təhrif etdi; Ümumittifaq oxucusuna saxta və tendensiyalı məlumat verdi: "Нагорный 

Карабах страна армянская..." (с.3); "Нагорный Карабах - феодальная область, дворянский кусочек(?) 

Армении" (с.5) və i.a.  

1920-30-cu illərdə istədiklərinə nail ola bilməyən ermənilər 1941-1945-ci illər müharibəsindən sonra 

yenidən fəallaşdılar. 1945-ci ilin noyabrında Ermənistan Kommunist (bolşeviklər) Partiyası Mərkəzi Komitəsi 

katibi Qr.Arutinov İ.Stalinə müraciət edərək Azərbaycan SSR-in Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin Qarabağ 

vilayəti adı altında Ermənistan SSR-in tərkibinə daxil edilməsi haqqında məsələ qaldırdı. Həmin müraciətin 

mətnini Ümumittifaq Kommunist (bolşeviklər) Partiyası Mərkəzi Komitəsi katibi G.M.Malenkov 1945-i il 28 

noyabrda Azərbaycan Kommunist (bolşeviklər) Partiyası Mərkəzi Komitəsinın birinci katibi M..Bağırova 

göndərdi. Malenkov Ermənistan Kommunist (bolşeviklər) Partiyası Mərkəzi Komitəsinin qaldırdığı məsələyə öz 

rəyini bildirməsini ona təklif etdi. Bağırov bununla əlaqədar 1945-i il dekabrın 10-da cavabını Moskvaya 

bildirdi. Bağırov cavabında yazırdı: "Tam məxvidir. Malenkov yoldaşa.  

Ermənistan Kommunist (bolşeviklər) Partiyası MK-nın katibi Arutinov yoldaşın Dağlıq Qarabağ Muxtar 

Vilayətinin Ermənistan SSR-nin tərkibinə daxil edilməsi haqqında təklifi ilə əlaqədar Sizin teleqramınıza cavab 

olaraq məlumat verirəm:  

Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin ərazisi qədim zamanlardan, mərkəzi 1747-ci ildə Qarabağlı Pənah xan 

tərəfindən qala kimi tikdirilmiş Pənahabad şəhəri olan Qarabağ xanlığının tərkibində olmuşdur.  

1826-cı ildə Qarabağ çar Rusiyasına birləşdirilmişdir. Sonralar indiki Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin 

ərazisi Yelizavetpol quberniyasının Şuşa, Cavanşir, Qaryagin və Qubadlı qəzalarının tərkibində olmuşdur.  

1918-1920-ci illərdə müsavatçıların Azərbaycanda və daşnakların Ermənistanda ağalığı dövründə musavat 

hökuməti tərəfindən mərkəzi Şuşa (keçmiş Pənahabad) şəhəri olan general-qubernatorluq təşkil edilmişdir.  

Müsavatçılar və daşnaklar tərəfindən təşkil olunmuş millətlərarası qırğının nəticəsində Azərbaycanın və 

Ermənistanın bir çox şəhərləri kimi Şuşa da dağıdılmış və xarabalığa çevrilmişdir.  

1920-ci ildə Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra ilk dövrlərdə bütün Qarabağın təsərrüfat-

siyasi həyatına rəhbərlik vahid Vilayət İnqilab Komitəsi tərəfindən həyata keçirilirdi.  

1923-cü ildə Qarabağın əsasən ermənilərin məskunlaşdığı dağlıq hissəsinin Ermənistan SSR-ə 

birləşdirilməsi məsələsi qaldırıldı. Lakin bu ərazinin Ermənistan SSR ilə ümumi sərhədlərinin olmaması və 

Ermənistandan yalnız azərbaycanlıların yaşadığı Qubadlı, Laçın, Kəlbəcər və Dəstəfur rayonları ilə ayrılması 

səbəbindən, partiya orqanlarının göstərişi əsasında Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin 7 iyul 1923-cü il 

tarixli dekreti ilə mərkəzi Xankəndi, indi Stepanakert adlanan Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti yaradıldı.  

Beləliklə, Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti ərazi cəhətdən heç vaxt Ermənistan SSR-ə bitişik olmamışdır və 

hazırda da bitişik deyildir.  

Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti illərində Dağlıq Qarabağda vilayətin təsərrüfat-siyasi və mədəni inkişafı 

sahəsində böyük işlər görülmüşdür. Bu inkişafın ən parlaq nümunələrindən biri - DQMV-ın hazırki mərkəzi 

Stepanakert şəhərinin başlı-başına buraxılmış və dağıdılmış bir kənddən Azərbaycanın ən gözəl, abad və mədəni 

şəhərlərindən birinə çevrilməsidir.  

Azərbaycan SSR-nin bütün ali təhsil məktəbləri və texnikumları tələbələrinin 20,5%-ni, əksəriyyəti Dağlıq 

Qarabağ Muxtar Vilayətindən olan ermənilər təşkil edir.  

Respublikanın partiya, sovet, təsərrüfat rəhbərləri - Azərbaycan K(b)P MK-nın katibləri, müavinləri, xalq 

komissarları, xalq komissarları müavinləri və s. arasında Dağlıq Qarabağdan olan yoldaşlar da az deyildir.  
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Bununla belə biz Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin Ermənistan SSR-in tərkibinə qatılmasına etiraz 

etmirik, lakin Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin tərkibində olmasına baxmayaraq, hazırda da əsasən 

azərbaycanlıların yaşadığı Şuşa rayonunun Ermənistan SSR-ə verilməsinə razı deyilik.  

Şuşa şəhəri bina edildiyi gündən Qarabağın inzibati-siyasi və mədəni mərkəzi olmaqla yanaşı, həm də 

Azərbaycan xalqının öz müstəqilliyi uğrunda İran işğalçıları ilə apardığı mübarizədə müstəsna rol oynamışdır.  

Ən qaniçən fatehlərdən biri, Zaqafqaziya xalqlarının cəlladı Ağa Məhəmməd şah Qacar məhz Şuşada 

öldürülmüşdür.  

Azərbaycan xalqının zəngin musiqi mədəniyyəti bu şəhərdə formalaşmışdır. İbrahim xan, Vaqif, Natəvan və 

digər bu kimi görkəmli siyasət və mədəniyyət xadimlərinin adları onunla bağlıdır.  

Eyni zamanda, ÜİK(b)P MK-nın nəzərinə çatdırmağı zəruri hesab edirik ki, DQMV-ın Ermənistan SSR-in 

tərkibinə daxil edilməsi məsələsinə baxılarkən, Ermənistan SSR-in Azərbaycan Respublikasına bitişik olan və 

əsasən azərbaycanlıların yaşadığı Əzizbəyov, Vedi və Qarabağlar rayonlarının Azərbaycan SSR-in tərkibinə 

daxil edilməsi məsələsinə də baxılmalıdır.  

Bu rayonların mədəni və iqtisadi cəhətdən son dərəcədə geridə qalmasını nəzərə almaqla, bunların 

Azərbaycana verilməsi əhalinin maddi-məişət şəraitini və ona mədəni-siyasi xidmət işini yaxşılaşdırmağa imkan 

yaradardı.  

ÜİK(b)P MK-dan yuxarıda göstərilənlərdən əlavə aşağıdakı məsələlərə baxılmasını xahiş edirik:  

Gürcüstanlı yoldaşlar Azərbaycan SSR-in Balakən, Zaqatala və Qax rayonlarının Gürcüstan SSR-in 

tərkibinə daxil edilməsi məsələsini qoyurlar.  

Göstərilən rayonlarda əhalinin ümumi sayı 79.000 nəfər olduğu halda cəmi 9.000 gürcü-ingiloyun 

yaşamasına baxmayaraq biz bu məsələyə baxılmasına etiraz etmirik, lakin bu məsələ ilə bir zamanda, Gürcüstan 

SSR-in demək olar yalnız azərbaycanlıların yaşadığı və bilavasitə Azərbaycan SSR-ə bitişik olan Borçalı 

rayonunun Azərbaycan SSR-nin tərkibinə daxil edilməsi məsələsinə də baxılmalıdır.  

Və nəhayət biz, Dağıstan SSR-in keçmişdə Azərbaycanın bir hissəsi kimi Bakı quberniyası tərkibinə daxil 

olan və hazırda Azərbaycan SSR-ə bitişik olan Dərbənd və Qasımkənd rayonları ərazilərinin Azərbaycan SSR 

tərkibinə qatılması məsələsini nəzərdən keçirmənizi xahiş edirik. Bu rayonların əhalisi əsasən 

azərbaycanlılardan ibarətdir, özü də maldarlıqla məşğul olan bu əhalinin yarıdan çoxu ilin 9 ayını Azərbaycan 

ərazisində keçirir.  

Qaldırılmış bütün məsələlər üzrə təkliflərin hazırlanması üçün tərkibinə marağı olan hər bir respublikadan 

nümayəndələr daxil edilməklə ÜİK(b)P MK komissiyasının yaradılmasını məqsədəuyğun hesab edirik.  

Azərbaycan K(b)P MK katibi M.C.Bağırov 

10 dekabr 1945-ci il 

№ 330, Bakı şəhəri " 

 

Bu cavab bir sıra tədqiqatçıların diqqətini cəlb etmiş və onun barəsində müəyyən mülahizələr söylənmişdir. 

Lakin buna yenidən qayıtmağa ehtiyac vardır. Bu sənəddə diqqəti çəkən məsələlər hansılardır?! Hər şeydən 

əvvəl: 1) O zamankı partiya bürokratiyası şəraitində Malenkovun təklifi kimi mürəkkəb məsələyə qısa müddətə 

cavab verilməsi diqqəti cəlb edir. Bu göstərir ki, belə bir təklif Azərbaycan Kommunist (bolşeviklər) Partiyası 

Mərkəzi Komitəsi üçün gözlənilməz olmamışdır. 2) Mətnin siyasi, elmi-tarixi və tekstoloji təhlili də zəruridir. 

Bunların üzərində ləngimədən bir vacib məqama diqqət yetirək. Buradan aydın olur ki, bəzən iddia 

olunduğunun əksinə olaraq, Azərbaycan rəhbərliyi belə bir problemdən heç zaman qaçmamış, əksinə ən yüksək 

səviyyədə onun müzakirəsinə və konkret təkliflərlə çıxış etməyə hazır olmuşdur və s. Məhz belə bir 

əsaslandırılmış mövqe o zaman Moskvanı Azərbaycana təzyiqdən çəkindirmişdi. Bununla belə, Ermənistan 

rəhbərliyi məqsədindən əl çəkməmiş, 1948-1953-cü illərdə azərbaycanlıların Ermənistan SSR-dən - oz ata-baba 

torpaqlarından kütləvi surətdə deportasiyasına nail ola bilmişdi.  

Lakin ermənilər bununla da Dağlıq Qarabağ ilə bağlı separatçılıq fəaliyyətindən əl çəkmədilər. 1960-cı 

illərdə SSRİ-də antitürkiyə kampaniyasının gücləndiyi şəraitdə yenidən bu problemi ortaya atdılar. 1965-ci ildə 

Dağlıq Qarabağın Ermənistana ilhaq edilməsi barədə 45 min nəfərin "imzaladığı" petisiya Moskvaya təqdim 

edilmiş, bunun əsasında Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsi katibliyi Ermənistan və 

Azərbaycana bu barədə məsələ hazırlamağı tapşırmışdı. Erməni separatçıları belə hesab edirlər ki, buna Sovet 

İttifaqı Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsi katibi M.Suslov mane olmuşdur. 1969-cu ildə Heydər Əliyevin 

Azərbaycan rəhbərliyinə gəlməsi ilə onun cəsarətli və qətiyyətli mövqeyi sayəsində ermənilərin separatçılıq 

təşəbbüsləri və bu niyyətlə Mərkəzdə göstərdikləri "fəaliyyət" uzun müddət heç bir nəticə vermədi. SSRİ-nin 

1977-ci il Konstitusiyasının qəbulu zamanı da ermənilər eyni inadla bu problemi ortaya atmağa çalışdılar. Lakin 

bu dəfə də heç nəyə nail ola bilmədilər. H.Əliyevin qətiyyəti sayəsində onun Azərbaycana rəhbərliyi (1969-
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1982) və SSRİ rəhbərlərindən biri olduğu dövrdə (1982-1987) erməni separatçılarının niyyətlərinin 

canlanmasına yol verilmədi.  

1984-cü ildə İrəvanda Z.Balayanın "Oçaq" kitabının çap edilməsi, onun Qarabağın tarixinə və müasir 

dövrünə dair məqsədyönlü təhrifləri, millətçi-separatçı çağırışları ehtirasları yenidən qızışdırdı.126 Bu əhval-

ruhiyyə erməni millətçiləri tərəfindən əhatə olunmuş M.S.Qorbaçovun elan etdiyi "aşkarlıq və yenidənqurma" 

şəraitində sovet rəhbərliyində (M.S.Qorbaçovun timsalında!) böyük dəstək qazandı və yeni mərhələyə qədəm 

qoydu. Moskvadan hərtərəfli dəstək alan erməni separatçıları və terrorçuları tərəfindən idarə olunan Dağlıq 

Qarabağ 1920-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə olduğu kimi, yenə də Azərbaycan xalqına qarşı 

xəyanət yolunu tutdu.  

 

Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti və Qarabağın aran (düzən) hissəsinin inkişafına  

ümumi bir baxış 

Özünün bütün əvvəlki tarixi dövrlərində Qarabağ Azərbaycanın vahid təbii - coğrafi regionu kimi iqtisadi 

və siyasi inkişafına, oxşar adət-ənənələrinə, həyat tərzinə və məişətinə görə bir-birini tamamlayan tarixi vilayət 

olmuşdur. Lakin Qarabağın Dağlıq hissəsinə - Dağlıq Qarabağa muxtariyyət verilməsi ilə vəziyyətdə köklü 

dəyişiklik əmələ gəldi.  

Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti onun üçün yaradılmış müstəsna şərait nəticəsində inkişaf etmiş aqrar-

sənaye bölgəsinə, Qarabağın azərbaycanlılar yaşayan aran rayonları və digər rayonlar isə onun xammal bazasına 

çevrilməyə başladı. Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti ətrafındakı azərbaycanlılar yaşayan rayonlar, əsasən, 

pambıq istehsalı ilə məşğul olmağa istiqamətləndirildi, emaledici sənaye sahələrinin inkişafı geri qalmağa 

başladı. Bütün bunlar Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində həyat səviyyəsinin Qarabağın digər rayonlarına 

nisbətən sürətlə yüksəlməsinə səbəb oldu. Kurort-istirahət mərkəzlərinin Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində 

yerləşməsi də aran rayonların əhalisinin yay dövründə buraya yönəlməsinə səbəb oldu və Dağlıq Qarabağın 

iqtisadiyyatını daha da inkişaf etdirdi. Bu da külli miqdarda vəsaitin Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti büdcəsinə 

daxil olmasına gətirib çıxarırdı. Bütün regionda yeganə ali məktəb - Pedaqoji İnstitut da Dağlıq Qarabağ Muxtar 

Vilayətinin mərkəzi Stepanakertdə idi.  

Tarixi Qarabağın başqa rayonlarından fərqli olaraq, Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin əldə etdiyi iqtisadi 

üstünlük muxtar vilayət statusunun siyasi üstünlüyünün artması ilə də müşayiət olunurdu. Azərbaycanlı - 

müsəlman əhalinin yaşadığı aran rayonları əsasən xristian-ermənilərin yaşadığı Dağlıq Qarabağ Muxtar 

Vilayətinə nisbətən sovet rejiminin təzyiqlərinə, ayrı-seçkiliyə daha çox məruz qalırdı.  

Bütün bunlar Moskvadan və Ermənistan SSR-dən kömək alan Dağlıq Qarabağ ermənilərinin etnik 

eqoizmini artırır, azərbaycanlılara qarşı açıq həqarət mühiti yaradırdı. Beləliklə, 1905-1906 və 1918-1920-ci 

illərdə olduğu kimi, xüsusi mərkəzlərdən idarə edilən ermənilər daha yaxşı təşkil olunurdu. Əlaltdan ermənilərin 

sürətlə silahlandırılması da həyata keçirilirdi. Bu amillər başqa şərtlərlə birlikdə, sonralar Dağlıq Qarabağ 

Muxtar Vilayəti ətrafındakı digər rayonların Ermənistanın hərbi qüvvələri və Dağlıq Qarabağın erməni 

separatçı-terrorçuları tərəfindən işğalında həlledici faktorlardan oldu.  

AMEA-nın A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu 
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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) yaxınlığınldakı 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. 
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1988–1989-cu illərdə Azərbaycanlıların 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 cərəyanına verilərək, başları kəsilərək qətlə yetirilmişdir. 
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"Erməni məsələsi" 

 
Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü və işğalçılıq müharibəsinin tarixi kökləri erməni tarixinin bəzi 

məsələlərini nəzərə almağı zəruri edir. Bu təcavüzkarlıq siyasəti erməni tarixinin mahiyyətindədir. Məhz 

buna görə də beynəlxalq və daxili vəziyyətin imkan verdiyi tarixi şərait yaranan kimi ermənilər xəyanətkar 

niyyətlərini reallaşdırmaq üçün bütün vasitələrdən istifadə etmişlər. "Erməni məsələsi" adlandırılan 

məsələnin meydana gəlməsini də təsadüfi hesab etmək olmaz. Bu məsələni Ermənistan-Azərbaycan 

münaqişəsi baxımından yenidən nəzərdən keçirilməsinə ehtiyac vardır. Çünki "Qarabağ məsələsinə" erməni 

məsələsinin bir hissəsi kimi baxılmalıdır. "Erməni məsələsi" isə Şərq məsələsinin bir hissəsidir. XIX əsrin 

axırları - XX əsrin əvvəllərində bu məsələyə bir çox əsərlər həsr olunub. Tarixçi V. Qurko-Kryajinin 1926-cı 

ildə nəşr edilmiş Böyük Sovet Ensiklopediyasında dərc olunan məqaləsi də bu əsərlər sırasına aiddir. O, 

məqalənin sonunda ümidvar olduğunu bildirərək yazırdı: "…erməni mühacirləri arasında ən vicdanlıları 

özlərinin əvvəlki istiqamətlərini dəyişir və keçmişdən əl çəkərək, təqsirlərini boyunlarına alıb Vətənə 

qayıdırlar. Sovet çevrilişindən sonra Daşnaksutyun tam ölümə məhkumdur". Lakin tarixçi aldanmışdı…  

Buna görə də əvvəlcə həmin məqaləni təqdim edirik. Sonrakı mərhələlərdə" erməni məsələsinə" aid 

materialların ümumiləşdirilməsi, yeni fakt və tarixi sənədlər əsasında təhlili nəzərdə tutulur.  

Erməni məsələsi - Şərq məsələsi adlandırılan məsələnin bir hissəsidir və ona iki nöqteyi-nəzərdən 

baxılmalıdır. Zahiri mahiyyət: böyük dövlətlər Türkiyəni daha asanlıqla istismar etməkdən ötrü onun 

mərkəzdənqaçma qüvvələrini gücləndirməyə, beləliklə, ölkəni zəiflətməyə çalışırdılar. Daxili mahiyyət: öz 

burjuaziyasının rəhbərliyi altında ermənilər milli müqəddəratın müstəqil təyin edilməsi uğrunda, elə siyasi-

iqtisadi amillər əldə olunması uğrunda mübarizə aparırdılar ki, bu amillərin təsiri altında burjuaziya sərbəst 

inkişaf edə bilsin.  

Erməni məsələsinin zəmini hələ XVIII əsrdə, Konstantinopolun maliyyə aristokratiyası erməni millətinə 

rəhbərlik etməyə başlayanda yaranmışdı.  

Kiçik Asiya Türkiyəsinin hər yerinə səpələnmiş erməni xalqı öz arasından çox erkən ticarət burjuaziyası 

yetişdirmişdi. Həmin burjuaziya Türkiyənin iqtisadi həyatında böyük rol oynayırdı - hökumətə, əyalət valilərinə 

borc pul verərək mülkiyyət sahibi olurdu və s.  

Eyni zamanda o, ruhanilər vasitəsilə erməni xalqının bütün həyatına rəhbərlik edirdi. Ruhanilər isə çox 

böyük təsir gücünə malik idilər. Konstantinopolu fəth edəndən (1453) sonra türklərin göstərişi ilə yaradılmış 

teokratik erməni icmasının başında duran Konstantinopol patriarxı dövründə Notabllar şurası (maliyyə 

aristokratiyasının nümayəndələrindən ibarət) vardı, erməni xalqının "rəhbəri" əslində bu şura idi.  

Türkiyədə erməni burjuaziyasının inkişafında onun əsasən Suriyada və Livanda, eləcə də Amerikada 

yaşayan erməni tacirləri ilə əlaqəsi və xarici kapitalın axını da məlum rol oynamışdı. Qeyd edilməlidir ki, 

erməni sənətkarlarının (əsnafların) bir sıra silklərə bölünən hədsiz dərəcədə çoxsaylı sinfi də Türkiyənin kustar 

sənayesində yunanlarla birlikdə üstün rol oynayırdı.  

Buna görə də tamamilə aydındır ki, Qərb kapitalizmi Yaxın Şərqə hücuma keçdikcə Qərb dövlətləri məhz 

erməni burjuaziyasında özlərinə dayaq nöqtələri axtarmağa can atırdılar. Axı, həmin burjuaziyanın əsarət 

altında, siyasi cəhətdən tabelik vəziyyətində olması onun iqtisadi fəaliyyətinin inkişafını hədsiz dərəcədə 

məhdudlaşdırırdı - bu səbəbdən də o, Türkiyənin natural təsərrüfatının və daxili qapalılığının dağıdılmasına 

yönəldilən hər cür təşəbbüsləri müdafiə edirdi. Qərb kapitalı Türkiyənin hakim sinfi ilə çox sıx bağlı olan iri 

erməni maliyyə burjuaziyasından yan keçərək öz məqsədləri üçün əvvəlcə ruhanilərdən (erməni-katolik və 

erməni-protestant qurumdan) istifadə etməyə cəhd göstərirdi; bu cəhdlər gözlənilən nəticəni verməyəndə Qərbin 

ticarət kapitalı orta ticarət burjuaziyasından özünün iqtisadi vasitəçisi kimi istifadə etmək qərarına gəldi: onun 

köməyi bu burjuaziyanın güclənməsinə səbəb oldu və milli hərəkatın inkişafına təkan verdi.  

Ziyalılar, xüsusilə Moskvadakı və Tiflisdəki ziyalılar hərəkata tərəfdar çıxdılar. 70-ci illərdə "erməni 

liberalizmi"nin mərkəzlərinə çevrilmiş (Rusiya liberal hərəkatının bilavasitə təsiri altında) bu şəhərlərdə nəinki 

ruslar, eləcə də Türkiyə erməniləri arasında mətbuat vasitəsilə və şifahi yolla "milli özünüdərkin oyanması" və 

hətta döyüşkən millətçilik təbliğatı aparılırdı.  

Orta erməni burjuaziyasının özünütəsdiqə doğru ilk addımları, təbiidir ki, ruhanilərin hökmranlığının 

məhdudlaşdırılmasına doğru yönəldildi: o, şəhər sənətkarlarına arxalanaraq kilsəni, əsas etibarilə 

Konstantinopol patriarxatını dünyəviləşdirmək uğrunda mübarizəyə başladı. Bu mübarizə müvəfəqqiyyətlə 

nəticələndi: patriarxallıqda və kilsə mərkəzlərində yaradılmış "erməni nümayəndəliyi" adlı təşkilatda ruhanilər 

və maliyyə burjuaziyası ilə yanaşı, orta burjuaziya da yer aldı. Maliyyə, ədliyyə və maarif işlərinə həmin 

nümayəndəlik baxırdı.  

Əvvəllər kəndli kütlələri bu milli hərəkatdan kənarda qalırdı…  
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Genişlənən antaqonizmin ikinci səbəbi ondan ibarət idi ki, ermənilərin şəhər burjuaziyası müsəlman 

əhalinin geridə qalan kütlələrinə münasibətdə Türkiyə şəraitində yırtıcı, əsas etibarilə sələmçi xarakter daşıyan 

kapitalın nümayəndəsi kimi çıxış edirdi.  

Beləliklə, sırf iqtisadi zəmində kəskinləşən Erməni məsələsi "böyük dövlətlərin" - Rusiyanın və İngiltərənin 

faciəli müdaxiləsi nəticəsində daha da mürəkkəbləşdi. Rusiya ticarət-sənaye kapitalının Qara dənizi, Bosforu və 

Dardaneli zəbt etmək səyi "xristianları müsəlman Türkiyəsinin zülmündən xilas etmək uğrunda mübarizə" 

şuraları ilə pərdələnirdi; milli-siyasi müqəddəratı müstəqil təyin etmək məqsədi ilə bu şüarlardan istifadə 

edəcəyinə ümid bəsləyən erməni burjuaziyasının əksəriyyəti nəinki özü Rusiya istiqamətini götürdü, üstəlik, 

Türkiyə Ermənistanı erməniləri arasında həmin istiqamətdə təşviqat aparmağa başladı. Bu mövqe Türkiyə 

hökumətinin erməni burjuaziyasına münasibətini kəskin şəkildə dəyişdi, halbuki 1877-ci il müharibəsinədək 

hökumət erməni burjuaziyasını nəinki təqib eləmirdi, əksinə, hətta adlı-sanlı ermənilərin böyük dövlət vəzifələri 

tutmalarına şərait yaradırdı. Türkiyə ilə sülh şərtlərinin müzakirəsi zamanı Rusiya ermənilərinin Qafqaz canişini 

böyük knyaz Mixail Nikolayeviçə məktub göndərməsi və patriarx Nerses başda olmaqla Türkiyə ermənilərinin 

rəsmi müraciət etməsi - onların Rusiyadan kömək istəməsi bu münasibətləri daha da kəskinləşdirdi. Rusiya 

həmin müraciətdən istifadə edərək San-Stefaniya ilkin sülh müqaviləsinə 16-cı paraqraf saldı. Bu paraqrafa görə 

Türkiyə erməni vilayətlərində dərhal lazımi islahatlar keçirməli idi, həmin iş görülənədək rus qoşunları Asiya 

Türkiyəsində işğal etdikləri torpaqları öz əllərində saxlamaqda davam edirdilər.  

Çar Rusiyasının "özlərini onun himayədarlığına vermiş ermənilərin yaşadığı dağlıq ərazilərə möhkəm 

qədəm basmaq" cəhdi Yaxın Şərqdəki əsas rəqibi - İngiltərə tərəfindən qətiyyətlə dəf edildi. Berlin Konqresində 

İngiltərə göstərilən 16-cı paraqrafın yeni maddə (Berlin Traktatının 61-ci maddəsi) ilə əvəz edilməsinə nail oldu. 

Bu maddə Türkiyə hökumətinin erməni əyalətlərində lazımi islahatlar keçirməyə borclu olduğunu təsdiq edirdi, 

lakin həmin islahatların keçirilməsi üzərində nəzarəti təklikdə Rusiyaya yox, Berlin Konqresinin iştirakçısı olan 

altı böyük dövlətdən ibarət "birliyə" verirdi.  

Berlin Konqresinin qərarları erməni burjuaziyasının rəhbər dairələrində milli erməni dövlətinin yaradılması 

uğrunda mübarizədə kömək göstəriləcəyinə ümid doğurdu - həm də təkcə Rusiya tərəfindən deyil, bütün böyük 

dövlətlər tərəfindən. Bu xam xəyal ermənilərə "dənizdən dənizədək" (Qara dənizdən Aralıq dənizinədək) 

"Böyük Ermənistan" boyun olmuş İngiltərə diplomatiyası tərəfindən möhkəm qızışdırılırdı. Lakin istiqamətin 

dəyişməsi ermənilərin ancaq tam təcrid edilməsi ilə nəticələndi - onların beynəlxalq vəziyyəti mənasında. Onlar 

Rusiyadan özləri imtina etmişdilər. İngiltərəyə həmin mərhələdə yalnız o lazım idi ki, Rusiyaya özünün Yaxın 

Şərq siyasətində ermənilərdən istifadə etməyə imkan verməsin. İngiltərənin Türkiyədəki öz siyasətində isə bu 

zaman ermənilər lazım deyildi: həmin siyasətin növbəti vəzifələrini Türkiyə ilə gizli müqavilə həll etmişdi. 

Müqaviləyə əsasən İngiltərə Türkiyəni Rusiyadan qorumaq öhdəliyi müqabilində Kipr adasını aldı…  

Böyük dövlətlərdən kömək almaq üçün ümidini itirən… erməni burjuaziyası… silahlı mübarizəyə keçdi. 

Rusiya Zaqafqaziyasında məskən salan millətçi Qnçak və Daşnaksütyun partiyaları yaradıldı və onlar Türkiyəyə 

təbliğatçılar və təşviqatçılar göndərdilər, üsyançı dəstələri təşkil etdilər. Bu dəstələrin çıxışlarından məqsəd real 

döyüş qələbələri deyildi (Türkiyə hökuməti ilə mübarizədə qalib gəlmək üçün ermənilərin qüvvəsi açıq-aydın 

çatışmırdı), daha çox böyük dövlətlərin diqqətini Ermənistan hadisələrinə cəlb etməyə çalışırdılar ki, onlar 

müdaxiləyə və Berlin traktatının 61-ci maddəsində göstərilən öhdəlikləri yerinə yetirməyə cəlb olunsunlar - 

Türkiyə də, Qərbi Avropa dövlətləri də həmin maddəni eyni dərəcədə unutmuşdular. Göstərilən partiyaların 

xaricdəki komitələri Qərbi Avropada bu istiqamətdə güclü iş aparırdılar. 1890-cı illərin axırlarına yaxın Qaçaq 

meydandan çıxdı və ermənilərin yeganə rəhbər siyasi təşkilatı Daşnaksutyun oldu.  

Təbiidir ki, üsyan mübarizəsi yerlərdə vəziyyəti daha da kəskinləşdirdi... Misiri işğal edəndən sonra 

ingilislərin Nil vadisinin işğalını leqallaşdırmaq haqqında Sultan Əbdülhəmidlə müqavilə bağlamaq niyyəti boşa 

çıxan İngiltərə erməniləri "yadına saldı" və onlardan Sultanı hədələmək üçün istifadə etməyə cəhd göstərdi….  

İngiltərənin ermənilərə "ani" marağı sönüb getmişdi; üstəlik o, rus hökumətinin "hər hansı bir dövlət 

tərəfindən müstəqil çıxışa yol verməyəcəyini" bildirən Rusiya ilə bağlı idi. Rusiyaya gəlincə isə o, həmin dövrdə 

Zaqafqaziyada ruslaşdırma siyasəti yeridirdi və "Asiyada ermənilərin müstəsna üstünlüklərə malik olacağı ərazi 

yaradılması" ideyasının əleyhinə çıxış edirdi. Bundan başqa Bolqarıstan barəsində niyyəti baş tutmamışdı - 

Bolqarıstan çar Rusiyasının köməyi sayəsində azad edilsə də onun vassalı olmaq istəmirdi. Bunu görən çar 

diplomatiyası knyaz Lobanov-Rostovskinin dili ilə bildirdi ki, o "digər Bolqarıstan" yaradılmasına yol 

verməyəcək. Bağdad yoluna konsessiya almaqla məşğul olan Almaniya isə... Əbdülhəmidin "cinayətkar rəiyyət" 

barəsində yeritdiyi siyasəti bəyəndiyini imperator II Vilhelmin dili ilə açıq bildirirdi.  

1890-cı illərdə erməni millətçi burjuaziyasının təbəqələşməsi rəhbər Daşnaksutyun partiyasını siyasəti 

dəyişdirməyə məcbur etdi - partiya Ümumtürkiyə inqilabi hərəkatında dayaq axtarmağa başladı: gənc türklərlə 
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saziş bağladı; 1907-ci ildə daşnakların təşəbbüsü ilə Osmanlı imperiyasının bütün müxalifətçi partiyalarının 

Parisdə qurultayı keçirildi. Qurultayda dövlət çevrilişi planı işlənib hazırlandı.  

Çevriliş 1908-ci ildə həyata keçirildi, lakin daşnakların gözlədikləri nəticəni vermədi: yeni rejimdə 

ermənilərin vəziyyəti qətiyyən yaxşılaşmadı. Həm də gənc türklər hökuməti təqsirkarları yüngülcə 

cəzalandırmaqla kifayətləndi. Bununla əlaqədar olaraq erməni siyasi dairələri yenə də istiqaməti dəyişdilər və 

özlərini ilkin dayaq bazasına - Rusiyaya üz tutdular. Bu dəfə çar hökuməti məmnuniyyətlə onlara meyl göstərdi. 

Dünya müharibəsi yaxınlaşırdı; Milyukovun ifadəsincə, "Rusiya ilə Türkiyə arasındakı yol ayrıcında məskən 

salmış" ermənilər böyük siyasi əhəmiyyət kəsb etdilər. 1913-cü ildə rus diplomatları mütəşəkkil erməni 

burjuaziyası ilə saziş bağladılar və "məzlum ermənilərin müdafiəsi" uğrunda açıq çıxış edərək şərq 

vilayətlərində islahatlar keçirilməsi tələbini irəli sürdülər. Almaniyanın müdafiə etdiyi Türkiyə hökuməti inadlı 

müqavimətdən sonra 1914-cü ildə (26/1) islahatlar haqqında saziş imzalamağa məcbur oldu. Həmin sazişə görə 

ermənilər dövlətlərin, birinci növbədə Rusiyanın nəzarəti altında idarəetmə, dil, hərbi mükəlləfiyyət və i. a. 

sahələrdə çox geniş muxtariyyət almalı idilər.  

Rusiyanın bu müdaxiləsi saziş imzalanandan azacıq sonra başlanmış dünya müharibəsi zamanı ermənilərin 

vəziyyətini xeyli ağırlaşdırdı, həm də müharibə başlanan kimi daşnaksutyunlar "Böyük Ermənistan" şüarını 

yenidən ortaya atdılar, üstəlik əsas etibarilə Türkiyənin fərari ermənilərindən ibarət könüllü dəstələr yaratmağa 

başladılar…  

1917-ci il fevral inqilabı erməni məsələsinin tarixində yeni dövr açdı. Bir il ərzində Zaqafqaziya Rusiya ilə 

əlaqə saxlamaqda davam edirdi və Petroqraddan direktiv almış Xüsusi Zaqafqaziya Komitəsi tərəfindən idarə 

olunurdu…  

1917-ci ilin oktyabrında daşnakların rəhbərliyi altında erməni milli konqresi toplaşdı. Konqres Ermənistanla 

Rusiyanın digər hissəsinin əlaqəsini təsdiq etdi və Türkiyə Ermənistanının dünya müharibəsi zamanı rus 

qoşunları tərəfindən işğal olunmuş ərazilərinin Rusiyada saxlanılması tələbini irəli sürdü. Konqresdə Tiflisdə 

yerləşən erməni "milli mərkəzi" və 15 üzvdən ibarət Milli şura seçildi…  

Mərkəzi dövlətlərin darmadağın edilməsi erməni burjuaziyası qarşısında yeni və geniş imkanlar açdı: 

müharibədən sonra yaranmış şəraitdə ermənilər qaliblərə təkcə Türkiyə əleyhinə (Kilikiyada) deyil, həm də 

Sovet Rusiyası əleyhinə (Zaqafqaziyada) dayaq kimi çox "lazım idilər". Erməni məsələsi yeni, əvvəlkindən 

daha böyük əhəmiyyət kəsb edirdi. Bununla əlaqədar olaraq "qalib dövlətlər" hər şeydən əvvəl ən təhlükəli 

saydıqları "Sovet" istiqamətində özlərinin müvafiq "erməni bazası"nı yaratmaqdan ötrü tədbirlər gördülər.  

Daşnakların Ermənistan respublikası müttəfiqlərdən Kars vilayətini, İrəvan quberniyasını geri aldı ki, bu da 

Ermənistanın ərazisinin 17.500 ingilis kvadratmilinə, əhalisinin 1.510.000 nəfərə (795.000 nəfər erməni, 

575.000 nəfər müsəlman, 140.000 nəfər digər millət) çatmasına imkan verdi. Daşnaklar bununla 

kifayətlənməyərək, Gürcüstanın tərkibindəki Axalkalaki və Borçalı ərazilərinə və Azərbaycanın tərkibindəki 

Qarabağa, Naxçıvan diyarına, böyük Yelizavetpol quberniyasının cənub hissəsinə yiyələnmək iddiasında 

olduqlarını bildirdilər. Həmin əraziləri zorla ilhaq etmək cəhdləri (ingilislərin Zaqafqaziyanın işğal etdikləri 

dövrdə) Gürcüstanla müharibəyə (dekabr 1918) və Azərbaycanla uzun, qanlı mübarizəyə səbəb oldu. Nəticədə 

mübahisəli rayonların əhalisi 10-30 % azaldı və bir sıra yaşayış məntəqələri sözün əsl mənasında ermənilər 

tərəfindən yerlə-yeksan edildi…  

İngiltərənin Yaxın Şərqdəki vəziyyətini möhkəmləndirən tədbirlər - 1919-cu ildə İranla müqavilə bağlaması 

və Konstantinopolu işğal etməsi (16/ III-1920) onun Erməni məsələsinə marağını tam-kamal soyutdu: 1919-cu 

ilin axırlarında İngilislər Zaqafqaziyanı tərk etdilər və San-Remodakı konfransda (aprel-may-1920) 

Ermənistanın taleyi məsələsi… lazım olmadığı üçün Qərbi Avropa imperialistlərinə - Şimali Amerika 

imperialistlərinə verildi…  

Beləliklə iki "erməni bazası"ndan biri ləğv edildi. Erməni məsələsi Zaqafqaziyada cəmləşdi. "Böyük 

Ermənistan"la bağlı bütün ümidlərinin açıq aydın puça çıxmasına baxmayaraq, daşnaklar burada davakar 

millətçilik siyasəti yeritməkdə davam edirdilər. Sovet sərhədi Ermənistanın şimalı boyu müəyyən ediləndən 

sonra onların vəziyyəti xeyli ağırlaşdı: daşnakların terrorçu rejimindən, saysız-hesabsız talan və müharibələrdən 

təngə gələn, daim aclıq və dilənçilik şəraitində yaşayan Ermənistanın xalq kütlələri kor-təbi surətdə Sovet 

hakimiyyətinə can atırdılar. Bakıda Sovet hakimiyyəti qurulandan cəmi üç gün sonra Ermənistanın bir sıra 

məntəqələrində üsyanlar qalxdı (Aleksandropolda hətta bir neçə saatlığa Sovet hakimiyyəti elan edildi). 

Üsyanlar daşnaklar tərəfindən vəhşicəsinə yatırıldı. Digər tərəfdən, Sovet Rusiyası ilə Ankara arasında 1920-ci 

ildə başlanmış dostluq münasibətləri daşnak Ermənistanı ilə toqquşdurdu, çünki daşnak Ermənistanı adları 

çəkilən dövlətlərin birləşdikləri yolda düşmən qüvvə kimi dururdu.  

Buna görə də daşnaklar Ankara hökumətinin başının Qərbdəki yunan-ingilis cəbhəsində mübarizəyə 

qarışmasından istifadə edib Türkiyə tərəfdən özlərinin təhlükəsizliyini təmin etməyi qərara aldılar, çünki Sovet 
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Rusiyası təcavüzkar əməliyyatlara qətiyyən cəhd göstərmirdi. İrəvan hökuməti Qarabağın, Naxçıvanın və Sovet 

Federasiyasına açıq-aydın meyl edən ərazilərin ona verilməsi təklifi ilə razılaşdı (1920-ci ilin iyununda), eyni 

zamanda daşnak qoşunlarının başçılarına məxfi əmr verdi ki, adları çəkilən ərazilərdə partizan əməliyyatlarına 

başlasınlar. Bu əməliyyatlar 1920-ci ilin sentyabrında başlandı. Eyni zamanda ingilislərdən silah almış 

daşnaklar Kars vilayətini və İrəvan quberniyasının hər yerində müsəlman əhalinin kütləvi qırğınını törətdilər. 

Şuragöl, Şərur-Dərələyəz, Kaqızman, Sürməli, Karakurt, Sarıqamış rayonlarını yandırıb külə döndərdilər: 

"beləliklə özlərinin arxa cəbhəsini təmin edərək" Maku sərdarının köməyinə arxayın olub Otluya və Kaqızmana 

hücuma keçdilər…  

1920-ci ilin dekabrında (Ermənistanda) Sovet hakimiyyəti quruldu. 1921-ci il Rusiya-Türkiyə müqaviləsi 

Aleksandropol müqaviləsini ləğv etdi, Ermənistanla Türkiyə arasındakı sərhədi indiki xətlər şəklində 

müəyyənləşdirdi.  

Həmin andan - erməni xalqının yeni dövlət quruluşu yaranmasından bəri erməni məsələsinin aradan 

qalxdığını hesab etmək olar. Düzdür, Ermənistanın sovetləşməsindən sonra Qərbi Avropa imperialistləri 

Lozanna konfransında erməni məsələsi ilə möhtəkirlik etməyə daha bir cəhd göstərdilər - "Erməni ocağı" 

yaratmaq, "milli azlıqlar"ın müdafiəsi üçün Millətlər Birliyinin nəzarəti altında Konstantinopolda xüsusi orqan 

təsis etmək layihəsi irəli sürüldü; lakin bu, yalnız və yalnız Türkiyə nümayəndə heyətinin Mosul məsələsində 

güzəştə getməyə məcbur etmək məqsədi güddüyü üçün lazımi güzəştlər edilən kimi, layihə aradan götürüldü…  

Ermənilərə yeganə real köməyi Sovet Rusiyası göstərdi. 1923-cü ilin yanvarın 27-də Çiçerin yoldaş 

Lozanna konfransına bildirdi ki, Rusiya və Ukrayna hökumətləri xaricdəki erməni qaçqınların böyük bir 

hissəsini öz ərazilərində yerləşdirmək niyyətindədir. Bu zaman Çiçerin yoldaş tamamilə haqlı olaraq göstərdi ki, 

Sovet nümayəndə heyəti Erməni məsələsinin müzakirəsində iştirak etməkdən uzaqlaşdırıldığına görə həmin 

məsələ lazımi şəkildə həll oluna bilməzdi. Çiçerin yoldaşın məktubu xaricdəki erməni dairəlilərində hədsiz 

dərəcədə güclü əks-səda doğurdu: bir sıra xeyriyyə cəmiyyətləri, partiyalar sovet hökumətinə minnətdarlıqlarını 

bildirdilər, həmçinin Rusiyanın təklifinin həyata keçirilməsinə dair planları haqqında məlumat verdilər.  

"Böyük Ermənistan" proqramının tamamilə, həmişəlik süquta uğraması, indi Sovet Ermənistanında aparılan 

çox böyük təsərrüfat və mədəniyyət işləri "diaspor"dakı erməni siyasi partiyaları arasında qəti dönüş yaratdı. 

Erməni burjuaziyası və ziyalıları partiyası - liberal demokratlar (ramkavarlar) indi Sovet Ermənistanına 

mehriban münasibət bəsləyirlər. Onların Ermənistana göndərdikləri "kəşfiyyatçılar" Sovet hakimiyyətinin dinc 

quruculuq işləri ilə tanış olmuş, nəticədə ramkavarların mətbuatında Sovet ölkəsinə böyük rəğbətlə yazılan 

materiallar verilmişdir. Hətta millətçi Qaçaq partiyası da bu cür mövqe tutmuşdur.  

Əvvəlki kimi Sovet Ermənistanına hədsiz nifrət bəsləyən yeganə partiya Daşnaksutyundur. O, yenə də 

silahlı müdaxiləni, ölkənin daxilində partizan müharibəsi aparmağı və üsyan qaldırmağı təbliğ edir, halbuki bu 

istiqamətdə göstərilən son cəhd yəni 1921-ci ilin fevralında Vratsyanın əksinqilabi çevrilişi tam uğursuzluqla 

nəticələnmiş, ölkədə qısa, lakin qanlı vətəndaş müharibəsi doğurmuşdu. İndi Daşnaksutyun partiyası mənəvi 

cəhətdən çürüməkdədir, hətta mühacir kütlələr arasında nüfuzunu itirir - hazırda qaçqınların Sovet 

Ermənistanına köçürülməsi üçün Avropada və Amerikada yığılan (əsas etibarilə daşnaksakanların Qırmızı Xaç 

Cəmiyyəti tərəfindən) vəsaiti mənimsəmək hesabına dolanır. Yeri gəlmişkən erməni mühacirləri arasında ən 

vicdanlıları özlərinin əvvəlki istiqamətini dəyişir və keçmişdən əl çəkərək, təqsirlərini boyunlarına alıb Vətənə 

qayıdırlar.  

Sovet çevrilişindən sonra Daşnaksutyun şübhəsiz tam ölümə məhkumdur və bu ölümlə Erməni məsələsinin 

tarixində yeni səhifə açılır.  

V.QURKO - KRYAJİN 

1926-cı ildə Moskvada "Böyük Sovet Ensiklopediyası" 

səhmdarlar cəmiyyətinin buraxdığı Böyük Sovet 

Ensiklopediyasından tərcümə edilmişdir. 
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Ermənilərin Qarabağa köçürülməsi 
 

Rusiyanın himayəsi altında erməni dövlətinin yaradılması, həmçinin ermənilərin İran və Türkiyədən 

Rusiyanın işğal etdiyi torpaqlara köçürülməsi təsadüfi hadisə olmayıb, erməni-rus münasibətlərinin 

qanunauyğun nəticəsi idi ki, bu münasibətlərin əsasını rus və erməni tarixi ədəbiyyatında təbliğ edildiyi kimi, 

yalnız ticarət əlaqələri deyil, başlıca olaraq Şərqin müsəlman dövlətlərinə, xüsusilə Türkiyəyə, XVIII əsrdən 

etibarən isə həm də Azərbaycana qarşı düşmənçilik münasibəti təşkil edirdi.  

XV əsrin sonuna aid "Mən Çariçanı gördüm" adlı, müəllifi bəlli olmayan erməni poemasına diqqət edək. 

Poemada Rusiya çarı III İvanla (1462-1505) Bizans şahzadə xanımı Sofiya Poleoloğun toyu təsvir olunur. O, III 

İvanın təklif etdiyi hədiyyələrdən imtina edərək İstanbulun tutulmasını tələb edir, III İvan isə Qüdsü azad 

edəcəyini və Eçmiədzinədək gedəcəyini bildirir.  

Poemanın ideyasının "Moskva - üçüncü Roma" nəzəriyyəsinə uyğun olduğunu aydın görürük. (Moskvanın 

üçüncü Roma olması haqqında baxış 1453-cü ildə İstanbulun süqutundan sonra yaranmağa başlamış, XVI 

yüzilliyin əvvəllərində Yelizar monastırının abidi Filofey tərəfindən bitkin nəzəriyyəyə çevrilmişdir. Xristian 

dövlətlərinin Türkiyəyə qarşı ittifaqı xüsusilə, "ikinci Roma imperiyası" adlandılıran Bizansın mülkiyyət və 

hüquqlarının varisinin Rusiya olması və başqa məsələlər bu nəzəriyyənin əsasını təşkil edir). Bu poemanın 

ideyası yalnız poetik istək olmaqla qalmamışdı. Onun həyata keçirilməsi üçün erməni-rus hərbi siyasi ittifaqının 

əsaslandırılması və yaradılması sahəsində də addımlar atıldı.  

Erməni-rus münasibətləri Rusiyanın Kazan (1552) və Həştərxanın (1556) işğalı, Türkiyə müharibələri ilə 

(1635-1639,1711,1768-1774, 1787-1791 və başqaları) genişlənir, onun Xəzər sahili torpaqları istila etmək 

cəhətləri ilə daha da möhkəmlənir. Bu hadisələrin gedişi zamanı ermənilərin Rusiyaya köçürülməsi və burada 

erməni koloniyaları yaradılması başlanır.  

Bu işdə I Pyotrun erməni xalqına dövlət fərmanı (1724-cü il 10 oktyabr) böyük rol oynadı. Həmin fərmana 

görə Rusiyanın işğal etdiyi torpaqlara ermənilərin köçürülməsi və məskən salmaları üçün yerlər ayrılmasına 

razılıq verilirdi.  

I Pyotrun bu siyasi xətti onun varisləri tərəfindən sonrakı bir əsr ərzində davam etdirildi. 1804-1813-cü illər 

Rus-İran müharibəsində Rusiyanın qələbəsi və Azərbaycanı parçalayan "Gülüstan müqaviləsi" ermənilərin 

köçürülməsi və birləşdirilməsini bir daha qəti şəkildə irəli sürdü. 1826-1828-ci illər Rus-İran müharibəsinin 

gedişində İrəvan tutulduqdan sonra bu plan həyata keçirilməyə başladı. Erməni katolikosu Nerses Aştaraketsi 

köçürmə haqqında layihə hazırladı. A.S.Qriboyedov da bu planın hazırlanması və həyata keçirilməsində böyük 

rol oynadı.  

Nerses 1827-ci ilin noyabrında ermənilərin köçürülməsinə rəhbərlik etmək üçün Peterburqdan dəvət edilmiş 

və bu zaman Təbrizdə olan Yegiazar Lazaryana yazırdı:  

"İndi mən bizim erməni millətinin sədaqətli müdafiəçisi cənab A.S.Qriboyedovdan əsir xristianlar haqqında 

mənim xahişimi unutmamasını və onları olduğu hər yerdə rus ağalığının qüdrətli bayrağı altına qəbul edilməsini 

rica etdim… Mən həmçinin İranda olan bütün ermənilər haqqında zat-alidən (Paskeviçdən - K.Ş.) xahiş etdim 

və indi mən cənaba (Qriboyedova - K.Ş.) yazıram, cənabınızdan da rica edirəm: İvan Fyodoroviç Paskoviçi 

lütfən sövq edəsiniz ki, barışıq zamanı İranın hakimiyyəti altında olan şəhər və kəndlərdə yaşayan ermənilərin 

Böyük Rusiya imperiyası himayəsi altında azad surətdə öz vətəni Ermənistana qayıtmaq haqqında maddəni 

müqaviləyə daxil etməyi unutmasın".  

1828-ci il fevralın 10-da imzalanmış "Türkmənçay müqaviləsi"nin XV maddəsi ermənilərin köçürülməsini 

nəzərdə tuturdu.  

XV maddədən: "Şah həzrətləri… Azərbaycan adlanan vilayətin bütün əhalisinə və məmurlarına büsbütün və 

tam bağışlanma əta edir… Bundan başqa o məmur və sakinlərə bu gündən başlayaraq öz ailəsi ilə birlikdə İran 

vilayətindən Rusiyaya sərbəst keçmək, hökumət və yerli rəisliyin heç bir maneçiliyi olmadan onların satlıq 

malına və ya əmlakına və əşyalarına hər hansı gömrük və vergi qoyulmadan tərpənən mülkiyyətini aparmaq və 

satmaq üçün bir il vaxt verilir. Tərpənməyən mülkə gəldikdə isə onun satılması və ya onun haqqında könüllü 

sərəncam üçün beş illik müddət müəyyən edilir".  

Ermənilərin köçürülməsini təşkil etmək üçün İrəvan və Naxçıvanda köçürmə komitələri yaradıldı. 

Köçkünlərə mühüm imtiyazlar verildi: onlar 6 il müddətində vergi və mükəlləfiyyətlərdən azad edildi, onlara 

İrandan alınan təzminat hesabına vəsait verildi və i. a.  

Müəyyən hazırlıq tədbirləri həyata keçirildikdən sonra köçürmə başladı. İrandan köçürülən ermənilərin sayı 

40-50 min nəfər təşkil edirdi. 1828-1829-cu il rus-türk müharibəsinin gedişində və müharibədən sonra 

Türkiyədən də 90 min erməni köçürüldü. İran, Türkiyə və digər Şərq ölkələrində ermənilərin Rusiyaya 

köçürülməsi bütün sonrakı dövr ərzində davam etdirildi.  
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Köçürmənin əsas istiqaməti Zaqafqaziya idi.  

N.İ.Şavrov 1911-ci ildə yazırdı: "Hazırda Zaqafqaziyada yaşayan 1 milyon 300 min erməninin 1 milyondan 

çoxu diyarın yerli əhalisinə məxsus deyil və bizim tərəfimizdən köçürülmüşdür".  

Ermənilər Zaqafqaziyaya köçürülərkən onların harada yerləşdirilməsinə xüsusi diqqət verilirdi.  

A.S.Qriboyedov yazırdı: rus ordusunun tutduğu rayonlardan - Təbriz, Xoy, Salmas, Marağadan bütün 

erməniləri Naxçıvan, İrəvan və Qarabağ vilayətlərinə köçürmək lazımdır.  

Qriboyedovun bu tövsiyəsi layiqincə yerinə yetirildi.  

Şavrov yazırdı: "Ermənilər erməni əhalisinin cüzi miqdarda olduğu Yelizavetpol (Gəncə - K.Ş.) və İrəvan 

quberniyalarının ən yaxşı xəzinə torpaqlarında yerləşdirildi… Yelizavetpol quberniyasının dağlıq hissəsi 

(Dağlıq Qarabağ-K.Ş.) və Göyçə gölünün sahilləri bu ermənilərlə məskunlaşmışdır".  

Beləliklə, ermənilərin köçürülməsi ilə adları çəkilən ərazilərin etnik tərkibi dəyişdirilməyə başladı.  

1823-cü il məlumatına görə Qarabağ vilayətinin (keçmiş Qarabağ xanlığının ərazisi -K.Ş.) 20 minə yaxın 

ailəsindən cəmi 1, 5 minini erməni ailəsi təşkil edirdi.  

Köçürmədən sonra əhalinin etnik tərkibi kəskin şəkildə dəyişir.  

1832-ci ildə azərbaycanlılar Qarabağ əhalisinin 64,8 %, ermənilər isə 34,8% təşkil etdi.  

Bu siyasət məqsədyönlü şəkildə davam etdirilməyə başladı.  

XIX əsrin 80-ci illərində Şuşa qəzasında əhalinin milli tərkibində azərbaycanlılar 41,5% ermənilər isə 

58,2% oldu. Rusiyada əhalinin 1897-ci il siyahıya alınmasına görə bu rəqəmlər 45 və 53%, 1917-ci ildə isə 40,2 

və 52,3% olmuşdu. 1918-1920-ci illərdə Ermənistan Respublikasının törətdikləri azərbaycanlı qırğınları 

Qarabağı da əhatə etmişdi.  

1923-cü ildə Dağlıq Qarabağ Muxtar Respublikasını təşkil edərkən tarixi ədalətsizliyə yol verildi, 

Qarabağın dağlıq və aran hissəsi süni şəkildə bir-birindən ayrıldı, erməni əhalisinin konsolidasiyası üçün 

əlverişli şərait yaradıldı, azərbaycanlıların demoqrafik mövqeyinə ciddi zərbə vuruldu.  

1926, 1959, 1970, 1979-cu illərdə keçirilmiş siyahıya almalara görə DQMV-nin azərbaycanlı və erməni 

əhalisi müvafiq olaraq 10,1 və 89,1%; 13,8 və 84,4%; 18,1 və 80,5%; 23,0 və 75,9% olmuşdur.  

Dağlıq Qarabağ erməniləri 1978-ci ildə köçürülmələrinin 150 illiyini qeyd etmiş, bu münasibətlə Mardakert 

– Ağdərə rayonunun Marağaşen - Leninavan kəndində xüsusi abidə qoymuşdular. Ermənilərin köçürüldüyü 

qeyd edildiyi kimi həm Rusiyanın, həm də Ermənistanın siyasi mənafeləri ilə bağlı olmuşdur. Minlərlə erməni 

hər iki dövlətin bu fitnəkar siyasətinin düşünülmüş qurbanı olmuşdur. İqtisadi mənafe ilə bağlı olan məsələlərdə 

çox pərgar olan ermənilər bu siyasi oyunların acınacaqlı nəticələrindən dərs ala bilməmiş, Rusiya və Ermənistan 

liderlərinin onlar üçün müəyyən etdiyi fitnə və xəyanət rolunu həmişə canla-başla və amansızlıqla yerinə 

yetirmiş, hər dəfə də bu əməllərin qanunauyğun nəticəsi kimi milli məğlubiyyət və faciəyə düçar olmuşlar. Bu 

fitnəkarlığın başlıca obyekti olan Türkiyə və Azərbaycan müəyyən çətinliklərə baxmayaraq həmişə bu 

imtahandan uğurla çıxmışdır.  

AMEA-nın A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu 
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Münaqişənin başlanması 

 
Ermənilərin Azərbaycan torpaqlarına, o cümlədən Dağlıq Qarabağa qarşı iddiaları onların "Böyük 

Ermənistan" yaratmağa yönəlmiş strateji planlarının tərkib hissəsidir. Ona görə də ermənilər, "ənənələrinə" 

sadiq qalaraq, həmişə əlverişli şərait yaranan kimi bu planın reallaşdırılması uğrunda mübarizəyə başlamışlar. 

SSRİ-də 1985-ci ildə ermənipərəst M.S.Qorbaçovun hakimiyyətə gəlməsilə erməni separatçıları növbəti dəfə 

yenidən fəallaşdılar.  

Bu dəfə sovet rəhbərliyinin silahlı erməni separatçılarını-terrorçularını himayə və müdafiə etdikləri daha tez 

aşkara çıxdı. Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti ilə bağlı məxfi planı həyata keçirmək üçün M.S.Qorbaçov, ilk 

addım olaraq, onun qarşısında ən qüdrətli maneə olan Heydər Əliyevi Siyasi Bürodan uzaqlaşdırdı. Bundan az 

sonra, 1987-ci ilin noyabrında Qorbaçovun komandasına daxil olan erməni akademik A.Aqanbekyan Parisdə 

Dağlıq Qarabağ barədə sovet rəhbərliyinə təklif verdiyini, yenidənqurma və demokratiya şəraitində bu 

problemin həllini tapacağına ümid etdiyini bildirdi. Əvvəllər gizli fəaliyyət göstərən erməni "Qarabağ 

Komitəsi", onun Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətindəki separatçı-terrorçu təşkilatı "Krunk" (Durna) açıq işə 

keçdi, "Miatsum" (Birləşmə) hərəkatı formalaşdırıldı. Bu hərəkat Ermənistan, Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti, 

Moskva rəhbərliyi, SSRİ və dünya ermənilərinin potensialına arxalanırdı. Hadisələr 1988-ci ilin fevralından 

daha aqressiv məcraya yönəldi. Fevral günlərində İrəvanda və Stepanakertdə separatçılar və erməni 

millətçilərinin mitinqlər dalğası başladı. Fevralın 20-də Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti Sovetinin sessiyası 

vilayətin statusuna baxılması haqqında Azərbaycan SSR Ali Sovetinə müraciət etdi.  

Bu fakt ermənilərin 1945-ci ilin noyabrı ilə müqayisədə taktikanı dəyişdirdiklərini göstərirdi. Onlar II 

Dünya müharibəsindən ötən dövr ərzində apardıqları intensiv təbliğat sayəsində və xarici ölkələrdəki güclü 

erməni diasporunun köməyi ilə dünya ictimaiyyətində Dağlıq Qarabağ barədə yanlış rəy yarada bilmişdilər. Ona 

görə bu dəfə iddialarını bağlı qapılar arxasından meydanlara çıxarmaq yolunu tutdular. Azərbaycanın o zamankı 

rəhbərliyi və geniş ictimaiyyəti isə erməni separatçılarının və onların müdafiəçilərinin yeni taktikası qarşısında 

hazırlıqsız idi. Fevralın 24-də Əsgəran rayonunda erməni separatçıları-terrorçuları tərəfindən iki azərbaycanlı 

gəncin qətlə yetirilməsi, 19 nəfərin yaralanması da ermənilərin planlarına qarşı düşünülmüş siyasi xətt 

hazırlanması ilə nəticələnmədi. Fevralın sonlarında artıq Azərbaycanın böyük sənaye şəhəri olan Sumqayıtda 

ermənil xüsusi xidmət orqanları və SSRİ Dövlət Təhlükəsizlik orqanlarının iştirakı ilə əvvəlcədən hazırlanmış 

qəsdlər törədildi. Çox keçmədən Sumqayıt hadisələrinin nə üçün törədildiyi aydın oldu. Əvvəlcədən 

planlaşdırıldığı kimi, bu hadisədən dərhal Ermənistanda yaşayan azərbaycanlılara qarşı və Dağlıq Qarabağ 

Muxtar Vilayətinin Azərbaycan SSR tərkibindən qoparılıb çıxarılması üçün istifadə edildi. "Martın 10-da 

İrəvandan cənubda azərbaycanlılara məxsus Mehmandar kəndinin 4 sakini qətlə yetirildi. Martın 25-də Ararat 

rayonunun azərbaycanlı kəndlərində 100-dən çox ev talan edilib yandırıldı, əhalisi qovuldu. Mayın ortalarında 

İrəvan yaxınlığındakı Azərbaycan kəndlərinə yenidən basqın edildi…." Tarixdə azərbaycanlılara qarşı dəfələrlə 

təkrar olunmuş erməni vəhşilikləri və soyqırımları yenidən tüğyan etməyə başladı.  

Separatçı-terrorçu erməni vəhşiliklərinin baş alıb getdiyi bu dövrdə Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası 

Mərkəzi Komitəsi və Sovet hökumətinin vəziyyətin real qiymətləndirilməsində maraqlı olmaması da aydın 

şəkildə üzə çıxdı. "1988-1995-ci illərdə Azərbaycan SSR-in Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin sosial-iqtisadi 

inkişafını sürətləndirmək tədbirləri haqqında" 1988-ci il 24 mart tarixli qərar bilərəkdən məsələnin separatçılıq 

aktı olmasını ört-basdır etməyə yönəlmişdi. Belə bir dəstək erməni separatçılarını daha da ruhlandırdı və onların 

təcavüzkarlığını daha da artırdı. Moskva qarşısında mütilik nümayiş etdirən Ə.Vəzirov başda olmaqla 

Azərbaycan rəhbərliyi öz xalqına xəyanət, təcavüzkara isə güzəşt mövqeyi tuturdu. Nəhayət, Moskva Dağlıq 

Qarabağ Muxtar Vilayətini Azərbaycan SSR-in tərkibindən çıxartmaq istiqamətində daha bir addım atdı: SSRİ 

Ali Soveti Rəyasət Heyəti 1989-cu il yanvarın 12-də "Azərbaycan SSR-in Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində 

xüsusi idarəçilik formasının tətbiqi haqqında" qərar qəbul etdi. Məqsəd aydın idi: Dağlıq Qarabağ Muxtar 

Vilayətində yaradılmış Xüsusi İdarə Komitəsi Muxtar Vilayətin Azərbaycandan alınıb Ermənistana verilməsini 

təmin etməli idi. Lakin bunu başa düşən Azərbaycan xalqının demokratik mübarizəsi nəticəsində noyabrın 28-

də Xüsusi İdarə Komitəsi ləğv edildi. Ancaq bunun əvəzində yeni bir qurum - Təşkilat Komitəsi yaradıldı. 

Ermənistan SSR bu vəziyyətdən istifadə edərək dekabrın 1-də Dağlıq Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsi 

haqqında antikonstitusion qərar qəbul etdi. Bu Ermənistan tərəfindən Azərbaycan SSR-in ərazi bütövlüyünə 

qarşı açıq hüquqi müdaxilə aktı idi. Moskva, gözlənildiyi kimi, bu kobud müdaxilə faktına da göz yumdu. 

Bununla vəziyyət daha da kəskinləşdi. Bu dəfə Qorbaçov başda olmaqla SSRİ rəhbərliyi Azərbaycana qarşı 

daha dəhşətli bir cinayətə əl atdı. Əsas hədəf kimi Bakı seçildi. Sovet dövləti öz vətəndaşları qarşısındakı 

konstitusiya öhdəliyini pozaraq ən müasir texnika və silahlarla silahlanmış iri qoşun kontingenti yeritməklə 

1990-cı il yanvarın 19-dan 20-nə keçən gecə Bakıda qanlı qırğın törətdi. Bakı qırğınında canlı qüvvə kimi 
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erməni əsgər və zabitlərindən də geniş istifadə olundu. Lakin 20 Yanvar qırğını Azərbaycan xalqının iradəsini 

qıra bilmədi, əksinə respublikanın istiqlaliyyəti və ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizəni daha da gücləndirdi. 20 

Yanvar qırğınının səri günü Moskvadakı Azərbaycan nümayəndəliyinə gəlib sovet rəhbərliyinin cinayət 

əməllərini qətiyyətlə ifşa edən Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının bu ədalətli mübarizəsinin - Qurtuluş 

savaşının önünə keçdi. 1991-ci il avqustun 30-da Azərbaycan SSR Ali Soveti dövlət müstəqilliyinin bərpa 

edilməsi haqqında bəyanat qəbul etdi, oktyabrın 18-də isə dövlət müstəqilliyi haqqında Konstitusiya aktı qəbul 

olundu. Dağlıq Qarabağın erməni separatçıları da yaranmış vəziyyətdən istifadə edərək siyasi təşkilatlanmanı 

davam etdirirdilər. Onlar 1991-ci ilin sentyabrında "Dağlıq Qarabağ Respublikası" adlanan oyuncaq qurumun 

yaradıldığını elan etmişdilər. Azərbaycan Respublikası həmin qurumu tanımaqdan imtina etmiş, noyabr ayının 

26-da isə Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin statusu ləğv olunmuşdu.  

1991-ci ilin sonlarında SSRİ-nin dağılması ilə keçmiş sovet məkanında yeni geosiyasi şərait yarandı. 

Ermənistan, faktiki olaraq, Azərbaycana qarşı açıq və ədalətsiz müharibəyə başladı. Ermənistanın hərbi 

birləşmələri Azərbaycanın sərhədlərini pozub Qarabağa daxil oldular və Dağlıq Qarabağın erməni separatçıları-

terrorçuları ilə birləşərək Azərbaycan torpaqlarının işğalına başladılar.  

AMEA-nın A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu 
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Azərbaycana qarşı elan olunmamış müharibə 

 
1988-ci il fevral hadisələrindən sonra Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin separatçı-terrorçu qruplaşmaları 

və Ermənistan silahlı qüvvələri Dağlıq Qarabağın ələ keçirilməsi uğrunda hərbi əməliyyatlara başladılar. SSRİ 

Silahlı Qüvvələrinin Ermənistan və Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində yerləşən hissələri də onlara qoşuldular. 

Aydındır ki, Moskvanın razılığı olmadan Rusiya hərbi qüvvələri bu addımı ata bilməzdilər! Bununla, 1917-ci 

ilin fevralında çar hökumətinin yıxılması nəticəsində meydana gələn tarixi şəraitə bənzər vəziyyət SSRİ-nin 

dağılmasından sonra, yenidən təkrar olundu. Sovet ordusu sıralarında qulluq edən erməni zabitləri və keçmiş 

sovet hərbi hissələri azərbaycanlılara qarşı birləşdilər və vahid cəbhədə hərbi əməliyyata başladılar. 

(Azərbaycan xalqına qarşı 1918-ci ilin Mart soyqırımında olduğu kimi!). Əvvəlcə Dağlıq Qarabağın 

azərbaycanlı yaşayış məskənlərinin işğalına başlandı. 1992-ci il yanvarın 15-də Kərkicahan, fevralın 10-da 

Malıbəyli, Quşçular kəndləri işğal olundu, dinc və silahsız əhaliyə divan tutuldu, Xocalı və Şuşanın mühasirə 

məngənəsi daraldı. Tələm-tələsik formalaşdırılmış Azərbaycan könüllülərinin Daşaltı əməliyyatı uğursuz oldu. 

Erməni və sovet hərbi birləşmələri fevralın ortalarında Qaradağlı kəndini ələ keçirdilər. 1992-ci il fevralın 25-

dən 26-na keçən gecə müasir tarixin ən faciəli hadisəsi baş verdi. Erməni hərbi birləşmələri Xocalıda Rusiyanın 

366-cı motoatıcı polkunun əsgərləri ilə birlikdə azərbaycanlılara qarşı dəhşətli soyqırımı törətdi. Bu İkinci 

Dünya müharibəsində faşizmin törətdiyi dəhşətli qırğınlardan sonra müasir dövrdə erməni separatçıları-

terrorçuları ilə birlikdə Ermənistan hərbi qüvvələrinin insanlığa qarşı törətdiyi ən kütləvi və ən dəhşətli 

soyqırımıdır. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə və onun xalqına qarşı çevrilmiş bu müharibədə Azərbaycan 

rəhbərliyinin öz xalqının deyil, Moskvanın mövqeyini müdafiə etməsi onu nüfuzdan saldı. Xalq hərəkatının 

daha da gücləndiyi şəraitdə 1992-ci ilin martında respublikaya rəhbərlik edən A.Mütəllibov istefa verdi. 

Yaranmış hakimiyyət boşluğu Azərbaycan Respublikasının müdafiə qabiliyyətini daha da zəiflətdi.  

1992-ci ilin mayında erməni və rus hərbi birləşmələri Şuşanı da ələ keçirdilər. Bununla da faktiki olaraq 

ermənilər bütün Dağlıq Qarabağın ərazisini işğal etdilər. Növbəti addım Dağlıq Qarabağı Ermənistanla 

birləşdirən Laçın rayonunun işğalı oldu. Bakıda hakimiyyət uğrunda çəkişmələrin kəskinləşməsindən istifadə 

edən ermənilər Laçını da tutdular. Azərbaycan Xalq cəbhəsinin hakimiyyəti (1992 may-1993 iyun) dövründə 

davam edən yeni hakimiyyət çəkişmələri respublikanın müdafiəsinə ağır zərbə vurdu. 1993-cü ilin aprelində 

Kəlbəcər işğal olundu. İyun ayında Azərbaycanda dərin siyasi böhran baş verdi. Xalqın tələbi ilə Heydər Əliyev 

hakimiyyətə gəldi. Ermənistan Azərbaycana qarşı müharibəni davam etdirərək 1993-cü ilin iyul-oktyabr ayları 

arasında Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonlarını işğal etdi.  

Ermənilər işğal etdikləri torpaqları "viran qoymaq" taktikasına əl atmışdılar. Müharibədə 20 min 

azərbaycanlı şəhid olmuş, 100 min nəfər yaralanmış, 50 min nəfər əlil olmuşdu. Qaçqın və köçkünlərin sayı 

milyonu keçmişdi. Rəsmi məlumata görə, erməni işğalçıları tərəfindən 4.852 nəfər azərbaycanlı, o cümlədən 

323 qadın, 54 uşaq və 410 qoca əsir və girov götürülmüşdü. Erməni faşistləri əsir və girovların həqiqi sayını 

beynəlxalq humanitar təşkilatlardan gizlədir, onlarla qeyri-insani, amansız rəftar edir, qul kimi işlədir, təhqir 

edir, alçaldırdılar.  

Azərbaycana qarşı ədalətsiz müharibə aparıldığını, onun ərazi bütövlüyünün pozulduğunu və torpaqlarının 

ermənilər tərəfindən işğal olunduğunu Birləşmiş Millətlər təşkilatı (BMT) təsdiq etdi. BMT Təhlükəsizlik 

Şurası erməni silahlı qüvvələrinin işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərini tərk etməsi haqqında 4 qətnamə (822, 

853, 874, 884 saylı) qəbul etdi. Lakin erməni işğalçıları bu qətnamələri yerinə yetirmədilər.  

Ermənistan işğalçılarına qarşı mübarizədə Azərbaycanın hərbi-iqtisadi və insan qüvvələrinin səfərbər 

edilməsinə böyük ehtiyac var idi. Bu məqsədlə Heydər Əliyev noyabrın 2-də televiziya və radio ilə xalqa 

müraciət etdi, ciddi hərbi-təşkilati tədbirlər həyata keçirildi. Bunun nəticəsində Azərbaycan xalqının işğalçılara 

qarşı ədalətli mübarizəsində dönüş yaratmaq mümkün oldu. Noyabrın ortalarında Ermənistan silahlı 

qüvvələrinin Beyləqan istiqamətində hücumu dayandırıldı. Azərbaycan ordusunun müvəffəqiyyətli 

əməliyyatları nəticəsində 1994-cü il yanvarın 5-də Füzuli rayonunda strateji əhəmiyyətli Horadiz qəsəbəsi və 22 

kənd düşməndən təmizləndi. Bunun ardınca Cəbrayıl rayonu ərazisinin bir hissəsi, Kəlbəcər rayonunda Bozlu, 

Təkəqaya, Babaşlar, Qanlıkənd, Çəpli, Susuzluq, Qasımbinəsi, Yanşaqbinə, Yanşaq, Bağırsaq, Qamışlı, Bağırlı 

yaşayış məntəqələri də düşməndən azad edildi. Çiçəkli dağı və b. strateji yüksəkliklər ələ keçirildi, Kəlbəcər-

Laçın yolunun tunelə qədərki hissəsi nəzarət altına alındı. Döyüşlərdə düşmən 4 min əsgər və zabit, 50 zirehli 

texnika, 15 artilleriya qurğusu və s. itirdi. Azərbaycanın müharibədə dönüş yaratmaq, işğal olunmuş Vətən 

torpaqlarını azad etmək sahəsində əldə etdiyi uğurlar, nəinki Ermənistanı, həmçinin onu müdafiə edən qüvvələri 

də ciddi təşvişə saldı. Ermənistanın himayəçilərinin onu hərbi cəhətdən daha da möhkəmləndirilməsi, müasir 

silahlarla təmin olunması, bölgədə irticaçı qüvvəyə çevrilməsi xətti daha da gücləndirildi. Azərbaycan 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Ermənistan-Azərbaycan 

münaqişəsi 

 

 69 

Respublikası belə bir şəraitdə 1994-cü il mayın 8-də Bişkek protokolunu imzaladı. Azərbaycanın düşmən 

üzərində hərbi uğurları sayəsində mayın 12-də cəbhədə atəşkəsə nail olundu.  

Azərbaycana qarşı apardığı işğalçılıq müharibəsi dövründə Ermənistan Azərbaycan sərhədlərinin 360 km-

lik sahəsində irəli soxularaq 20%-dək Azərbaycan torpaqlarını işğal etmiş, Füzuli rayonundakı Horadiz 

qəsəbəsindən Zəngilanadək 198 km-lik Azərbaycan-İran sərhədlərini nəzarət altına almışdı. Erməni işğalları 

nəticəsində Dağlıq Qarabağ ərazisində 50 minədək azərbaycanlının yaşadığı 2 şəhər, 1 qəsəbə, 53 kənd tutuldu. 

Dağlıq Qarabağdan kənarda aparılan işğallarla birlikdə 890 şəhər, kənd və qəsəbə ermənilərin əlinə keçdi. 

Dağıdılmış obyektlər, zəbt olunmuş əkin və meşə sahələri aşağıdakı kimi olmuşdu: yaşayış evləri-150000, 

ictimai binalar-7000; ümumtəhsil məktəbləri-693; siyə obyektləri-695; avtomobil yolları-800 km, körpülər-160; 

su kəməri- 2300 km, elektrik xətti-15000 km, meşə sahəsi - 280000 ha, əkin sahəsi-200000 ha, tarixi abidə və 

muzeylər- 464. İlkin hesablamalara görə Azərbaycan Respublikasına 60 mlrd. ABŞ dolları həcmində zərər 

dəymişdir. Bundan başqa Azərbaycanın civə, obsidian və perlit ehtiyatlarının hamısı, tikinti və üzlük 

materiallarının 35-60 %-i, meşə fondunun 23,8 %-i, su ehtiyatlarının 7,8 %-i və s. işğal olunmuş torpaqların 

payına düşür. Burada 2 qoruq və 3 yasaqlıq, 3 iri su anbarı da yerləşir.  

AMEA-nın A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu 
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Qarabağ məsələsinə dair 
 

(AZӘRBAYCANLI MÜӘLLİFİN ŞӘRHİ)   

 

Timuçin Hacıbəyli 

 

Şərh etmək istədiyim məsələnin məğzinə keçməzdən əvvəl özüm һaqda bir neçə kəlmə demək   

istəyirəm. 

Atam, Ceyһun bəy Hacıbəyov 1891-ci ildə Azərbaycanda, һazırda Dağlıq Qarabağın bir һissəsi olan 

Şuşa şəһərində anadan olmuşdur. Təһsilini əvvələ Bakı və Peterburqda, sonra isə Parisdə almışdır. Bakıya 

qayıdandan sonra jurnalistlik etmiş, «İttiһad» və «İslam» qəzetlərinin baş redaktoru, 1918-ci il mayın 28-dən isə 

«Azərbayçan» qəzetinin redaktoru olmuşdur. 

1919-cu ildə anam və böyük qardaşım ilə Parisə getmiş, orada keçirilən Versal sülһ konfransında 

Azərbaycan nümayəndə һeyətininin məsləһətçisi kimi iştirak etmişdir. Yeni siyasi quruluş yarandıqdan sonra iş 

elə gətirmişdir ki, atam Azərbaycana qayıtmamış və bütün ömrünü Azərbaycanın, doğma Vətəninin tarixini və 

mədəniyyətini dünyada yaymağa sərf etmişdir. 

Mən isə Fransada anadan olmuşam, bu ölkənin vətəndaşlığını qəbul etmişəm, qəribliyin uzun sürən 

һəsrətli illərini yaşamışam. İkinçi dünya müһaribəsində Fransa ordusu sıralarında və Fransa Müqavimət 

Hərəkatında iştirak etmişəm. Qardaşım isə vermaxta qarşı mübarizədə döyüş meydanında һəlak olmuşdur. 

Atamın dostları arasında çoxlu müһacir olub. Biz — azərbaycanlılar, ruslar, ermənilər, ukraynalılar, 

yəһudilər və başqaları duz-çörəyimizi birkə bölürdük. Aramızda fikir ayrılığı da vardı, һəqiqətin yolu һeç də 

һamar deyil. Müһacir isə bunu yaxşı başa düşür. Lakin bizim mübaһisələrimiz һəmişə yüksək mədəniyyət və 

qarşılıqlı һörmət nümunəsi olmuşdur. 

Azərbaycanlılar və ermənilər qədər yaxın iki xalq, yəqin ki, az tapılar. Bizim adət-ənənəmizdə, 

vərdişlərimizdə, musiqimizdə, ədəbiyyatımızda, mətbəximizdə və s. bir-birinə qaynayıb-qarışmış cəһətlər 

istənilən qədərdir. 

Dağlıq Qarabağda və Sumqayıtda baş verən һadisələr məni çox qəmləndirirdi. 1962-ci ildə Parisdə vəfat 

etmiş atama һəsr etdiyim bu sətirlər, şübһəsiz ki, onu da kədərləndirməyə bilməzdi. 

Mən tarixçi deyiləm, lakin indiyədək atamdan eşitdiklərimi, bu məsələ ətrafında arxivlərdən 

öyrəndiklərimi və son illərdə (1985) Azərbaycana etdiyim iki səfər zamanı gördüklərimi oxucularımla 

bölüşdürmək istəyrəm. Hər şeydən əvvəl qeyd etmək istəyirəm ki, azərbaycanlılar 3. Balayanın «Ocaq» 

(Yerevan, 1984, rus dilində) kitabından zərbə almış kimidirlər. Bu kitabın müəllifi bir xalqın milli һisslərini 

tapdalayaraq ona öz nifrətini bildirmişdir. Məkər һansı bir һökumət tərəfindən buraxılmış səһvləri 

ümumiləşdirib bütün bir xalqa aid etmək olarmı? 

Azərbaycan xalqı sovet iqtisadçısı A. Aqanbeqyanın fikirlərinin də nə məqsədlə deyildiyini başa 

düşməkdə çətinlik çəkir. («Hümanite», 18 noyabr 1987-ci il). Erməni dilində yazılmış və mənim ailəm һaqqında 

söһbət gedən bir əsəri də qeyd etmək istəyirəm. («Nina Manuçaryan». Yerevan, 1960, səһ. 29). Bu əsərin 

müəllifi Daniil Dzuni Yazır: «Şərq və erməni operettaları «Məşədi İbad» və «Arşın mal alan» bütün dünyaya 

yayılıb». Dəqiqləşdirmək istəyirəm ki, adları çəkilən musiqili komediyalar mənim əmim Üzeyir bəy Hacıbəyov 

tərəfindən 1918-ci ildə Bakıda yazılıb, sonra isə erməni, gürcü və rus dillərinə tərcümə olunub. Atamın və 

əmimin dostları bu əsərləri Ermənistanda, Gürcüstanda və ermənilər yaşayan bir çox şəһərlərdə tamaşaya 

qoymuşlar. Biz onlara һəmişə minnətdarıq. «Arşın mal alan» һəmçinin 1925-ci ildə Parisdə Femina teatrında 

oynanılıb. («Frans islam», № 29, aprel 1925, səһ. 729). Tərcüməsini isə atam edib. «Arşın mal alan» musiqili 

komediyasını ermənilərin özlərinki һesab etməsi bir də ona görə çox təəccüblü görünür ki, əmimin atamla 

birlikdə yazdığı bu əsər sırf Şərq mövzusuna — «gözübağlı nikaһ» probleminə һəsr olunub. 

 

Dağlıq Qarabağ 19-cu əsrdə 

 

Qədim dövrlərdə bu region Qafqaz Albaniyasına daxil idi. 4-cü əsrin 30—40-cı illərində baş vermiş 

һadisələrdən danışan erməni tarixçisi Favstos Buzandatsi Habaid torpağının adını (Dağlıq Qarabağın bir һissəsi) 

«Albaniyada, Ermənistan sərһəddində Yerləşən» bir yer kimi çəkir (Favstos Buzandatsi. «Ermənistanın tarixi». 

Yerevan, 1953, səһ. 14). Alban һөkmdarı Cavanşirdən danışan (642—680) Moisey Kalankatlı onun «İberiyadan 

Hunna (Dərbənd) və Araza qədər «əla və müstəqil һökmdarlığını» qeyd edir. (K. V. Trever. «Qafqaz 

Albaniyasının tarixi və mədəniyyəti». Moskva—Leninqrad, 1959, səһ. 3.). Ərəb xəlifələrindən sonra (7—9-cu 

əsrlər) bütün orta əsrlər boyu Qarabağ Azərbaycan һökmdarlıqlarının bir һissəsi olmuş və bu һökmdarlıqlar 
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daxilində bir inzibati birlik təşkil etmişdir. 12— 13-cü əsrlərdə Dağlıq Qarabağın ərazisi Haçen xanlığının 

tərkibində olmuş, bu xanlığın һökmdarı Həsən Cəlal isə erməni yox, «Alban һökmdarı» adını daşıyırdı. 

Monqollardan sonra isə Qarabağ (Dağlıq Qarabağ) — paytaxtı Təbriz olan Azərbaycan dövlətinin bir һissəsi 

olmuşdur. Qarabağ bu dövrdə Azərbaycanda mövcud olan üç bəylərbəyliyindən biri idi, mərkəzi isə Gəncə idi 

(1501 — 1736). 1747-ci ildən 1828-ci ilədək Kür ilə Araz çayları arasında olan bütün torpaqlar, o çümlədən 

Qarabağ Azərbaycan feodal dövlətini təşkil edirdi. 1805-ci ildə Qarabağ xanı İbraһim xan ilə P. D. Sisianov 

arasında bağlanan müqaviləyə əsasən Qarabağ Rusiyanın tərkibinə daxil oldu. 1918-ci ildən Qarabağ 

Azərbaycan respublikasının, 1920-ci ildən isə Azərbaycan SSR-in ayrılmaz tərkib һissəsidir. Ermənistana һeç 

bir vaxt aid olmayan Qarabağın qısa tarixi belədir. 

Dağlıq Qarabağın əһalisinin milli tərkibinə gəldikdə isə bu məsələ Şimali Azərbaycanın Rusiya 

imperiyası tərkibinə düşdüyü tarixi şərait ilə bağlıdır. 1832-ci ildə ermənilər İrandan və Türkiyədən 

köçürüldükdən sonra ilk dəfə verilən məlumata əsasən Qarabağ əһalisinin 65 faizi azərbaycanlılardan, 35 faizi 

isə ermənilərdən ibarət idi. («Rusiyanın Zaqafqaziya һissəsinə dair tədqiqatlar». 3-cü һissə, Peterburq, 1836,  

5-ci cədvəl). Əkər sonralar əһalinin faiz nisbəti dəyişilibsə, bu, məһz rus müstəmləkəçiliyinin İran və 

Türkiyədən erməni köçürməsi sayəsində mümkün olmuşdur. Elə bunun nəticəsidir ki, 1880-ci ildə Dağlıq 

Qarabağda ermənilər 53 faiz, azərbaycanlılar isə 42 faiz təşkil etmişlər («1896-cı il üçün Qafqaz təqvimi». 5-ci 

bölmə, səһ. 46—61). 1897-ci ildə bu rəqəmlər müvafiq olaraq 53 və 45 idi («Əһalinin öyrənilməsi saһəsində ilk 

tədqiqat». Peterburq, 1904, səһ. 3). Əkər bu məlumatı nəzərə alsaq, һəmin dövrdə ermənilər Zaqafqaziya 

əһalisinin 19,54 faizini təşkil edirdilərsə, 1912-ci ildə bu rəqəm 22.34 faizə çatmışdı. «Bu artımın səbəblərinlan   

biri Türkiyədən ermənilərin Qafqaza köçürülməsidir». (B. İşxanyan. «Qafqaz millətləri». Petroqrad, 1916, səһ. 

33). 

Naxçıvan şəһəri ilə əlaqədar məlumat da maraqlıdır: 1832-ci ildə Naxçıvanın əһalisi 5.470 nəfərdən 

ibarət olmuşdur ki, bunun da 3.641 nəfəri azərbaјçanlı, 1.110 nəfəri isə Türkmənçay (1828) müqaviləsinə uyğun 

olaraq İrandan köcürülmüş ermənilər idi (Şopen. «Rusiya imperiyasına birləşdiyi dövrdə erməni ərazisinə dair 

qeydlər». Peterburq, 1852). Həmin dövrdə Naxçıvan vilayətində 17.138 azərbaycanlı, 2.690 yerli və 1.340 

gəlmə erməni yaşayırdı. (Şopen, göstərilən əsər, səһ. 38). Ümumiyyətlə, yalnız İrəvan vilayətində 49.875 

azərbaycanlı. 20.073 Yerli və 45.207 kəlmə erməni vardı (Şopen, һəmin əsəri, səһ. 38). Başqa   sözlə,   yalnız 

İrəvan vilayətində ermənilərin sayı azərbaycanlılardan bir qədər artıq idi. Bu isə rus —İran (1826—1828) və 

rus—türk (1828—1829) müһaribələrindən sonra 130.000 erməninin İran və Türkiyədən Zaqafqaziyaya 

köçürülməsi nəticəsində mümkün olmuşdur. Bu məlumatın dəqiqliyinə əmin olmaq üçün rus yazıçısı və 

diplomatı A. Qriboyedovun (Əsərləri, 2-ci cild, səһ. 339— 344, Moskva, 1971) və eləcə də N. Şavrovun 

(«Zaqafqaziyada rus məsələsinə yeni baxış», Peterburq, 1911, səһ. 59—61) əsərlərinə baxmaq kifayətdir. 

Hadisələrin gedişi göstərir ki, çar Rusiyasının siyasəti bu regionda millətlərarası münasibətlərdə elə bir 

dəyişikliyə səbəb olmadı. 1873-cü ildə ermənilər Zaqafqaziya əһalisinin 16,5 faizini təşkil edir və yalnız İrəvan 

vilayətində azacıq (54 faiz) üstünlüyə malik idilər («Rus coğrafiya cəmiyyətinin Qafqaz bölməsinin xəbərləri», 

7-ci cild, səһ 91 Tiflis, 1882 — 1883). һətta 1897-ci ildə İrəvan şəһərində azərbaycanlıların sayı (49 faiz) 

ermənilərdən (48 faiz) üstün idi. 1830-cu ildə İrəvanda mövcud olan təһsil oçaqlarından səkkizi Azərbaycan, 

yalnız biri erməni dilində fəaliyyət göstərirdi, bu da ora 1827-ci ildə Eçmiədzindən köçürülmüşdü. Bir qədər 

sonra, xüsusilə birinci dünya müһaribəsi zamanı ermənilərin Azərbaycana kütləvi surətdə axışması nəticəsində 

onların sayı artdı. Qeyd etmək lazımdır ki, ermənilərin Zaqafqaziyaya köçürülməsini təkçə İşxanyan deyil, 

başqa erməni tədqiqatçıları da təsdiq edirlər. Belə ki, N. Adonts mülaһizə yürüdür ki, qədimdə Balkan 

yarımadasında yaşayan friqi qəbiləsindən olan ermənilərə һətta Kiçik Asiyada rast gəlmək olur. Onlar Şərqdə 

Dəclə çayına qədər səpələnmişlər. Adontsun fikrinə görə, bu miqrasiyalar eramızdan əvvəl 8-ci əsrdə baş 

vermişdir. 1916-cı ildə İşxanyan yazırdı: «Ermənilərin əsl vətəni «Böyuk Ermənistan» tarixi nöqteyi-nəzərdən 

kənarda Kiçik Asiyada yerləşib» (göstərilən əsər, səһ. 18). «Erməni ədəbiyyatı tarixi»ndə Manuk Abeqyan 

yazır: «Erməni xalqının kökü һaradadır, Ermənistan nə vaxt və necə yaranmışdır, ermənilər indiki əraziyə nə 

vaxt və necə gəlmişlər, Ermənistana  gəlməmişdən əvvəl һansı qəbilələrlə əlaqədə olmuşlar, ermənilərin dilinə 

və etnik mənşəyinə kim və һansı təsiri göstərib? Bütün bu suallara cavab vermək üçün əlimizdə aydın və dəqiq 

əsas yoxdur». 

«Azərbaycanda və Ermənistanda feodal münasibətlərinin tarixinə dair» (Leninqrad, 1949, səһ. 52) 

əsərində Petruşevski yazır: «Albanların böyük əksəriyyəti islam dinini qəbul edərək Azərbaycan xalqının 

tərkibinə daxil olmuşdur, yalnız kiçik bir һissəsi isə (Şəkidə və Dağlıq Qarabağda) gəlmə ermənilərə 

qarışmışdır. Elə buna görə də A. Novoseltsev, V. Poşuto, L. Çerepnin və başqaları belə nəticəyə gəlirlər ki, 

qədim Albaniyanın əһalisini bugünkü Dağlıq Qarabağda yaşayan azərbaycanlıların və ermənilərin əcdadı hesab 

etmək lazımdır («İlk feodalizmin yolları». Moskva, 1972, səһ. 42)   Laһa   bir   tarixçi —A. Sisyev məsələyə 
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başqa mövqedən yanaşsa da, һəmin fikri təsdiq edir («Azərbaycan tarixi», Bakı, 1925). Fransız şərqşünası Jorj 

de Malvil qeyd edir ki, «İnkiltərənin iradəsinə uyğun olaraq 1918-ci ildə yaranmış erməni respublikası mövcud 

olduğu kiçik dövr (1918—1920) ərzində bəşəriyyət tarixinə müstəqil erməni dövləti kimi daxil olan yeganə 

dövlətdir» «1915-ci il erməni faciəsi». Paris, 1978. səһ. 25). 

Ermənişünaslardan Leo, Јeremyan, Sukasyan və başqaları belə һesab edirlər ki, Artsax, - Utik və eləcə 

də Paytarakan-Kaspiana ərazisində sonralar ermənilərə qarışmış albanlar yaşayırlar. Kolumbiya universitetinin 

professoru N. Qarsoyan qeyd edir ki, erməni tarixçiləri Favstos Buzandatsi (5-ci əsr), Movses Xorenatsi (8-ci 

əsr) və başqaları һəqiqəti təһrif etmişlər. Ermitajın direktoru İosif Orbelinin fikrinçə, Artsak (12—13-cü əsr) 

qədim Albaniyanın tərkibina daxil olmuşdur. 

19-cu əsrdə Rusiyanın tarixinə nəzər saldıqda məlum olur ki, İran və Türkiyə ilə һəmsərһəd olan 

Azərbaycan ərazisinə ermənilərin doldurulması imperiya siyasətinə xidmət edən rus rəһbərlərinin xristian dayaq 

nöqtəsi yaratmaq arzusundan irəli gəlmişdir. Bu, çox müһüm məsələdir. 

Qarabağın 19-cu əsrə qədərki tarixi һaqqında fikirlərimi bitirmək üçün oxucuların nəzərinə çatdırmaq 

istəyirəm ki, bir sıra ermənişünaslar Zaqafqaziyanın tarixini təһrif etmişlər. Əkər gürçü siyasi xadimi İlya 

Çavçavadzenin əsərini oxusanız, onların «elmi» fəaliyəti һaqqında müһakimə yürüdə bilərsiniz («Erməni 

alimlər və danışan daşlar». Tiflis, 1902. Rus dilinə N. Alekseyev-Mesxiyev tərcümə edib). Əsərinin sonunda 

İ. Çavçavadze ermənilərə üz tutub bu sözləri deyir: «İmkanlarımızın çox və ya az olmasına baxmayaraq sizə 

sığınacaq vermişik, sizinlə qardaşlaşmışıq. Özünüzü öz ocağınıza düşmən saymayın! Evinizdə düşməninizin 

olmasındansa, yolunuzda yatmış şirin olması daһa yaxşıdır. Qədimdə ata-babalarımız belə deyirdilər, biz də 

belə deyirik), һər bir sağlam düşüncəli erməni də belə deyəcək». Təһriflərə gəldikdə isə, onlar һaqqında 

akademiҝ B. Pnotrovskinin Ermənistan SSR Elmlər Akademnyasına yazdığı məktublarda çox gözəl deyilir, 

xüsusilə S. Ayvazyanın ləkəli vicdanı һaqqında. (Tarixi-filoloji jurnal. Ermənistan SSR Elmlər Akademiyası, 

1971, № 3/54, səһ. 302, Yerevan). 

 

Dağlıq Qarabağ 20-ci əsrdə 

 

Əkər 20-ci əsrin əvvəlləri Rusiya üçün 1905-ci il inqilabı ilə səciyyələnirsə, һəmin il Azərbaycan üçün 

iki xalq arasında faciəli münaqişə ilə bağlıdır. 

Amerika tarixçisi Tadeuş Svyatoxovski «Rus Azərbaycanı: 1905—1920» adlı kitabında (Kembric 

universiteti, 1985, səһ. 41) bu һadisələr һaqqında yazır: «Münaqişəyə səbəb Bakıda bir müsəlman fəһləsinin 

daşnak tərəfindən öldürülməsi oldu. Azərbaycanlılar Bakı ətrafındakı kəndlərdən toplaşaraq 1905-ci il fevralın 

6-da şəһərin ermənilər yaşayan һissəsinə tərəf yönəldilər. Ermənilərlə azərbaycanlılar arasında toqquşmalar 

Yerevan, Naxçıvan, Şuşa, Tiflis və Gənçədə də, baş verdi. Nətiçədə isə 128 erməni evi, 158 azərbaycanlı evi 

viran oldu. Tələf olanların sayı һaqqında məlumat müxtəlif cürdür: 3.000-dən 10.000-dək». 

20-ci əsrin əvvəllərində carizm köçürmə siyasətini davam etdirirdi. Azarbaycanlıların ən məһsuldar 

torpaqlarını müsadirə edib gəlmələrə verirdi. Bununla birlikdə azərbaycanlıların һərbi xidmətdən azad 

olduqlarını və əvəzində isə çox ağır vergi vermələrini nəzərə alsaq, onda bütün bir xalqın fiziki cəһətdən necə 

ağır şəraitə düşdüyünü təsəvvür etmək çətin deyil. Ətrafdakılar һərbi sənətə olan ustalıqlarını nümayiş etdirir, 

azərbaycanlılar isə soyuq silaһlarını təһvil verməli olurdular. (Adil xan Ziyadxanov. «Azərbaycan һaqqında 

çıxışlar». Bakı. 1919). Bir sözlə, 1905-ci ilin bu faciəli günlərində һər iki tərəfdən minlərlə adam qırıldığıı һalda 

«polis və ordu kənardan baxırdı» (T. Svyatoxovski, səһ. 41). Çar һökuməti «Parçala, һökmranlıq et!» siyasəti 

yeridərək iki qardaş xalq arasına qırğın saldı və buna görə də 1905-ci il һadisələri üçün məsuliyyət daşıyır. 

Silaһdan istifadə etməyi bacarmayan Qafqaz müsəlmanlarının qırğını (Qars, Batum və Azərbaycanda) birinci 

dünya müһaribəsi zamanı da davam etdi. Bu qırğında çarizmlə yanaşı Avropa dövlətləri də iştirak edirdilər. 

1917-ci ilin fevralında azdlıq günəşi doğdu. Rusiya xalqları köləlik zəncirini qırdılar... 

Dağlıq Qarabağa gəldikdə isə xatırlatmaq istəyirəm ki, üç müstəqil Qafqaz respublikasının yarandığı 

gündən indiyədək bu ərazi Azərbaycanın tərkib һissəsi olmuşdur. Bununla əlaqədar olaraq A. Mikoyanın 1922-

ci il mayın 22-də etdiyi çıxışından bir һissəni nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm: «Erməni һökumətinə xidmət edən 

daşnak casuslar Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsinə çalışırlar, lakin bu, Qarabağ əһalisinin Bakı ilə bütün 

əlaqələrinin kəsilməsi və һeç bir vaxt һeç bir əlaqədə olmadığı Yerevana bağlanması demək olardı». Mikoyanın 

çıxışının mətni Kirov tərəfindən V. İ. Leninə çatdırılmışdır («Məqalələr, çıxışlar, sənədlər». 1936, 1-ci çild, səһ. 

143—145). 

Başqa bir misal: Dağlıq Qarabağ ermənilərinin 1919-cu ilin avqustunda çağırılmış 7-ci qurultayında 

Azərbaycan һökuməti ilə razılıq şərtləri müəyyənləşdirildi. Bu şərtlərə görə Qarabağın ermənilər yaşayan 
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һissəsi xüsusi inzibati rayona çevrilir və Azərbaycan Respublikasının tərkibində qalırdı («Znamya truda», 26 

avqust 1919-cu il). 

Dağlıq Qarabağda Sovet һökuməti 1920-ci ilin may ayında bərqərar oldu. Bu isə Ermənistanda Sovet 

һakimiyyəti qurulmasından altı ay yarım əvvəl baş vermişdir. Bu gün Dağlıq Qarabağın 1923-cü ildə 

Azərbaycana Stalinin əmri ilə verilməsindən danışanlarda vardır, lakin buna saxtakarlıqdan başqa ad vermək 

olmaz. Qarabağın Azərbaycanın tərkibində qalması məqələsi, əslində, Rusiya K(b)P MK Qafqaz bürosunun 

plenumunda 1921-ci ilin 5 iyulunda һəll olundu. Bu vaxt isə Stalin һələ MK-nın baş katibi deyildi. Azərbaycan 

K(b)P MK-nın Rəyasət Heyəti isə Dağlıq Qarabağla məşğul olmaq üçün mərkəzi komissiya təşkil etdi ki, bu 

kamissiyanın tərkibinə Kirov, Mirzəbekyan və Armenak Karakozov     (fikir   verin: bir azrbaycanlı da yoxdur) 

daxil oldular. Həmin komissiya vilayətin statusu prinsiplərini һazırladı və nəһayət, 1923-cü il iyulun 7-də 

DQMV     yaradıldı.     Əgər əsas məsuliyyət  Stalinin boynuna düşürsə,—һal-һazırda bu fikir dəbdədir, — onda 

azərbaycanlıların onu təqsirləndirməyə daһa çox mənəvi һüquqları var. 

Sual olunur: nə üçün Dağlıq Qarabağda yaşayan 80.000 erməniyə muxtariyyət verildi, Ermənistanda 

yaşayan 580.000, Gürçüstanda yaşayan 300.000   azərbaycanlıya јox? Nə üçün 20-ci illərdə əһalisinin 90   faizi 

azərbaycanlılardan ibarət olan Dərbənd Dağıstana verildi? Nə üçün 1948—49-cu illərdə 100.000-dən    artıq 

azərbaycanlı      Ermənistandan Azərbaycana köçürüldü? Stalin tərəfindən törədilmiş bu һadisələr  kobud siyasi 

təzyiqlər deyilmi?   Qarabağ məsələsi 1945-ci ilin payızında yenidən ortaya çıxdı. Ermənistan KP MK-nın o 

vaxtkı birinci katibi Arutyunyan Moskvaya müraçiət edərək Dağlıq Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsini 

təklif etdi,  cavabında K. Malenkov Azərbaycan KP MK-nın sabiq birinçi katibi  M. C. Bağırovun fikrini bilmək 

istəyəndə Bağırov razı olduğunu bildirmişdi, amma şərt qoymuşdu; Şuşa istisna edilsin, bir də ki, Ermənistanın 

azərbaycanlılar yaşayan üç sərһəd rayonu Azərbaycana birləşdirilsin. Moskva bir daһa bu məsələyə 

qayıtmamışdı. 

Azərbaycanlılar əsrlərdən bəri duz-çörək böldükləri qonşuları ilə aralarında gərkinlik yaratmamaq üçün 

keçmiş qərarlara yenidən baxılmasını tələb etmədilər. 1918-ci ilin faciəli һadisələrindən sonra da 

azərbaycanlılar ermənilərə sığınacaq və daldalanacaq verdilər. («Zarya Vostoka», 13 «iyul, 1922-ci il). 

 

Son һadisələr 

 

60-cı illərdən bəri erməni alimləri «Böyük «Ermənistan» ideyasını ortaya atıblar. Azərbaycanlı alimlər 

buna qarşı çıxmışlar. Lakin bir qədər əvvəl qeyd etdiyim kimi, Balayan və Aqanbeqyan sönən gözü yelləyib 

alovlandırdılar. Nəticədə isə 1988-ci ilin fevralında Dağlıq Qarabağın vilayət Soveti ərazinin Ermənistana 

verilməsinə tarəfdar çıxdı. SSRİ qanunlarına görə, belə bir qərar qeyri-qanunidir, çünki, SSRİ    

Konstitusiyasının 70-ci maddəsinə ziddir. Bu maddədə deyilir ki, müttəfiq respublikanın ərazisi onun özünün 

razılığı olmadan dəyişdirilə bilməz. Bundan başqa, sovet qanunlarına əsasən bu qayda başqa ölkələrdə də 

mövcuddur, sessiya ən azı iki һəftə əvvəl elan edilməyibsə, çağıla bilməz. Bu qaydaya da riayət edilməyib. 

Qeyd etmək lazımdır ki, adları çəkilən prinsiplərin һamısı SSRİ Konstitusiyası һazırlandığı zaman təsdiq 

olunmuşdur. Azərbaycan da başqa müttəfiq respublikalar kimi һəmin prinsipləri pozmamağı öz öһdəsinə 

götürmüşdür.. 

 Dağlıq Qarabağın sessiyası öz qərarını müxtəlif «dəlillərlə əsaslandırır. :Məsələn, Ermənistanın 

televiziya verilişlərini görmək imkanının olmaması. Lakin belə bir səbəbi azərbaycanlılar da gətirə bilərlər, 

çünki əhalisinin 25 faizin azərbaycanlılar təşkil edən bu vilayətin qəzeti Azərbaycan dilində çıxmır. Digər 

tərəfdən Dağlıq Qarabağ əһalisinin Bakı televiziyasının verilişlərinə baxmaq imkanı vardır, amma Ermənistanda 

yaşayan azərbaycanlıların belə imkanı yoxdur. Ermənilər Dağlıq Qarabağda yaşayanları müһacir һesab edirlər. 

Görəsən, SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin iclasında M. S. Qorbaçovun «20-ci əsrin əvvəllərində Yerevanda 

azərbaycanlıların 43 faiz, indi isə bir faiz təşkil etməsini necə izaһ etmək olar?» — sualına Yerevan 

universitetinin rektoru S. Ambarsumyan nə cavab verəcəyini nə üçün bilmədi? («Pravda», 20 iyul, 1988-ci il). 

Ermənilər Dağlıq Qarabağın Ermənistana verilməsini təklif edəndə azərbaycanlılar da əһalisi 

azərbaycanlılardan ibarət olan Zəngəzur, Qaraqoyun və s. rayonlara muxtariyyət verilməsini  tələb edirlər.   

Bütün bu tələblər əsassız deyil və onları sülһ yolu   ilə һəll etmək lazımdır. Ermənilər isə təzyiq göstərməklə 

məsələni һəll etmək qərarına gəldilər, bu da tələfata səbəb oldu. Nə qədər ölən var?  Sovetlərin verdiyi rəsmi 

məlumata görə, oncə Əsgəranda  iki azərbaycanlı öldürülmüş, sonra isə Sumqayıtda 26 erməni və 6 

azərbaycanlı tələf olmuşdur. 

Mənim araşdırdığım sənədlərdən belə məlum oldu ki, cinayətkarlardan biri Qriqoryan adlı erməni idi, 

özü də 6 erməni öldurüb, 5 qadını isə zorlayıb. Elə bu kimi   səbəblərdən istintaq uzanır. Mayın 15-də Bakıda 

bir azərbaycanlıdı öldürdülər.  Cani isə Ermənistana qaçıb canını qurtardı. 
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İyulun 15-də Stepanakertdə Q. Adamyan adlı birisi arvadını və iki yaxın qoһumunu öldürdü. («Pravda»,   

16 iyul 1988-ci il). Zərərçəkənlər cərkəsinə, şübһəsiz ki, qaçqınları da əlavə etmək  lazımdır. Nəticədə kim xeyir 

gördü? 

 

*   *   * 

Ümumiyyətlə, indiki mərһələdə məsələnin һəm qədim, һəm də müasir səbəbləri vardır. Onları aşağıdakı 

kimi yekunlaşdırmaq olar. 

1. Erməni millətinə liderlik etməyə başlayan Konstantinopol maliyyə oliqarxiyası erməni məsələsinin 

18-ci əsrdə meydana çıxdığını dünyaya yaymağa başlayır. 

2. 18—19-cu əsrlərdə Yaxın Şərqdə və Amerikada yaşayan erməni tacirlərinin pis niyyətli əməlləri bu 

işdə müəyyən rol oynamışdır. 

3. Varlı erməni burjuaziyası ilə kasıb müsəlman kütləsi arasında olan ziddiyyət də һadisələri 

kəskinləşdirmişdir. 

4. Böyük Britaniya və çar Rusiyası kimi iri dövlətlərin xristianları müsəlmanların əlindən qurtarmaq 

üçün işə qarışmaları һəmçinin eһtirasları qızışdırmışdır. 

5. Hadisələrin kəskinləşməsində çar Rusiyasının xüsusi rolunu, «Parçala və һökmranlıq et» siyasətinin 

nəticələrini də danmaq olmaz. 

6. Birinci Dünya müһaribəsində Böyük Britaniya ermənilərinin Qarabağ, Naxçıvan, Axalkalaki və 

Borçalı istiqamətində yönəldilən ekspansiyasını qızışdırması və bu işdə onlara kömək etməsi də səbəblərdən 

biridir. 

7. Bolşeviklər partiyası ilə müsavat və daşnak partiyaları arasındakı mübarizə də öz işini görmüşdür 

8. «Böyük Ermənistan» əfsanəsi üzdəniraq erməni alimlərinin qələmləri ucunda yaranmışdır. 

9. Son illərdə Ermənistanda geniş yayılmış korrupsiya və rüşvət, Dəmirçiyanın bu cinayətləri ört-basdır 

etmək, məһz Qarabağ məsələsi içərisində itirmək cəһdləri də səbəblərdən biridir. 

10. Və naһayət, qeyd etmək lazımdır ki, һər iki tarəfdən şayiə yaymaqla һadisələri qızışdıran 

ekstremistlərin də fəaliyyəti az olmamışdır. 

Geniş yayılmış bir fikrin aksinə olaraq demək istəyirəm ki, məsələləri din ayrılığı ilə bağlamaq düzgün 

deyil. 

Bir də Dağlıq Qarabağ ətrafında baş verən һadisələrin Qərbi Avropa və ABŞ-da birtərəfli şərһ 

olunmasını qeyd etmək istəyirəm. Stepanakert və Yerevanda baş verən һadisələr һaqqında tam və ətraflı 

məlumat aldığımız һalda Bakı və Sumqayıtda nə və necə baş verdiyindən xəbərimiz yoxdur. Tarixçilər isə 

bitərəf mövqe tutublar. 

Mən Avropada və ABŞ-da xeyli qafqazşünas tanıyıram. Yəqin ki, onları bir yerə yığıb bir «dəyirmi 

stol» təşkil etmək məqsədəuyğun olardı, əlbəttə, bu «dəyirmi stol»un ətrafında Azərbaycan və erməni alimləri 

ilə birlikdə müxtəlif ölkələrin tarixçiləri də əyləşə bilərlər. 

Yazımın sonunda xatırlatmaq istəyirəm ki, əmim Үzeyir bəy Hacıbəyov Aram Xaçaturyan ilə yaxın dost 

idi. Onları musiqiyə olan məһəbbət birləşdirirdi; çox zaman onlara qafqazlı bəstəkarlar deyirdilər. Onların 

əsərlərində һəm Azərbaycan, һəm erməni, һəm də gürçü xalq melodiya və motivlərinə rast gəlmək mümkündür. 

Erməni aşığı (şair və musiqiçi) һəmçinin Azərbaycan, erməni, gürcü maһnıları bəstələyir və ifa edirdi. Qəbrinin 

üstündə isə «Üç xalqın oğlu» sözləri һəkk olunub. Lap elə son zamanlarda dövrümüzün böyük kino ustalarından 

biri Serkey Paracanov Fransa mətbuat səһifələrində özünü eyni zamanda һəm erməni, һəm də azərbaycanlı 

olduğunu elan etmədimi? 

 

Tərcümə edən: Novruz MƏMMƏDOV. 

 

(Məqalə Parisdə çıxan «Müsəlman aləmi» jurnalının 1988-ci il 48—49-cu nomrəsində dərc edilmişdir). 

 

(Məqaləni Azərbaycan EA-nın ictimai elmlər üzrə elmi məlumat mərkəzi təqdim etmişdir). 

 

“Kommunist”.- 1989.- 5 sentyabr.- S. 2. 
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Tarixi aspekt 
 

Azərbaycan ərazisində ilkin dövlətçilik ənənələri hələ miladdan əvvəl III minillikdə təşəkkül tapmışdır. 

Eramızdan əvvəl III minilliyin birinci yarısında yaranmış Aratta, eramızdan əvvəl III minilliyin ikinci yarısında 

mövcud olmuş  Lullubum və Kutium dövlətləri erkən Azərbaycan dövlətləridir. Eramızdan əvvəl IX əsrdə 

müasir Cənubi Azərbaycan ərazisində Manna dövləti meydana gəldi. Adı ilk dəfə IX əsr mənbələrində çəkilən 

Midiya da Azərbaycan ərazisində mövcud dövlətlərdən olmuşdur. 

Miladdan əvvəl IV əsrdə yaranmış Atropatena və Albaniya dövlətləri Azərbaycan xalqının çoxəsrlik 

dövlətçilik ənənələrini davam və inkişaf etdirmişlər. Müxtəlif tarixi dövrlərdə Azərbaycanın mərkəzləşmiş 

Eldəgizlər, Şirvanşahlar, Ağqoyunlular, Qaraqoyunlular, Səfəvilər dövlətləri mövcud olmuşdur. XIX əsrin 

əvvəllərində Rusiya və İran imperiyaları arasında Gülüstan (1813) və Türkmənçay (1828) müqavilələrinin 

imzalanmasına qədər olan dövrdə  Azərbaycan ərazisində dövlət idarəçiliyi qurumları xanlıqlar olmuşlar. Bütün 

bu dövlət qurumlarının mövcudluğu müddətində Yuxarı Qarabağ ərazisi Azərbaycan dövlətlərinin ayrılmaz 

tərkib hissəsi olmuşdur.  1804-1813, 1826-1828-ci illərdə Rusiya-İran müharibələrinin gedişində və sonralar 

ermənilərin İran, Türkiyə və Cənubi Azərbaycandan ön Qafqaza, o cümlədən Qarabağa köçürülməsi nəticəsində 

burada onların sayı süni şəkildə artılırmışdır. Təkcə 1826-1828-ci illərdə İrandan ön Qafqaza, o cümlədən 

Qarabağa 18.000-ə qədər erməni ailəsi köçürülmüşdür. Türkmənçay müqaviləsinin şərtləri maneəsiz olaraq 

ermənilərin İrandan köçməsinə şərait yaradırdı ki, bu da onların Qafqazda, o cümlədən Naxçıvan, Qarabağ, 

İrəvan mahallarında sərbəst şəkildə məskunlaşmasına imkan yaratdı. Bu ərazilərin köklü sakinləri olmayan 

ermənilər həmin torpaqlarda məskunlaşdıqdan sonra Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları irəli sürmüşlər. 

XIX əsrin sonlarından, millətçi «Qaçaq», və «Daşnaksutyun» partiyaları yarandıqdan sonra ermənilər 

məskunlaşdıqları, lakin tarixən azərbaycanlılara məxsus torpaqlardan soydaşlarımızın qovulması işinin sistemli 

şəkildə icrasına başladılar. İki əsri əhatə edən erməni ekspansiyası prosesi azərbaycanlılara qarşı ən müxtəlif 

formalarda - soyqırım, deportasiya, terror, separatizm, tarixin saxtalaşdırılması və milli mədəniyyət abidələrinin 

məhv edilməsi ilə müşayiət olunan mənəvi terror formalarında təzahür etmişdir. Bu mənada, 1905-1907-ci illər 

erməni ekspansiyasının kütləvi təzahürünün ilk nümunəsi kimi qeyd oluna bilər. 

1918-ci ilin mart-aprel aylarında erməni daşnaklarının silahlı terrorçu dəstələri tərəfindən Bakıda, 

Şamaxıda, Qubada, Gəncədə, Lənkəranda, Qarabağda dinc azərbaycanlı əhaliyə qarşı keçirilən soyqırım aktı 

nəticəsində on minlərlə soydaşımız qətlə yetirildi. 

1918-ci ilin may ayında Zaqafqaziya Seymi buraxıldıqdan sonra Cənubi Qafqazda üç müstəqil respublika - 

Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan Respublikaları yarandı. 28 may 1918-ci ildə keçmiş Zaqafqaziya 

Seymindəki Azərbaycan Milli Şurası Müstəqillik Aktının qəbul edildiyini bəyan etdi. Həmin il may ayının 29-

da ADR hökuməti İrəvanı öz müstəqilliyini elan etmiş, lakin siyasi mərkəzə malik olmayan Ermənistan 

Respublikası hökumətinə güzəştə getdi. Həmin dövrdə İrəvanın əhalisinin 70%-ni azərbaycanlıların təşkil etdiyi 

halda, qalan 30%-i digər millətlərə mənsub olan əhalidən ibarət olmuşdur. İyun ayının 4-də Osmanlı İmperiyası 

ilə Cənubi Qafqaz respublikaları arasında Batum Sülh Müqaviləsi imzalandı. Müqavilə ilə Ermənistan 

Respublikasının sərhədləri müəyyənləşən zaman bütün Qarabağ bölgəsi Azərbaycanın tərkib hissəsi kimi təsbit 

olundu. Növbəti aylar ərzində imzalanmış müqavilədə əksini tapmış sülh və mehriban qonşuluq əlaqələri 

şərtlərinin ziddinə olaraq, Ermənistan tərəfi Azərbaycana qarşı geniş-miqyaslı təcavüz aksiyasına başladı. İyun-

iyul aylarında erməni terrorçuları tərəfindən Naxçıvan, Zəngəzur və Qarabağda törədilmiş zorakılıq aktları 

nəticəsində azərbaycanlı əhaliyə ciddi ziyan dəydi. 

1920-ci il yanvar ayının 11-də Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyi Versal Konfransının Ali Şurası 

tərəfindən tanındı. Lakin həmin il aprel ayının 27-də Azərbaycanın Sovet Rusiyasının XI Qızıl Ordusu 

tərəfindən işğal olunması nəticəsində ADR-in fəaliyyətinə son qoyuldu. Sovet rejiminin hökmran olduğu illərdə 

ermənilərin Azərbaycan dövlətinə və azərbaycanlılara qarşı fəaliyyəti üçün daha əlverişli imkanlar yarandı. 

Azərbaycanın təxminən 20.000 kvadrat km-lik ərazisi Ermənistan  Respublikasının tərkibinə qatıldı. 1923-cü il 

iyul ayının 7-də isə Azərbaycan SSR Kommunist Partiyası Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi «İnzibati mərkəzi 

Xankəndi olmaqla, Dağlıq Qarabağda Muxtar Vilayətin yaradılması haqqında» qərar qəbul etdi. Xüsusən qeyd 

olunmalıdır ki, Ermənistan SSR-nin sərhədləri daxilində kompakt şəkildə yaşayan 300.000-dən artıq 

azərbaycanlıya hər hansı formada muxtariyyət hüququnun təqdim edilməsindən imtina edildi. 

1945-ci ildə Ermənistan KP MK-nın birinci katibi Arutinov Dağlıq Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsi 

ilə bağlı SSRİ ali rəhbərliyinə məktub ünvanlayır. O, fikrini müvafiq addımı Dağlıq Qarabağın inkişafı 

baxımından əhəmiyyəti, eyni zamanda yerli ermənilərin arzusu ilə izah edir. Lakin bu dövrdə Qarabağ 

erməniləri arasında birləşmə arzusu ilə bağlı ümumiyyətlə, hər hansı sorğu aparılmamışdır. Azərbaycan KP 

MK-nın birinci katibi Mir Cəfər Bağırov məsələ ilə bağlı Moskvadan göndərilmiş sorğuya cavabında 
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Arutinovun irəli sürdüyü dəlillərin əleyhinə çıxır, lakin sonda Dağlıq Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsinə 

(azərbaycanlılar yaşayan Şuşa rayonu istisna olmaqla) razılığını bəyan etmiş, bunun müqabilində  Ermənistan 

SSR-nin əhalisinin əksəriyyətini azərbaycanlılar təşkil edən Azərbaycanla həmsərhəd üç rayonunun Azərbaycan 

SSR-nin inzibati sərhədlərinə daxil edilməsini təklif etmişdir. Sovet ali rəhbərliyi Arutinovun məktubunu 

nəticəsiz qoydu. 

1948-1953-cü illər aralığında SSRİ ali rəhbərliyinin qərarlarına əsasən Ermənistan ərazisində yaşayan 

azərbaycanlıların kütləvi deportasiyasına başlanılır. Onlar əsasən Azərbaycanın Kür-Araz ovalığı ərazisində 

məskunlaşdırılırlar. 

SSRİ Nazirlər Sovetinin 1947-ci il 23 dekabr və 1948-ci il 10 mart tarixli qərarlarının icrası nəticəsində, 

1948-1953-cü illərdə həyata keçirilən deportasiya siyasəti ilə rəsmi məlumatlar görə 50.000-dən çox 

azərbaycanlı Ermənistan SSR-nin ərazisindən özlərinin tarixi torpaqlarından köçürülərək Kür-Araz ovalığı boyu 

məskunlaşdırılır. 

1985-ci ildə Mixail Qorbaçov SSRİ Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin baş katibi vəzifəsinə 

seçiləndən sonra azərbaycanlılara qarşı erməni ekspansiyasının növbəti mərhələsi başlayır. Artıq 1987-ci ilin 

sonlarından etibarən Ermənistan SSR-nin paytaxtı Yerevan şəhərində Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin 

Ermənistana birləşdirilməsi tələbləri ilə kütləvi aksiyalara başlanılır. Eyni zamanda, istər sovet erməniləri, 

istərsə də xaricdəki erməni diasporu tərəfindən «Miatsumun» həyata keçirilməsi üçün fəal ideoloji hazırlıq 

həyata keçirilir. M.Qorbaçovun müşaviri sovet iqtisadçı alimi akademik A.Aqanbekyan  «Humanite» qəzetinə 

1987-ci ilin oktyabr ayında verdiyi müsahibədə, Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin guya Azərbaycanla deyil, 

məhz Ermənistanla daha sıx tarixi, iqtisadi-təsərrüfat əlaqələrinə malik olmasını bildirərək, Muxtar Vilayətin 

Ermənistana birləşdirilməsi bəyanatı ilə çıxış edir. Bu dövr həm də, ermənilərin şovinist-millətçiliyinə xidmət 

edən «Qarabağ» və «Krunk» təşkilatlarının fəaliyyəti, «ziyalı» pərdəsinə bürünmüş Silva Kaputikyan, Zori 

Balayan və s. şəxslərin bu istiqamətdə canfəşanlığı ilə xarakterizə olunur. 

1988-ci ilin yanvar ayından etibarən, SSRİ-nin ali rəhbərliyinin dəstəyinə arxalanan ermənilər Ermənistan 

SSR-də yaşayan azərbaycanlıların tarixi torpaqlarından kütləvi deportasiyasına başlayırlar. Bu proses 1989-cu 

ildə başa çatdırılır, həmin illər ərzində 220 000-dən çox azərbaycanlı deportasiyaya məruz qalır.  

Fevral ayının 28-29-da sovet xüsusi xidmət orqanlarının fəal iştirakı ilə Sumqayıt şəhərində qondarma «erməni 

talanları» həyata keçirildi. Maraqlıdır ki, bu hadisələrdən bir müddət öncə Sumqayıt sənaye müəssisələrində 

çalışan yüksək mənsəbli ermənilər onlara məxsus əmanətləri tələsik şəkildə banklardan çıxarmağa başlamış,  

şəhərdə xarici kütləvi informasiya vasitələrinin mövcudluğu əvvəlcədən təmin olunmuş, hətta tam təsdiqlənmiş 

məlumatlara əsasən, Sumqayıtda «erməni talanları»nın icrası prosesinə bilavasitə Qriqoryan soyadlı cinayətkar 

keçmişə malik bir erməni başçılıq etmişdir. İyul ayının 18-də SSRİ Ali Sovetinin Rəyasət Heyətinin geniş 

tərkibdə keçirilən iclasında Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti Azərbaycan SSR-nin tərkib hissəsi kimi təsdiq 

olundu.   

1989-cu ilin salnaməsi Sovet Ordusunun hərbi dəstəyinə arxalanan erməni silahlı birləşmələrinin Dağlıq 

Qarabağ Muxtar Vilayətinin azərbaycanlılar məskunlaşmış yaşayış məntəqələrinə və müxtəlif nəqliyyat 

vasitələrinə hücumları ilə xarakterizə olunmuşdur.  

1989-cu il iyul ayının 29-da Ermənistan ərazisində Azərbaycandan gedən qatarlara olan hücumlar 

nəticəsində Ermənistanla Azərbaycan arasında dəmir yolu əlaqəsi kəsilir. Ermənistan tərəfindən Azərbaycanın 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının təcridinə başlanılır. Dekabr ayının 1-də Ermənistan SSR-nin Ali Soveti qeyri-

qanuni şəkildə «Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti»nin Ermənistan SSR-yə birləşdirilməsi haqqında» qərar qəbul 

etdi. 

1990-cı il yanvar ayının 20-də sovet qoşun hissələri qüvvədə olan müvafiq qanunvericiliyə zidd olaraq, 

fövqəladə vəziyyətin tətbiqi ilə bağlı qabaqcadan xəbərdarlıq etmədən Azərbaycan Respublikasının paytaxtı 

Bakı şəhərinə daxil olaraq yüzlərlə dinc sakini qətlə yetirdi. Bu vandalizm aktı nəticəsində rəsmi məlumatlara 

görə, təxminən 150-ə qədər insan qətlə yetirildi, 700-ə qədər insan isə yaralanaraq müxtəlif dərəcəli bədən 

xəsarəti aldı. Sovet qoşunları ilk dəfə olaraq, beynəlxalq səviyyədə qadağan olunmuş ağırlıq mərkəzi 

dəyişdirilmiş güllələrdən dinc əhaliyə qarşı istifadə etdilər.  

1991-ci il sentyabr ayının 2-də erməni separatçıları Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ 

regionunda qeyri-qanuni olaraq «Dağlıq Qarabağ Respublikası»nın qurulmasını bəyan etdilər. 

Sentyabr ayının 23-də Ermənistan və Azərbaycan prezidentlərinin Rusiyanın Jeleznovodsk şəhərində 

Rusiya və Qazaxıstan prezidentlərinin vasitəçiliyi ilə görüşü keçirildi. Görüş zamanı prezidentlər münaqişənin 

sülh yolu ilə həlli barədə razılığa gəldilər. 

Əldə olunmuş razılaşmaya baxmayaraq, erməni hərbi birləşmələri Xocavənd və Hadrut rayonları ərazisində 

azərbaycanlı əhaliyə qarşı kütləvi hücumlara başladılar. Nəticədə bu rayonların azərbaycanlılar yaşayan 
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kəndlərinin əksəriyyəti işğal olundu, azərbaycanlı əhali isə güclə öz torpaqlarını tərk etmək məcburiyyəti 

qarşısında qaldı.  

Noyabr ayının 20-də Xocavənd rayonunun Qarakənd kəndi yaxınlığında erməni terrorçuları Azərbaycan, 

Rusiya və Qazaxıstanı təmsil edən bir qrup yüksək vəzifəli dövlət məmuru və jurnalisti aparan «Mİ-8» 

vertolyotunu gülləboran etdilər. Nəticədə 22 nəfər tanınmış dövlət, ictimai və hərbi xadim qətlə yetirildi.  

1992-ci il fevral ayının 25-26-da erməni silahlı birləşmələri Xankəndidə yerləşən Rusiyaya məxsus 366-cı 

alayın köməyi ilə azərbaycanlılar yaşayan Xocalı şəhərinə hücum edərək dinc əhaliyə qarşı xüsusi qəddarlıqla 

müşayiət olunan genosid aktını həyata keçirdilər. Bu faciə nəticəsində 613 dinc sakin qətlə yetirilmiş, 487 nəfər 

yaralanmış, 1275 nəfər isə əsir götürülmüşdür. Onlardan bir çoxu əsirlikdən qayıtmamış və sonrakı taleyi barədə 

hər hansı məlumat yoxdur. 366-cı alay Xankəndidən çıxarıldıqdan sonra bu hərbi hissəyə məxsus olan silahlı 

texnikanın mühüm hissəsi erməni separatçılarına verildi.  

Mart ayının 2-də Azərbaycan Respublikası Birləşmiş Millətlər Təşkilatının üzvü seçildi. Mart ayının 11-də 

Avropa Şurası Nazirlər Komitəsi Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ regionunda dinc əhaliyə qarşı 

baş vermiş zorakılıq aktlarını pisləyən bəyanatla çıxış etdi. Mart ayının 24-də ATƏM-in dəstəyi ilə Dağlıq 

Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı konfransın çağırılması qərara alınır. 

May ayının 7-də Ermənistan və Azərbaycan dövlət başçılarının münaqişənin nizamlanması ilə əlaqədar 

İranın vasitəçiliyi ilə Tehranda görüşü keçirilir. Görüşün sonunda dövlət başçıları kommunike imzalayırlar. Bu 

kommunike imzalanandan dərhal sonra may ayının 8-də erməni hərbi birləşmələri tərəfindən Şuşa şəhəri işğal 

olunur. May ayının 17-də isə münaqişənin nizamlanması ilə bağlı müxtəlif səviyyələrdə danışıqların davam 

etdiyi bir vaxtda erməni hərbi birləşmələri Laçın şəhərini işğal etdilər. 

Sentyabr ayının 19-da Ermənistan və Azərbaycan müdafiə nazirləri Rusiyanın Soçi şəhərində hərbi 

əməliyyatların dayandırılması ilə bağlı razılaşma əldə etdilər. Həmin il dekabr ayında bu razılaşmanı pozan 

Ermənistan tərəfi Azərbaycan Respublikasının Zəngilan rayonunun 8 kəndini işğal etdi.   

1993-cü il aprel ayının 3-də erməni hərbi birləşmələri tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Kəlbəcər 

rayonu işğal olundu. Aprel ayının 6-da BMT Təhlükəsizlik Şurasının sədri Kəlbəcər rayonun işğalını pisləyən 

bəyanat verdi. Aprel ayının 15-də isə Avropa Şurası Nazirlər Komitəsi münaqişənin kəskinləşməsi ilə bağlı 

bəyannamə ilə çıxış etdi. Aprel ayının 15-də isə Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsi Dağlıq Qarabağda 

münaqişə vəziyyətinin gərginləşməsi ilə bağı bəyanat qəbul etdi. Aprel ayının 25-29-da İslam Konfransı 

Təşkilatı Azərbaycan Respublikasının ərazilərinin işğalını pisləyən qətnamə qəbul etdi. Aprel ayının 30-da isə 

BMT Təhlükəsizlik Şurası Azərbaycan Respublikasının Kəlbəcər və digər işğal olunmuş rayonlarından bütün 

işğalçı qüvvələrin dərhal çıxarılması tələbini özündə əks etdirən 822 saylı Qətnamə qəbul etdi. 

İyul ayının 23-də erməni hərbi birləşmələri Azərbaycan Respublikasının Ağdam rayonunu işğal etdilər. İyul 

ayının 29-da BMT Təhlükəsizlik Şurası işğalçı qüvvələrin qeyd şərtsiz və dərhal işğal olunmuş Ağdam və digər 

ərazilərdən çıxarılması tələbini özündə əks etdirən 853 saylı Qətnamə qəbul etdi. Avqust ayının 18-də isə BMT 

Təhlükəsizlik Şurasının sədri müvafiq tələbləri özündə əks etdirən bəyanatla çıxış etdi. BMT və ATƏT-in 

xəbərdarlıqlarına baxmayaraq, avqust ayının 23-26-da Füzuli və Cəbrayıl, həmin ayın 31-də isə Qubadlı rayonu 

Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən işğal olundu. 

Oktyabr ayının 14-də BMT-nin Təhlküsəizlik Şurası işğalçı qüvvələrin zəbt olunmuş ərazilərdən çıxarılması 

tələbini özündə ifadə edən növbəti, 874 saylı Qətnamə qəbul etdi. Oktyabr ayının 28-noyabr ayının 1-i 

aralığında Horadiz qəsəbəsi və Zəngilan şəhəri işğal edildi. Noyabr ayının 11-də işğal olunmuş ərazilərin dərhal 

azad olunması tələbini əks etdirən BMT Təhlükəsizlik Şurasının növbəti, 884 saylı Qətnaməsi qəbul edildi. 

1994-cü il yanvar ayının 10-11-də Şimali Atlantika Müqaviləsi Təşkilatı üzv Dövlət və Hökumət başçıları 

tərəfindən ərazi əldə edilməsində güc istifadəsini pisləyən, həmçinin regionda sülh və sabitliyin bərqərar 

edilməsi, əməkdaşlığın inkişafıetdirilmsi üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən Azərbaycan, Gürcüstan və 

Ermənistanın suverenliyi, müstəqilliyi və ərazi bütövlüyünə hörməti ifadə edən bəyannamə qəbul edildi.  

Həmin il aprel ayının 15-də MDB üzv dövlətlərinin suverenliyi, ərazi bütövlüyü və sərhədlərinin 

toxunulmazlığına hörməti ifadə edən təşkilatın Bəyannaməsi qəbul olundu. Ermənistan MDB-nin üzvü olan və 

bu Bəyannaməyə qoşulmayan yeganə dövlət oldu.  

Bişkək protokolu imzalandıqdan (10.05.1994) sonra, may ayının 12-də cəbhə xəttində atəşkəs haqqında 

razılaşma qüvvəyə mindi.  

Dekabr ayının 5-6-da ATƏM-in Budapeşt Sammiti keçirildi. Sammitdə «Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə 

əlaqədar ATƏM-in fəaliyyətinin intensivləşdirilməsi» adlı qərar qəbul edildi.  

1996-cı il dekabr ayının 2-3-də ATƏT-in Lissabon Sammiti keçirildi. Sammitdə ATƏT-in fəaliyyətdə olan 

sədri Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin üç prinsin əsasında həllini nəzərdə tutan və Ermənistan istisna 

olmaqla, ATƏT-in 53 üzv dövlət tərəfindən dəstəklənmiş bəyanatla çıxış etdi: Azərbaycan və Ermənistan 
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Respublikalarının ərazi bütövlüyü; Azərbaycanın tərkibində Dağlıq Qarabağa öz müqəddəratını müəyyənetməyə 

əsaslanan ən yüksək hüquqi statusun verilməsi; Dağlıq Qarabağın bütün əhalisinin təhlükəsizliyinin təminatı. 

1997-ci ilin yanvar ayından etibarən ATƏT-in Minsk Qrupu 3 tərəfli həmsədrlik formatında fəaliyyətə 

başlayır. 1997-ci ilin aprel ayının 2-də Rusiya Dövlət Duması Müdafiə Komitəsinin sədri Lev Roxlin təkcə 

1994-1997-ci illərdə qeyri-qanuni olaraq, Rusiya Federasiyasına məxsus bir milyard dollar dəyərində silah-

sursatın Ermənistana verilməsi ilə bağlı məlumatı açıqladı. 

İyun ayının 1-də ATƏT-in Minsk Qrupunun həmsədrləri tərəfindən münaqişənin həlli ilə bağlı «paket həll 

planı» təqdim edilir. «Paket həll planı» Azərbaycanın Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş, keçmiş Dağlıq 

Qarabağ Muxtar Vilayətinin inzibati sərhədlərinə daxil olmayan rayonlarının azad edilməsi və Azərbaycanın 

Dağlıq Qarabağ bölgəsinin statusunun müəyyənləşdirilməsinin paralel həllini nəzərdə tuturdu.  Müvafiq həll 

variantı danışıqlara başlamaq üçün zəmin kimi Azərbaycan tərəfindən müəyyən qeyd-şərtlərlə qəbul olundu, 

Ermənistan tərəfindən isə ümumiyyətlə rədd edildi.  

Həmin il sentyabr ayının 19-da ATƏT-in Minsk Qrupunun həmsədrləri tərəflərə münaqişənin həlli ilə bağlı 

«mərhələli həll planı»nı təqdim etdilər. Plan birinci mərhələdə Azərbaycanın Ermənistan tərəfindən işğal 

olunmuş və keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin inzibati sərhədlərinə daxil olmayan rayonlarının azad 

olunmasını, ikinci mərhələdə isə Dağlıq Qarabağın, Laçın və Şuşa şəhərlərinin statusunun  

müəyyənləşdirilməsini nəzərdə tuturdu. Həmin il oktyabr ayının 10-da Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri 

Strasburqda münaqişənin mərhələli həll variantını qəbul etmələri haqqında bəyanat verdilər. Bir müddət sonra - 

1998-ci iln fevralında Ermənistanın o vaxtkı prezidenti Levon Ter-Petrosyan təzyiqlər altında istefa verməli 

oldu. Hakimiyyətə «Qarabağ klanının» nümayəndəsi baş nazir Robert Köçəryan gəldi.  

1998-ci ilin əvvəllərində Ermənistan dövləti mərhələli həll variantından imtina etdiyini bildirdi. 1998-ci il 

noyabrın 9-da həmsədrlər münaqişənin «ümumi dövlət» adlanan növbəti həll variantını irəli sürdülər. 

Azərbaycan tərəfi müvafiq həll variantının beynəlxalq hüquq normaları, habelə, milli qanunvericiliyinə zidd 

olduğunu nəzərə alaraq, münaqişənin nizamlanması ilə bağlı danışıqlar üçün zəmin kimi qəbul olunmasını rədd 

etdi. 

1999-2001-ci illər problemin həlli ilə əlaqədar Ermənistan və Azərbaycan prezidentləri arasında birbaşa 

görüşlərin (Ki-Uest və Paris görüşləri) keçirilməsi, eyni zamanda ATƏT-in Minsk Qrupu çərçivəsində 

danışıqların davam etdirilməsi ilə xarakterizə olunmuşdur. 

2001-ci ilin fevral ayında Dağlıq Qarabağ probleminin həllinə dair geniş ictimaiyyətin də təmsil olunduğu 

ümumrespublika toplantısı keçirildi. Toplantıda 23 fevral tarixində ümummilli liderimiz Heydər Əliyev 

münaqişənin nizamlanmasına dair proqram xarakterli çıxış etdi.  

2002-ci il mart ayının 8-də ATƏT-in Minsk Qrupunun həmsədrləri münaqişənin həlli üzrə danışıqlar 

prosesinə prezidentlərin Xüsusi Nümayəndələrinin təyin olunması təklifi ilə çıxış edirlər. 2002-ci il ərzində 

Xüsusi Nümayəndələr üç dəfə - may və iyul aylarında Praqada, noyabr ayında isə Vyanada görüşdülər. İyul 

ayının 12-də Avropa İttifaqı-Azərbaycan Əməkdaşlıq Komitəsinin yekun sənədində Avropa İttifaqı bir daha 

münaqişənin sülh yolu ilə həlli üçün əsas kimi Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünü dəstəklədiyini 

ifadə etdi. Avqust ayının 2-də Avropa İttifaqı Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ regionunda separatçı 

qüvvələr tərəfindən keçirilən «prezident seçkiləri»ni pislədi.  

2003-cü il yanvar ayının 23-də Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin Bürosunun Strasburqda 

genişləndirilmiş tərkibdə Ermənistan və Azərbaycanın münaqişənin sülh yolu ilə həlli ilə bağlı öhdəliklərinin 

yerinə yetirilməsi məsələsinə həsr olunmuş xüsusi iclası keçirildi. 

2003-cü il fevral ayının 19-da Ermənistanda prezident seçkiləri keçirildi. R.Koçəryan növbəti müddətə 

prezident seçildi. Avropa Şurası Parlament Assambleyasını, ATƏT-i təmsil edən müşahidəçilər seçkilərin ciddi 

qanun pozuntuları ilə müşayiət olunduğunu bildirdilər. Həmin il iyunun 19-da hökumət növbəti dördillik 

fəaliyyət proqramını ölkə parlamentinə təqdim etdi. Proqramın «Müdafiə və Təhlükəsizlik» adlanan bölməsində 

hökumətin «münaqişənin həllini «Dağlıq Qarabağ» xalqının öz müqəddəratını müəyyənetmə hüququ, 

beynəlxalq tanınması və «Dağlıq Qarabağ Respublikası» xalqının təhlükəsizliyinə təminatı əsasında sülh 

danışıqları prosesi çərçivəsində» gördüyü vurğulanır, Dağlıq Qarabağın Azərbaycan Respublikasına tabeçiliyi 

istisna olunur. Proqramın təqdimatı zamanı ölkənin baş naziri A.Markaryan bildirmişdir: «Qarabağ 

Azərbaycana tabe olmamalıdır, Ermənistanla ümumi sərhədlərə malik olmalıdır, Qarabağ ermənilərinin öz 

müqəddəratını müəyyənetmə hüququ dünya tərəfindən tanınmalıdır». Avqust ayının 19-da Ermənistan-

Azərbaycan sərhədinin Tovuz rayonu ərazisindən keçən hissəsində ATƏT sədrinin şəxsi nümayəndəsinin 

iştirakı ilə keçirilən monitorinq zamanı atəşkəs rejimi növbəti dəfə erməni silahlıları tərəfindən pozulduğundan, 

monitorinq prosesi dərhal dayandırılır. ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsi də faktı öz 

hesabatında qeyd etməkdən imtina edir. 
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Dekabr ayının 11-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Ermənistan Respublikasının 

prezidenti Robert Koçaryanla Cenevrədə ilk görüşü keçirilir. 

2004-cü il aprel ayının 16-da Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər nazirlərinin ATƏT-in Minsk Qrupu 

həmsədrlərinin iştirakı ilə Praqada görüşü keçirildi. 

Aprel ayının 28-30-da Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Varşavada görüşü keçirilir. May aynın 

12-13-də Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər nazirlərinin ATƏT-in Minsk Qrupunun həmsədrlərinin iştirakı 

ilə Strasburqda görüşü keçirildi. 

İyun ayının 21-də Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər nazirlərinin ATƏT-in Minsk Qrupunun 

həmsədrlərinin iştirakı ilə Praqada görüşü keçirildi. 

İyun ayının 28-29-da Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər nazirlərinin Türkiyənin Xarici İşlər naziri 

Abdulla Gülün iştirakı ilə İstanbulda görüşü keçirildi.  

Avqust ayının 3-12-də Azərbaycan Respublikasının işğal olunmuş ərazilərində erməni hərbi birləşmələrinin 

komanda qərargah təlimləri keçirildi. 

Avqust ayının 8-də Azərbaycan Respublikasının işğal olunmuş ərazilərində erməni separatçıları tərəfindən 

«yerli özünüidarəetmə orqanları»na seçkilər keçirildi. 

Avqust ayının 30-da Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər nazirlərinin ATƏT-in Minsk Qrupunun 

həmsədrlərinin iştirakı ilə Praqada görüşü keçirildi. 

Sentyabr ayının 15-da Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Astana şəhərində MDB-nin Sammiti 

çərçivəsində görüşü keçirildi.  

Oktyabr ayının 14-də Azərbaycan BMT-nin 59-cu sessiyasının gündəliyinə «Azərbaycanın işğal olunmuş 

ərazilərində vəziyyətə dair» məsələsinin çıxarılması ilə bağlı müraciət edir. Oktyabr ayının 29-da BMT Baş 

Məclisi müvafiq məsələnin sessiyanın gündəliyinə daxil edilməsi ilə əlaqədar qərar qəbul etmişdir. Noyabr 

ayının 17-də Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının Siyasi Komitəsinin iclasında britaniyalı deputat 

Devid Atkinsonun Dağlıq Qarabağa dair məruzəsinin müzakirəsi keçirildi. 

Dekabr ayının 5-də Sofiya şəhərində Ermənistan və Azərbaycanın Xarici İşlər nazirlərinin ATƏT-in Minsk 

Qrupu həmsədrlərinin iştirakı ilə görüşü keçirildi. 

Dekabr ayının 6 və 7-də Bolqarıstanın paytaxtı Sofiya şəhərində ATƏT-in Nazirlər Şurasının 12-ci iclası 

keçirildi. İclasda Nazirlər Şurasının Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı bəyanatı qəbul olundu. Bəyanatda 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı 2004-cü ildə əldə olunmuş tərəqqi, xüsusən Azərbaycan 

və Ermənistan Prezidentlərinin, həmçinin iki ölkənin Xarici İşlər nazirlərinin görüşləri təqdir olunur. Dekabr 

ayının 9-da Ermənistan və Azərbaycanın Xarici İşlər nazirlərinin Brüsseldə görüşü keçirildi. 

2005-ci il yanvar ayının 11-də Azərbaycan Respublikası və Ermənistan Respublikası Xarici İşlər 

nazirlərinin ATƏT-in Minsk Qrupu həmsədrlərinin iştirakı ilə Praqada görüşü keçirildi. 
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Erməni təcavüzü: faktlar və rəqəmlər 
 

Ermənistan tərəfindən Azərbaycana elan olunan müharibəni 3 mərhələyə bölmək olar:  

- Ermənistan tərəfindən müharibənin ideoloji, taktiki və strateji planlaşdırma mərhələsi, əlverişli mühitin 

formalaşması, həmçinin aparılacaq hərbi müdaxilə üçün maddi-maliyə hazırlığın görülməsi (1984-1988 illər)  

- Erməni silahlı birləşmələrinin öz aqressiv planlarının həyata keçirilməsi, Ermənistanın bütün hərbi, 

iqtisadi və siyasi potensialının istifadəsi, Azərbaycan torpaqlarının zorla mənimsənilmə mərhələsi (1988-1994 

illər) 

-Ermənistan tərəfindən Azərbaycan torpaqlarının nəzarətdə saxlanılma mərhələsi. Bu dövrü səciyyələndirən 

əsas xüsusiyyətlərindən biri Ermənistanın Azərbaycanın bütün diplomatik cəhdlərini qeyri-konstruktiv yöndə 

istiqamətləndirilməsidir. 

Bu münaqişənin nəticəsində, Ermənistanda yerləşən 185 Azərbaycan kəndindən 230000 çox 

həmvətənlərimiz qovulub, 31000 yaşayış evi, 165 kolxoz və sovxoz, çox sayda mal qara qarət olunub. 225 nəfər 

öldürülüb, 1154 yaralanıb. Xalqımızın yüzlərlə qəhrəman övladları işgəncələrə məruz qalmış, gözləri 

çıxarmışdır. 

Ermənilərin müharibənin faşist metodları ilə aparılması nəticəsində Azərbaycanın 12 rayonu(təqribən20%), 

700 yaşayış məntəqəsi işğal olunmuşdur, 24 min azərbaycanlı qətlə yetirilib, 4 minə qədər dinc əhali əsir 

düşmüşdür. Əsir aparılanlardan əksəriyyəti uşaq, qadın və qocalardan ibarətdir. İtkin düşmüşlərin sayı 4965 

nəfərə çatır. Onlardan 320 qadın, 69 isə uşaqdır. 783 nəfər əsir düşmüş insandan 43 qadın, 18 nəfəri isə uşaqdır. 

Erməni əsirliyindən qurtarılan 1325 nəfərdən 312 qadın, 125 isə uşaqdır. 

1994 ildən indiyədək Ermənistan ərazisində əsirlər üçün 6 düşərgə mövcuddur. 

Vardenis uşaq düşərgəsi (250 nəfər) 

Razdfan uşaq düşərgəsi (180 nəfər) 

Xankəndi uşaq düşərgəsi (180 nəfər)  

Geçaşen qadın düşərgəsi (320 nəfər) 

Cermuk qadın düşərgəsi (250 nəfər) 

Kəlbəcər qadın düşərgəsi (150 nəfər) 

1991 ilin noyabr-dekabr aylarında Xocavənd rayonu (əhalisi 9874), 26 fevral 1992 il - Xocalı rayonu 

(11356 nəfər), 8 may 1992 il - Şuşa rayonu (23156 nəfər). 18 may 1992 il - Laçın rayonu (61763  nəfər), 4 aprel 

1992 il - Kəlbəcər rayonu (60698 nəfər). 23 iyul 1993 il Ağdam rayonu, 18 avqust 1993 il - Cəbrayıl rayonu 

(57125 nəfər), 23avqust 1993 il – Füzuli rayonu (98600 nəfər), 31 avqust 1993 il - Qubadlı rayonu (əhalisi 

30678). 25 oktyabr 1993 - Zəngilan rayonu (əhalisi 34924). 

Ermənilər 870 yaşayış məntəqəsini, 10 rayonu yerlə yeksan edib. İşğalçılar 43666 inzibati məntəqə. 1145 

məktəb müəssisə və uşaq bağçaları, 1831 kinoteatr, 982 kitabxana, 862 mədəniyyət evi, 695 məktəb, 700 qədər 

siyyə ocağı, 22 muzey və 1 ali məktəb, 7 min sənayə və tikinti obyekti, kolxoz və sovxozları, 9 min kv.m 

yaşayış əraziləri tutulub. 

İşğal olunan torpaqlarda erməni ordusu tərəfindən tarixi abidələr, mədəni-mənəvi, dini dəyəri olan yerlər 

dağıdılıb. 44 məbəd, 32 məscid, 22 kurqan-təpəlik, 8 körpü, 9 saray-hamam və karvan-saraylar, 2 heykəl, 4 qızıl 

yatağı, 2 qranit və 4 daş karxanası, 5 ayrı tikinti yatağı, 10 mineral və 2 dövlət qoruğu. Erməni okkupasiyası 

nəticəsində 808 mədəni mərkəz, 85 musiqi məktəbi, 4 şəkil qalereyası, 6 istirahət parkı, 4 teatr, 2 konsert binası, 

Şuşa Dövlət musiqili-dramatik, Füzuli Dövlət dramatik, Ağdam Dövlət dramatik teatrların avadanlıqları və 

inventarları işğalçıların əllərinə keçib. Postsovet məkanında yeganə olan Ağdam çörək muzeyi tamamilə 

dağıdılıb. Kəlbəcər tarix diyarşünaslıq muzeyinin 13 min, Laçın tarix diyarşünaslıq muzeyinin isə 45 min 

qiymətli eksponatı oğurlanaraq Ermənistana aparılıb. 

Həmçinin Şuşa tarix muzeyinin (500 eksponat), Azərbaycan Dövlət xalça və tətbiqi xalq incəsənəti Şuşa 

filialı Qarabağ dövlət tarix muzeyinin (1000 eksponat), dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəyovun muzeyi (300 

eksponat), xanəndə Bül-Bülün (400 eksponat), dahi musiqiçi və rəssam Mir Mövsüm Nəvvabın muzeyindən 

(100 eksponat), Ağdam (2000 eksponat), Qubadlı (3000 eksponat) və Zəngilan (6000 eksponat)diyarşünaslıq 

muzeyləri dağıdılıb. Ağdamda Qurban Pirimovun xatirəsi muzeyi, Rahib Məmmədov adına hərb muzeyi. 

Cəbrayıl və Füzulidə tarix-diyarşünaslıq muzeyləri eyni aqibətlə üzləşib. Azərbaycan mədəniyyətinin dahi 

nümayəndələri Vaqif, Ü.Hacıbəyovun, Bül-Bülün abidələri məhv edilib. Düşmən əmək qəhrəmanı S.Vəzirovun 

və müharibə qəhrəmanı L.Vəzirovun muzeylərində dağıdıb. 982 kitabxana və 5.6 mln nüsxə kitab oğurlanıb və 

yandırılıb. 

Füzuli, Şuşa və Ağdamda 20 qədər müasir tipli mədəniyyət evi oğurlanıb. Bu şəhərlərin mədəniyyət 

ocaqlarından hərəsi 1,5 ton olan 50 mln.manat məbləğində qiymətləndirilən 4 teatr çıl-çırağı məhv edilib. 
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Mədəniyyət evlərindən və saraylardan 103,2 min kürsü, 5640 musiqi aləti, 481 kinoqurğu, 20 kinokamera, 

423 videomaqnitofon, 5920 milli kişi və qadın geyimləri, 40 səs ucaldıcısı, 718 televizor, 27 royal, 840 pianino, 

886 radioqəbuledicisi, 547 yazı makinası, 67250 stol və stul, 10600 kitab rəfləri, 5900 kitab vitrini, 1500 kitab 

şkafı, 50 attraksion və onun avtomatları, 44 ixtisaslaşdırılmış avtomobil, avtoklub, avtokibabxana və 

avtomuzey, 1240 xalça, 650 pərdə dəstləri və onların dövlət teatrlarında dekorasiya üsulları qiyməti 10 mln 

manat olmaqla oğurlanıb və mənimsənilib. Ölkənin vətənpərvər oğullarının köməyilə Bakıya işğalçılar 

tərəfindən Natavan, Ü.Hacıbəyovun və Bül-Bülün Şuşadan oğurlanmış abidələri geri qaytarılmışdır. 

Okkupasiyadan sonra 10 min hektar Azərbaycan torpaqları becərilmir. Bağçalar, otlaqlar və meşələr məhv 

edilib. Azərbaycan dövlətinə məxsus olan 800 km avtomobil yolları, 160 körpü, 145 min km elektrik xətləri, 

2500-dən çox transformator, 2300 km su xətti, 2000 km qaz xətti, 34 qazpaylaşdırıcı aqreqatı, və 3500 nömrəli 

telefon qovşağı hal hazırda düşmən əlindədir. 

İşğal olunmuş torpaqlarda təxminən 4000 sənayə və kənd təssərufatı müəssisəsi, sahəsi 6 mln kv olan 180 

min mənzil və özəl evlər, minə qədər təhsil və tərbiyə müəssisəsi, 3000 qədər mədəni maarif mərkəzi, 700 qədər 

tibbi obyekt oğurlanıb. 

Müharibə illərində Azərbaycan 21000 oğul və qızını itirib. 6000 min nəfər insan əlil olmuşdur. 

Ümmumiyətlə müharibə nəticəsində Azərbaycan dövlətinə 16 mlrd. ABŞ dolları məbləğində ziyan 

vurulmuşdur. 

Hal hazırda Azərbaycanın 57 rayonu və şəhərində 700 min qaçqın və məcburi köçgun yaşayır. 100 

min qaçqın çadır şəhərciyi və qəsəbələrində məskun salıblar. 150 min nəfər isə yataqxana, pansionat və 

sağlamlıq mərkəzlərində yaşayır. Qaçqınlar əsasən ağır sosial-məişət şəraitində həyat sürürlər. Onlardan yalnız 

30% işləmək imkanı əldə ediblər. 

Rəsmi informasiyaya əsaslansaq işğaldan azad olunan və hücuma məruz qalmış, amma işğal 

olunmamış Azərbaycan torpaqlarına 922,27 mln ABŞ dolları həcmində ziyan dəyib. 

 

Sadıqov Fuad 
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Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində Ermənistanın  

qanunsuz fəaliyyəti 
 

Ölkəmizin işğal altında olan ərazilərində erməni tərəfinin qeyri-qanuni fəaliyyətinin təməli 1988-ci il 

fevralın 20-də Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti Xalq Deputatları Sovetinin İcraiyyə Komitəsinin yetərsayın 

olmadığı və azərbaycanlı deputatların iştirak etmədiyi iclasında DQMV-nin Ermənistan SSR-ə birləşdirilməsi 

haqqında qərarı ilə qoyuldu. 1989-cu il dekabrın 1-də isə Ermənistan SSR-in Ali Soveti tərəfindən 

Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin Ermənistana birləşdirilməsi haqqında qərar qəbul olundu. 

1988-ci ilin yanvar ayından etibarən azərbaycanlıların indiki Ermənistan Respublikasının ərazisindən, öz tarixi 

torpaqlarından kütləvi deportasiyasına başlayaraq, Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ daxil olmaqla 

20 faiz ərazisini işğal edib orada «etnik təmizləmə», «yandırılmış ərazilər» prinsipini həyata keçirən erməni 

tərəfi həmvətənlərimizə qarşı kütləvi qətllər və soyqırım törətmiş, 1 milyondan artıq vətəndaşımızı öz yurd-

yuvasından didərgin salmışdır. 1995-ci ildən etibarən işğal olunmuş ərazilərdəki qeyri-qanuni fəaliyyətini daha 

da genişləndirən erməni tərəfi narkotik maddələrin qanunsuz becərilməsi, istehsalı, dövriyyəsi, insan ticarəti, 

qanunsuz məskunlaşdırma, maddi-mənəvi sərvətlərin talan edilməsi, nüvə və radioaktiv tullantıların 

basdırılması və digər beynəlxalq cinayətlər törətməklə həmin əraziləri beynəlxalq, o cümlədən erməni 

terrorçularının sığınacaq yerinə və təlim-məşq bazasına çevirmiş, cəbhəyanı zonadan yüz kilometrlərlə uzaq 

yaşayış məntəqələrini əhatə edən terror-təxribat əməllərinin coğrafiyasını genişləndirmiş, bu cinayət əməllərinə 

Azərbaycanda yaşayan azsaylı xalqların nümayəndələrini də cəlb etmişdir. 

Ermənistan Respublikası və separatçıların işğal olunmuş ərazilərdə qeyri-qanuni fəaliyyəti əsasən aşağıdakı 

istiqamətlərdə təzahür etmişdir: 

  

I. Separatçı-terrorçu qurumun müstəqil dövlət kimi tanıdılması cəhdləri 

Dağlıq Qarabağdakı separatçı-terrorçu qurum atəşkəs rejimindən istifadə edərək beynəlxalq aləmdə 

müstəqil dövlət kimi tanınmaq məqsədi ilə son illər ərzində zəruri «dövlət institutları» («parlament», 

«nazirliklər», «ordu», «komitə» və «idarələr») təsis etmiş, bir neçə ölkədə öz «nümayəndəlik»lərini açmışdır. 

2001-ci ilin mart ayından bu ərazilərdə yaşayan vətəndaşlara onların qondarma qurumun və Ermənistan 

Respublikasının vətəndaşı olduqlarını təsdiq edən yeni «pasportlar»ın verilməsinə başlanmışdır.  

  

II. Dövlət terrorizmi və təcavüzkar separatizm 

1989-1994-cü illərdə erməni separatçıları və terrorçuları tərəfindən Azərbaycan ərazisində 373 terror aktı 

törədilmiş, nəticədə 1568 nəfər ölmüş, 1808 nəfər yaralanmışdır. Azərbaycan Respublikası, eləcə də xarici 

ölkələrin məhkəmələri tərəfindən prosessual qaydada sübuta yetirilmişdir ki, həmin terror aktlarının 32-si 

Ermənistan Respublikasının xüsusi xidmət orqanlarının bilavasitə iştirakı ilə Azərbaycanın işğal olunmuş 

ərazilərindən istifadə edilməklə, cəbhə xəttindən yüz kilometrlərlə aralıda yerləşən yaşayış məntəqələrində 

həyata keçirilmişdir.  

Azərbaycanda mülki əhaliyə qarşı terrorçu fəaliyyətin bilavasitə Ermənistan Respublikasının dövlət 

orqanları və separatçı qurum tərəfindən üçüncü ölkə vətəndaşları, Azərbaycan Respublikasının azsaylı 

xalqlarının nümayəndələri, hərbi əsir və girovlardan istifadə ilə təşkili, maliyyələşdirilməsi və reallaşdırılmasına 

cəhdlər göstərilmişdir.  

Azərbaycan Respublikası Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi ilə Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin 

əməkdaşlığı nəticəsində Ermənistan Respublikası Milli Təhlükəsizlik Baş İdarəsinin şöbə rəisi polkovnik Can 

Ohanesyanın, onun müavini mayor Aşot Qalayanın, Rusiya Federal əks-kəşfiyyat xidmətinin terrorizmlə 

mübarizə İdarəsinin baş əməliyyat müvəkkili mayor Boris Simonyanın başçılığı ilə Rusiya ərazisində fəaliyyət 

göstərən erməni separatçılarından ibarət terrorçu qrup məsuliyyətə cəlb olunmuşdur. Moskvada yerləşən və 

Valeri Petrosyanın rəhbərlik etdiyi «TİRR» Assosiasiyası tərəfindən maliyyələşdirilən həmin qrup Rusiya və 

Azərbaycan ərazisində dəmiryolu qatarlarında bir neçə partlayış törətmişdir. Bütün bu şəxslər Rusiya 

Federasiyası və Azərbaycan Respublikası məhkəmələri tərəfindən müxtəlif müddətlərə azadlıqdan məhrumetmə 

cəzasına məhkum olunmuşlar. 

Rusiya Federasiyasının Dağıstan Respublikası ərazisində fəaliyyət göstərən terrorçu-separatçı «Sadval» 

təşkilatı üzvlərinin 1994-cü ilin martın 19-da Bakı metropoliteni stansiyalarından birində törətdikləri və 14 nəfər 

dinc sakinin ölümü, 42 nəfərin yaralanması ilə nəticələnən partlayışın Ermənistan Respublikası xüsusi xidmət 

orqanları tərəfindən təşkil edilməsi faktı da prosessual qaydada tam sübuta yetirilmişdir. Çoxsaylı şahid ifadələri 

və maddi sübutlar bu təşkilatın yaraqlılarının Ermənistan Respublikasının Nairi və Arzni rayonlarında yerləşən, 

xüsusi xidmət orqanlarına məxsus hərbi-təxribat hazırlığı bazalarında, habelə Dağıstan Respublikasının 
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Məhərrəmkənd rayonu ərazisində təşkil edilmiş xüsusi düşərgələrdə təlim keçdiklərini birmənalı şəkildə 

təsdiqləmişdir. Məhz Ermənistanın xüsusi xidmət orqanları terror aktlarının icrası üçün cinayətkarları zəruri 

partlayıcı materiallar və texniki vasitələrlə təchiz etmiş və maliyyələşdirmişlər. Azərbaycanın milli təhlükəsizlik 

orqanları həmin cinayətin 43 təşkilatçısını və icraçısını aşkarlamış, onlardan 30 nəfəri Azərbaycan Respublikası 

Ali Məhkəməsinin hökmü ilə azadlıqdan məhrum olunmuşdur, ölkənin hüdudlarından kənarda gizlənənlər 

barədə isə əməliyyat-axtarış tədbirləri davam etdirilir. 

Bu dəhşətli terror aktının qeyri-adiliyi ondadır ki, Azərbaycan torpaqlarını işğal edən və Dağlıq Qarabağın 

separatçı rejiminə himayədarlıq edən qonşu Ermənistanın xüsusi xidmət orqanları həmin cinayəti həyata 

keçirmək üçün terrorçuları digər həmsərhəd ölkədə - Rusiya Federasiyasında, ölkəmizin bir sıra şimal rayonları 

barəsində ərazi iddiaları irəli sürən separatçılar sırasından hazırlamışlar. Bu isə müxtəlif etnik yönümlü 

separatçılar arasında qarşılıqlı əlaqələrin beynəlxalq terrorizmin əsas tərkib hissələrindən biri olduğuna daha bir 

sübutdur.  

Təəssüf ki, bu yeganə fakt deyil. Belə ki, 2000-ci ilin əvvəlindən etibarən Azərbaycanın şimal rayonlarında 

yaşayan avar xalqının adından separatçılıq hərəkatını başlamaq məqsədini güdən bir qrup fəallaşmışdı. 2001-ci 

ilin iyun ayından Dövlət Yol Polisinin postlarına, rayon polis şöbəsinə və hərbi hissəyə bir neçə basqınlar, Şeyx 

Şamilin abidəsinin partladılması kimi cinayətlərin törədilməsi Zaqatala və Balakən rayonlarında vəziyyəti 

kəskinləşdirmişdi.  

Həmin cinayətlərin istintaqı zamanı göstərilən qrupun rəhbəri Hacı Maqomedovun və sonradan onun həbs 

edilmiş silahdaşı Şaban Buşdiyevin erməni xüsusi xidmətlərinin nümayəndələri ilə əlaqələri olması faktı 

aşkarlanmışdır.  

1997-ci ildə onların hər ikisi Azərbaycan ərazisində «Avar dövləti»nin yaradılması üçün 1 milyon ABŞ 

dolları və 1000 ədəd avtomat silahın alınması məsələsinin müzakirəsi məqsədi ilə Yerevan və Xankəndiyə səfər 

etmişlər. Sonradan onlar bu danışıqları Mahaçqalada davam etdirmiş və nəticədə 1000 ədəd avtomat silahın və 

300 min ABŞ dollarının verilməsi barədə razılığa gəlmişlər. Bundan sonra avar separatçılarının «Car-Balakən 

dövləti»nin yaradılması ideyası və bu istiqamətdə fəaliyyətlərinə dəstək almaq üçün H.Maqomedov 2001-ci ilin 

dekabr ayında yenidən Yerevana getmişdir. Bu səfərin əsas məqsədi yaz-yay mövsümündə yerli icra 

hakimiyyətinin binasının zəbt edilməsi, həbs olunmuş silahdaşlarının azadlığa buraxılması şərti ilə vəzifəli 

şəxslərin girov götürülməsi və dövlətə qarşı digər cinayət əməlləri üçün müxtəlif növ silah, o cümlədən istilik 

raketlərinin alınması idi. 

2001-ci ilin sentyabr ayında Zaqatala rayonu ərazisində müxtəlif cinayət əməlləri törədilməsi ilə əhalini təsir 

altında saxlamağa, ərazini nəzarətsiz zonaya çevirməyə cəhd göstərən şəxslərin dindirilməsi zamanı məlum 

olmuşdur ki, onların silah və maddi cəhətdən təchiz edilməsində separatçı-terrorçu qurumun «müdafiə naziri» 

və digər «rəhbər işçiləri» birbaşa iştirak etməklə, həmin şəxsləri separatçı hərəkətlərə təhrik etmişlər.  

1994-cü ilin iyul ayının 3-də Bakı metrosunun «28 may» və «Gənclik» stansiyaları arasında 13 nəfərin 

ölümü, 42 nəfərin yaralanması ilə nəticələnən terror aktı Ermənistan xüsusi xidmət orqanları tərəfindən təşkil 

edilmişdir. Bu məqsədlə Qarabağ uğrunda gedən döyüşlər zamanı əsir düşmüş Azər Aslanovun anasını aldadıb 

Yerevana çağırmış, oradan Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinə apararaq girov saxlayıb A.Aslanovu həmin 

cinayəti törətməyə sövq etmişlər (bu fakt erməni millətçi-separatçı ekstremizminin əsas ideoloqlarından biri, 

hazırda İnterpol xətti ilə axtarışda olan Zori Balayanın «Cəhənnəm və cənnət arasında» kitabında öz əksini 

tapmışdır). İstintaq və məhkəmə prosesində sübuta yetirilmişdir ki, A.Aslanovun terrorçu kimi hazırlanmasının 

«ideoloji təminatında» Zori Balayanın və Dağlıq Qarabağ erməni separatçılarının lideri olmuş, hazırda 

Ermənistan Respublikasının prezidenti Robert Koçaryanın iştirakı olmuşdur.  

90-cı illərin əvvəllərindən etibarən beynəlxalq terrorçu qrupların liderlərinin reabilitasiyasına çalışan 

Ermənistan rəhbərliyi xarici diasporanın radikal təşkilatlarının, xüsusilə «Daşnaksutyun», ASALA, MAQ, 

«Erməni birliyi», «Erməni Azadlıq Cəbhəsi» və digər terror təşkilatları fəallarının Ermənistan ərazisində 

toplanması məqsədi ilə genişmiqyaslı kampaniyaya başlamış, onların fəaliyyətlərinə siyasi-hüquqi şərait 

yaradaraq sığınacaq vermiş, pul, silah, saxta sənəd və nəqliyyatla təchiz etmişdir. Həmçinin Azərbaycanda 

ermənilərin sıx yaşadıqları əraziyə yardım adı altında bir sıra xarici dövlətlərdən terrorçular, silah və maliyyə 

vəsaitləri göndərilir, Türkiyə nümayəndəliklərinə qarşı terror aktları törətmiş ermənilərin azad olunması və 

dəstəklənməsi Ermənistanda dövlət səviyyəsində təşkil olunurdu. Belə ki, Suriyada doğulmuş, ASALA üzvü, 

1983-cü ilin iyun ayında Fransanın Orli aeroportunda partalyış törətdiyinə görə həbs edilmiş Varujan 

Karapetyanın Ermənistan xüsusi xidmət orqanları tərəfindən Eçmiədzin kilsəsinin imkanları vasitəsi ilə azad 

olunması üçün imza toplama kompaniyası keçirilmişdir. 

Fransada terror aktları törətdiyinə görə həbs edilmiş ABŞ vətəndaşı, tanınmış beynəlxalq terrorçu Monte 

Melkonyan azad olduqdan sonra 1990-cı ildə Ermənistandan Dağlıq Qarabağa göndərilərək azərbaycanlıları öz 
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torpaqlarından məcburi köçkün vəziyyətinə salmış terrorçu qruplara rəhbərlik etmişdir. 1993-cü ilin yayında 

Azərbaycan qoşun hissələri tərəfindən məhv edilmiş M.Melkonyanın Yerevanda dəfn mərasimində prezident 

daxil olmaqla Ermənistanın dövlət rəsmiləri iştirak etmiş, sonra bu beynəlxalq terrorçu Ermənistanın milli 

qəhrəmanı elan olunmuş, onun adı ER Müdafiə nazirliyinin diversiya mərkəzlərindən birinə verilmişdir. 

1992-ci ildə Xankəndinə göndərilmiş Vazgen Sislyan, yaxın şərq terrorçuları Abu Əli, Qilbert Minasanyan 

və digər terrorçularla birlikdə zorakılıq siyasətini dünya ictimaiyyətinin diqqətini erməni məsələsinə yönəltmək 

üçün vasitə kimi istifadə edirdilər.  

R.Koçaryan hakimiyyətə gəldikdən sonra Ermənistanda terrorçu qrupların rəhbərlərinin reabilitasiyası 

halları daha da artmışdır. Tanınmış terrorçu, İran vətəndaşı və «Daşnaksutyun» partiyasının üzvü Qrant 

Markaryan həbsdən azad edilərək, Azərbaycana qarşı terror aktlarının keçirilməsində fəal iştirakına görə 1981-

ci ildə Parisdə türk səfirliyinin zəbtinin təşkilatçılarından biri Vazgen Sislyanla birgə R.Koçaryan tərəfindən 

Qarabağ müharibəsinin qəhrəmanı adına layiq görülmüşlər. Bütün bunlar Ermənistan rəhbərliyinin Azərbaycana 

qarşı terror aktlarının təşkilində bilavasitə iştirakını bir daha təsdiq edir. Əslində Ermənistanın hazırkı 

rəhbərləri: prezident R.Koçaryan, müdafiə naziri S.Sarkisyan və Dağlıq Qarabağdakı işğalçı-separatçı rejimin 

rəhbəri A.Qukasyan terrorçularla sıx əlaqədə olduqlarını gizlətmirlər.  

Azərbaycan Respublikasının işğal olunmuş ərazilərinin «sərhəd»i hazırda Ermənistanın silahlı qüvvələri 

tərəfindən qorunur, bu ölkədən olan çağırışçılar hərbi xidmət keçmək üçün həmin ərazilərdəki hərbi hissələrə 

göndərilir. Həmçinin hazırda işğal olunmuş ərazilərdə Ermənistanın silahlı qüvvələri və terrorçu qruplarla 

yanaşı, qeyri-qanuni silahlı birləşmələr də fəaliyyət göstərir və bütün bunlar terrorizmə qarşı mübarizə üzrə 

beynəlxalq konvensiyaların nəzarətindən kənardadır.  

  

III. Narkotik maddələrin qanunsuz becərilməsi və dövriyyəsi 

İşğal olunmuş ərazilər heç bir dövlətin, beynəlxalq təşkilatın nəzarətində olmayan özünəməxsus kriminal 

mənbəyinə çevrilmişdir. Belə ki, separatçı-terrorçu rejim işğal altında olan ərazilərdə narkotik maddələrin 

qanunsuz becərilməsi, istehsalı və satışının inkişaf etməsi üçün bütün zəruri şərait yaratmışdır. Bu faktlar ABŞ 

Dövlət Departamentinin narkotik maddələr üzərində beynəlxalq nəzarət strategiyasına dair 2000-ci il mart tarixli 

hesabatında öz əksini tapmışdır. Narkotik işbazları qondarma qurumun bədnam rəhbərləri müdafiə edir, 

narkotiklərin satışından əldə olunan pulları işğal olunmuş ərazilərin nəzarətdə saxlanılması və muzdlulara haqq 

ödənilməsi üçün istifadə edirlər.  

ABŞ Dövlət Departamentinin 2001-ci ilin mart ayında açıqlanmış hesabatında işğal edilmiş Azərbaycan 

ərazilərindən narkotik vasitələrin kütləvi şəkildə daşınması üçün istifadə olunduğu bildirilir və Ermənistana 

coğrafi yerinə görə narkotik vasitələrin beynəlxalq dövriyyəsində potensial subyekt kimi baxılır. 

Azərbaycanın işğal olunmuş sərhədyanı ərazilərində çətənə kollarının yetişdirilməsi faktı AŞ PA-nın Dağlıq 

Qarabağ üzrə məruzəsində də öz əksini tapmışdır. 

Narkotiklərin satışından əldə olunan pulun böyük hissəsi separatçılar tərəfindən qanunsuz silahlı 

birləşmələr, terror qrupları üçün silahların alınmasına və təlimlərin keçirilməsinə xərclənir. Dağlıq Qarabağda 

mövcud olan qanunsuz iqtisadi fəaliyyət separatçıları «çirkli pulların» yuyulması əməliyyatları sahəsində 

məşhurlaşdırmaqla onları transmilli cinayətkar infrastrukturların maraq dairəsinə daxil etmişdir. 

Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən nüvə və radioaktiv tullantıların basdırılması məqsədilə də 

istifadəsi güman olunur. Belə ki, gündəlik təqribən 9 milyon KVT/saat enerji hasil edən Metsamor Atom 

Elektrik Stansiyasının müvafiq istehsalının müqabilində Ermənistanda hazırkı dövrədək nüvə tullantılarının 

saxlanılması üçün anbarın olmaması Azərbaycan Respublikasının işğal olunmuş ərazilərinin qeyd olunan 

tullantıların basdırılması məqsədilə istifadəsi ehtimalını artırır.  

  

IV. İnsan ticarəti 

Ermənistanın Azərbaycan Respublikasına təcavüzü nəticəsində əsir düşmüş və girov götürülmüş 

Azərbaycan vətəndaşlarının beynəlxalq humanitar təşkilatlardan gizlədilərək işğal olunmuş ərazilərdə 

saxlanılması və onlara qarşı amansız cəza metodlarının tətbiq edilməsi, bu şəxslərin qeyri-bəşəri məqsədlər 

üçün istifadə edilmələri barədə mütəmadi məlumatlar daxil olmaqdadır. 

Azərbaycana qarşı təcavüzün nəticələrindən və mövcud status-kvodan yararlanmağa çalışan Ermənistanın 

rəsmi orqanlarının əsir və girov götürülmüş, itkin düşmüş azərbaycanlıları gəlir məqsədi ilə alver predmetinə 

çevirərək müxtəlif cinayətkar qruplaşmalarla işbirliyi qurduqları barədə təkzibedilməz faktlar mövcuddur. 

Müharibə və atəşkəs dövründə erməni ordusu tərəfindən əsir və girov götürülmüş azərbaycanlılardan 30 nəfəri 

yaxın qohumları tərəfindən külli miqdarda pul, qızıl və qiymətli əşya verilməklə azad edilmişlər. Erməni 

əsirliyində olan bir çox Azərbaycan vətəndaşlarının bədən üzvləri çıxarılaraq satılmışdır. Əsir düşmüş və girov 
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götürülmüş Azərbaycan vətəndaşlarının Beynəlxalq Humanitar təşkilatlardan gizlədilərək işğal olunmuş 

ərazilərdə saxlanılması və onlara qarşı amansız cəza metodlarının tətbiqi barədə mütəmadi məlumatlar daxil 

olmaqdadır. 

  

V. İşğal altındakı ərazilərdə ermənilərin qanunsuz məskunlaşdırılması 

- Rəsmi mənbələrdən alınan məlumatlar: 

Erməni tərəfinin rəsmi məlumatlarına və qondarma «DQ» hökumətinin hesabatına görə, 2001-ci ildə Dağlıq 

Qarabağın əhalisi 143 min nəfər təşkil edib. Halbuki, 1989-cu ilin siyahıya alınmasına görə, həmin ərazidə 90 

min nəfərdən bir qədər çox erməni yaşamışdır. ABŞ-ın qaçqınlar üzrə Komitəsinin qaçqınların vəziyyəti ilə 

əlaqədar 2002-ci ilə dair ümumdünya icmalında Ermənistan üzrə məruzədə 1000-ə yaxın ailənin Ermənistandan 

Dağlıq Qarabağ və Laçın dəhlizinə köçürüldüyü bildirilib. 2003-cü ilin yanvar ayından Dağlıq Qarabağ ərazisini 

tərk edənlərin qarşısının alınması məqsədilə müəyyən olunmuş qaydalara görə, daimi yaşamaq üçün gedən 

ailələr təxminən 15, hərbi çağırışçılar 10 min ABŞ dolları məbləğində rüsum ödəməlidirlər.  

Ermənistanın bütün şəhər və rayonlarında 2002-ci ildən rəsmən fəaliyyət göstərən miqrasiya xidmətləri ölkə 

əhalisinin işğal olunmuş ərazilərə köçürülməsi istiqamətində iş aparır. 1994-cü ildən etibarən dünyanın müxtəlif 

ölkələrində yaşayan ermənilərin qeyri-qanuni olaraq Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ və işğal edilmiş digər 

ərazilərinə köçürülməsi halları mövcuddur. Qondarma qurumun «parlamenti»nin «DQR»-ə köçürülən rus 

ailələrinin övladlarının 2005-ci ildən Qarabağ məktəblərində erməni və rus dillərində təhsil almasının nəzərdə 

tutan qərarı da mövcuddur. 

Beynəlxalq «Qırmızı Xaç Komitəsi»nin Cənubi Qafqaz üzrə Miqrasiya Nümayəndəliyin 2004-cü il oktyabr 

ayının 25-də keçirdiyi hesablamalar görə, hər ay orta hesabla Dağlıq Qarabağ ərazisinə 15-ə yaxın ailə 

köçürülür və 2004-cü ildə belə ailələrin sayı 200-ə çatmışdır.  

Rəsmi Yerevan köçürülmə layihələrində özünün birbaşa iştirakını gizlətməyə çalışsa da, 2000-ci ildən 

etibarən «Artsaxa qayıdış» adlı irimiqyaslı proqramın həyata keçirilməsi ilə Ermənistan Respublikası hökuməti 

yanında (Andranik Marqaryanın rəhbərliyi altında) müşavir Benik Baxşiyan, «DQR»-in «Statistika İdarəsinin 

rəhbəri» - Serj Amirxanyan, «Kənd Təsərrüfatı naziri» - Vaqram Baqdasaryan, «Milli Yığıncağın Maliyyə, 

Büdcə Məsələləri üzrə Komissiyasının sədri» - Mayor Danelyan, Ermənistanın Miqrasiya və qaçqınlar 

idarəsinin müdiri - Qaqik Eqanyan və digər vəzifəli şəxslər, həmçinin «Yerkir» ictimai təşkilatı aktiv şəkildə 

məşğuldurlar. Həmin vaxtdan etibarən qaçqınlar və emiqrasiya idarəsi yuxarıda adı çəkilən proqramın realizə 

olunmasına bilavasitə qoşulmuşdur.  

2003-cü ilin dekabrında Ermənistanın baş naziri A.Marqaryan erməni əhalisinin Azərbaycanın işğal 

olunmuş Dağlıq Qarabağ bölgəsinə köçürülməsi məsələsinin Ermənistan hökuməti üçün prioritet təşkil etdiyini 

rəsmən bildirmişdir.  

İşğal olunmuş ərazilərdə qeyri-qanunu məskunlaşdırma faktları müxtəlif KİV-də də geniş işıqlandırılmışdır. 

Açıq qaynaqlara istinadən, 2004-cü ilin ilk altı ayı ərzində işğal olunmuş ərazilərə 120 erməni ailəsi 

köçürülmüşdür. 

Bu ərazilərdə qeyri-qanuni «köçürülmə əməliyyatı» və tikinti işlərinin əsas sponsorları «Qərbi Amerikanın 

Erməni Təhsil Fondu», «Hayastan Fondu» təşkilatları və Tehranın Erməni Yeparxiya Şurasıdır. 2004-cü ildə 

xarici fondlar tərəfindən «Artsaxa qayıdış» proqramının realizəsi üçün 400 min ABŞ dollarının ayrıldığı və 

Azərbaycanın işğal olunmuş sərhədyanı ərazilərində 90-a yaxın evin tikintisinin başa çatdırılması məlumdur. 

Köçürülməyə ayrılmış pulların səlahiyyətli şəxslər tərəfindən mənimsənilməsi və köçürülən şəxslərin 30%-

nin bədbin yaşayışdan Yerevana və digər MDB ölkələrinə qayıtmaları barədə 1999-cu ildə erməni KİV-də 

məlumatlar yayılmışdır. Belə məqamlardan biri, erməni diasporası tərəfindən Dağlıq Qarabağda yaşayan və 

köçürülən ailələrə pulların çatdırılmaması barədə «10-cu naxanq» qəzetinin müxbiri Vaqram Oqacanyan 1999-

cu ildə «Dağlıq Qarabağa köçürülən şəxslər üçün büdcədə pul yoxdur» adlı məqaləsinin nəşri olmuşdur. Bu 

məqalə V.Oqacanyanın 2000-ci ildə bir il müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsinə və «DQR» «prokurorluğu» 

tərəfindən barəsində cinayət işinin qaldırılmasına zəmin yaratmışdır. 

  

VI. Təbii, maddi və mənəvi sərvətlərin talan edilməsi və qanunsuz istismarı 

Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində evlərin, qəbirlərin, mədəniyyət abidələrinin dağıdılması, 

avadanlığın, inşaat materiallarının, xüsusilə dəmir məmulatların və sair yüklərin digər ölkələrə daşınması barədə 

mütəmadi məlumatlar daxil olmaqdadır. 

Müvafiq məlumatlar, tərkibində müxtəlif qiymətli metallar, o cümlədən qızıl olan torpağın, zavod və 

fabriklərdə istismar olunmuş dəzgahların, elektrik qatarları, vaqonlar və relslərin kəsilərək digər ölkələrə 

daşınması faktlarını ehtiva edir. 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Ermənistan-Azərbaycan 

münaqişəsi 

 

 86 

İşğal altında olan ərazilərindən qarət edilmiş milli sərvətlərimizin - qədim tarixi əsərlərin, xalçaların, 

mineralların Avropa ölkələrində erməni milli sərvəti adı altında nümayiş etdirilməsi barədə məlumatlar 

mövcuddur. Ermənilər Kəlbəcərdə yerləşən mineral yataqların və 3600-ə qədər qaya təsvirinin fotoşəkillərini 

2000-ci ildə Finlandiyada öz əraziləri kimi nümayiş etdirmişlər. 

Son zamanlar ermənilərin qədim Azərbaycan musiqi alətlərini öz adlarına çıxaraq Avropa, MDB və Şimali 

Amerika ölkələrində satılması halları çoxalmış, Qarabağ xalçalarının erməni və ya fars xalçaları adı altında 

müxtəlif sərgilərə və hərraca çıxarılması faktları qeydə alınmışdır. Son illər ərzində Azərbaycanın işğal edilmiş 

ərazilərində külli miqdarda çıxarılmış tarixi, mədəni və dini abidələr xarici ölkələrə satılmışdır. İşğal olunmuş 

ərazilərdəki muzeylərdə mövcud olan unikal eksponatlar ya məhv edilmiş, yaxud həmin eksponatların əsasında 

onların guya ermənilərə məxsusluğun göstərən yeni muzeylər yaradılmışdır. Bu mənada, ermənilərin qədim 

Qafqaz Albaniyası abidələrini özününküləşdirilməsi məsələsinə xüsusi önəm verdiyi bildirilməlidir. Onların 

üzərində mövcud olan qədim alban yazıları, divar naxışları və xaçlar məhv edilib erməni atributikası ilə 

əvəzlənir. Bir sıra məscidlər isə anbarlar kimi istifadə olunur. Bu kampaniya məqsədyönlü xarakter daşımaqla 

işğal edilmiş rayonların tarixi-mədəni nöqteyi-nəzərindən Azərbaycana aid olmaması və bununla ermənilərin 

həmin ərazilərdə məskunlaşmasına bəraət qazandırılmasına yönəldilmişdir. 

Bu müstəvidə, Azərbaycana məxsus yer adlarının dəyişdirilərək erməni adları ilə əvəz olunması xüsusilə 

kütləvi hal aldığı bildirilməlidir. Bütün bunlarda başlıca məqsəd gələcəkdə həmin ərazilərin ilhaqının həyata 

keçirilməsinə «əsas yaratmaq»dır. 

Xalqımıza məxsus maddi sərvətlərin daha geniş miqyaslarda talan edilməsi məqsədilə Azərbaycanın işğal 

olunmuş ərazilərində qanunsuz iqtisadi fəaliyyətə xarici ölkələrin bir sıra firma və şirkətlərini də cəlb etmişdir. 

Erməni tərəfinin təşkilatçılığı ilə 2004-cü ilin yanvar-iyul ayları ərzində Azərbaycan Respublikasının müvafiq 

dövlət orqanlarının razılığı olmadan ölkəmizin Dağlıq Qarabağ və işğal olunmuş digər ərazilərinə 1610 nəfər 

əcnəbi vətəndaş səfər etmişdir. 

BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü ildə qəbul edilmiş 822, 853, 874, 884 saylı qətnamələrində 

Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün tanınmasına və işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərinin qeyd-

şərtsiz azad edilməsi tələblərinə baxmayaraq, Ermənistan Respublikası hal-hazırda işğalçılıq siyasətini davam 

etdirməkdədir. 

Azərbaycan Respublikasının Ermənistan və separatçı-terrorçu rejim tərəfindən işğal altında saxlanılan, 

beynəlxalq nəzarətdən kənar ərazilərində qanunsuz fəaliyyətlərə dair MTN-in əldə etdiyi məlumatlar təsdiqini 

tapmaqdadır. 

 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Ermənistan-Azərbaycan 

münaqişəsi 

 

 87 

Erməni terrorizmi və ya illüziyaların iflası 
 

Bu dəhşətli hadisələr bəşəriyyətə qarşı 

cinayət kimi siyasi-hüquqi qiymətini almalıdır.  

Heydər Əliyev  

- … O, hamilə qadının qarnını yırtaraq, çəkməsi ilə vurub insan övladını ana bətnindən çıxarır. Sonra canını 

tapşırmış qadının ərinin kəsilmiş başını onun yırtılmış qarnına təpir. Qadının qarnını tikir.  

- … O, körpəni ayağı ilə yaşıl bayrağa bürmələyərək, üstünə kerosin tökür. Od vurub yandırır.  

- … O, qorxudan tir-tir əsən yeniyetmələri bir sıraya düzərək, qılıncının bir zərbəsi ilə hamısının başlarını 

birdəfəyə vurmağa çalışır. Həyat əsər-əlaməti qalmayan məsum uşaq gözlərində dəhşət harayı.  

- … ONUN yandırdığı məscidlər, kilsələr, sinaqoqlar, digər dini ibadət ocaqları od-alova bürünür.  

- … hava limanlarında, turizm bürolarında, səfirliklərdə, banklarda, küçələrdə, biznes mərkəzlərində 

partlayışlar: insan cəsədləri. Fəryadlar və qan. İniltilər və lənət-qarğışlar.  

O məmnundur. O, insandırmı?  

Bu gün O, artıq bakterioloji və kimyəvi silaha malikdir. Əlini uzatsa, nüvə silahına çatar. Hansı bayraq 

altında və ya şüarla məhv etmək - bunun daha ONUN üçün fərqi yoxdur. Başlıcası budur ki, O, hamının diqqət 

mərkəzindədir.  

Bəzən O xatırlayır: 1886-cı il, Cenevrə. Onda, mədəni Avropanın mərkəzində O, məharətlə sosialist 

qiyafəsinə girərək, "türkləri və kürdləri istənilən şəraitdə qırıb-çatmağı" qərara almışdır. O, təkcə Şərqi 

Anadoluda bir milyon insanı məhv etmişdir. Səbəb? Onun qanına qəltan etdiyi adamlar islam dininə etiqad 

edirdilər.  

Lakin bu, sonralar olmuşdur, xatirələr isə daha uzaq zamanlara, ONUN ağına-bozuna baxmadan, xüsusi 

ifadələr seçmədən, "Rədd olun, rus köpəkləri!" dediyi vaxtlara aparır. Bunu deyib, yeganə təmiz su mənbəyini 

zəhərləmişdi. Bədənlərini üfunətli yara-xora bürümüş ruslar əzab-əziyyət içində ölürdülər. O isə sanki möcüzə 

sayəsində sağ qalmış insanların yaddaşında ya gəlmə təbib, ya da, sadəcə olaraq, "pencəkli adam" kimi həkk 

olmuşdur. Söz düşmüşkən, sonuncu ifadə ONUN çox da xoşuna gəlmirdi. İstəyirdi ki, ONA daha böyük diqqət 

yetirsinlər, budur, Amerikanın "Boston Herald", yaxud Almaniyanın "Forvest" qəzetləri ONDAN yazırlar - 

amma hələlik hər şeyi istənilən kimi və necə lazımdırsa yazmırlar: "pencəkli adam" obrazı insanların şüuruna 

bir növ yeridilmişdir və bu obrazı oradan ONA məlum olan, artıq həyat tərzinə çevrilən yeganə bir üsulla 

çıxarmaq lazım gəlmişdir. Sonra knyaz Qolitsinə divan tuturdu və Tiflisdə, Qarsda qətllər törədirdi. Məsələn, 

Bakıda O, elə-belə, bir növ, qorxutmaq üçün adamların üstünə bomba atdı … və yerli qəzetlərdən birində belə 

bir sitata nail oldu: "Bu psixozun ciddi və təcili müalicəyə ehtiyacı var". Bir dəfə tanınmış erməni alimi 

ONDAN hətta sözbəsöz iqtibas gətirmişdi: "Mən Basarkeçərdə türk əhalisini ağına-bozuna baxmadan məhv 

etdim. Amma bəzən gülləyə heyfim gəlir. Bu köpəklərə qarşı ən düzgün vasitə döyüşdən sonra sağ qalanların 

hamısını bir yerə toplayaraq quyulara doldurmaq və üstündən də ağır daşlarla vurub axırlarına çıxmaqdır… Mən 

belə də etdim: bütün kişiləri, qadınları və uşaqları yığdım və quyulara ataraq, üstlərindən də daşla vurub 

öldürdüm". Bəs ONUN uşaqların gözlərini çıxarıb, onlardan "boyunbağı" düzəltdiyini necə xatırlamayasan…  

O, qətlləri əvvəlcə çar Rusiyasının bayrağı altında törədirdi. Sonralar - inqilabın və kommunizmin qırmızı 

bayrağı altında. 40-cı illərdə O, əslində, eyni zamanda həm Stalinin, həm də Hitlerin yanında olmuşdur: 

"pencəkli adam" bu "rəhbərlər"in adından… insanları qırıb-çatırdı. Sonra şanlı dövr - qətlamları cəzasız 

törətmək üçün yaxşı fürsət-girəvə olan postsovet demokratiyası dövrü başlandı.  

Mətbuat üçün məlumatlara və açıq-aşkar verilən bəyanatlara, ONUN əsr yarım ərzində törətdiyi cinayətlərə 

görə, O, ruslara, və türklərə, isveçrəlilərə və fransızlara, amerikalılara və ərəblərə, habelə ingilislərə, ispanlara, 

portuqaliyalılara, azərbaycanlılara, gürcülərə, ləzgilərə, yəhudilərə, kürdlərə, avstraliyalılara, belçikalılara, 

kanadalılara, ümumiyyətlə, xristianlara, ümumiyyətlə, müsəlmanlara, ümumiyyətlə, iudaistlərə nifrət edir. 

Ümumiyyətlə, NATO-ya da. Ümumiyyətlə, kommunizmə və kommunistlərə də. Buna baxmayaraq, O, türkləri 

rusların bayrağı altında, azərbaycanlıları kommunizm və demokratiya adından, yəhudiləri müsəlmanlar adından, 

müsəlmanları xristianlar adından öldürmüş və öldürür, xristianları islam təməlçiliyi ilə qorxudur…  

Bəs O kimdir?  

XIX əsrin axırlarında yaşamış erməni tədqiqatçılar hesab edirlər ki, O, qaraçılardan, daha doğrusu, onların 

"daşürəkli" - "hayk" adlandırılan tayfasından törəmişdir. Bəzi Avropa tarixçilərinin fikrincə, ONUN ulu vətəni 

Balkan yarımadasıdır. Burada O, xristianlığı qəbul etmişdir. Xristian ilahiyyatçıları isə bunun cavabında 
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hiddətlənərək, sübut kimi belə bir dəlil gətirirlər ki, O, Ümumdünya Xristian Məclisi tərəfindən lənətlənmiş və 

təlin olunmuşdur. ONU - bu məlunu türklər qəbul etmiş, ONA torpaq da vermişlər, çörək də. Amma O, türklərə 

nifrət edir. Üstəlik, O, ruslara da nifrət bəsləyərək, türkləri rusların adından öldürürdü, bununla belə, gizlətmirdi 

ki, ONUN gələcəyi Türkiyə ilə bağlıdır. Bəs O, nə üçün ABŞ-ın əleyhinədir? Bu işdə Yaxın Şərqin radikal 

müsəlmanları ilə, təxminən bir əsr əvvəl yüz minlərlə qırıb-çatdığı müsəlmanlarla əməkdaşlıq edir. Ozü də 

məhz ona görə qırıb-çatdığı ki, onlar müsəlmandırlar. Əslinə qalsa, təəccüblənməyə dəyməz, çünki indi O, gənc 

kürdlərlə bir yolun yolçusudur, əlbirdir. O kürdlərlə ki, onların ata-babalarını insanlıqdan kənar ən qəddar tərzdə 

öldürürdü…  

ONUN hələ XIX əsrdə buraxılmış dərsliyinə baxaq. Səfhələrini vərəqləyək: 87-ci, yaxud 61-ci səfhəsini - 

fərqi yoxdur. Oxuyuruq: "Ermənistan böyük sözdür, keçmiş zəmanələrin böyük yaddaşı və gələcəyin böyük 

elementidir… Artmaqda olan erməni tayfasının gələcəyi böyükdür… Ermənilər əhatə olunduqları bütün 

xalqlardan mənəvi cəhətdən üstündürlər… Erməni xalqı Haqq-Taala tərəfindən vasitəçi seçilmişdir…" Dayan. 

Beləliklə: partlayışlar və öldürülmüş qadınlar, qocalar, uşaqlar. 150 ildən artıq bir dövrədə həmişə və hər yerdə, 

bax, beləcə olmuşdur - Moskva, Nyu-York, Paris, Lissabon, Cenevrə, Roma, Ankara, London, Bakı, Tbilisi, 

İstanbul, Vyana, Amsterdam, Madrid, Ottava, Dortmund, Tehran, Sidney, Sürix, Marsel, Belqrad, Beyrut, 

Kopenhagen, Vatikan, Brüssel, Frankfurt, Bonn, Milan, Bern, Afina, Lion, Lüksemburq, Los-Anceles, 

Kislovodsk, Xocalı, Sumqayıt, Axalkalaki, Rostov: kinoteatrlarda, aeroportlarda, təyyarələrdə, avtobuslarda, 

metrolarda, qatarlarda, gəmilərdə və s. yerlərdə partlayışlar.  

Uzun müddət O, insanların qətlində əli olduğunu gurultulu ibarə - "Böyük Ermənistan uğrunda" ibarəsi 

altında gizlədir və ya adamları elə özünün uydurduğu "1915-ci il soyqırımı"na görə öldürürdü ki, bu da özünün 

təcavüzkarlığına, qana hərisliyinə haqq qazandırmaq üçün daha bir bəhanədir. Kayzer Almaniyasının səfiri 

baron fon Bulovdan tutmuş dünya proletariatının rəhbəri Leninədək heç kim bu ibarələrə ciddi əhəmiyyət 

verməyərək, "öz gözlərinə inanırsansa, erməni məsələsi ilə məşğul olmamağın daha yaxşıdır" desə də, O, 

əvvəlki şüarlarını inadçılıqla, izaholunmaz ardıcıllıqla dəyişdirmirdi. O, özünün dərsliyinə, deməli, bütün 

xalqlar üzərində özünün mənəvi üstünlüyünə, özünün ilahi vergisi olan xüsusi qabiliyyətinə və xüsusi 

"missiya"sına kor-koranə inanaraq, qanlı, iblisanə "iş"ini davam etdirirdi. Kolumbiyalı narkobaron Karlos öz 

müsahibəsində artıq ONU narkobiznes üzrə xırda tərəfdaş adlandırsa da, artıq O, əsir və girovlardan çıxarılıb 

götürülən transplantasiya orqanlarının satışında təqsirləndirsə də, dahi Puşkindən tutmuş ABŞ Prezidenti 

R.Reyqanadək hamı ONUN haqqında ən xoşagəlməz sözlər desə də, O, mahiyyətcə dəyişməyibdir, xroniki 

təhtəlşüur, davakarlıq vəziyyətində olan daxili aləmi də, əslində, dəyişməz qalıbdır. Amma görkəmli rus 

tədqiqatçılarının fikrincə, O, zahirən dəyişə bilər. Məsələn, adını həvəslə dəyişdirib rus, gürcü, kürd, ərəb, türk, 

fransız, ispan, azərbaycanlı adları və başqa adlar qoyur. Kütlə ilə qaynayıb-qarışmaq üçün. Bu isə cinayətkarın 

klassik üsuludur.  

 

Buna baxmayaraq, onun həqiqi adı bizə yaxşı məlumdur:  

BEYNƏLXALQ TERRORİZM. 

Etiraf etmək lazımdır ki, 2000-ci il 10 yanvar tarixli BMT Konvensiyasına görə, dünya birliyi özünün bütün 

tarixi ərzində "terrorizm" anlayışına aydınlıq gətirə bilməmişdir. Belə də olmuşdur ki, "terrorçu" sözü bir çox 

hallarda "azadlıq mücahidi" kimi yozulmuşdur. Təfsirdə çətinliklərlə əlaqədar hüquqşünaslar, istər partlayıcı 

qurğuların qoyulması, insanların oğurlanması olsun, istərsə də təyyarələrin qaçırılması olsun, fərqi yoxdur, 

konkret faktları cinayət kimi tövsif edən konvensiyalar sistemi yaratmaq məcburiyyətində qalmışlar. ABŞ 

Qanunlar Məcəlləsinin 22-ci Titulunda, 2656 f (d) Bölməsində terrorizmin tərifinə nəzər salaq:  

" - "Terrorizm" termini submilli qruplar və ya gizli fəaliyyət göstərən agentlər tərəfindən, adətən, 

cəmiyyətin əhval-ruhiyyəsinə təsir etmək məqsədilə dinc əhaliyə və ya obyektlərə qarşı qəsdən törədilmiş, 

siyasi cəhətdən əsaslandırılmış zorakılıq deməkdir.  

- "Beynəlxalq terrorizm" termini birdən çox dövlətin vətəndaşlarının iştirak etdikləri və ya ərazisinin əhatə 

olunduğu terrorizm deməkdir.  

- "Terror qrupu" termini beynəlxalq terrorizmlə məşğul olan və ya özünün tərkibində bu cür fəaliyyətlə 

məşğul olan xeyli yarımqrupa malik hər hansı qrup deməkdir.  

1983-cü ildən ABŞ hökuməti statistika və analitik məqsədlər üçün terrorizmin bu tərifindən istifadə edir".  

Rusiya Prezidenti Vladimir Putin terrorizm barəsində ruslara xas düzlük və açıqlıqla demişdir: "Bu bir 

bəladır və onunla mübarizə aparmaq lazımdır".  

"Erməni terrorizmi" məfhumuna gəldikdə isə, zahirən nə qədər mürəkkəb olsa da, onun təzahürünü izah 

etmək qat-qat asandır. Adlarından asılı olmayaraq, bəzi erməni təşkilatları öz proqramlarında terrora qarşıya 

qoyulan məqsədə çatmaq vasitəsi kimi baxırlar. Üstəlik, onilliklər ərzində erməni terrorizminin qurbanları elə 
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bu təşkilatların üzvlərinin özləri, daha doğrusu, onlardan başqa çür düşünərək, məhz terroru rədd edənlər 

olmuşlar. Erməni alimlərinin tədqiqatlarında, siyasi liderlərin erməni xalqı üçün dönüş dövrlərindəki 

çıxışlarında tam bir sıra erməni təşkilatlarının fəaliyyətinin terrorçuluq istiqamətini insana qarşı cinayət kimi 

tövsif edən fikirlər və məlumatlar var.  

Buna məqsədi doğruldan forma da sübutdur: kütləvi vahimə yaratmaq metodu kimi, xüsusi qəddarlıqla 

törədilən qətllər. O ki qaldı terror təşkilatlarının göstərişlərini yerinə yetirən erməni quldur birləşmələrinə, 

onların bu tərifi artıq çoxdan - hələ XIX əsrin axırlarında rus qafqazşünaslarının və publisistlərinin 

tədqiqatlarında verilmişdir.  

Bu yaxınlarda ABŞ Konqresinin Nümayəndələr Palatasının üzvü, Helsinki komissiyasının həmsədri 

Kristofer H.Smit ATƏT çərçivəsində əks-terror əməkdaşlığına dair dinləmələrdə belə bir fikir söyləmişdir ki, 

əlbəttə, terrorizmin müsibətlərinə qarşı müharibəni udmaq üçün hansısa bir vasitə yoxdur. Qələbə terrorizmə 

müxtəlif istiqamətlərdən zərbələr endirilməsi nəzərdə tutulan razılaşdırılmış mövqeni istifadə edildiyi təqdirdə 

qazanıla bilər. O, Qafqaz ölkələrinin nümayəndələrindən konkret təkliflər verməyi də xahiş etmişdir.  

Ola bilsin, bu nəşr beynəlxalq terrorizmlə daha səmərəli mübarizə aparmaq məqsədilə onun öyrənilməsinə 

dair konkret təkliflərdən biridir.  

Ola bilsin, dəyişməkdə olan dünya qəddarlığı izah etməyə daha qadir deyildir. Lakin təkcə bir şey mümkün 

deyil - bu kitab qorxub vahiməyə düşməyə və mütiliyə heç zaman çağırış olmayacaqdır.  

Bəşəriyyət ona zorla qəbul etdirilən illüziyalardan - hamilə qadınların qarınlarını yaranların, qorxudan əsən 

oğlan uşaqlarının başlarını qılıncın bir zərbəsi ilə vuranların, kinoteatrları, mülki təyyarələri partladanların, 

siyasətçiləri və biznesmenləri qətlə yetirənlərin, kilsələri, məscidləri və sinaqoqları yandıranların qəbul 

etdirdikləri illüziyalardan xilas olmağa qadirdir.  

Bu gün terrorizm insan hüquqları məkanına, onların ən müqəddəsinə - Yaşamaq hüququna qlobal təhlükə 

törədir.  

Bu hüquq xüsusi olaraq qorunmağa layiqdir.  

AMEA-nın İnsan Hüquqları üzrə Elmi-Tədqiqat İnstitutu 
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Azərbaycan ərazisində törədilən terror-təxribat faktları 

Ermənistan dövlətinin və erməni diasporasının maliyyə və təşkilatı yardımı ilə dünyanın müxtəlif 

ölkələrində fəaliyyət göstərən erməni terrorçu təşkilatlarının Azərbaycana qarşı apardıqları terror müharibəsi 

1980-ci illərdən başlayaraq ardıcıl xarakter almışdır. Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsi və onun ətrafındakı 

7 rayonun işğalı zamanı kütləvi vahimə yaratmaq, çoxlu insan tələfatına nail olmaq məqsədi ilə Ermənistanın 

xüsusi xidmət orqanları hərbi əməliyyatların getdiyi ərazilərdən xeyli uzaqda, dinc azərbaycanlı əhalisinin 

yaşadığı məntəqələrdə terror aktları təşkil etmiş, nəticədə minlərlə günahsız insan həlak olmuşdur.  

16 sentyabr 1989-cu il. "Tbilisi-Bakı" marşrutu ilə hərəkət edən sərnişin avtobusu partladılmış, 5 nəfər 

həlak olmuş, 25 nəfər yaralanmışdır.  

18 fevral 1990-cı il. Yevlax-Laçın yolunun 105-ci km-də "Şuşa-Bakı" marşrutu ilə hərəkət edən avtobus 

partladılmış, çoxlu insan tələfatı olmuşdur.  

11 iyul 1990-cı il. "Tərtər-Kəlbəcər" sərnişin avtobusu partladılmış, dinc əhali olan maşın karvanına qarşı 

terror aksiyası keçirilmiş, nəticədə 14 nəfər qətlə yetirilmiş, 35 nəfər yaralanmışdır.  

10 avqust 1990-cı il. "Tbilisi-Ağdam" marşrutu ilə hərəkət edən sərnişin avtobusu partladılmış, 20 nəfər 

həlak olmuş, 30 nəfər yaralanmışdır. cinayətin təşkilatçıları A.Avanesyan və M.Tatevosyan cinayət 

məsuliyyətinə cəlb olunmuşlar.  

Həmin gün "Şəmkir-Gəncə" avtomobil yolunda Xanlar rayonunun Nadel kəndi yaxınlığında "LAZ" markalı 

43-80 AQF dövlət nömrə nişanlı avtobus partladılmış, nəticədə 17 nəfər həlak olmuş, 26 nəfər yaralanmışdır.  

30 noyabr 1990-cı il. Xankəndi aeroportu yaxınlığında sərnişin avtobusu partladılmış, 2 nəfər həlak olmuş, 

11 nəfər yaralanmışdır.  

09 yanvar 1991-ci il. "MolodyoJ Azərbaycana" qəzetinin müxbiri Salatın Əsgərova və 3 hərbi qulluqçunun 

olduğu avtomobilə qarşı terror aktı nəticəsində 4 nəfər qətlə yetirilmişdir. Terrorçu qrupun üzvləri A.Mkrtçyan, 

Q.Petrosyan, A.Manqasaryan və Q.Arustamyan cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmuşlar.  

30 may 1991-ci il. Rusiya Federasiyası Dağıstan Respublikasının Xasavyurd stansiyası yaxınlığında 

"Moskva-Bakı" sərnişin qatarı partladılmış, nəticədə 11 nəfər həlak olmuş, 22 nəfər yaralanmışdır.  

19 iyun 1991-ci il. "Yevlax-Laçın" avtomobil yolunun 106-cı kilometrində 5459 saylı hərbi hissəyə məxsus 

"UAZ-469" markalı avtomaşın partladılmış, 3 nəfər həlak olmuş, 3 nəfər ağır yaralanmışdır.  

31 iyul 1991-ci il. Dağıstan Respublikasının Temirtau stansiyası yaxınlığında "Moskva-Bakı" sərnişin qatarı 

partladılmış, nəticədə 16 nəfər həlak olmuş, 20 nəfər yaralanmışdır.  

02 avqust 1991-ci il. Hadrut rayonunun Dolanlar kəndində "QAZ-53" markalı avtomaşın partladılmış, 

nəticədə 4 nəfər həlak olmuş, 8 nəfər yaralanmışdır.  

21 avqust 1991-ci il. Hadrut rayonunun Şadaxt kəndi yaxınlığında "KAVZ" markalı 70-30 AQO dövlət 

nömrə nişanlı avtobus partladılmış, nəticədə 2 nəfər həlak olmuş, 10 nəfər ağır bədən xəsarəti almışdır.  

08 sentyabr 1991-ci il. "Ağdam-Xocavənd" avtobusunun atəşə tutulması nəticəsində 5 nəfər qətlə 

yetirilmiş, 34 nəfər müxtəlif dərəcəli xəsarət almışdır. Terrorun Xaçaturyan Volodi, Yeremyan Saro, Çalyan 

Saşa, Arustamyan Armo tərəfindən törədildiyi sübuta yetirilmişdir.  

Həmin gün "Ağdam-Qaradağlı" marşrutu ilə işləyən avtobus erməni quldurları tərəfindən atəşə tutulmuş, 8 

nəfər həlak olmuş, 42 nəfər müxtəlif dərəcədə xəsarət almışdır.  
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26 sentyabr 1991-ci il. "Yevlax-Laçın" yolunda "VAZ-2106" markalı D 72-07 AQ nömrə nişanlı avtomaşın 

partladılmış, nəticədə 2 nəfər həlak olmuş, 14 nəfər yaralanmışdır.  

19 oktyabr 1991-ci il. Ağdərə rayonunun Sırxavənd kəndi yaxınlığında "UAZ-469" markalı avtomaşın 

partladılmış, nəticədə 3 nəfər həlak olmuş, 2 nəfər ağır yaralanmışdır.  

20 noyabr 1991-ci il. Xocavənd rayonunun Qarakənd kəndi yaxınlığında "Mİ-8" vertolyotunun atəşə 

tutulması nəticəsində vertolyot heyəti və sərnişinlər - Azərbaycanın görkəmli dövlət və hökümət nümayəndələri, 

Rusiya və Qazaxıstandan olan müşahidəçilər - 19 nəfər həlak olmuşdur.  

26 dekabr 1991-ci il. Şuşa-Laçın yolunun 4-cü kilometrliyində "ZİL-130" və "Moskviç" maşınları 

partladılmış, 5 nəfər həlak olmuş, 4 nəfər yaralanmışdır.  

08 yanvar 1992-ci il. Türkmənistandan "Krasnovodsk-Bakı" marşrutu ilə hərəkət edən dəniz bərəsində 

törədilən terror aktı nəticəsində 25 nəfər həlak olmuş, 88 nəfər yaralanmışdır.  

28 yanvar 1992-ci il. "Ağdam-Şuşa" marşrutu ilə uçan Mİ-8 mülki vertolyotu Şuşa şəhəri yaxınlığında 

erməni terrorçuları tərəfindən vurulmuşdur. Nəticədə çoxu qadın və uşaq olan 44 nəfər həlak olmuşdur.  

1992-ci ilin yanvar ayında erməni terrorçu dəstələri Kərkicahan qəsəbəsində 80 nəfər, 1992-ci ilin fevral 

ayında Xocavənd rayonunun Qaradağlı kəndində 77 nəfər və 26 fevral 1992-ci il tarixdə Xocalı şəhərində 613 

nəfər dinc sakini qətlə yetirmiş, 650 nəfəri isə yaralamışlar.  

22 mart 1992-ci il. "UAZ 469" markalı 60-25 AZU dövlət nişanlı avtomaşın Qazax rayonu ərazisində 

partladılmış, nəticədə 3 nəfər həlak olmuş, 2 nəfər yaralanmışdır.  

28 mart 1992-ci il. "Kamaz-5410" markalı 40-53 AQŞ dövlət nişanlı avtomaşın partladılmış, nəticədə 3 

nəfər həlak olmuş, 2 nəfər yaralanmışdır.  

18 aprel 1992-ci il. "Qazax-Сəfərli" yolunun 10-cu kilometrliyində "Vaz" markalı maşın silahlı basqına 

məruz qalmış, nəticədə 2 nəfər ölümcül yaralanmışdır.  

20 may 1992-ci il. Zəngilan rayonunun Qarançı kəndi yaxınlığında "UAZ-469" markalı 80-33 AQD dövlət 

nömrə nişanlı avtomaşın silahlı basqına məruz qalmış, nəticədə 2 nəfər həlak olmuş, 2 nəfər yaralanmışdır.  

28 fevral 1993-cü il. Rusiyanın Şimali Qafqaz ərazisində Qudermes stansiyası yaxınlığında "Kislovodsk-

Bakı" sərnişin qatarı partladılmış, 11 nəfər həlak olmuş, 18 nəfər yaralanmışdır.  

02 iyun 1993-cü il. Bakı dəmir yolu vağzalında sərnişin qatarının vaqonunun partladılması nəticəsində 

dövlətə külli miqdarda maddi ziyan dəymişdir. Partlayışın icraçısı Rusiya vətəndaşı İqor Xatkovski Ermənistan 

Respublikası Milli Təhlükəsizlik Baş İdarəsi kəşfiyyat şöbəsinin rəisi, polkovnik caan Ohanesyan tərəfindən 

məxfi əməkdaşlığa cəlb edilərək, casusluq və terrorçuluq məqsədilə Azərbaycana göndərildiyini, böyük insan 

tələfatı ilə nəticələnəcək partlayışlar törətmək tapşırığı aldığını etiraf etmişdir. İstintaq zamanı sübuta 

yetirilmişdir ki, həmin qrup 1992-1994-cü illərdə Rusiya ərazisindən Bakıya gələn sərnişin qatarlarında silsilə 

partlayışlar törətmişdir.  

22 iyul 1993-cü il. Tərtər rayonunda törədilmiş partlayış nəticəsində 5 nəfər həlak olmuş, 18 nəfər 

yaralanmışdır.  

Həmin gün Qazax rayonunun mərkəzində törədilmiş partlayış nəticəsində 6 nəfər həlak olmuş, 10 nəfər 

yaralanmışdır.  
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30 avqust 1993-cü il. Hadrut rayonu ərazisində "ZİL" markalı maşın partladılmış, nəticədə 2 nəfər həlak 

olmuşdur. Həmin hadisədən bir neçə gün sonra içərisində 12 nəfər kənd sakini olan "QAZ-66" markalı sərnişin 

avtobusu rayondan çıxarkən partladılmış, nəticədə 4 nəfər həlak olmuş, 8 nəfər ağır dərəcədə yaralanmışdır.  

01 fevral 1994-cü il. Bakı dəmir yolu vağzalında "Kislovodsk-Bakı" sərnişin qatarında terror aktı 

törədilmiş, 3 nəfər həlak olmuş, 20 nəfər yaralanmışdır.  

18 mart 1994-cü il. Xankəndi şəhəri yaxınlığında İran Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus "Herkules" tipli 

təyyarə vurulmuş, 34 diplomat və ailə üzvləri həlak olmuşlar.  

19 mart 1994-cü il. Bakı metropolitenin "20 Yanvar" stansiyasında törədilmiş partlayış nəticəsində 14 nəfər 

həlak olmuş, 49 nəfər yaralanmışdır. Məhkəmə sübut etmişdir ki, terror aksiyası Ermənistan xüsusi xidmət 

orqanları tərəfindən hazırlanmış, separatçı "Sadval" ləzgi təşkilatının üzvləri tərəfindən həyata keçirilmişdir.  

Müəyyən olunmuşdur ki, "Sadval" separatçı təşkilatının həmin fəalları 1992-ci ildən etibarən dəfələrlə 

Ermənistanda olmuş, bu ölkənin Milli Təhlükəsizlik Baş İdarəsi təşkilatın formalaşmasında, maliyyələşməsində 

və silahlanmasında yaxından iştirak etmişdir. 1992-ci ilin aprel-may aylarında 30 nəfər milliyyətcə ləzgi olan 

Azərbaycan vətəndaşı Ermənistanın Nairi rayonunun Lusakert qəsəbəsində yerləşən təlim-məşq bazasında 

xüsusi terror-təxribat hazırlığı keçmişdir. İstintaq zamanı müəyyənləşdirilmişdir ki, təxribatçılar təlimata uyğun 

olaraq, "20 Yanvar" stansiyası ilə yanaşı Bakının "Nizami" kinoteatrında, Respublika sarayında və Bakı lampa 

zavodunda da partlayışlar törətməyi planlaşdırmışlar.  

"20 Yanvar" metro stansiyasında partlayışın törədilməsində ittiham olunan və Ermənistanda xüsusi terror-

təxribat hazırlığı keçmiş 30 sadvalçı cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmişdir.  

13 aprel 1994-cü il. Dağıstan Respublikasının "Daqestanskiye Oqni" stansiyası yaxınlığında "Moskva-

Bakı" sərnişin qatarı partladılmış, 6 nəfər həlak olmuş, 3 nəfər yaralanmışdır.  

03 iyul 1994-cü il. Bakı metropolitenin "28 May" və "Gənclik" stansiyaları arasında elektrik qatarındakı 

partlayış nəticəsində 13 nəfər həlak olmuş, 42 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarəti almışdır.  

Terror aksiyası Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Dağlıq Qarabağ uğrunda gedən döyüşlər zamanı - 13 

yanvar 1994-cü ildə əsir düşmüş və Ermənistan xüsusi xidmət orqanları tərəfindən məxfi əməkdaşlığa cəlb 

edilmiş Aslanov Azər Salman oğlu tərəfindən törədilmişdir. Məhkəmə araşdırmaları zamanı müəyyən 

olunmuşdur ki, 14 yanvar 1994-cü ildə erməni separatçılarının ideoloqlarından biri, yazıçı Zori Balayan hərbi 

əsir, milliyətcə ləzgi Azər Aslanovla görüşmüş, azərbaycanlılara qarşı mübarizədə bütün azsaylı xalqların birgə 

fəaliyyət göstərmələrinin vacibliyini bildirmişdir. 9 iyun 1994-cü ildə Ermənistan xüsusi xidmət orqanlarının 

Artur adlı əməkdaşı A.Aslanovun Bakıdakı mənzilinə zəng vuraraq onun sağ olduğunu bildirmiş və azad 

olunması üçün yaxın qohumlarından birinin Yerevan şəhərinə gəlməsinin zəruriliyini qeyd etmişdir. 16 iyun 

1994-cü il tarixində A.Aslanovun anası Tacibat Aslanova Yerevana gəlmişdir. Azər Aslanova anasının 

həyatının təhlükə altında olduğu bildirilmiş, bu təhdidlər altında o, Ermənistan xüsusi xidmət orqanları ilə 

"Ömər-75" təxəllüsü ilə daimi əməkdaşlığa cəlb edilmişdir. Azərbaycana maneəsiz gəlməsi üçün Azər 

Aslanovun adına saxta sənədlər hazırlanmış, partlayıcı maddə isə müvafiq qaydada peçenye, şokolad və 

dezodarant qutularında gizlədilmişdir.  

A.Aslanov "Yerevan-Mineralnıye Vodı-Bakı" marşrutu ilə Azərbaycana gələrək, 3 iyul 1994-cü ildə Bakı 

metrosunun "28 May" və "Gənclik" stansiyası arasında qatarda terror aktını həyata keçirmiş və yenidən 

Ermənistana qayıtmışdır. Bu müddət ərzində Yerevanda girov saxlanılan anası yalnız bundan sonra azad 

olunmuşdur.  

İstintaq zamanı müəyyən edilmişdir ki, terror aktının təlimatçıları Ermənistan xüsusi xidmət orqanlarının 

polkovniki Karen Baqdasaryan və kapitan Seyran Sarkisyan olmuşlar. Azərbaycan Respublikasının Ali 

Məhkəmə instansiyaları tərəfindən aparılmış araşdırmalar prosesində göstərilən terror aktlarının həyata 

keçirilməsində Dağlıq Qarabağın qeyri-qanuni reJiminin funksionerləri və Ermənistan Respublikasının xüsusi 
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xidmət və digər dövlət orqanlarının təşkilatçılığı, maliyyə və texniki dəstəyi, əksər hallarda isə bilavasitə iştirakı 

prosessual qaydada sübuta yetirilmişdir.  

Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi  
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Ermənistan Respublikası terroru dəstəkləyən dövlətdir 
 

SSRİ dağıldıqdan sonra müstəqillik qazanmış Ermənistan Respublikası dövlət səviyyəsində terroru 

dəstəkləyərək, terrorçuluğu təcavüzkar siyasətinin əsas vasitələrindən birinə çevirmişdir. Çoxsaylı faktlar, 

məhkəmə materialları sübut edir ki, Azərbaycanın dinc əhalisinə qarşı, o cumlədən nəqliyyat vasitələrində 

törədilən terror aktları Ermənistan hökuməti tərəfindən maliyyələşdirilərək, bu ölkənin xüsusi xidmət orqanları 

tərəfindən həyata keçirilmişdir. 

90-cı illərin əvvəllərində Ermənistanın rəsmi dairələri «Daşnaksutyun», ASALA, MAQ, «Erməni 

birliyi», «Erməni Azadlıq Cəbhəsi» və digər məşhur erməni terror təşkilatları fəallarının reabilitasiyası 

məqsədi ilə genişmiqyaslı kampaniyaya başlamış, onlara sığınacaq verməklə yaşayış və fəaliyyətləri üçün şərait 

yaratmış, müvafiq maliyyə dəstəyi göstərmişlər. 

1983-cü ilin iyul ayında Parisdə Orli aeroportunda 8 nəfərin ölümü və 60 nəfərin yaralanması ilə 

nəticələnmiş terror aktına görə ömürlük həbs cəzasına məhkum edilmiş terrorçu Varocyan Qarabedyanın azad 

olunması üçün Ermənistanda dövlət səviyyəsində imzatoplama kampaniyası keçirilmişdir. 2001-ci ilin aprelində 

Fransa məhkəməsi tərəfindən azad olunan terrorçu Ermənistanda rəsmi sığınacaq tapmışdır. 

Məşhur terrorçu, Qərbi Avropada «ASALA-nın inqilabi hərəkatı» adlı qruplaşmasının rəhbəri, 28 noyabr 

1985-ci ildə 6 il müddətinə həbs olunmuş Monte Melkonyan 1990-cı ildə Fransa həbsxanasından buraxılaraq 

Ermənistana gəlmiş və terror fəaliyyətini davam etdirmək üçün buradan Dağlıq Qarabağa göndərilmişdir. 

M.Melkonyan Azərbaycanın Xocavənd rayonunun işğalı zamanı erməni terror dəstəsinin komandanı olmuşdur. 

1993-cü ildə Dağlıq Qarabağda öldürülən terrorçunun Yerevanda dəfn mərasimində rəsmi şəxslər, o cümlədən 

Ermənistan prezidenti də iştirak etmişdir. Ermənistanın milli qəhrəmanı elan olunmuş bu beynəlxalq 

terrorçunun adı Müdafiə Nazirliyinin diversiya mərkəzlərindən birinə verilmişdir. 

Məşhur terrorçu, Daşnaksutyun partiyasının «Dro» terror qrupunun üzvü Qrant Markaryan Dağlıq 

Qarabağda terrorçu dəstələri yaradanlardan və Ermənistandan gətirilən silahlar vasitəsilə buradakı terrorçu 

qrupların silahlandırılmasında fəal iştirak edənlərdən biri olmuşdur. 

1981-ci ildə Parisdə Türkiyə səfirliyinə basqının təşkilatçısı Vazqen Sislyan 1992-ci ildə Yerevandan 

Xankəndinə göndərilmişdir. Vazgen Sislyan azərbaycanlılara qarşı terror aktlarının keçirilməsində fəal 

iştiraklarına görə prezident Robert Koçaryan tərəfindən «Qarabağ müharibəsinin qəhrəmanı» adına layiq 

görülmüşdür. 

Qarabağın dinc azərbaycanlı əhalisinin öldürülməsində Ermənistan xüsusi xidmət orqanlarının himayə 

etdiyi Əbu Əli və Hilbert Minasyan kimi Yaxın Şərq mənşəli terrorçular da fəal iştirak etmişlər. 

Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi  
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Erməni terror təşkilatları 

Dünyanın müxtəlif məntəqələrində qanlı aksiyalar törətmiş erməni terror təşkilatlarının adları: 

"Armenakan" partiyası: 1885-ci ildə yaradılıb. Türkiyənin Van, Muş, Bitlis,Trabzon bölgələrində və 

İstanbulda silahlı toqquşmalar və terror aktları törədən bu partiya İran və Rusiyada yaşayan ermənilərlə 

əməkdaşlıqda olub.  

"Hnçak" partiyası: 1887-ci ildə Cenevrədə yaradılıb. Qurumun əsas məqsədi Türkiyənin Anadolu 

bölgəsini, "Rus" və "İran" Ermənistanları adlandırdıqları əraziləri birləşdirməklə "Böyük Ermənistan" dövləti 

yaratmaqdır. Partiyanın proqramının 4-cü bəndində göstərilir; "Qarşıya qoyulmuş məqsədə çatmaq üçün 

təbliğat, təşviqat, terrorizm və dağıdıcı təşkilat yaradılması metodu seçilməlidir"  

"Daşnaksutyun"-erməni federativ inqilab partiyası: 1890-cı ildə Tiflisdə yaradılıb. Əsas qayəsi 

Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ, Naxçıvan və Türkiyənin Anadolu torpaqlarında "Böyük Ermənistan" dövləti 

qurmaqdır. 1892-ci ildə Tiflisdə ilk qurultayını keçirən "Daşnaksutyun" türklərə qarşı sui-qəsdlərin təşkil 

olunması barədə qərar çıxarmışdır. Məhz bu qurultaydan sonra "Daşnaksutyun" "türkü, kürdü hər yerdə, hər bir 

şəraitdə öldür, sözündən dönənləri, erməni xainlərini öldür, intiqam al!" əmrini vermişdir. "Daşnaksutyun" 

partiyası tərəfindən yaradılan bir sıra terror qrupları mövcuddur: 1973-cü ildə fəaliyyətə başlamış "Erməni 

"soyqırımının" intiqamçıları" qrupu 1980-82-ci illər ərzində Avstriya, Danimarka və Portuqaliyada türk 

diplomatlarını qətlə yetirib; Məxfi terror qrupu DRO və onun bölmələri: DRO-8, DRO-88, DRO-888, DRO-

8888. Daşnakların bu istiqamətdə fəaliyyəti davam edir.  

"Erməni gizli azadlıq ordusu" (ASOA): 1975-ci ildə Beyrutda yaradılıb. Mənzil-qərargahı Dəməşqdə 

yerləşir. Fələstin bazalarında hazırlıq keçən mindən artıq döyüşçüsü vardır. Təşkilat fəaliyyətinin ilk 6 ilində 

dünyanın müxtəlif ölkəsində 19 türk diplomatının ölümünə səbəb olan terror aktları keçirib.  

"Ermənistanın azadlığı uğrunda erməni gizli ordusu" (ASALA): 1975-ci ildə yaradılan təşkilatın 

qərargahı Beyrutda, təlim-məşq bazaları isə Suriyada yerləşir. Təşkilatın məqsədi Şərqi Türkiyə, Şimali İran və 

Azərbaycanın Naxçıvan və Dağlıq Qarabağ əraziləri üzərində "Böyük Ermənistan" qurmaqdır. ASALA əsasən 

Türkiyə və Azərbaycan vətəndaşlarına qarşı terror aktları həyata keçirir. Təşkilatın "Əbu Nidal", "Qara 

sentyabr" kimi terror qrupları ilə əməkdaşlıq etməsində əsas fiqurlardan biri ASALA-nın lideri Akop Akopyan 

olmuşdur. Afinada 1980-ci ildə qətlə yetirilmiş türk səfirinin ölümünə görə məsuliyyəti öz üzərinə götürmüş 

A.Akopyan 01.08.80-ci ildə "Nyu-York Tayms" qəzetinə verdiyi müsahibədə bildirmişdir: "Bizim düşmənimiz 

türk rejimi, NATO və bizlə əməkdaşlıq etməyən ermənilərdir".  

ASALA 1980-ci ilin aprelində birgə terror aksiyalarının keçirilməsinə dair PKK ilə razılığa gəlmiş və bu 

niyyətlərini Livanda rəsmiləşdirmişlər. Beyrut şəhərində 28.08.1993-cü ildə açıqlanan bəyanatında ASALA 

"pantürkist neft borusu" (Bakı-Tbilisi-Ceyhan) ilə bağlı layihənin həyata keçirilməsinə imkan verməyəcəyini 

bildirmişdir.  

"Geqaron": 2001-ci ilin fevralında ASALA tərəfindən yaradılmışdır. Məqsəd- Cənubi Qafqaz və Orta 

Asiya ərazilərində türk mənşəli siyasi lider, diplomat və biznesmenlərə qarşı terror aktlarının keçirilməsidir.  

"Erməni azadlıq hərəkatı" (AOD): 1991-ci ildə Fransada yaradılıb. Terror fəaliyyətini ASALA ilə sıx 

əlaqədə həyata keçirir.  

"Erməni azadlıq cəbhəsi": 1979-cu ildə yaradılan bu terrror təşkilatı ASALA-nın tərkib hissəsi sayılır. 

Türkiyə və Azərbaycan əleyhinə terrorçular hazırlayır.  

"Orli qrupu": 1981-ci ildə Fransada yaşayan erməni gəncləri tərəfindən yaradılıb. Təşkilat 1987-ci ilədək 

dünyanın müxtəlif hava limanlarında 10-dan artıq terror aktı həyata keçirib.  
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"Erməni soyqırım ədalət komandosları": 1972-ci ildə Vyanada "Daşnaksutyun" partiyasının qurultayı 

zamanı yaradılıb. "Erməni soyqırımı ədalət komandosları"nın məqsədi erməni əsilli gənc Livan vətəndaşlarını 

hərbi birləşmələrdə cəmləşdirmək, türklər və azərbaycanlılara qarşı qanlı terror aksiyaları təşkil etməkdir.  

"Erməni birliyi": 1988-ci ildə Moskvada yaradılmışdır. "ASALA" ilə sıx əlaqələri vardır, keçmiş sovet 

məkanında terrorçuların fəaliyyəti üçün onları saxta sənədlərlə təmin edir. Dağlıq Qarabağa silah və muzdluların 

ötürülməsində iştirak edir.  

"Demokratik cəbhə": ABŞ, Kanada və Qərbi Avropada fəaliyyət göstərir. Başlıca məqsədi türk dövlətinin 

parçalanmasıdır.  

"Apostol": 2001-ci il aprel ayının 29-da əsasən Ermənistan, Suriya və Livan vətəndaşlarından ibarət olan 

Ermənistan Müdafiə Birliyi tərəfindən yaradılmışdır. Təşkilatın məqsədi Türkiyə və Azərbaycan ərazilərində 

terror aktları həyata keçirməkdir.  

Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi 
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Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzkarlığı 
 

Beynəlxalq hüquqi yanaşma 

 

Hələ 1911-ci ildə N.İ.Şavrov yazırdı ki, 1828-1830-cu illər ərzində rus çarizminin siyasəti nəticəsində 

Zaqafqaziyaya 40 min İran və 84600 Türkiyə ermənisi köçürülmüşdü ki, çar məmurlarının tapşırığı əsasında 

onlarında çoxu Yelizavetpol quberniyasının dağlıq hissəsində (Dağlıq Qarabağ) məskunlaşdırılmışdır. Şavrovun 

iddiasına görə, XX əsrin əvvəllərində bütövlükdə Zaqafqaziyada yaşayan bir milyondan artığı qısa müddətdə 

İran və Türkiyədən bu əraziyə köçürülmüş ermənilərdir. 

Maraqlıdır ki, Rusiya Qafqazda əhalinin xristianlaşması, xüsusilə də erməniləşməsi siyasətini yeritsə də, 

Qarabağ vilayəti heç bir vaxt erməni ərazisi kimi nə təqdim olunmuş, nə də qəbul edilmişdi. 1840-cı ildə Rusiya 

Qafqazda ilk vilayət təşkil etdi. Bu vilayətlərdən biri mərkəz Tiflis şəhəri olmaqla Gürcüstan-İmeretiya 

quberniyası, digəri isə mərkəz Şamaxı şəhəri olmaqla Xanlıqəzər vilayəti idi. Naxçıvan və İrəvan xanlıqlarının 

ərazisi Gürcüstan quberniyasının tabeçiliyinə verilsə də, Qarabağ Xanlıqəzər vilayətinin tərkibində idi.Sonralar 

Qarabağ Şamaxı, ardınca Bakı quberniyasının, 1867-ci ildən 1919-cu ilə kimi isə Gəncə quberniyasının 

tərkibində olmuşdur. Bütün bunlar bir daha göstərir ki, rus çarizmi belə Qarabağı Azərbaycanın tərkib hissəsi 

hesab etmiş və bir vilayət olaraq daim Azərbaycanın quberniyalarının tərkibində olmuşdur. 

Qafqazda əhalinin etnik tərkibi və etnik qruplar arasında baş verən münaqişələr haqqında tədqiqat aparmış 

bir çox müəlliflər haqlı olaraq hesab edirdilər ki, bu problemlərin kökü rus imperiyasının Qafqaz siyasəti ilə 

bağlı olsa da, əsası Daşnaksutyun partiyasının meydana gəlməsi ilə bağlıdır.Gürcüstan tədqiqatçısı Qaribi 

yazırdı ki, “Zaqafqaziya daşnaq partiyası meydana çıxana qədər sülh, əmin-amanlıq və dinc yanaşı yaşamağın 

beşiyi olmuşdur...Ermənilər, tatarlar,gürcülər əsrlər boyu bir yerdə yaşamış, dinc əhali heç bir zaman milli, dini, 

etnik zəminli heç bir münaqişədə olmamışlar...Daşnaklar gələcək Böyük Ermənistan yaratmaq üçün reallığa 

uyğun olmayan, həqiqəti özündə əks etdirməyən iddialarla çıxış etdilər, bununla da Zaqafqaziya milli ədavət və 

nifrət hisslərinin beşiyinə çevrildi”. 

1905-ci ilin fevralında erməni daşnakları Bakıda milli münaqişə törətdilər ki, bu da bütün Qafqaza, o 

cümlədən Qarabağa da yayıldı.1918-ci Azərbaycan, Gürcüstan, və Ermənistan özlərinin dövlət müstəqilliyini 

elan etsələr də, ilk mərhələdə Ermənistan hökuməti Dağlıq Qarabağa münasibətdə açıq-aşkar iddia ilə çıxış 

etmir, müəyyən diplomatik addımlarla kifayətlənirdi. Məsələn, 1918-ci ilin avqust ayında Ermənistanın 

Tiflisdəki diplomatik nümayəndəsi Azərbaycanın oradakı nümayəndəsindən Şuşaya Ermənistanın “xüsusi 

nümayəndə heyəti” göndərməsinə razılıq verməyi xahiş etmişdi. Bu fakt göstərir ki, müstəqilliyin ilk 

dövrlərində Ermənistan Qarabağla bağlı iddialarını açıq-aşkar nümayiş etdirmirdi. Ermənistan hökuməti 

Azərbaycan hökumətindən Şuşaya “xüsusi nümayəndə heyəti” göndərməyə icazə istəməklə, faktiki olaraq 

Dağlıq Qarabağın Azərbaycana mənsubiyyətini etiraf edirdi. 

Bütün bunlarla yanaşı Ermənistanın Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları səngimir, əksinə daha kəskin xarakter 

alırdı. Məhs Ermənistanın Azərbaycana qarşı sürdüyü ərazi iddiaları o qədər əsassız və həqiqətə uyğun 

olmamağı o qədər açıq-aydın idi ki, bunu SSRİ məkanında əksər müəlliflər, o cümlədən bəzi erməni müəllifləri 

də etiraf edirdilər. Məsələn, rus tarixçisi V.Qurko – Kryajin 1926-cı ildə nəşr olunmuş “Böyük Sovet 

Ensiklopediyası”nda yazırdı: “Daşnaklar...Gürcüstanın tərkibinə daxil olan Əhəlkələk və Borçalı ərazilərinə, 

Azərbaycanın tərkibinə daxil olan Qarabağ və Naxçıvan vilayətlərinə yiyələnmək iddialarını aydın şəkildə 

bildirir və bu istiqamətdə fəaliyyət göstərirdilər”.  

1921-ci ilin iyulunda Qafqaz bürosu Qarabağ problemi ilə bağlı müzakirələr keçirir və müzakirələr 

nəticəsində problemlə bağlı qərar qəbul edilir. Qərarda qeyd olunur ki, “yuxarı və aşağı Qarabağın iqtisadi 

əlaqələrini, yuxarı Qarabağın Azərbaycanla mövcud olmuş daimi əlaqələrini və müsəlmanlarla ermənilər 

arasında milli sülhün vacibliyini nəzərə alaraq, Dağlıq Qarabağ Azərbaycan SSR hüdudlarında saxlanılsın, 

Dağlıq Qarabağa Şuşa şəhəri inzibati mərkəz olmaqla geniş muxtariyyət verilsin”. 1921-ci il iyulun 5-də qəbul 

edilmiş bu qərarla Ermənistan hökumətinin Dağlıq Qarabağı Azərbaycan tərkibindən çıxarıb Ermənistana 

birləşdirmək cəhdi rədd edilmiş, Dağlıq Qarabağın Azərbaycan ərazisi olması bir daha təsdiqlənmiş, Qarabağı 

Azərbaycan tərkibində saxlamaq və Dağlıq Qarabağa Azərbaycan tərkibində muxtariyyət vermək məsələsi həll 

edilmişdi. 

Bu qərarın qəbul edilməsi ilə Dağlıq Qarabağ məsələsi deyilən problem müvəqqəti olsa da, aradan 

götürülmüş, məsələ ətrafında səs-küy yatmışdı. Bu vəziyyət 1945-ci ilin axırlarına qədər davam etdi. Həmin ilin 

noyabr ayında Ermənistan rəhbərliyi Dağlıq Qarabağ məsələsini yenidən qaldırdı. Belə ki, 1945-ci ilin 

noyabrında Ermənistan rəhbərliyi məktubla Stalinə müraciət etdi. Lakin SSRİ Mərkəzi Komitəsi Ermənistanın 

məktubunu baxılmaq üçün Azərbaycan MK-nın birinci katibi Mir Cəfər Bağırova göndərir. Bağırovun göstərişi 

http://qarabag.iatp.az/qarabag/huquq1.html
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ilə Azərbaycanın 1918-ci il xəritəsi hazırlanır və Bağırovun müvafiq məktubu ilə Stalinə göndərilir. Bu 

məktubda Bağırov Dağlıq Qarabağın Şuşa rayonu istisna olmaqla, Ermənistana verilməsinə etiraz etmir. Lakin 

bunun əvəzində azərbaycanlıların qədimdən məskunlaşdığı və kompakt yaşadıqları bir neçə Ermənistan 

rayonunun Azərbaycana birləşdirilməsini tələb edir. Bağırovun məktubunu müzakirə edən SSRİ rəhbərliyi 

Ermənistanın iddiasını qəbul etmir. Nəticədə Ermənistan rəhbərliyinin Dağlıq Qarabağın Ermənistan tərkibinə 

daxil etmək haqqında təklifi qəti rədd edilmiş olur. 

1985-ci ilin dekabrında ABŞ-dakı daşnak partiyası və erməni milli komitəsi Böyük Ermənistan yaratmaq və 

Qarabağla Naxçıvanı, habelə Gürcüstanın Axalkalaki bölgəsini Ermənistana birləşdirməyi strateji məqsəd elan 

etdilər. O vaxtdan Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlı Ermənistanın iddiaları daha aşkar xarakter almışdır. 

Ermənistan beynəlxalq hüquq normalarını və BMT nizamnaməsini kobudcasına pozaraq yuxarı Qarabağ 

üstündə respublikamıza qarşı elan olunmamış müharibəyə başladı, sərhədlərimizdə, hətta vətənimizin daxili 

ərazilərində günahsız qocaların, qadınların və məsum körpələrin qanı töküldü. “Böyük Ermənistan” yaratmaq 

məqsədini qarşıya qoyan təcavüzkar Yerevan Azərbaycanın xeyli hissəsini işğal etdi. 330 min nəfərdən çox 

əhalisi olan Naxçıvanı blokadaya aldı. Ermənistan parlamenti isə daha da irəli gedərək 1989-cu il dekabr ayının 

1-də Dağlıq Qarabağın Azərbaycan tərkibindən çıxarılaraq Ermənistana birləşdirilməsi barədə qərar qəbul etdi. 

1990-cı ildə isə Dağlıq Qarabağdan Ermənistan parlamentinə 12 nəfər deputat seçildi. 

Yuxarıda sadalananları qeyd etməkdə məqsədimiz Ermənistanın təcavüzkarlığının gedişini açmaqla yanaşı, 

onun beynəlxalq tərəflərini şərh etməkdi. Azərbaycana qarşı təcavüzkarlığını pərdələmək üçün Ermənistan 

münaqişənin kökləri barədə yanlış təsəvvür yaratmağa çalışırdı. Münaqişənin kökləri isə əslində əsasən 

aşağıdakılardan ibarətdir və onların deyilməsi vacibdir: 

Birincisi, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin kökləri dini, milli və etnik amillərdən deyildi, onu Azərbaycan 

cəmiyyətinin inkişafı törətməmişdi. Bu münaqişənin əsas səbəbi Ermənistanın Azərbaycana qarşı əsassız ərazi 

iddiaları idi. Azərbaycana qarşı Ermənistanın ərazi iddiaları isə 80-ci ilin ortalarından başlanmırdı. Çar 

Rusiyasının Azərbaycanın işğal etdiyi dövrdə, bütün sovet hakimiyyəti illərində, əvvəlcə 20-ci illərdə, sonra 

1950-80-cı illərdə Azərbaycanın ərazisi keçmiş mərkəzi orqanlar tərəfindən düşünülmüş şəkildə hissə-hissə 

parçalandı və zəngin təbii sərvətləri ilə birlikdə Ermənistana verildi. Nəticədə, 1918-20-ci illərdə 114 min km2 

ərazisi olan Azərbaycanın torpaqları ədalətsizcəsinə parçalanıb, paylanaraq 86,6 min km2-ə endirildi; 

İkincisi, antitürk, eləcə də, antiazərbaycan siyasəti Ermənistanın xarici siyasətinin rəsmi baş xəttinə və 

dövlət ideologiyasına çevrildi. Sovet hakimiyyəti illərində Ermənistanda yaşayan azərbaycanlıların 

məskunlaşdığı şəhər, qəsəbə və kəndlərin tarixi adları dəyişdirildi, məscidlər, qəbiristanlıqlar yerlə-yeksan 

edildi və xəritədən silindi. Əsrin əvvəllərində əhalisinin yarıdan çoxu azərbaycanlılar olan Ermənistanda bir 

nəfər də olsun azərbaycanlı qalmadı. Bir hissəsi 1918-1920-ci illərdə, ikinci hissəsi 1948-1952-ci illərdə 

qovulan azərbaycanlıların sonuncu 205 min nəfəri 1988-ci ildə bir neçə gün ərzində Ermənistandan vəhşicəsinə 

qovuldu. Nəticədə Ermənistan vətəndaşlarının 99 faizi ermənilərdən ibarət olan vahid millətli respublikaya 

çevrildi. Buna görədə Ermənistanın hərəkətlərinə regional hadisə kimi baxıla bilməz. Belə hərəkətlər bütün 

dünya birliyini düşündürməlidir; 

Üçüncüsü, Ermənistanın öz təcavüzkarlığını “erməni xalqının öz müqəddəratını təyin etməsi hüququ” kimi 

qələmə verməklə ört-basdır etməsinin heç bir əsası yoxdur. Çünki erməni xalqı artıq müqəddəratını təyin edərək 

və hətta qonşu xalqların torpaqlarını zorla tutaraq Ermənistan adlı dövlət yaradıb. 

Beynəlxalq birliyin qəbul etdiyi sənədlər də Ermənistanın əsassız iddialarının əleyhinədir. ATƏT 

sənədlərində göstərilir ki, öz müqəddəratını təyin etmək məqsəd deyil, vasitə olmalıdır, xalqların kollektiv, dinc 

və demokratik yolla inkişafına xidmət etməlidir. Bu qarşıya qoyulmuş məqsədlə, xüsusən ayrılma ilə 

eyniləşdirilə bilməz. Öz müqəddəratını təyin etmək ayrılmaq demək deyildir. Öz müqəddəratını təyin etmək 

mütləq hüququ olmayıb, başqa xalqların da hüquqlarının tarazlaşdırılmasını nəzərdə tutmalıdır. Nəticədə öz 

müqəddəratını təyin etmək başqa xalqların hüquqlarının pozulmasına gətirib çıxarmamalıdır. Zorakılıq 

millətlərin öz müqəddəratını təyin etməsində yolverilməzdir. Xarici dövlətlər bu məsələdə bitərəf olmalıdırlar. 

Öz müqəddəratını təyin etmək istənilən dövlətin ərazi bütövlüyünün pozulmasına və separatçılığa 

gətirməməlidir; 

Dördüncü, Ermənistanın Qarabağın dağlıq hissəsindəki ermənilərin hüquqlarının pozulması barədə 

böhtanlarının da əsası yoxdur. Çünki Azərbaycan xalqı daimi erməni xalqına böyük xeyirxahlıq göstərərək ona 

ən yaxşı şərait yaratdı, sonuncu tikə çörəyini onlarla böldü, onlara sığınacaq verdi. Onlar üçün erməni dilində 

radio, televiziya verilişləri, ali və orta məktəblər, mədəni-maarif müəssisələri açdı, qəzet və jurnallar, teatrlar 

yaratdı. Ən nəhayət, respublikada ən müxtəlif vəzifələrdə erməni xalqının nümayəndələri işləyirdilər və onlar 

Azərbaycanın tam bərabərhüquqlu vətəndaşları idilər. 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Ermənistan-Azərbaycan 

münaqişəsi 

 

 99 

Beşinci, Dağlıq Qarabağın sosial-iqtisadi inkişafının geriliyi barədə mülahizələr də əsassızdır. Çünki, bu 

regionun inkişafı nəinki Azərbaycanın və keçmiş SSRİ-nin digər respublikalarının , hətta Ermənistanın özünün 

inkişafından da yüksək idi. Münaqişə yeni başlayarkən hətta erməni mütəxəssisləri də bunu etiraf edirdilər. 

Göründüyü kimi, münaqişə heç də ermənilərin iddia etdiyi kimi ,milli, dini , etnik zəminli deyil, Dağlıq 

Qarabağ ermənilərinin Ermənistanın və millətçi, şovinist ermənilərin təhriki ilə Azərbaycan dövlətini 

parçalamağa yönəlmiş addımların məntiqi nəticəsidir. Eyni zamanda erməni müəlliflərinin qeyd etdiklərinin 

əksinə münaqişənin tarixi kökləri heç də bir neçə on il, yüz il əvvələ yox, daha qədimlərə gedib çatır. 

 

Tarixi yanaşma 

Ötən əsrin sonunda tarixi proseslərin gedişi nəticəsində yenidən müstəqillik əldə etmiş Azərbaycan 

Respublikası dünya birliyi ölkələri sırasına qoşulmuşdur. Dünya dövlətlərinin mövcud olduğu bu mühitdə 

tarixən hər kəsin öz maraqları, qarşılıqlı münasibətlərinin tənzimlənməsinin özünəməxsus qayda-qanunları və 

istiqamətləri formalaşır. Beynəlxalq, dövlətlərarası münasibətlərin istiqamətləri də məhs bu mühitdə 

müəyyənləşir, bəşəriyyət bu variantlar əsasında idarə olunur. 

Bu baxımdan suveren, müstəqil Azərbaycan Respublikasının xarici və daxili siyasətdə tutacağı xətt, öz 

müstəqilliyi, ərazi bütövlüyü və vətəndaşlarının təhlükəsizliyinə verəcəyi təminatdan onun beynəlxalq 

münasibətlər sistemində tutmağa çalışdığı mövqe birbaşa asılılıq təşkil edir. Lakin təəssüflə qeyd etməliyik ki, 

neçə yüzillər boyunca, daimi problem kimi Azərbaycanı izləyən qonşu Ermənistanın əsassız ərazi iddiaları 

müstəqillik əldə etdikdən sonra da dövlətimizin irəliyə inkişafı yolunda mühüm maneə olaraq qalır. Nəticədə, 

dövlətimizin ərazi bütövlüyü pozulub, 20 faizdən artıq ərazimizdə dövlət suverenliyi itirilib, yüz minlərlə 

vətəndaşımız öz doğma yolundan didərgin düşüb. 

Bu baxımdan günümüz üçün müstəqil Azərbaycanın bir nömrəli problemi və vəzifəsi bu münaqişəni 

beynəlxalq hüquq normalarına, BMT, ATƏT nizamnamələrinə, Helsinki Yekun aktı və Azərbaycan 

Konstitusiyasına və ən əsası insanlıq mənafeyinə uyğun həll edilməsidir. Bunun üçün əsas aparacağımız 

işlərdən biri bu problemin-Ermənistanın Azərbaycana qarşı irəli sürdüyü əsassız ərazi iddiyasının tarixi 

köklərini araşdırıb düzgün nəticəyə gəlinməsidir. 

Tarixi mənbələrə əsasən söyləmək olar ki, eramızın əvvəllərində müasir Qarabağ ərazisi Albaniyanın 

tərkibində olmuş, əhalisinin əsas hissəsini isə Alban tayfaları təşkil etmişdir. 

Ərəb istilası ilə əlaqədar olaraq Albaniyanın xristian əhalisinin əksəriyyəti islam dinini qəbul etməklə 

müsəlmanlaşmış, Albaniyanın vilayətlərindən biri olan Dağlıq Qarabağın alban əhalisinin bir hissəsi, xüsusilə 

ucqar dağlıq ərazilərdə məskunlaşmış hissə xristian dinlərini saxlamış və nəticə etibarı ilə tədricən erməni 

kilsəsinin təsiri altında qriqoryanlaşmış, erməni dinini qəbul etmiş və erməniləşmişdir. 

Bu ümum qəbul edilmiş fikirdir və bir çox mənbələrdə öz təsdiqini tapır. Hətta Dağlıq Qarabağ erməniləri 

belə alban mənşəli olduqlarını tarixi yaddaşlarında uzun müddət yaşatmış və bir çox hallarda ifadə etmişlər. 

Belə ki, onlar Dağlıq Qarabağdan rus çarı I Pyotra yazmışdılar: “Biz avqanlarıq, milliyətcə utilərik”. 

Dağlıq Qarabağın erməni əsilli hissəsinin böyük əksəriyyəti isə, sonradan bu ərazilərə gəlmə, daha doğrusu 

köçürülmədir. Erməniləri müsəlman ölkələrinə köçürmək I Pyotrun və ondan sonra gələn digər rus çarlarının da 

strateji xətti idi. Bir çox rus çarları ermənilərə xüsusi mövqe nümayiş etdirmiş, hətta onların digər yerlərdən 

köçürülərək bir ərazidə kompakt yerləşdirilməsinə çalışmışdılar. I Pyotr Dağlıq Qarabağ ermənilərinə hətta 

Dərbənd rayonunda yer ayırmaq haqqında rəsmi fərman da vermişdir. Lakin erməni məlikləri bu imkanlardan 

istifadə etmədilər. 1725-ci il iyulun 25-də onlar Peterburqa məktub göndərərək, “Xəzər dənizi sahilinə 

yaşamağa köçmək haqqında” fərmanı aldıqlarını təsdiq etdilər. Bununla yanaşı Dağlıq Qarabağdan köçməkdən 

imtina olundu. Buna onlar belə bəhanə gətirmişdilər: “indi yaşadıqları yerlər Gəncə, Qarabağ və b. möhkəm və 

böyük əyalətlərdir. Əgər onlar öz möhkəm yerlərindən çıxsalar ətrafdakı düşmən türklər və digər xalqlar onları 

tamamilə məhv edə bilərlər”. 

Maraqlıdır, elədirsə onda erməni məliklərini I Pyotra öz ərazilərindən, xüsusilə Qarabağdan köçmələrinə 

kömək etməsi ilə bağlı müraciət etmələrinə səbəb nə idi? Erməni məlikləri köçmək məsələsini qaldırmaqla 

əslində köçmək niyyətində olmamışdılar. Onların əsas məqsədi Rusiyanın diqqətini özlərinə cəlb etmək, 

Rusiyanı Qafqazın, xüsusilə Azərbaycanın işğalını sürətləndirməyə təhrik etmək və beləliklə regionda siyasi və 

iqtisadi imtiyazlar qazanmaq idi.  

Bu məqsədlərinin həmin dövrlərdə reallaşa bilməyəcəyini görən ermənilər istənilən vasitədən yararlanaraq 

Qarabağ xanlığının zəifləməsinə və bununla da müəyyən imkanlar əldə etməyə çalışırdılar. Belə ki, sonralar 

Quba hakimi Fətəli xan Qarabağa hücum edərkən erməni məliklərindən ikisi (Hatəm və Usub) Qarabağ 

xanlığına xain çıxmış və Pənahəli xana qarşı Fətəli xanla birlikdə vuruşmuşdular. Fətəli xanın uğursuzluğundan 

və edam edilməsindən sonra erməni məlikləri dərhal başqa istiqamət götürdülər. Yəni yenidən Rusiyaya üz 
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tutdular. Rusiya Şimali Qafqazda möhkəmləndikcə, məliklər Qarabağ xanlığı əleyhinə gizli işlərini 

gücləndirdilər. Bu dəfə onlar Rusiya çarı II Yekatrinaya üz tutdular və onu öz tərəflərinə çəkməyə nail oldular. 

V.L.Veliçkonun yazdığı kimi, “II Yekatrina ermənilərə lütfkarlıqda ifrat həddə çatmışdı”. 

1870-ci il yanvarın 10-da ermənilər A.Suvarova xüsusi məktubla bildirdilər ki, Ermənistan artıq bir neçə 

əsrdir öz hökmdarını və idarəçiliyini itirmişdir və öz millətindən hansısa bir başçı olarsa, Ermənistan çox 

asanlıqla yenidən bərpa oluna bilər 

Bu işləri həyata keçirməkdə məqsəd olduqca sadə və aydın idi: Rusiyanı Zaqafqaziyaya hücuma təhrik 

etmək, Rusiyanın əli ilə Şamaxı, Gəncə, Qarabağ və İrəvanı tutmaq və xəyallardakı Ermənistan dövlətini 

yaratmaq. 1790-cı ilin yanvarında ermənilər hərbi kömək üçün birbaşa II Yekaterinaya müraciət etdilər. 

Müraciətdə deyilirdi: “barbarları devirmək üçün az miqdarda olsa da qoşunla kömək edilsin. Çünki rus 

qoşunları nə qədər az olsalarda, zəhmli adları ilə yerli qüvvələrə üstün gələr, nəticədə Qarabağ xanlığının 

hökmdarlığına son qoyulmuş olar”. 

1801-ci ildə Rusiya Şərqi Gürcüstanı nəhayət ki, özünə birləşdirə bildi. Bunun ardınca Quba, Lənkəran 

xanlıqları(1802), Bakı xanlığı (1803) Rusiya tərkibinə daxil olduqlarını təsdiq etməyə məcbur oldular. Növbə 

Gəncə, Qarabağ və İrəvan xanlıqlarına çatdı. 

Rusiyanın Qafqazda möhkəmlənmək siyasəti və bu istiqamətdə atdığı addımlar tədricən parçalanmış 

xanlıqların Rusiyanın tabeçiliyini qəbul etmələri ilə nəticələnirdi. Belə bir şəraitdə, 1805-ci ildə İbrahim xan 

Sisianovla Qarabağ xanlığının Rusiya hakimiyyəti altına keçməsi haqqında müqavilə imzalamağa məcbur oldu. 

Müqaviləyə əsasən İbrahim xanın bütün ailəsi, nəsli, əyaləti və təbələri Rusiya İmperiyasının tabeçiliyinə keçir, 

Rusiya isə əvəzində Qarabağ əyalətinin bütövlüyünün saxlanılmasına imperator zəmanəti verirdi. 

Tarixi faktları saxtalaşdırmağa çalışan bir çox erməni müəllifləri nədənsə yuxarıda sadalanan faktları nəzərə 

almamağa çalışırlar. İndiyə qədər onların bir çoxlarının əsərlərində Qarabağ əhalisinin müxtəlif və həqiqətə 

uyğun olmayan yalanlar öz əksini tapmışdır. Belə ki, Z. Balayan yazır ki, guya XIX əsrin əvvəllərində ermənilər 

Qarabağ əhalisinin 98 faizini təşkil etdiyi məlum olmuşdur. Əslində isə, bu deyilənlər həqiqətə tam ziddir və 

heç bir tarixi faktlara söykənmir. Qarabağ əhalisinin etnik tərkibi haqqında ilk qismən etibarlı mənbə kimi 1923-

cü ildə tərtib olunmuş “Qarabağ əyalətinin təsviri” kitabı qəbul edilə bilər. Bu kitabda XIX əsrin əvvəllərində 

Qarabağda yaşayan əhalinin sayı, milli tərkibi haqqında müəyyən qədər olsa da həqiqətə uyğun məlumatlar öz 

əksini tapmışdır. Həmin materiallar əsasında hesablanıb ki, 1823-cü ildə Qarabağ əyalətində 20095 ailə 

məskunlaşmışdır ki, onlarında 78,3 faizi azərbaycanlı, 21,7 faizi isə erməni etnik tərkibli ailələrdir. Qeyd etmək 

lazımdır ki, 18051823-cü illər ərzində Qafqaz əhalisinin xristianlaşdırılması siyasəti nəticəsində Azərbaycanın 

bir çox vilayətlərinə, xüsusilə də Qarabağ xanlığı ərazisinə İran və Türkiyədən kütləvi surətdə erməni ailələri 

köçürülürdü. Ona görə də yuxarıda qeyd olunan əhalinin 21,7 faiz hissəsinin erməni əsilli olması şübhəli 

olmaqla yanaşı, həm də onların nə qədərinin 18051823-cü illər ərzində Qarabağa köçürülmüş gəlmə ermənilər 

olduğu hələki dəqiqləşdirilməyib. 

1828-ci ildən etibarən İran ərazisində yaşayan erməni ailələrinin Qarabağda və Azərbaycanın digər 

vilayətlərinə köçürülməsi daha kütləvi və mütəşəkkil xarakter aldı. Bu artıq çarizmin Qafqaza istiqamətlənmiş  

dövlət siyasəti idi. 1828-ci ildə general Paskeviçin göstərişinə əsasən Qarabağda bir sıra müsəlman kəndləri 

boşaldılmalı, əhali digər ərazilərə köçürülməli, bu kəndlərdə isə İrandan köçürülmüş ermənilər 

məskunlaşdırılmalı idi. Onun fikrincə, ermənilərin heç də hamısı burada yaşamağa razı olmayacaqdılar, ona 

görə də mümkün qədər daha çox erməni bu ərazilərə, xüsusilə də Qarabağa köçürülməlidir ki, burada yaşamağa 

razı olmayanlarla yanaşı qalanların da sayı çox olsun. Paskeviç hesab edirdi ki, müsəlmanların məskunlaşdığı 

ərazilərdə nə qədər çox xristian, xüsusilə də erməni yerləşdirilsə Rusiya bu regionda öz mənafeyinə uyğun 

siyasəti daha sərbəst şəkildə həyata keçirə biləcəkdir. 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Ermənistan-Azərbaycan 

münaqişəsi 

 

 101 

İşğal olunmuş ərazilərin təbii ehtiyat potensialı 
 

Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ və onun ətrafında olan Laçın, Kəlbəcər, Qubadlı, Zəngilan, 

Cəbrayıl, Füzuli Ağdam (rayon mərkəzi və ərazisinin böyük hissəsi), Füzuli (rayon mərkəzi və ərazisinin böyük 

bir hissəsi) inzibati rayonları 1989-1993-cü illərdə Ermənistan tərəfindən işğal olundu. 

Hal-hazırda Füzuli rayonunun Horadiz qəsəbəsindən başlayaraq Zəngilan rayonunun sərhədlərinədək 

uzanan 198 km Azərbaycan-İran və 360 km Azərbaycan-Ermənistan - cəmi 558 km dövlət sərhədləri 

Ermənistan tərəfindən pozulub və indi də onun tam nəzarəti altındadır. Ermənistan tərəfindən bu sərhədlər boyu 

SSRİ dövründən qalmış tikililər, postlar, sərhəd qurğuları, demarkasiya xətləri dağıdılmışdır. Hazırda baxımsız 

qalmış Azərbaycan-İran sərhədlərinin işğal olunmuş sahələrində sərbəst şəkildə qaçaqmalçılıq və bəzi hallarda 

narkotik maddələr daşınması əməliyyatı həyata keçirilir. İşğal altında olan bu sərhədlərdən həm də 

Azərbaycanın zəbt olunmuş ərazilərində yaşayış və ictimai binaların tikinti materialları, kəsilmiş meşə ağacları 

qonşu İran və Ermənistana daşınır.  

Tarixin uzaq keçmişindən miras qalmış belə talançılıq işlərini müasir dövrdə özünün "sivilizasiyalı" dövlət 

kimi qələmə verən Ermənistanın həyata keçirməsi təkcə Azərbaycan üçün deyil, bütün bunlara göz yuman 

dünya ictimaiyyətinə meydan oxumaq deməkdir.  

Bundan başqa, Azərbaycanın Ermənistanla həmsərhəd olan Naxçıvan MR-nın Sədərək rayonunun Kərki, 

Qazax rayonunun Aşağı Əskipara, Yuxarı Əskipara, Quşçu Ayrım, Barxudarlı və digər yaşayış məntəqələri 

dağıdılmış və işğal olunmuşdur.  

Həmin kəndlərin işğal olunması buradakı Ağstafa çayı üzərində sərhəddə yaradılmış və Azərbaycanın qərb 

rayonları üçün təsərrüfat əhəmiyyəti daşıyan su anbarına da təhlükə yaradır. Su tutumu 120 milyon kub metr 

olan Ağstafa su anbarından başlayan və uzunluğu 72,3 km olan suvarma kanalı Qazax, Ağstafa, Tovuz və 

Şəmkir inzibati rayonlarının dağətəyi təsərrüfatlarını və yaşayış məntəqələrini su ilə təmin edir.  

Dağlıq Qarabağdan fərqli olaraq keçmiş SSRİ məkanında baş verən etnik münaqişə zonalarının heç birində 

mövcud sərhədlərdən kənara çıxma və ətraf rayonların işğal edilməsi halları baş verməmişdir. Məsələn, 

Gürcüstan Respublikasındakı münaqişə zonası olan Abxaziya Muxtar Respublikası özünün köhnə 

sərhədlərindən kənara çıxmayıb və bir qarış da olsa ətraf ərazilərini zəbt etməyibdir. Məhz, belə olan halda 

Ermənistan hansı beynəlxalq qaydalar və qanunlar əsasında həm keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətini, 

həm də bu vilayətə heç bir aidiyyatı olmayan Azərbaycan rayonlarını: Laçın, Kəlbəcər, Qubadlı, Zəngilan 

Cəbrayıl, Füzuli və Ağdamı zəbt edib.  

İşğal olunmuş regionda müxtəlif təbiət abidələri, nadir bitki və heyvan növləri yayılmışdır. İşğal olunan 

Kiçik Qafqazın dağlıq zonası Azərbaycanın iri meşə rayonudur. Regionun ümumi meşə sahəsi 246, 7 min hektar 

idi.  

Təbii landşaftı, nadir bitki və heyvanlar aləmini mühafizə etmək məqsədi ilə Kiçik Qafqazın işğal altında 

olan ərazilərində bir sıra qoruq və yasaqlıqlar təşkil olunmuşdur. Bunlardan Bəsitçay Qoruğunu, Laçın 

yasaqlığını və b. göstərmək olar. Bəsitçay qoruğu Azərbaycanın cənubi-qərbində işğal olunmuş Zəngilan 

ərazilərində Bəsitçayın dərəsində 1974-cü ildə yaradılmışdır. Qoruğun sahəsi 107 hektardır. Burada qorunan 

obyekt şərq çinarıdır. Çay boyu çinar meşəliyi 12 km məsafədə uzanır. Ağacların yaşı 500 ilə çatır. Şərq çinarı 

"Qırmızı Kitab"a daxil edilmişdir.  

Laçın yasaqlığı Azərbaycanın işğal olunmuş Laçın rayonu ərazisində 1961-ci ildə təşkil edilmişdir. Sahəsi 

21, 4 min hektardır. Yasaqlıqda dağ keçisi (təqribən 400 baş), cüyür (500), çöl donuzu (400), turac (800), kəklik 

(2500) mühafizə olunurdu. Azərbaycanda yeganə olaraq Şuşa rayonu ərazisində bitən Xarı bülbül Qarabağın 

rəmzi hesab olunur.  

İşğal altında olan ərazilər yeraltı və yerüstü təbii ehtiyatlarla zəngindir. Ən çox yayılan faydalı qazıntılar 

əlvan metal filizləri, qızıl, civə, xromit, perlit, əhəng, mərmər, əqiq, mineral sular və başqalarıdır. Ərazinin 

kurort-rekreasiya potensialı da genişdir. Azərbaycan Respublikasının ermənilər tərəfindən işğal olunmuş 

rayonlarında yerləşən faydalı qazıntı yataqlarının siyahısı aşağıdakı cədvəldə verilir.  

 

Azərbaycan Respublikasının ermənilər tərəfindən işğal 

olunmuş rayonlarında yerləşən faydalı qazıntı yataqlarının siyahısı 

 

Ağdərə 

Faydalı qazıntının növü Faydalı qazıntı yatağının adı 
Ehtiyatlar 

Sənaye proqnoz 
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Qızıl  1.Qızılbulaq  
13,6 vahid 

(mis-47,9 m.t.) 
  

Qurğuşun 1 .Mehmana  37,3 m.t.   

Sink   40,4 m.t.   

Mis 
1. Dəmirli 

2. Сanyataq- gülyataq  
  

1000 

600 (qızıl-5 vah) 

Mişar daşı 

Ağdərə 

Şorbulaq-I  

Şorbulaq-II 

38080 min m3 

6423 min m3 

2129 "-" 

  

Gəc Ağdərə 200 min t   

Şirin yeraltı sular Ağdərə   126,6 min m3/gün  

 

Şuşa rayonu 

Faydalı qazıntının növü Faydalı qazıntı yatağının adı 
Ehtiyatlar 

Sənaye proqnoz 

Üzlük daşı Şuşa  1140 min m3   

Gil  Şuşa 397 "-"   

Tikinti daşı  Şuşa kəndi 12434 min t.   

Şirin yeraltı sular     3,89 min m3/gün  

Mineral sular Şirlan  342 m3/gün   

 

Xocalı rayonu 

Faydalı qazıntının növü Faydalı qazıntı yatağının adı 
Ehtiyatlar 

Sənaye proqnoz 

Gil Xocalı  962 min m3              

Üzlük daşı 
Zərinbax 

Ağçay 

24 "-" 

2084"-" 
             

Qum-çınqıl  Xankəndi (Əskəran) 7280 "-"              

Şirin yeraltı sular Xankəndi ərazisi 9min m3 /gün              

 

Xocavənd rayonu 

Faydalı qazıntının növü Faydalı qazıntı yatağının adı 
Ehtiyatlar 

Sənaye proqnoz 

Üzlük daşı Ediş 2034 min m3   

Tikinti daşı  Xocavənd 990 "-"   

Şirin yeraltı sular Xocavənd   90,33 min m3/gün  

 

Kəlbəcər 

Faydalı qazıntının növü Faydalı qazıntı yatağının adı 
Ehtiyatlar 

Sənaye proqnoz 

Qızıl 

1.zod (söyüdlü) 

2.ağduzdağ 

3. tutxum 

112,5 vahid 

- 

- 

  

5 vahid 

8 vahid 

Civə 
1.Ağyataq 

2.Levçay 

190 t. 

503 t.(sürmə- 1000 t) 
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3.şorbulaq 

4. ağqaya 

30 t. 

- 

  

150 t. 

Mişar daşı 1.kilsəli 10927 min m3   

Gil 1.keşdək 1312 "-"   

Perlit 1.keçəldağ 4473 "-"   

Qum-çınqıl 1. çəlli 2540 "-"   

Tikinti daşları 2. yataq   12,34 mln m3 

Üzlük daşları 3. yataq   2,2 mln m3 

Əlvan daşlar:       

- obsidian 1. yataq   2337 t. 

- oniks 4. yataq   1756 t. 

- pefritoid 2. yataq   801 t. 

- listvenit 1. Yataq   1067 m3 

Mineral sular  

Yuxarı istisu  

Aşağı istisu 

Keşdək 

Tutxun-qarasu  

Tutxun 

Mozçay 

Qoturlu 

825 m3/ gün 

640 "-" 

108"-" 

700 "-" 

600 "-" 

150 "-" 

70 "-" 

  

  

  

  

  

  

  

 

Laçın 

Faydalı qazıntının növü Faydalı qazıntı yatağının adı 
Ehtiyatlar 

Sənaye proqnoz 

Civə 
1. Çilkəz  

2.Narzanlı 

733,8 t. 

441,6 t. 

  

  

Mişar daşı Əhmədli 4752 min m3   

Üzlük daşı Hoçaz 2533 "-"   

Tikinti daşı 
Laçın 

1 yataq 

4457 "-" 

  

  

1,7 mln m3 

Gil Novruzlu 998 "-"   

Qum-cınqıl Yuxarı-Əkərəçay 15794 "-"   

Pemza Quşçu 2144 "-"   

Vermukulit 3 yataq   10449 min t. 

Pemza və vulkan gülü 17 yataq   46,2 mln m3 

Əqiq 1 yataq   10 t. 

Jad 1 yataq   0,9 t. 

Üzlük daşları 4 yataq   14,7 mln m3 

Mineral sular Minkənd  4300 m3/gün    

 

Qubadlı 

Faydalı qazıntının növü Faydalı qazıntı yatağının adı 
Ehtiyatlar 

Sənaye proqnoz 

Mişar daşı Hacılı 6118 min m3   

Gil Xanlıq 990 min m3   
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Tikinti daşı 3 yataq   3,0 mln m3 

Üzlük daşı 5 yataq   18,4 mln m3 

Əlvan daşı 1 yataq   1,1 min t. 

Şirin yeraltı sular Qubadlı    84 min m3/gün 

 

 

Zəngilan 

Faydalı qazıntının növü Faydalı qazıntı yatağının adı 
Ehtiyatlar 

Sənaye proqnoz 

Qızıl Vejnəli 6,5 t.(mis-3,0 m.t.)   

Üzlük daşı Oxçuçay 6618 min m3   

Soda istehsalı üçün əhəng daşı Zəngilan 129833 "-"   

Gil Zəngilan 1102 "-"   

Tikinti daşı 

Bartaz-1 

Bartaz-II 

Zəngilan 

3903 "-" 

24927 "-" 

6028 "-" 

  

  

  

Qum-çınqıl Zəngilan 17367 "-"   

Qum Şərifan 2937 min m3                      

 

Cəbrayıl 

Faydalı qazıntının növü Faydalı qazıntı yatağının adı 
Ehtiyatlar 

Sənaye proqnoz 

Mişar daşı Tuluz 296 "-" 2,0 mln m3 

Gil 
Qaracalı 

Qaracallı 

  

4672 min m3 

  

  

Qum 

Soltanlı 

Çaxmaxçay 

4 yataq  

  

762min m3 

  

0,88 mln m3 

  

8,63mln.t 

Sement xam. Göyərçin-Vəysəlli 6644 min .t.   

Gəc Minbaşılı 1325 "- "   

Tikinti daşı Ağtəpə 5226 min.t.   

Qum-çınqıl Cəfərabad 4130 min. t.   

Kips, anhidrid, Gəc 7 yataq   5,74 

Pemza,vulkan külü 3 yataq   3,73 mln.m3 

Əlvan daşlar:       

-yəşəm Şahverdilər   504 t. 

-xalsedan Çaxmaxqaya   1348 t. 

Şirin yeraltı sular 
Cəbrayıl dağətəyi düzənliyinin  

regional ehtiyatları 
    

 

Füzuli 

Faydalı qazıntının növü Faydalı qazıntı yatağının adı 
Ehtiyatlar 

Sənaye proqnoz 

Mişar daşı 
Dövlətyarlı 

Diləgərdi 

15449 min m3 

40057"-" 
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Gil Kürdmahmudlu 11211 "-"   

Qum-cınqıl Quruçay 13047 "-"   

Şirin yeraltı sular Fizuli-Cəbrayıl Dağlıq bölgəsi   204,3 min.m3/gün 

 

Ağdam 

Faydalı qazıntının növü Faydalı qazıntı yatağının adı 
Ehtiyatlar 

Sənaye proqnoz 

Mişar daşı Şahbulaq 64767   

Üzlük daşı Gülablı 3999 "-"   

Sement xammalı 

Çobandağ 

Boyəhmədli 

Şahbulaq 

140464 min.t 

44709 "-" 

25197"-" 

  

Gil Ağdam 1599min.m3   

Qum-çınqıl 

Qarqarçay-1 

Qarqarçay-2 

Xaçinçay 

17500 "-" 

7230 "-" 

12099 "-" 

  

  

  

Şirin yeraltı sular 

Qarqarçayın yataqaltı suları 

Qarqarçayın Gətirmə konusu (Ağdam 

sahəsi 

Ovruzlu-Yusifli sahəsi 

Qarabağ dağətəyi düzənliyinin regional 

ehtiyatları 

  

29,4 min m3/gün 

72,23 min m3/gün 

1857,9 "-" 

  

  

  

  

 

(Cədvəllər Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin məlumatlarına əsaslanır)  

Göründüyü kimi, işğal olunmuş regionda nadir və qiymətli faydalı qazıntı yataqları yayılmışdır. 

Əhəmiyyətli mis-sink filizlərinin ehtiyatları Kiçik Qafqazın şərqində yerləşən Mehmana yataqlarında 

cəmlənmişdir. Burada istismara hazır olan filiz ehtiyatları öyrənilmişdir. Sənaye əhəmiyyəti olan civə ehtiyatları 

Kəlbəcər rayonundakı Şorbulaq və Ağyataqda yetişir.  

İşğal olunmuş ərazilər Azərbaycanın sənayesi və tikintisində və böyük əhəmiyyəti olan müxtəlif növ tikinti 

materialları ilə çox zəngindir. Belə materialların böyük ehtiyatları Ağdam rayonu ərazisində yerləşən Çobandağ 

(əhəngin ehtiyatları 140 milyon ton və gillər 20 milyon ton ), Şahbulaq (25 milyon ton gil), Bəyəhmədli (45 

milyon ton gil) və b. yataqlardadır. İri tikinti daş yataqları Xankəndində, mərmər isə Harovdadır.  

Zəbt olunmuş ərazilərdə böyük müalicə əhəmiyyəti olan 120-dək müxtəlif tərkibli mineral su yataqları 

vardır. Bunların içərisində Kəlbəcər rayonunda Yuxarı və Aşağı İstisu, Bağırsaq, Keştək, Laçın rayonunda 

İlıqsu, Minkənd, Şuşa rayonunda Turşsu, Sırlan və başqa mineral sular diqqəti xüsusilə cəlb edirlər.  

Kəlbəcər rayonu ərazisində yerləşən İstisu mineral suları özlərinin əlverişli qaz və kimyəvi tərkibinə, 

yüksək temperaturuna, böyük təbii ehtiyatlarına görə xüsusilə fərqlənir. Onun suları ilə insanın həm xarici, həm 

də daxili xəstəliklərini müalicə etmək mümkündür.  

İstisu bulağı üstündə 80-ci illərdə iri kurort və mineral sudoldurma zavodu tikilmişdir. Həmin zavod sutkada 

800 min litr su istehsal edirdi.  

Turşsu mineral bulağı Azərbaycanın Şuşa şəhərinin 17 km-lik məsafəsində yerləşir. Turşsu vasitəsi ilə 

müxtəlif daxili xəstəliklər müalicə olunur, su kəməri vasitəsi ilə Şuşa şəhərinə verilir. Turşsu və İsa bulağı əsrlər 

boyu Qarabağın poeziya və musiqi məclislərinin qurulduğu yerlər olmuşdur.  

Onu qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanın mineral sularının ümumi geoloji ehtiyatlarının 39,6%-i işğal 

altında olan rayonların payına düşür.  

Milli ərazinin formalaşmasının vacib şərtlərindən biri də onun sıx daxili iqtisadi əlaqələrinin olmasıdır. 

Milli ərazilərin daxilində yaranan iqtisadi əlaqələr özünün uzun tarixliyi, sabitliyi və daimi olması ilə 

səciyyələnməlidir. Hal-hazırda Ermənistan əsassız olaraq iddia etdiyi keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti 

həmişə Azərbaycanın tərkibində olmuş, onun dövlətçiliyi tərəfindən idarə edilmişdir. Vilayətin mərkəzi 

Xankəndi) birbaşa Azərbaycan dəmir və şosse yollarına və bütövlükdə respublikanın nəqliyyat-kommunikasiya 

sistemində sıx bağlanmışdır. Bu mərkəzdən dəmir yolu ilə Bakıya qədər olan məsafə 392 km-dir.  
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Dağlıq Qarabağ ermənilərinin böyük əksəriyyətinin Bakı şəhəri ilə sıx əlaqələri mövcud idi. Onların ailə 

üzvlərinin çoxu bu şəhərdə həm də yüksək sosial-iqtisadi səviyyədə yaşayır və işləyirdilər.  

Çox mühüm rol oynayan iqtisadi əlaqələr amilliyini nəzərdə tutan Sovet dövlətinin rəhbərliyində təmsil 

olunan qatı millətçi A. Mikoyan 20 may 1920-ci ildə yazmışdır: "Erməni dövlətinin agentləri olan daşnaklar 

Qarabağı Ermənistana birləşdirməyə can atırlar, lakin bu, Qarabağ əhalisini öz yaşayış mənbəyindən - Bakıdan 

məhrum etmək və heç nə ilə əlaqəsi olmayan İrəvana zorla bağlamaq deməkdir"  

Dağlıq Qarabağın iqtisadi cəhətdən həmişə Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olması haqqında erməni 

liderlərinin öz dili ilə yuxarıda dediyi həqiqətlər bu ərazinin coğrafi mövqeyi və təbii xüsusiyyətləri ilə bağlıdır. 

Belə ki, əsrlər boyu Qarabağın Dağlıq hissəsi düzən Qarabağla sıx iqtisadi əlaqə inkişaf etdirmişdir. Çay 

dərələri boyunca keçən yollar bu iki ərazini iqtisadi cəhətdən bir-birinə möhkəm bağlamışdır. Bütün bu tarixi-

coğrafi reallıqların əksinə Yuxarı Qarabağın ermənilər tərəfindən işğal olunması və onun zorla düzən 

Qarabağından ayrılması regionun əhalisi və təsərrüfatı üçün çox ciddi problemlər yaratdı.  

Uzun illərdən bəri Dağlıq Qarabağın ərazisində yerləşən müəssisələrin böyük əksəriyyəti Azərbaycanın 

rayonlarından gətirilən yanacaq, xammal və materiallar əsasında işləyirdilər, bir çoxları isə Bakının iri 

müəssisələrinin filialları kimi fəaliyyət göstərirdi.  

Keçmiş Dağlıq Qarabağla Azərbaycanın aşağıdakı istiqamətlərdə hərtərəfli əlaqələri mövcud olmuşdur:  

1) İstehsalın kooperasiya əlaqələri - yəni, xalis istehsal əlaqələri, o cümlədən, xammal - yanacaq 

mənbələrinə görə; 2) Əmtəə-mal dövriyyəsi; 3) Maddi-texniki təchizat; 4) Nəqliyyat-yük əlaqələri ; 5) Elmi-

texniki əlaqələr; 6) Dövlət idarəetmə əlaqələri; 7) Mədəni-maarif əlaqələri və s.  

Beləliklə, göstərilən bu əlaqələrin hər birinin dərindən təhlili aparılarsa, o zaman Dağlıq Qarabağın 

Azərbaycanla sıx əlaqədə olduğunun real mənzərəsini görmək olar. Təkcə onu qeyd etmək kifayətdir ki, 1985-ci 

ildə Qarabağın Xankəndindəki iri İpək Kombinatına daxil olan barama xammalının cəmi səkkiz faizi Dağlıq 

Qarabağın özündə istehsal olunurdu. Yerdə qalan 92%-i isə Azərbaycanın digər rayonlarından gətirilirdi. Dağlıq 

Qarabağ Vilayətinin 1986-cı ildə həyata keçirdiyi xarici iqtisadi əlaqələrin həcminin cəmi 0,3 %, idxalının isə 

1,4 %-i Ermənistan Respublikasının payına düşdüyü halda, Azərbaycana onun ixracatını 33,3 % düşürdü, 

idxalat payı isə daha yüksək idi  

Zəbt olunmuş rayonlarda illərdən bəri fəaliyyət göstərən vahid nəqliyyat kommunikasiya sistemi 

Ermənistanın təcavüzü nəticəsində hal-hazırda dağıdılmışdır. Bu dağıntılardan həm də Qarabağ zonasından 

kənarda yerləşən və Ermənistan tərəfindən blokadaya alınan Naxçıvan Muxtar Respublikası daha çox əziyyət 

çəkir.  

Nəqliyyat-kommunikasiya baxımından Dağlıq Qarabağın ərazisi Ermənistanın paytaxtı Yerevandan və 

digər iri iqtisadi mərkəzlərdən çox uzaqda yerləşir; onları birləşdirən dağ yolları təbii fəlakətlər və iri həcmdə 

yük daşınmaları baxımından o qədər də əlverişli deyildilər.  

Beləliklə, hazırda Ermənistanın işğalı altında olan rayonların hamısı Azərbaycanla sıx bağlı olmuşdur. 

Nəqliyyat-kommunikasiya sistemləri, iqtisadi meyl etməsi bu bağlılığın əsasını təşkil etmişdir. Ona görə də 

ermənilərin təkcə milli özünütəyinetmə prinsipindən çıxış edəcək sosial-iqtisadi baxımdan həmişə Azərbaycanın 

ayrılmaz tərkib hissəsi olan Dağlıq Qarabağa qarşı irəli sürdükləri iddiaların heç bir əsası yoxdur.  

İşğalçılar Azərbaycanın artıq özününküləşdirilmiş hesab etdikləri tarixi Qarabağ xanlığının paytaxtı olmuş 

Şuşa şəhərinin qiymətli tarixi abidələrini dağıdarlar, milli arxitekturasını silib, istədikləri kimi yenidən qururlar. 

Azərbaycanın Laçın dəhlizində hərbi-mühəndislik baxımından başdan-başa yeni tikililər aparılır.  

Ermənistanın güc tətbiq etməklə Azərbaycan torpaqlarını ələ keçirməsi və istədiyi kimi orada dəyişikliklər 

aparması müasir beynəlxalq hüquq baxımından yolverilməz hesab olunur. Beynəlxalq hüquq baxımından bu 

ərazilərdə olan bütün resurslar Azərbaycanın mülkiyyəti olaraq qalmaqda davam edir, həmin mülkiyyət yalnız 

müvəqqəti olaraq işğal altında hesab olunur və mütləq öz qanuni sahibi olan Azərbaycana qaytarılmalıdır.  

Bütün bu deyilənlər bir daha təsdiq edir ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə xalis milli azlıqların öz 

müqəddəratını sərbəst təyin etməsi kimi ibarəli sözlərlə ört-basdır etməyin heç bir hüquqi, sosial-iqtisadi 

əsasları yoxdur.  

Su mənbələrinin blokadaya alınması. Azərbaycanda su probleminin həlli bu gün mühüm əhəmiyyət kəsb 

edir. Suvarma əkinçiliyinin inkişafı, şəhər və kəndlərin su ilə təchizatı quraq region hesab edilən Azərbaycan 

üçün həyati məsələdir. Respublikanın su ehtiyatlarının formalaşmasında sıx çay şəbəkəsinə malik olan və 

hazırda işğal altındakı Kiçik Qafqaz dağlarının da əhəmiyyəti böyükdür. Bu dağlardan öz mənbəyini götürən 

bütün çaylar, xüsusilə Kürün sağ qolları olan Tərtər, Həkəri, Xaçınçay, Köndələnçay və b. özləri ilə düzən 

ərazilərə bol su gətirirlər, onların bəzilərinin üzərində süni göllər və suvarma kanalları yaradılmışdır. Suvarmada 

və elektrik enerjisi alınmasında istifadə edilən belə komplekslərdən biri də Tərtər hidrokompleksidir. Bu 

kompleks 1976-cı ildən Azərbaycan SSR üçün ayrılmış kapital qoyuluşu hesabına yaradılmışdır. Azərbaycan 
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üçün böyük həyati əhəmiyyəti olan bu və digər suvarma sistemləri və su mənbələrinin Ermənistan tərəfindən 

blokadaya alınması ölkəmiz üçün çox böyük təhlükə mənbəyinə çevrilmişdir.  

Göstərilən Tərtər hidrokompleksinin yaratdığı Sərsəng su anbarı və elektrik stansiyası hazırda Ermənistan 

hərbi qüvvələrinin nəzarəti altındadır. Sərsəng su anbarında suyun həcmi 560 min kub metrdir. Bu anbardan öz 

başlanğıcını götürən magistral kanallar düzən hissədə yerləşən Tərtər, Ağdam, Bərdə, Goranboy rayonları 

ərazilərində 80,1 min hektar torpaq sahəsini suvarırdı. Hazırda Sərsəng su anbarından kanallara verilən suyun 

qabağı işğalçı ermənilər tərəfindən kəsildiyinə görə Azərbaycanın göstərilən rayonlarında əkinlər məhsul 

vermir.  

BDU-nun İqtisadi və sosial coğrafiya kafedrası 
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İşğal olunmuş ərazilərdə yaranmış ekoloji problemlər 
 

İşğal olunmuş ərazilərin hazırkı ekoloji durumu haqqında heç bir informasiyanın olmaması çox böyük 

çətinlik yaradır. Bu ərazilərə nəzarət edən Ermənistan oradakı real ekoloji vəziyyəti qəsdən gizlədir və ona görə 

həmin vəziyyət haqqında yalnız ümumi mülahizələr söyləmək mümkündür. Məlumdur ki, ərazinin təbii 

elementləri bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olurlar və onun bir elementində baş verən dəyişiklik zəncirvarı şəkildə 

digərlərinə verilir. Artıq işğal altında olan Dağlıq Qarabağın ətrafındakı Kəlbəcər, Laçın, Qubadlı, Zəngilan, 

Cəbrayıl, Füzuli və Ağdam rayonlarının əraziləri insan nəzarətindən kənardadır , əkilib-becərilmir və ona görə 

də böyük ekoloji fəlakətə səbəb olur.  

Ermənistan ərazisindən başlayan çayların demək olar ki, hamısı Azərbaycanın Kür-Araz çaylarına və oradan 

da Xəzərə tökülür. İllər boyu bu ölkənin ərazisindən axan Oxçu, Zəngi, Araz, Ağstafa, və b. çaylar öz suları ilə 

Azərbaycanın çaylarını çirkləndirir. Qafan mis-molibden yataqlarından Boxçuçaya axıdılan zərərli çaylar, 

Ermənistan AES və s. Azərbaycanın ekologiyası üçün daimi təhlükə mənbəyini yaradırlar. Ermənistan AES-də 

istifadə olunan sular sonralar çaylar vasitəsi ilə Azərbaycana ötürülür. Bu stansiyanın işlənmiş radioaktiv 

tullantılarını Azərbaycanın işğal olunmuş rayonlarının ərazilərində basdırılması haqqında məlumatlar 

mövcuddur.  

İşğal olunmuş dağlıq ərazilərdə hərəkət edən ağır hərbi texnika, çoxlu miqdarda atılan mərmilər, batırılmış 

minalar bu ərazilərin torpaq örtüyünə və bitki aləminə güclü zərər vurmuşdur. Baxımsız qalan həmin ərazilərdə 

təbiətin qorunması haqqında heç kim fikirləşmir: dağ meşələri ucdantutma qırılaraq qonşu ölkələrə daşınır, 

nadir bitki və heyvanların kökü kəsilir. İşğal olunmuş ərazidən başlayan suvarma kanallarının qarşısının 

kəsilməsi Azərbaycanın dağətəyi rayonlarının kənd təsərrüfatına ağır zərbə vurur. Deyilənlərdən aydın olur ki, 

işğaldan insanlarla yanaşı Azərbaycan təbiəti də böyük zərər çəkir.  

Bu ərazilərdə müvəqqəti olduğunu başa düşən ermənilər oradakı təbii ehtiyatlardan, faydalı qazıntı 

yataqlarından vəhşicəsinə istifadə edir. Asan istifadə edilə bilən mineral sular, müxtəlif texniki materiallar, 

ehtiyatlar, daha çox mənimsənilir.  

Qeyri-qanuni qurum olan Dağlıq Qarabağ işğal olunmuş ərazilərdə ekoloji şəraitin qorunması haqqında 

beynəlxalq təşkilatlar qarşısında heç bir məsuliyyət daşımadığına görə bu ərazilərdə ekoloji mühit getdikcə daha 

da ağırlaşır. Ona görə də işğaldan azad edildikdən sonra bu ərazilərin ekologiyasının yaxşılaşdırılmasına uzun 

illər böyük miqdarda, özü də işğalçı tərəfin hesabına vurulan ziyanın ödənilməsi tələb olunmalıdır.  

Aşağıda göstərilən qoruq və yasaqlıqlar erməni işğalı altındadır və orada qoruq rejimi tamamilə 

dağıdılmışdır: (Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin I hesabatına əsasən)  

 

Bəşitçay Dövlət qoruğu 

Bəşitçay Dövlət Qoruğu Azərbaycan hökumətinin 4 iyul 1974-cü il tarixli qərarı ilə Zəngilan rayonunda 

yaradılmışdır. Qoruq Azərbaycanın cənub-gərbində, Bəsitçayın dərəsində yerləşir. Qoruq ərazinin landşaft 

kompleksini, xüsusi ilə nadir təbii çinar meşəliyini qorumaq məqsədilə təşkil edilmişdir. onun sahəsi hazırda 

107 ha təşkil edir. qoruq ərazisinin uzunluğu 15km-ə, eni isə bəzi yerlərdə 150-200m çatır. Qoruq ermənistanın 

meşə fondu ərazisi ilə əhatələnir. Ərazinin 79,4% -nı meşə ilə örtülü sahə 14%-nı seyrək meşəlik təşkil edir. 

Meşəsiz sahələr isə 6.5%- dir. Meşə ilə örtülü sahə əsasən dağlıq olub, dəniz səviyyəsindən hündürlüyü 600-800 

m. çatır. Ərazinin iqlim şəraiti çinar meşəliyinin təbii bərpası və inkişafı üçün çox əlverişlidir. Burada günəşli 

saatların illik cəmi 2200-2500-ə gədərdir. Havanın illik orta temperaturu 13%-dir yanvarda10 ,iyulda 250-

gədərdir.  

İllik yağıntının miqdarı 600mm-dir. Qar örtüyü 10-30 sm, bəzi illərdə 70-80sm - ə çatır. Havanın nisbi 

rütübəti 60-70%-dir.  

Bəşitçayın uzunluğu 44km, hövzəsinin sahəsi 354 km2.-dir. Zəngəzur silsiləsindən (2600 m) başlayıb Araza 

tökülür.  

Bəsitçay dövlət qoruğunun sahəsinin 100 hektarını çinar meşələri tutur. Qarışıq çinarlıqlarda vardır. Burada 

yunan qozu, dağ-dağan, tut, söyüd, qovaq ağacları, yemişan, itburnu, murdarca, qaratikan və s. kollar inkişaf 

edir. Qoruqdakı çinar ağaclarının orta yaşı 165 il, orta hündürlüyü 35m, orta diametri 1m-dir, onların yaşı 1200-

1500 ilə ,hündürlüyü 50 m-ə ,diametri isə 4 m-ə çatan nümunələri də vardır. Meşənin ağac ehtiyatı hər nektarda 

190 m3 ümumi ərazi üzrə isə 16200 m3-dir. meşənin illik artımım 1 ha -da 1,22 m3-ə çatır. Burada çinar 

meşələrinin əmələ gəlməsi haqqında müxtəlif fikirlər vardır. Bəzi tədqiqatçılar onlara qədim mədəni meşələrin 

qalıqı kimi baxırlar. (A. A. Qrossheymə görə), bəziləri isə vaxtı ilə cənub-qərbi Zaqafqaziyanın çay dərələrində 

geniş yayılmış təbii çinarlıqların qalığı hesab edirlər.(L. Y. Prilinko, Y. S. Səfərova görə).  



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Ermənistan-Azərbaycan 

münaqişəsi 

 

 109 

Bəşitçay meşəliyində çinarlar toxum və pöhrələr vasitəsi ilə artır. Buradakı çinarların 80%-ı pöhrələrlə 

20%-isə toxum vasitəsi ilə əmələ gəlmişdir. Qoruqdaki ən nəhəng ağacdan birinin yaşı 1200 il hündürlüyü 53 

m, diametri 4m-dtr. Onun kök gövdəsindən 185 ədəd pöhrə əmələ gəlmişdir. Bu pöhrələrdə də öz növbəsində 

nəhəng ağaca bənzəyirlər, böyüklərinin 100-150 il yaşı və 40m-ə qədər hündürlüyü vardır.  

Xalqımız-çinar ağaclarını daim yüksək qiymətləndirmiş, onu bitki aləminin fəxri "şah" ağacı hesab etmişdir.  

Toz ağacı rus xalqının, ağcaqayın livanlıların bitki aləmi üçün rəmzi məna daşıyan ağac olduğu kimi 

azərbaycanlılarda tarixən çinarı bitki aləmimiz üçün rəmzi məna seçmiş ona xüsusi rəğbət bəsləmişlər. Buna 

tam əsasımız vardır. Axı çinar xalqımızın və təbiətimizin vüqarı qədər əzəmətlidir, tarixi qədər qədimdir. 

Çinarlar təbiətimizin yaraşığıdır, bəzəyidir, fəxridir istəyidir.  

Təəssüf ki belə bir sərvətimiz 1993-cü ildən erməni işğalçıları tərəfindən məhv edilir, o meşələrə amansız 

divan tutulur, kəsilib mebel istehsalında istifadə olunur.  

 

Qaragöl dövlət qoruğu 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər sovetinin 17 noyabr 1987 il tarixli qərarı ilə Qaragöl (Sevinc) 

respublikalararası dövlət qoruğu yaradılmışdır. Qaragöl dövlət qoruğu Laçın rayonu ilə Gorus rayonu 

sərhədində dəniz səviyyəsindən 2658 metr hündürlükdə yerləşir. Qoruğun ümumi sahəsi 240 ha-dır, bura 176 ha 

işıqlı. Qaragölün su akvatoriyası və gölün sahil boyunca 100 metr enində 64 ha sahə aiddir.  

İşıqlı Qaragölü (sevinc) dəniz səviyyəsindən 2658 m hündürlükdə Qarabağ vulkanik dağ silsilənin cənub 

hissəsində, Həkəri çayının sağ qolu olan Ağoğlan çayının mənbə hissəsi rayonunda böyük İşıqlı dağının 

(3548m) şimal ətəyində, şimal-gərbdən Dəmirdaş və kiçik İşıqlı (3452) dağı ilə, şimaldan Canqurtaran (2790m) 

dağ şərqdən isə alçaq moren tirəsi ilə əhatə olunmuşdur. Bu göl sönmüş vulkan kraterini xatırladan relikt su 

mənbəyidir. Stratiqrafik cəhətdən Qaragöl rayonu yuxarı pliosen yaşlı süxurlar içərisindədir.  

Gölün uzunluğu 1950 metr, maksimum eni 1250 m, sahil xəttinin uzunluğu 5500 m, dərinliyi maksimum 

7,8 m, hövzəsinin sahəsi 13 km2-dir. Hesablamalara görə, göldə suyun həcmi 10 mln m3-dur. Gölün suyunun 

şəffaflığı 4,6 metrdir. Gölün dibi sahilə yaxınlıqda müxtəlif ölçülü daşlardan ibarətdir. Mərkəzə doğru isə 

daşların (süxurların) ölçüsü azalır və nəhayət mərkəzi hissəsi xırda dənəli çöküntülərdən ibarətdir.  

Oktyabr ayının ikinci yarısından aprelin axırlarına kimi donmuş olur. Sahildən mərkəzə doğru 20-25 metrə 

qədər məsafədə buzun qalınlığı 50 sm-dən çox olur. Burada qarın qalınlığı isə 40-45 sm-rə kimi olur.  

Qoruqda 102 bitki növ və yarım növü vardır ki bunlar 68 növ və 27 ailədən ibarətdir.  

Gölə heç bir yerdən su axımının olmamasına və suyun çox təmiz və şəfalı olmasına görə xalq bu gölə 

müqəddəs ibadət yeri kimi baxırdı.  

1964-cü illərdə gölün Ermənistan sahillərində heyvandarlıq fermalarının tikilməsi, göldə güclü nasos 

stansiyaları tikərək onun suyundan Goruz rayonunun əkin sahələrinin suvarılmasında istifadə edilməsi həm 

gölün çirklənməsinə, həm də onun səviyyəsinin aşağı düşməsinə səbəb olurdu. O vaxtlar laçınlıların ermənilər 

tərəfindən belə münasibətə narazılıqları qismən də olsa onların fəaliyyətlərini məhdudlaşdırırdı. Hazırda 

nəzərdən kənar qalmış gölün suyundan intensiv istifadə göl üçün qarşısıalınmaz neqativ təsirlərə gətirib çıxara 

bilər.  

Laçın dövlət yasaqlığı 

Laçın dövlət yasaqlığı 1961-ci ilin noyabr ayında Laçın rayonu ərazisində yaradılmışdır. Yasaqlığın 

yaradılmasında məqsəd buradakı heyvan və quşları qoruyub saxlamaq və artırmaqdır.  

Yasaqlıqda cüyür, qaya keçisi, çöl donuzu, ayı və s. quşlardan isə turac, kəklik və s. məskunlaşmışdır. Laçın 

dövlət yasaqlığının sahəsi 21,4 hektardır, bu da respublika ərazisinin 0,25%, respublika yasaqlıqlarının isə 8,8% 

təşkil edir. Həmin sahənin 7369 ha və ya 34,5%-i meşə sahəsi, 1448 ha və ya 6,8% alp çəmənliyi, 7400 ha və ya 

34,8% subalp çəmənliyi, 4257 ha və ya 20% otlaqlar, 862 ha və ya 4% qayalar və uçqunlar, 34,0 ha xüsusi 

təyinatlı torpaqlardır.  

Orta və yüksək dağlıq əraziyə xas olan relyefə malikdir.  

Ən yüksək zirvə Qırxqızdır (2825 m), Şəlvə, Piçənis, Qorçu və s. çayların endiyi dərin dərələr vasitəsi ilə 

kəskin parçalanmışdır. Yasaqlığın ərazisinə qışı quraq keçən, soyuq iqlim tipi hakimdir. Bitki örtüyünə görə 

yasaqlığın ərazisi Liberiya palıdlarından ibarət olan orta dağ-meşə (1000-1700 m), şərq palıdından ibarət olan 

yuxarı dağ meşə (1700-2200 m), subalp (2200-2500 m) və alp (2500-2800) m çəmənlikləri qurşaqlıqlarına 

ayrılır. Meşələri əsasən vələs, çökə, ağcaqayın və s. qarışıqdan ibarət olan meşələrdir, vələsin üstünlük təşkil 

etdiyi meşələri xeyli azdır (8,1%), palıd, vələs, toz ağaclarının dağ-çəmən meşəliyi çox az sahəni tutur ki, buda 

intensiv otarılma ilə əlaqədardır. Subalp qurşağı üçün quraq yamacların bozqırlaşmış və nisbətən rütubətli 

yamacların mezofil çəmənləri, alp qurşağı üçün müxtəlif otlu çəmənliklərin üstünlüyü və alp xalısının zəif 

inkişafı ilə səciyyələnmişdir.  
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Yasaqlığın ərazisində ibtidai, az qalın, çimli, dağ-çəmən, tipik, karbonat-qalıqlı bozqırlaşmış qonur dağ-

meşə, çürüntülü-karbonatlı dağ-meşə, tipik və bozqırlaşmış qəhvəyi dağ-meşə, torpaqları yayılmışdır.  

Meşələrə nisbətən dağ-çəmən qurşağı və meşə qurşağının meşəsiz sahələri otlaq kimi insanın təsərrüfat 

fəaliyyətinin təsirinə çox məruz qalır.  

Bununla bərabər burada bir sıra heyvan və quşların məskunlaşması üçün əlverişli şərait vardır. Onların sayı 

və növü kifayət qədərdir.  

Burada 1989-cu ildə aparılan yoxlanmada: dağ-keçisi (bezar keçisi) 96 baş, qaban 360 baş, cüyür 320 baş, 

ayı 110 baş, canavar, porsuq, dələ və s. heyvanlar, quşlardan qırqovul 200, kəklik 1500 məskunlaşmışdır.  

1991-ci il mart ayında aparılan yoxlama nəticəsində ermənilər tərəfindən heyvanların və quşların sayı xeyli 

azalmışdır (məlum olduğu kimi qoruğun bir hissəsi Dağlıq Qarabağ sahəsinə aiddir, eləcədə ermənilər aranın 

qarışmasından istifadə edərək heyvanları və quşları ovlayırdılar). Beləliklə, yoxlama nəticəsində heyvanların və 

quşların sayı aşağıdakı kimi olmuşdur.  

 

№ Heyvanların və quşların adı 1989 il 1991 il Azalma fərqi 

1 Qaban 360 270 90 

2 Cüyür 320 265 55 

3 Ayı 110 55 55 

4 Dağ keçisi 96 76 20 

5 Qorqovul 200 - 200 

6 Kəklik 1500 1100 400 

 

Yasaqlığın ərazisində Hacsamlı meşəsində dünyada ən qiymətli olan qırmızı palıd (qızıl palıd) vardır. 

Həmin ağacdan istifadə etmək üçün hələ çar hökuməti dövründə fransızlar çətin dağlar ilə Xankəndindən 

Qırxqız dağını kəsməklə araba yolunu çəkmişdirlər. Ancaq sovet hakimiyyəti qurulduğu vaxta düşdüyü üçün 

material apara bilməmişdilər.  

Həmin ağacdan hazırlanmış materialdan qiymətli mebel və xüsusən konyak spirti saxlamaq üçün istifadə 

edilir. Bu ağac Azərbaycanda ancaq həmin yasaqlıda yayılmışdır.  

İndi həmin ağacları və başqa meşələri vəhşicəsinə qırırlar.  

 

Qubadlı yasaqlığı 

Qubadlı dövlət yasaqlığı Bəşitçay Dövlət qoruğuna tabe olmaqla 1969-cu ilin iyununda Qubadlı və Laçın 

rayonlarının ərazisində yaradılmışdır. Yasaqlıq Qubadlı rayonunun şimal və Laçın rayonunun cənub hissəsini 

əhatə edir, dağ-bozqır sahələrdən ibarətdir. Bu yasaqlığın yaradılmasında məqsəd həmin ərazilərin heyvanlar 

aləmini, xüsusilə buradakı, cüyür, çöl donuzu, qırqovul, və s. heyvan və quşları qorumaqdır. Qubadlı 

yasaqlığının sahəsi 20 min hektar olub respublika yasaqlığının 8,2%-ni təşkil edir. Təbii landşaft silərindən 

burada seyrək meşəlik, kolluqlar və meşə altından çıxıb bozqırlaşmış sahələr səciyyəlidir. Ərazi alçaq dağlıq 

sahələrindən yuxarı hissələri əhatə edir. Burada qışı quraq keçən mülayim iqlim tipi hakimdir. Havanın orta illik 

temperaturu 12-130C, yağıntının miqdarı 550-600 mm, buxarlanma isə 750-800 mm təşkil edir. Yanvar ayında 

orta temperatur 0,50C, iyul ayında isə 230C-dır.  

Ərazi əsasən qırmızı palıddan və vələs ağaclarından ibarətdir. Eyni zamanda ardıc, yemişan, itburnu, 

böyürtkən bitkiləri də geniş yayılmışdır.  

Ərazinin ekoloji amilləri burada heyvan və quşların normal məskunlaşmasına tam şərait yaratmışdır. Ərazi 

işğal olunmamışdan əvvəl apardığımız sayqı-uçot nəticəsində müəyyən olmuşdur ki, yasaqlıqda 101 baş çöl 

donuzu, 21 baş qonur ayı, 35 baş cüyür, 420 baş dovşan, 25 baş canavar, 310 baş çaqqal, 75 baş porsuq vardır. 

Quşlardan ən çox kəklik (560) yayılıb. Qırqovul, turac, bildirçin, göyərçin bu yerlərin daim sakinlərindəndirlər.  

9 ildir ki, bu yasaqlıq işğal altındadır və ermənilər bu xəzinədən vəhşicəsinə istifadə edirlər.  

 

Arazboyu yasaqlıq 

Bəşitçay dövlət qoruğuna tabe olmaqla Zəngilan rayonunun İranla sərhəd olan Araz çayı sahilində 1993-cü 

ilin iyun ayında yaradılmışdır. Uzunluğu 50 km, eni 50-100 metr bəzi yerlərdə isə 200-250 m, məsafəni əhatə 

edən bu yasaqlıq 5 min hektardır.  

Yasaqlığın yaradılmasında əsas məqsəd burada olan fauna və floranın qorunmasıdır. Bura yayı isti, qışı 

mülayim olan iqlimə malikdir. Orta illik temperaturu 20-250C (yanvarda 10C), iyun-iyul aylarında 35-380C 
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olur. Torpağı münbit gillidir. Ərazi suya tələbatı çox olan ağaclardan ibarətdir. Torpaq və iqlim şəraiti bitkilərin 

böyümə və inkişafı üçün normal şərait yaradır.  

İşğaldan qabaq burada mövcud olan heyvanların təxmini say uçotu aparılmışdır.  

Məlum olmuşdur ki, burada 300 başa dək çöl donuzu, 7 baş qonur ayı, 350 baş tülkü, 300 çaqqal, 15 baş 

canavar, 70 baş porsuq, 12 baş cüyür vardır. Quşlardan: turac, qırqovul, kəklik, bildirçin, yaşılbaş ördək daim 

məskunlaşmışlar.  

 

 

 

Daşaltı yasaqlığı 

Daşaltı yasaqlığı. Şuşa və Əsgəran ərazisində nadir təbiət komplekslərini qorumaq üçün 1988-ci ildə təşkil 

edilən yasaqlıq 450 hektar ərazini əhatə edir. 1992-ci ildən işğal altında olan yasaqlıq hazırda tamamilə məhv 

edilmişdir.  

BDU-nun İqtisadi və sosial coğrafiya kafedrası  
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Ermənistanın təcavüzü nəticəsində Azərbaycan əhalisinin 

sosial-psixoloji və iqtisadi durumuna dəyən zərərlər 

 
Təkcə münaqişənin qızışdığı 1988-1989-cu illərdə Ermənistan Respublikasının 22 rayonundan 250 min 

nəfər azərbaycanlı son nəfərədək öz doğma yurdlarından zorla qovulmuş və Azərbaycana pənah gətirmişlər. 

Həmin köçürülmə illərində erməni cəlladlarının işgəncələrinə məruz qalmış 410 azərbaycanlı, o cümlədən, 57 

qadın, 23 uşaq vəhşicəsinə qətlə yetirilmiş, müxtəlif bədən xəsarəti almış, onların yaşayış evləri və əmlakları 

qarət olunmuşdur. Nəticədə, Ermənistanda azərbaycanlılar yaşayan 9 min kv. km ərazi zəbt olunmuşdur.  

Ermənistanın işğal etdiyi rayonlardan olan əhalinin yaşayış şəraiti pisləşdiyinə görə onları arasında təbii 

artım kəskin surətdə aşağı düşmüş, uşaq ölümü artmışdır. Bunu sabit il hesab olunan 1989-cu illə 1998-ci ilin 

müqayisəsi aydın göstərir İşğal olunmuş rayonların hamısında 1989-1998-ci illər arasındakı dövrdə doğum 

kəskin surətdə aşağı düşmüş, ölüm qismən artmış və təbii artım hər 1000 nəfərə görə həddən çox azalmışdır. Bu 

azalma (hər 1000 nəfərə görə) rayonların hamısında 11, 2 - 22,6 nəfər arasında olmuşdur. Göstərilən illərdə 

Cəbrayıl, Qubadlı, Zəngilan və Ağdam rayonları əhalisinin məskunlaşdıqları yeni yerlərdə təbii artım daha çox 

aşağı düşmüşdür. (16,9 - 22,6 nəfər arasında). İşğal olunmuş rayonların hamısında demoqrafik göstəricilər orta 

respublika səviyyəsindən aşağı olmuşdur.  

İşğal olunmuş rayonlarda əhalinin təbii artımının aşağı düşməsinin başlıca səbəbləri: sosial və iqtisadi 

şəraitin həddən artıq ağır olması, dağ və dağətəyi zonalarının yaşayış şəraitinin, düzən yerlərdəki isti iqliminə 

uyğunsuzluğu, düşmələri və s.  

Qaçqın və köçkünlərin ən ağrılı problemlərindən biri də onların işlə təmin olunması ilə bağlı çətinliklərdir. 

Azərbaycan Respublikası Qaçqınlar Komitəsinin verdiyi məlumata görə 1999-cu ildə 301359 nəfər və əmək 

qabiliyyətli qaçqın və məcburi köçkün olmuşdur, onların 196380 nəfəri yaxud ümumi əmək ehtiyatlarının 

65,2% -i işsizdir.  

Məcburi köçkünlərin 74 min nəfəri lazımi şəraiti olmayan çadır şəhərciklərində, 99 min nəfəri quraşdırılmış 

evlərdən ibarət qəsəbələrdə, 17,5 min nəfəri ictimai binalarda, məktəblərdə, uşaq bağçalarında və 

yataqxanalarda, 20,2 min nəfəri qohum evlərində, qalanları zəbt olunmuş mənzillərdə, yarımçıq qalmış 

tikililərdə, fermalarda, yük vaqonlarında və sadəcə olaraq, yol kənarlarında məskunlaşmışlar (1999)  

Heç bir normal istilik, elektrik enerji təchizatı, sanitar-gigiyena şəraiti olmayan belə qaçqın məskənlərində 

doğulan uşaqların, onların valideynlərinin sağlamlığı təhlükə altında qalır.  

Beləliklə, Ermənistanın təcavüzü nəticəsində 1 milyondan artıq nəfər qaçqın və köçkün əmələ gəldi, 20 min 

nəfər həlak oldu, 50 min nəfər əlil oldu, 5,1 min nəfər (1 iyun 1992-ci ilə qədər) əsir və itkin düşdü, işğal 

olunmuş rayonlarda əhalinin təbii artımı 22 - 26 nəfər arasında (hər 1000 nəfərə) aşağı düşdü.  

BDU-nun İqtisadi və sosial coğrafiya kafedrası  
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Sənaye, yaşayış və sosial obyektlərə dəyən zərərlər 
 

Hələ Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən əvvəl Azərbaycan dövləti dağ rayonlarının, o cümlədən, DQMV 

məhsuldar qüvvələrinin inkişaf etdirilməsi haqqında qərar qəbul etmişdir. Bununla bağlı olaraq, DQMV və zəbt 

olunmuş digər rayonların ərazisində tikinti işləri canlandırılmışdır. Burada güclü tikinti təşkilatları yaradılmış və 

yeni maşın mexanizmləri və nəqliyyat vasitələri gətirilmişdir. Yerlərdə güclü tikinti materialları müəssisələri, o 

cümlədən, DQMV-də mərmər zavodu tikilmişdir. İşğal nəticəsində yeni tikintilərə gətirilmiş bütün bu maddi-

texniki baza məhv edilmiş və nəzərdə tutulan layihələr həyata keçirilməmişdir.  

Zəbt olunmuş ərazilərdə fəaliyyət göstərən sənaye sahələri respublika iqtisadiyyatında mühüm yer tuturdu. 

Burada yeyinti, yüngül, tikinti materialları sənaye sahələri üzrə müəssisələr daha çox inkişaf etmişdir.  

Göstərilən sahələrin bu regionda inkişafına güclü kənd təsərrüfatı xammal və yerli təbii ehtiyatlar müsbət 

təsir göstərirdi.  

Tutulmuş ərazilərin sənaye sahələrindən ən güclü inkişaf edənləri yerli əhalinin ərzaqla təmin olunmasında 

mühüm əhəmiyyət kəsb edən yağ-pendir, şərabçılıq və qismən də yüngül sənaye sahələri idi. Dağlıq Qarabağ 

MV-nin sənaye sahələri tərkibi və inkişaf səviyyəsinə görə keçmiş Azərbaycan SSR-nin iqtisadi regionları 

arasında dördüncü yeri tuturdu. (Abşeron, Gəncə-Qazax, Naxçıvan MR).  

İşğal olunmuş rayonların sənaye potensialı əsasən Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti ərazisində 

cəmlənmişdir. Sayca ən çox sənaye və tikinti müəssisələri (137 müəssisə) bu vilayətin ərazisində 

yerləşdirilmişdir. İşğal altında olan rayonların bütün sənaye məhsulların 40%-ə qədəri və yaradılmış əsas 

fondların 18,7 %-i bu vilayətin və sənaye məhsulunun 5%, əsas fondların 41% Füzuli və Ağdam rayonlarının 

payına düşür. Sənaye və tikinti sahəsində ikinci pilləni Ağdam və Füzuli inzibati rayonları (sənaye məhsulunun 

51, əsaslı fondların 41% -i), yerdə qalan 5 inzibati rayonlarda - Laçın, Kəlbəcər, Cəbrayıl, Qubadlı və 

Zəngilanda sənaye xeyli zəif inkişaf etmişdir. Azərbaycan SSR-nin 1988-ci ildə ümumi sənaye məhsulunun 2,7 

faizi, əsas fondların 3,4 % işğal altında olan rayonların payına düşürdü.  

Ayrı-ayrı sənaye məhsullarına görə işğal olunmuş rayonların Azərbaycan SSR-də xüsusi çəkisi belə 

olmuşdur:  

Divar materialları - 11,0%, tikinti əhəngi 7,8%, tikinti materialları - 3,0% ayaqqabı - 11,0 %, ət - 5,0%, 

konservlər - 6,9 %, inək yağı - 25,2%, şərab materialları - 35%, xam ipək - 13,5%, yun -19.3, mineral su - 

11,5% və i.a.  

Həmin rayonlarda İstisu və Turşsu mineral su qablaşdıran müəssisələri, Dağlıq Qarabağ və Ağdamdakı 

mərmər, mişar daşı zavodları, çoxlu keyfiyyətli və hətta keçmiş SSRİ-də məşhur olan "Ağdam" tipli şərablar və 

digərlərini istehsal edən şərab zavodları, yağ-pendir müəssisələri, toxuculuq və ayaqqabı fabrikləri, Qarabağ 

İpək Kombinatı və s. fəaliyyət göstərirdi. Bakı müəssisələrinin burada tikilmiş 50-dən çox yeni filialları işğal 

olunmuş ərazilərdə qalmışdır. Ümumiyyətlə, bu regionda 183-dən çox sənaye və 127 tikinti müəssisələri 

qalmışdır.  

Kommunikasiya obyektləri: Regionda güclü kommunikasiya xətləri və obyektləri yaradılmışdır. Ümumi 

uzunluğu 25 min km olan avtomobil və torpaq yolları, ümumi uzunluğu 3984 metr olan 160 ədəd körpü, 14,5 

min km uzunluğunda elektrik xətləri, 2500 ədəd transformator, 2,3 min km su kəməri xətləri, 2,0 min km qaz 

kəməri, ümumi uzunluğu 240 km olan kanalizasiya xətləri, 160 ədəd su tutarları, 34 ədəddən çox qaz paylayıcı 

qurğuları, 35 min nömrəlik telefon stansiyaları və s. dağıdılmışdır.  

Eyni zamanda 4 aeroport, Bakı-Ağdam və Horadiz-Ordubad dəmiryolu xətləri, Bakı-Stepanakert-Naxçıvan 

qaz kəməri və s. işğal olunmuş ərazilərdə qalmışdır.  

Beləliklə, Ermənistanın işğal etdiyi rayonlarda 310-dan çox sənaye və tikinti obyekti qalmışdır bu obyektlər 

Azərbaycanda istehsal edilən divar materiallarının 11,0 % -ni, ayaqqabı istehsalının 11%-ni, inək yağının 

25,2%-ni, şərab materiallarının 35%-ni, xam ipəyin 13,5%-ni, mineral suların 15%-ni və s. verirdilər.  

BDU-nun İqtisadi və sosial coğrafiya kafedrası 
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Regionun kənd təsərrüfatına dəyən zərərlər 

 
İşğal altında olan Yuxarı Qarabağ zonası Azərbaycanın iri kənd təsərrüfatı regionu idi. Əlverişli dağarası və 

dağətəyi düzənlikləri və hamar səthi yayları olan və yaxşı rütubətlənən Kiçik Qafqazın işğal olunmuş hissəsi 

kənd təsərrüfatının bitkiçilik və heyvandarlıq sahələrinin inkişafına geniş imkanlar yaradır. Kənd təsərrüfatının 

tərkibində taxılçılıq, yem istehsalı, üzümçülük, tütünçülük, kartofçuluq, pambıqçılıq, ətlik-südlük heyvandarlıq 

və xüsusilə qoyunçuluq daha üstün yer tuturdu.  

Yuxarı Qarabağın qədimdən inkişaf etdirilən üzümçülük sahəsinə 70-ci illərdən sonra daha böyük diqqət 

yetirildi. Üzümçülük və şərabçılığın inkişafı ilə bağlı olaraq yeni texnikası və şərab zavodları olan 

ixtisaslaşdırılmış iri sovxoz-zavodlar yaradıldı. Regionda yeni əmtəəlik məhsul kimi inkişaf etdirilən sahələrdən 

biri də tütünçülük idi.  

Ermənistanın təcavüzü nəticəsində həmin ərazidə fəaliyyət göstərən bir çox kənd təsərrüfatı müəssisələri, o 

cümlədən, kolxozlar, sovxozlar, təsərrüfat birlikləri və aqrofirmalar öz fəaliyyətlərini dayandırdılar (cədvəl 7).  

Beləliklə, işğal olunmuş ərazilərdə 1988-ci ildən qalan 311 kənd təsərrüfatı müəssisəsi, 145 yeni yaradılmış, 

müasir texnika ilə təchiz olunmuş üzümçülük-şərabçılıq sovxozları və xüsusilə, məşhur Qarabağ cins-cıdır atları 

yetişdirən Ağdam atçılıq sovxozu, 135 kolxoz və 31 təsərrüfatlararası müəssisələr dağıdıldı.  

Kənd təsərrüfatının maddi texniki bazasını təşkil edən və fermerlərin hazırkı qiymətə satın almaq imkanları 

olmayan 1365 avto-qoşqu nəqliyyatı və 3425 müxtəlif əkin və qoşqu traktorları, taxıl və pambıq yığan 

kombaynlar və s. çıxarıla bilmədiyindən işğal ərazilərində qaldı. 

 

  

İşğal olunmuş rayonların kənd təsərrüfatı müəssisələri və onların texnikası  

(1988-ci il məlumatı) 

 

İşğal 

olunmuş 

rayonlar 

Kənd tə-sərrüfatı 

müəssisə ləri 

O cümlədən 
Avto - 

nəqliyyat 

Trak

-torlar Sovx

ozlar 

Kolx

ozlar 

Təsərrü-fatlararası 

müəssis ələr 

DQMV 99 43 49 7 800 2254 

Laçın 30 28 - 2 60 70 

Kəlbəcər 37 4 30 3 28 32 

Ağdam 34 1 10 6 257 392 

Füzuli 44 25 15 4 94 265 

Cəbrayıl 24 7 14 3 77 145 

Qubadlı 25 10 12 3 - 109 

Zəngilan 18 10 5 3 49 158 

Cəmil 311 145 135 31 1365 3425 

 

İşğal olunmuş ərazilərdə 7296 ədəd hidroqurğular, 36 ədəd nasos stansiyaları, 26 ədəd suvarma sistemləri, 

18 ədəd suvarma sisteminin baş qurğuları, 1200 km təsərrüfatlararası suvarma kanalları, 5600 km 

təsərrüfatdaxili sistemləri sıradan çıxarılmış, 127,7 min ha keyfiyyətli suvarılan torpaqlar qalmışdır. Aztorpaqlı 

Qafqaz regionunda torpaq sahələrinin sıradan çıxarılması nəticəsində milyonlarla insan əsas yaşayış 

mənbəyindən - torpaqdan məhrum edildi.  

Yuxarı Qarabağın işğal olunmuş rayonlarından çıxarılan 611,3 min nəfər köçkün artıq 10 ildən artıqdır ki, 

öz doğma torpaqlarında yetişdirdikləri kənd təsərrüfatı məhsullarından məhrum edilmişlər. Özü də köçkünlərin 

müvəqqəti məskunlaşdıqları düzən ərazilər tamam başqa torpaq-iqlim şəraitinə və ona uyğun aqroqaydalarla 

becərilən kənd təsərrüfatı məhsullarına malikdirlər. Yeni ərazidə belə məhsulları becərmək onlara çox böyük 

çətinliklər törədir. Kəlbəcərin dağlıq ərazisində heyvandarlıqla məşğul olan kəndli, hazırda məskunlaşdığı düzən 

Bərdə rayonunda suvarma pambıqçılıq təsərrüfatınından baş çıxarmaqda olduqca böyük çətinlik çəkir. İşğal 

olunmuş rayonlarda bitkiçilik və heyvandarlıq məhsullarının istehsalı aşağıdakı cədvəldə verilir. (cədvəl 9).  
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Göründüyü kimi, Azərbaycan Respublikasında istehsal edilən taxılın 14,3%-i, üzümün 31,5, ətin 14,5, 

südün 17,1, yunun 19,3 və baramanın 17%-i işğal olunmuş rayonların payına düşürdü. Özü də bu rayonlarda 

ekoloji cəhətdən ən təmiz və keyfiyyətli kənd təsərrüfatı məhsulları yetişdirilirdi.  

Azərbaycanın işğal olunmuş keçmiş DQMV və ətraf rayonlarında kənd təsərrüfatı məhsulları 

istehsalı haqqında məlumat (1988-ci il)1 

İşğal olunmuş 

rayonlar 

Bitkiçilik məhsulları Heyvandarlıq məhsulları 

Taxıl (min 

ton) 

Pambıq 

(min 

ton) 

Üzüm 

(min ton) 

Kartof 

(min ton) 

Әt (min 

ton) 

Süd 

(min 

ton) 

Yumutra 

(min ədəd) 

Yun 

(ton) 

Barama 

(ton) 

DQMV 100,0 - 71,8 2765 10,2 36,5 11,1 477 89,0 

Laçın 3,0 - - 46,0 2,0 4,1 - 198 - 

Kəlbəcər 1,0 - - - 1,0 3,1 - 86 - 

Ağdam 30,1 19,0 1,2 5,0 2,7 12,6 2,3 297 379 

Füzuli 31,9 1,5 100,1 - 1,5 6,8 1,1 128 - 

Cəbrayıl 20,1 - 42,0 13,0 1,4 6,6 - 130 282 

Qubadlı 6,7 - 2,9 55,0 0,6 3,3 - - 14,4 

Zəngilan 4,6 - 16,3 64,0 0 2,5 - 20 82,0 

Cəmi: 179,4 20,5 324,3 2348 20,0 75,5 14,5 1360 846,4 

Az. Res. %-lə 14,3 3,3 31,5 6,3 14,5 17,1 3,6 19,3 17,0 

 

Ermənistan təcavüzü bu rayonların yüksək inkişaf etmiş heyvandarlıq sahələrinə daha çox ziyan vurmuşdur. 

Belə ki, Azərbaycan SSR dağ rayonlarının sosial-iqtisadi geriliyini aradan qaldırmaq məqsədi ilə əvvəlki 

illərdən həmin ərazilərə böyük həcmdə vəsait yönəldilmiş, vergilərin həcmi azaldılmış, şəxsi həyətyanı 

təsərrüfatlar inkişaf etdirilmişdir. Bütün bu tədbirlər işğala məruz qalmış dağ rayonlarında heyvandarlıq 

sahələrinin güclü inkişafına səbəb olmuşdur.  

Azərbaycan rayonlarının qəfildən və bir-birinin ardınca zəbt edilməsi müharibə zolaqlarından mal-qara 

sürülərinin qabaqcadan çıxarılmasına imkan vermədi. Bu ərazilərdən kiçik qruplarla çıxarılan heyvanlar yol 

boyu aclıq və susuzluqdan tələf oldular.  

 

1988-ci ildə işğal olunmuş rayonlarda heyvanların sayı (baş) 

İşğal  

olunmuş rayonlar 

İri buynuzlu  

mal- qara 

O cümlədən 

inək və camışlar 
Qoyun və keçilər Donuzlar 

DQMV 90227 29524 225791 81434 

Laçın 42057 15284 242775 - 

Kəlbəcər 33298 11736 107760 - 

Ağdam 45127 16351 194300 1210 

Füzuli 36820 13578 144370 - 

Cəbrayıl 26489 9536 118885 - 

Qubadlı 21026 8392 30098 - 

Zəngilan 18085 6843 34902 - 

Cəmi 313129 111244 1098881 - 

Az. Resp. Xüs  

çəkisi %-lə 
15,8 14,9 19,2 38,7 

 

Göründüyü kimi, 1989-cu ildən başlayaraq Azərbaycan ərazilərinin işğal olunması nəticəsində 311 kənd 

təsərrüfatı müəssisələri, o cümlədən 145 yeni təşkil olunmuş üzümçülük-şərabçılıq, 1365 avtomobil, 3425 əkin 

və qoşqu traktoru, 7296 hidroqurğu, 62 su nasosu və suvarma aqreqatları, 1200 km təsərrüfatlararası suvarma 

kanalları, 645,5 min ha kənd təsərrüfatına yararlı torpaqlar, 185,5 min ha əkin yerləri, 40 min ha bar verən cavan 
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üzüm plantasiyaları sıradan çıxarılmış, hər il orta hesabla 79,4 min ton taxıl, 20,5 min ton pambıq, 324, 3 min 

ton üzüm, 23,5 min ton kartof, və b. bitkiçilik məhsulları işğal nəticəsində toplanmamış, 313,1 min başdan çox 

iri buynuzlu mal-qara, o cümlədən 111, 2 min baş inək və camış, 1 milyon 98 min qoyun və keçi qarət edilmiş 

və həmçinin 20 min ton ət, 75,5 min ton süd, 846 ton illik heyvandarlıq məhsulları itirilmişdir.  

BDU-nun İqtisadi və sosial coğrafiya kafedrası 
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Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi nəticəsində  

Azərbaycan mədəniyyətinə dəymiş maddi və mənəvi ziyan haqqında qısa arayış 
 

1990-cı illərin əvvəllərində Azərbaycan Respublikasına qarşı əsassız ərazi iddiaları irəli sürüb, beynəlxalq 

hüquq normalarını kobudcasına pozaraq Birləşmiş Millətlər Təşkilatına üzv olan bütün dövlətlər tərəfindən 

ölkəmizin rəsmən tanınmış ərazisinin 20 faizini hərbi təcavüz yolu ilə işğal etmiş Ermənistan hərbi birləşmələri 

milli mədəniyyət abidələrimizi qəddarcasına uçurub dağıtmışlar.  

Hərbi təcavüz nəticəsində işğal olunmuş ərazilərdə ilk insan məskənlərindən olmuş məşhur Azıx və Tağlar 

mağaraları, Qaraköpək, Üzərliktəpə kurqanları hal hazırda hərbi məqsədlərlə istifadə edilərək qəsdən dağıdılır. 

Xocalı, Ağdam, Ağdərə, Füzuli, Cəbrayıl rayonlarındakı kurqanlarla yanaşı işğal olunmuş Şuşa, Laçın, 

Kəlbəcər, Qubadlı, Zəngilan, Füzuli rayonlarının ərazilərindəki qəbiristanlıqlar, türbələr, məzarüstü abidələr, 

məscidlər, məbədlər, Qafqaz Albaniyasına məxsus abidələr və digər milli abidələrimiz məhv edilir.  

Şuşa tarixi memarlıq qoruğunun ərazisində işğalçı vandallar Aşağı və Yuxarı Gövhərağa, Köçərli, Mərdinli, 

cümə məscidlərini, dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəyovun, professional vokal sənətinin banisi Bülbülün ev 

muzeylərini, Xurşid Banu Natəvanın saray kompleksini, Firudin bəy Köçərlinin, Zöhrabbəyovların 

malikanələrini, şair, rəssam, alim Mir Mövsüm Nəvvabın evini, ümumiyyətlə qoruq şəhərin şərq memarlığı 

xüsusiyyətlərini əks etdirən milli üslubda inşa edilmiş əksər yaşayış evlərini, buradakı qədim qəbiristanlığı, 

böyük Azərbaycan şairi, Qarabağ xanının vəziri M. P. Vaqifin türbəsini, Ağdamda Pənah xanın imarətini, cümə 

məscidini, Laçın rayonunda Həmzə Sultan və Soltan Əhməd saraylarını, məscidləri, ziyarətgah və ibadətgahları, 

daş heykəlləri, qədim qəbirləri, kurqanları, tarixi abidə olan yaşayış binalarını dağıtmış, daşınması mümkün olan 

maddi mədəniyyət abidələrini Ermənistana aparmışlar.  

İşğal zonalarında maddi mədəniyyət yadigarlarımızın dağıdılması prosesi indi də davam edir. İşğalçılar 

geniş miqyaslı, qeyri peşəkar arxeoloji qazıntı işləri aparır, kurqanları dağıdır, qarət etdikləri tapıntıları 

Ermənistana daşıyırlar. Erməni terrorçuları tərəfindən zəbt olunmuş qədim Azərbaycan torpaqları olan Dağlıq 

Qarabağ və ona bitişik rayonlarda 13 dünya əhəmiyyətli (6 memarlıq və 7 arxeoloji), 292 ölkə əhəmiyyətli (119 

memarlıq və 173 arxeoloji) və 330 yerli əhəmiyyətli (270 memarlıq, 22 arxeoloji, 23 bağ, park, monumental və 

xatirə abidələri, 15 dekorativ sənət nümunəsi) tarix və mədəniyyət abidələri qalmışdır.  

Bunlarla yanaşı işğal olunmuş ərazilərdə 40 mindən artıq əşyanın toplandığı 22 muzey, 4,6 milyon kitab 

fondu olan 927 kitabxana, 808 klub, 4 teatr və 2 konsert müəssisəsi, 8 mədəniyyət və istirahət parkı,4 rəsm 

qalereyası, 85 musiqi məktəbi, 103.2 min ədəd mebel avadanlığı, 5640 musiqi aləti, 481 kinoqurğu, 20 ədəd 

kinokamera, 423 videomaqnitofon, 5920 dəst milli kişi və qadın geyimləri, 40 komplekt səsgücləndirici, 25 iri 

və 40 kiçik həcmli attraksion işğal altında qalmışdır.  

Dəyərini müəyyən etmək mümkün olmayan daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrindən başqa 

respublikamıza dəymiş ümumi zərərin məbləği 23 trilyon 680 milyon manat və ya 6 milyard 71 milyon ABŞ 

dolları təşkil edir. (Dəymiş ziyan 1994-cü ilin qiymətləndirilmə sənədləri əsasında təxmini hesablanmışdır).  

Keçmiş SSRİ-də yeganə olan Ağdam Çörək muzeyi şəhərin bombardmanı zamanı yerlə yeksan edilmiş, 

dünya şöhrətli Kəlbəcər tarix-diyarşünaslıq muzeyinin 13 minədək, Laçın tarix-diyarşünaslıq muzeyinin 5 

mindən çox qiymətli və nadir əşyası Ermənistana daşınmışdır.  

Şuşanın zəbt edilməsi nəticəsində mənəviyyatımıza olduqca ağır zərbə endirilmişdir. Təkcə Şuşa şəhərində 

8 muzey, 31 kitabxana, 17 klub, 8 mədəniyyət evi dağıdılmış, viran edilmişdir.  

Şuşa şəhərinin tarixi muzeyinin 5 minədək əşyası, Azərbaycan Xalçası və Xalq Tətbiqi Sənəti Dövlət 

muzeyi Şuşa filialının, Dövlət Qarabağ Tarixi muzeyinin 1000-dək əşyası, professional Azərbaycan musiqisinin 

banisi, bəstəkar Üzeyir Hacıbəyovun (300-dən çox əşya), vokal sənətimizin əsasını qoymuş böyük müğənni 

Bülbülün (400-dək əşya), görkəmli musiqiçi və rəssam Mir Mövsüm Nəvvabın (100-dən çox əşya) xatirə 

muzeylərinin, Ağdam tarix-diyarşünaslıq muzeyinin (2 mindən çox əşya), Qubadlı tarix-diyarşünaslıq 

muzeyinin (3 mindən çox əşya), Zəngilan tarix - diyarşünaslıq muzeyinin (6 minədək əşya) fondları qarət 

edilmişdir. Görkəmli Azərbaycan musiqiçisi Qurban Pirimovun Ağdam rayonundakı xatirə muzeyi, Cəbrayıl, 

Füzuli, Xocalı rayonlarının tarix-diyarşünaslıq muzeyləri də dağıdılmışdır.  

Erməni təcavüzkarlarının qarət etdikləri muzeylərdə Azərbaycan xalqının tarixi və mədəniyyəti ilə bağlı 

qiymətli əşyalar, rəsm və heykəltəraşlıq əsərləri, dünya şöhrətli Azərbaycan xalçaları, xalça məmulatları, 

Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətlərinin xatirə əşyaları, digər qiymətli materiallar olmuşdur.  

Şuşa, Laçın və Qubadlı rəsm qalereyalarının Azərbaycanın görkəmli rəssam və heykəltəraşlarının 

əsərlərindən ibarət fondları da dağıdılmışdır.  

Erməni təcavüzkarları vəhşilik göstərərək Azərbaycan musiqisinin böyük xadimləri Üzeyir Hacıbəyovun və 

Bülbülün, habelə şairə Xurşid Banu Natəvanın heykəllərini Şuşa şəhərindən Ermənistan ərazisinə aparmışlar. 
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Bu abidələr bütün əxlaq normalarının ziddinə olaraq vəhşicəsinə güllələnmiş və ağır texnika vasitəsilə 

zədələnmişdir. Həmin abidələr çox çətinliklə əldə edilərək Bakıya gətirilmiş və hazırda İncəsənət Muzeyində 

nümayiş etdirilir.  

Azərbaycan xalqının məhv edilmiş qədim, əvəzolunmaz qiymətli mədəni sərvətləri olan bu abidələrin 

qiymətini təyin etmək praktiki olaraq mümkün deyildir.  

Azərbaycan xalqının mədəni irsi bəşər mədəniyyətinin ayrılmaz tərkib hissəsi olduğundan Azərbaycan 

Respublikasının ərazisində xalqımızın çoxəsrlik tarixi keçmişindən yadigar qalmış tarix və mədəniyyət 

abidələrinin mühafizəsi beynəlxalq əhəmiyyət kəsb edən bir problemdir.  

Azərbaycan Respublikasının işğal olunmuş ərazilərində erməni işğalçılarının özbaşınalığı tarix və 

mədəniyyət abidələrimizin dağıdılması və qəsdən korlanması "Silahlı münaqişə baş verdikdə mədəni dəyərlərin 

qorunması haqqında" 1954-cü il Haaqa Konvensiyasına, "Arxeoloji irsin mühafizəsi haqqında" 1992-ci il 

Avropa Konvensiyasına, "Ümumdünya mədəni və təbii irsin mühafizəsi haqqında" YUNESKO-nun 1972-ci il 

konvensiyasına ziddir.  

Mədəniyyət Nazirliyi  
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Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin hüquqi aspektləri 
 

1. Ermənistanın arqumentləri  

Rəsmi Yerevan nümayəndələri Ermənistanın Azərbaycana qarşı ərazi iddialarına haqq qazandırmaq 

məqsədilə, tez-tez Dağlıq Qarabağın heç bir zaman müstəqil Azərbaycanın tərkib hissəsi olmaması barədə 

tezislə çıxış edirlər. Bu iddiaların əsasında aşağıdakı arqumentlər dayanır:  
Birinci, müstəqil Azərbaycan Sovet İttifaqının tərkibinə daxil olanda Qarabağ onun yurisdiksiyasında 

deyildi və bu faktı Azərbaycanın Cənubi Qafqazın şərq hissəsinin ermənilərlə məskunlaşmış ərazilərinə, əsas 

etibarilə Dağlıq Qarabağa iddia etməsi, eləcə də özününkü hesab etdiyi ərazi üzərində təsirli dövlət nəzarətini 

həyata keçirə bilməməsi və sərhədlərinin legitimliyini əsaslandırmağa qadir olmaması səbəbindən Millətlər 

Cəmiyyətinin Azərbaycanı tanımaqdan imtina etməsi barədə qəbul etdiyi qərar da təsdiqləyir.  

İkinci, 1991-ci ildə SSRİ-nin parçalanması prosesi çərçivəsində Dağlıq Qarabağın Azərbaycandan qanuni 

əsaslarla ayrılması və "Dağlıq Qarabağ Respublikası"nın yaradılması. Bu zaman "Müttəfiq respublikanın SSRİ-

dən çıxması ilə əlaqədar məsələlərin həlli qaydası haqqında" 3 aprel 1990-cı il tarixli SSRİ Qanunu xüsusi 

olaraq vurğulanır. Sonuncuya əsasən, müttəfiq respublikalar tərəfindən Qanunla nəzərdə tutulmuş SSRİ 

tərkibindən çıxmaq proseduru həyata keçirilərkən muxtar qurumlar SSR İttifaqında və tərkibindən çıxan 

müttəfiq respublikada qalmaq məsələsini müstəqil həll etmək, habelə öz dövlət-hüquqi statusu məsələsini 

qaldırmaq hüququ əldə edirdi.  

Üçüncü, Azərbaycanın sovet dövrünün hüquqi varisliyindən imtina etməsi və bununla da, həmin dövrün 

sərhədlərinə iddia etmək əsasından məhrum olması.  

 

2. Azərbaycanın arqumentləri  

           2.1. Dağlıq Qarabağ Azərbaycan və Ermənistanın Millətlər Cəmiyyətinə qəbulu məsələsinə 

baxılması kontekstində 

● Britaniya qoşunlarının 1918-ci ildə Bakıya daxil olmasından sonra, Müttəfiq Dövlətləri təmsil edən 

general V.Tomson qonşu Zəngəzur qəzası ilə birlikdə Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın idarəsi altında olmasını 

tanıdı. O, Azərbaycan hökuməti tərəfindən Xosrov Sultanovun bu iki regionun da daxil olduğu Garabağ 

general-qubernatorluğuna qubernator təyin edilməsini də təsdiqlədi. 1919-cu ildə Dağlıq Qarabağın erməni 

assambleyası rəsmi olaraq Azərbaycan hakimiyyətini tanıdı.(3)  

● 1918-1920-ci illərdə Azərbaycan Respublikasının bir sıra ölkələrlə diplomatik münasibətləri var idi. 

Onlardan bəziləri ilə qarşılıqlı münasibətlərin prinsiplərinə dair müqavilələr imzalanmış, on altı dövlət isə 

Bakıda öz nümayəndəliyini açmışdı.  

● 12 yanvar 1920-ci il tarixində Paris Sülh Konfransında Müttəfiq Dövlətlərin Ali Şurası Azərbaycanın 

müstəqilliyini de-fakto tanıdı.  

● 1 noyabr 1920-ci il tarixində Azərbaycan nümayəndə heyətinin başçısı Millətlər Cəmiyyətinin Baş 

katibinə məktubla müraciət edərək, Azərbaycan Respublikasının Təşkilata üzv qəbul edilməsi ilə bağlı 

ərizəsinin Cəmiyyətin Assambleyasına təqdim edilməsini xahiş etmişdir.  

● Baş katib 24 noyabr 1920-ci il tarixli Memorandumunda Paris Sülh Konfransındakı Azərbaycan 

nümayəndə heyətinə mandatın Bakıda 1920-ci ilin aprel ayına kimi hakimiyyətdə olmuş hökumət tərəfindən 

verildiyini qeyd etmişdir. Bununla belə, Memorandumda Azərbaycan nümayəndə heyətinin müraciət etdiyi (1 

noyabr 1920-ci il) və Memorandumun dərc olundugu tarixdə (24 noyabr 1920-ci il) Azərbaycan nümayəndə 

heyətinə mandat vermiş Azərbaycan Respublikası hökumətinin artıq 1920-ci ilin aprel ayından de-fakto 

hakimiyyətdə olmamasına xüsusi diqqət yetirilir. Daha sonra memorandumda bu hökumətin ölkənin bütün 

ərazisinə nəzarət etmədiyi göstərilirdi. (4)  

● Bu konteksdə, qeyd olunan Millətlər Cəmiyyəti Baş katibinin Memorandumunun ən mühüm hissəsi 

"Hüquqi mülahizələr" fəslidir. Həmin fəsildə dövlətlərin tamamilə özünüidarəedən olması tələbi də daxil 

olmaqla, Təşkilata yeni üzvlərin qəbul edilməsi ilə bağlı Millətlər Cəmiyyəti Nizamnaməsinin 1-ci maddəsində 

təsbit edilmiş şərtlər xatırladılır.(5)  

● Millətlər Cəmiyyətinin müvafiq sənədləri erməni tərəfinin Millətlər Cəmiyyətinin Azərbaycanı üzvlüyə 

qəbul etməməsini onun Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ üzərində hakimiyyətini tanımaması və guya ermənilərlə 

məskunlaşmış ərazilərə iddia etməsilə əlaqələndirməsi fikrini tamamilə təkzib edir. Aydındır ki, ərazisinin 

mühüm bir hissəsi ərizəsi Millətlər Cəmiyyətində baxıldığı bir dövrdə işğal altında olan, ərizəni təqdim edən 

hökuməti isə devrilmiş olan bir dövlət Millətlər Cəmiyyəti Nizamnaməsinin 1-ci maddəsinin tələblərinə əsasən, 

tam özünüidarəetmə qabiliyyətinə malik subyekt kimi nəzərdən keçirilə bilməzdi. Məhz bu şərtlər Azərbaycanın 

Millətlər Cəmiyyətinə üzv qəbul edilməsinə mane oldu.  

http://www.mfa.gov.az/az/armenian_aggresion/legal/index.shtml#3#3
http://www.mfa.gov.az/az/armenian_aggresion/legal/index.shtml#4#4
http://www.mfa.gov.az/az/armenian_aggresion/legal/index.shtml#5#5
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● Eyni zamanda Millətlər Cəmiyyəti aydın və tanınmış sərhədlərə, status və konstitusiyaya, sabit 

hökumətə sahib olmadığı üçün Ermənistanın özünü dövlət kimi tanımırdı. Nəticədə, 16 dekabr 1920-ci il 

tarixində Ermənistanın Millətlər Cəmiyyətinə üzvlüyə qəbul edilməsi rədd edilmişdi. (6)  

2.2. Dağlıq Qarabağ Azərbaycan SSR tərkibində 

● Müttəfiq Dövlətlərin Dağlıq Qarabağ üzərində Azərbaycanın hakimiyyətini tanıması ilə bağlı yuxarıda 

qeyd olunmuş faktlarla yanaşı, Sovet İttifaqı tərkibinə qatılarkən Qarabağın müstəqil Azərbaycanın 

yurisdiksiyası altında olmaması ilə bağlı tezis həmçinin Ermənistanın ərazi iddiları ilə əlaqədar olaraq bu 

məsələyə bir neçə dəfə baxmış RK(b)P MK Qafqaz Bürosunun qərarları ilə də təkzib edilmiş və özünün 5 iyul 

1921-ci il tarixində keçirilmiş iclasında Dağlıq Qarabağın Azərbaycan SSR tərkibində saxlanılması barədə qərar 

vermişdir. Eyni zamanda Azərbaycan SSR-ə Dağlıq Qarabağa geniş muxtariyyət vermək təklif olunmuşdur. (7)  

● 13 oktyabr 1921-ci il tarixində Qarsda RSFSR-in iştirakı ilə bir tərəfdən Ermənistan SSR, Azərbaycan 

SSR və Gürcüstan SSR, digər tərəfdən isə Türkiyə arasında Dostluq haqqında müqavilə imzalandı. Müqavilənin 

5-ci maddəsi ilə Türkiyə, Ermənistan və Azərbaycan hökumətləri "...Naxçıvan vilayətinin Azərbaycanın 

himayəsi altında muxtar ərazi kimi yaradılması"na razı olduqlarını bildirdilər. (8)  

● 13 dekabr 1922-ci il tarixində Zaqafqaziya Sosialist Federativ Sovet Respublikası (ZSFSR) 

yaradılmışdır. Onun Konstitusiyası Naxçıvan Respublikasının bir muxtar qurum kimi Azərbaycanın ayrılmaz 

tərkib hissəsi olması faktını bir daha təsdiqlədi. Bu konstitusiyaya görə, muxtar respublika və vilayətlərin 

(Abxaziya, Acarıstan və Cənubi Osetiya) vəziyyəti dəyişməz olaraq qalırdı.  

● Nə Qars Müqaviləsində, nə də ZSFSR Konstitusiyasında Qarabağın dağlıq hissəsi barədə hər hansı bir 

qeydə rast gəlinmirdi, çünki bu bölgə rəsmi olaraq Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi kimi tanınırdı, o cümlədən 

Ermənistan SSR tərəfindən.(9)  

● SSRİ-nin ilk konstitusiyasının qəbul edildiyi gündən bir gün sonra, yəni 7 iyul 1923-cü il tarixində 

Azərbaycan SSR Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi "Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin yaradılması haqqında" 

Fərman dərc etdirdi.  

● Dağlıq Qarabağın Azərbaycan SSR tərkibində muxtar vilayət kimi statusu 1936-cı və 1977-ci illər SSRİ 

Konstitusiyalarında təsbit edilmişdir. (10)  

DQMV-nin hüquqi vəziyyəti SSRİ və Azərbaycan SSR Konstitusiyalarına müvafiq olaraq, 16 iyun 1981-

ci il tarixində Azərbaycan SSR Ali Soveti tərəfindən qəbul olunmuş "Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti 

haqqında" Qanunla müəyyən edilirdi. (11)  

● SSRİ Konstitusiyasının 78-ci maddəsinə əsasən, müttəfiq respublikanın ərazisi onun razılığı olmadan 

dəyişdirilə bilməzdi. Müttəfiq respublikalar arasındakı sərhədlər yalnız müvafiq respublikaların qarşılıqlı 

razılığı əsasında və SSR İttifaqının təsdiqindən sonra dəyişdirilə bilərdi. (12) Bu müddəa Azərbaycan və 

Ermənistan Konstitusiyalarında da təsbit edilmişdi.  

● Keçən əsrin 80-ci illərinin sonlarında DQMV-nin Azərbaycan SSR-dən ayrılması və vilayətin 

Ermənistan SSR-ə birləşdirilməsi istiqamətində qanunazidd qərarların qəbulu ilə əlaqədar olaraq, SSRİ Ali 

Soveti və onun Rəyasət Heyəti Dağlıq Qarabağ böhranı nəticəsində yaranmış vəziyyəti bir neçə dəfə müzakirə 

etmişdir. Keçmiş SSR İttifaqı dövlət hakimiyyətinin ali orqanı tərəfindən qəbul olunmuş qərarlarda birmənalı 

olaraq sərhədlərin və Azərbaycan və Ermənistan SSR-in Konstitusiyaları ilə təsbit olunmuş milli-ərazi 

bölgüsünün dəyişdirilməsinin qeyri-mümkün olduğu etiraf olunurdu. (13)  

● Beləliklə, Dağlıq Qarabağın Azərbaycan SSR-dən Ermənistan SSR-in xeyrinə rəsmi olaraq 20 fevral 

1988-ci il tarixindən başlamış ayrılması prosesi SSRİ Konstitusiyasının açıq-aşkar pozulması ilə müşayiət 

olunmuş və bununla da heç bir hüquqi nəticəsi olmamışdır.  

● Dağlıq Qarabağın ayrılmasına qanuni don geydirmək məqsədilə erməni tərəfinin 2 sentyabr 1991-ci ildə 

etdiyi növbəti cəhd dolayısıyla bu yanaşmanın doğruluğunu təsdiq edir. Əvvəlki bütün qərarlardan fərqli olaraq, 

həmin gün "Dağlıq Qarabağ Respublikası"nın elan olunması "Müttəfiq respublikanın SSRİ-dən çıxması ilə 

əlaqədar məsələlərin həlli qaydası haqqında" 3 aprel 1990-cı il tarixli SSRİ Qanunu ilə əsaslandırılırdı.(14)  

● Hər şeydən əvvəl qeyd olunmalıdır ki, bu Qanunun məqsədi SSRİ məkanında qarşılıqlı münasibətləri 

müttəfiq respublikaların SSRİ tərkibindən çıxacağı halda riayət etməli olduğu müəyyən prosedurun qurulması 

vasitəsilə tənzimləmək idi. Müttəfiq respublikanın SSRİ tərkibindən çıxması həmin respublika əhalisinin öz 

iradəsini referendum yolu ilə azad ifadə etməsi əsasında həyata keçirilə bilərdi ki, bu referendumun da 

keçirilməsi barədə qərar müttəfiq respublikanın Ali Soveti tərəfindən qəbul edilirdi.  

● Eyni zamanda bu Qanuna əsasən, tərkibində muxtar respublikalar, muxtar vilayətlər və muxtar mahallar 

olan müttəfiq respublikada referendum hər muxtariyyət üzrə ayrıca keçirilməli idi. Bu muxtariyyətlərin 

xalqlarına SSR İttifaqında və ya onun tərkibindən çıxan müttəfiq respublikada qalmaq məsələsini müstəqil həll 

etmək, habelə öz dövlət-hüquqi statusu məsələsini qaldırmaq hüququ verilirdi.  

http://www.mfa.gov.az/az/armenian_aggresion/legal/index.shtml#6#6
http://www.mfa.gov.az/az/armenian_aggresion/legal/index.shtml#7#7
http://www.mfa.gov.az/az/armenian_aggresion/legal/index.shtml#8#8
http://www.mfa.gov.az/az/armenian_aggresion/legal/index.shtml#9#9
http://www.mfa.gov.az/az/armenian_aggresion/legal/index.shtml#10#10
http://www.mfa.gov.az/az/armenian_aggresion/legal/index.shtml#11#11
http://www.mfa.gov.az/az/armenian_aggresion/legal/index.shtml#12#12
http://www.mfa.gov.az/az/armenian_aggresion/legal/index.shtml#13#13
http://www.mfa.gov.az/az/armenian_aggresion/legal/index.shtml#14#14
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● Qeyd etmək lazımdır ki, müttəfiq respublika yalnız mürəkkəb və çoxmərhələli proseduru keçdikdən və 

nəticədə SSRİ xalq deputatları Qurultayı müvafiq qərar qəbul edildikdən sonra SSRİ tərkibindən çıxmış hesab 

oluna bilərdi.  

● Lakin SSRİ-nin beynəlxalq hüququn subyekti kimi mövcudluğuna xitam verildiyi ana qədər qeyd 

olunan qanun tətbiq olunmadı və müvafiq olaraq, heç bir hüquqi nəticəsi də olmadı. Belə ki, heç bir müttəfiq 

respublika, o cümlədən Azərbaycan və Ermənistan, Qanunda nəzərdə tutulmuş İttifaqdan çıxmaq prosedurundan 

istifadə etmədi.  

● Azərbaycan Respublikası öz müstəqilliyini tam mənada əldə edənə və beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən 

tanınana qədər Azərbaycan SSR DQMV-nin 26 noyabr 1991-ci il tarixinədək mövcud olduğu ərazi 

Azərbaycanın tərkib hissəsi olaraq qalmaqda davam edir. 

2.3. Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpası kontekstində ərazi və sərhədlərə 

münasibətdə hüquqi varislik 

● SSRİ-nin dağılmasından sonra uti possidetis juris beynəlxalq-hüquqi doktrinası yenicə müstəqillik əldə 

etmiş dövlətlərin sərhədlərinin beynəlxalq, regional və milli legitimləşdirilməsinin əsasını təşkil etdi.  

● Uti possidetis juris doktrinasına görə, Azərbaycan Respublikası öz müstəqilliyini əldə etdiyi andan 

etibarən hüdudlarına DQMV-nin də daxil olduğu keçmiş Azərbaycan SSR-in inzibati sərhədləri beynəlxalq 

sərhəd hesab olunur və beynəlxalq hüquq tərəfindən qorunur. Qeyd olunan fikir BMT Təhlükəsizlik Şurasının 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı qəbul etdiyi məlum qətnamələrdə də öz əksini tapmışdır. 

● 1918-1920-ci illərdəki dövlət müstəqilliyinin bərpasını bəyan etməklə o dövrdə mövcud olmuş ADR-in 

hüquqi varisinə çevrilməsiylə Azərbaycanın guya sovet dövründəki sərhədlərə iddia etmək əsaslarından məhrum 

olması barədə erməni tərəfinin irəli sürdüyü tezisə gəldikdə isə, burada diqqət "Müqavilələrə münasibətdə 

dövlətlərin hüquqi varisliyi haqqında" Vyana Konvensiyasının 11-ci maddəsinə yönəldilməlidir. Belə ki, bu 

maddəyə əsasən, "dövlətlərin hüquqi varisliyi: a) müqavilə ilə müəyyən olunmuş sərhədlərə şamil edilmir ..."  

● Başqa sözlə, bilavasitə SSRİ-nin onun tərəfindən bağlanmış beynəlxalq müqavilələrlə müəyyən edilmiş 

sərhədlərinə aid olmasına baxmayaraq, qeyd olunan müddəa özündə, faktiki olaraq, hüquqi varislikdən asılı 

olmayaraq, mövcud sərhədlərin olduğu kimi saxlanılmasına münasibətdə konseptual beynəlxalq-hüquqi 

yanaşmanı ehtiva edir. Bu isə o deməkdir ki, suverenliyin dəyişməsi daimi xarakter daşıyan sərhədləri 

sarsıtmağa qadir deyildir. 

       

Yekun 

     1. Azərbaycanın Millətlər Cəmiyyətinə üzvlüklə bağlı ərizəsinə baxılması məsələsinin işıqlandırılması 

zamanı rəsmi Yerevanın açiq-aydın yol verdiyi təhriflərə və eyni zamanda, Ermənistanın Millətlər Cəmiyyətinə 

ünvanladığı eyniməzmunlu ərizəyə sonuncunun cavabı barədə susmasına baxmayaraq, bu təşkilatın gəldiyi 

nəticələr dövlətlərin sonrakı dövrdə yaranmış ərazi çərçivələrinə yenidən baxılması üçün əsas hesab oluna 

bilməz. Əks təqdirdə, əgər erməni tərəfinin dəlilləri ilə razılaşsaq, onda Ermənistanın özünün beynəlxalq hüquq 

subyektliyi şübhə altına alına bilər.  

2. SSRİ Konstitusiyasına əsasən, Dağlıq Qarabağ Azərbaycan SSR tərkibində muxtar vilayət idi. DQMV-

nin hüquqi vəziyyəti SSRİ və Azərbaycan SSR Konstitusiyalarına müvafiq olaraq, 16 iyun 1981-ci il tarixində 

Azərbaycan SSR Ali Soveti tərəfindən qəbul edilmiş "Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti haqqında" Qanunla 

müəyyən edilirdi.  

3. 2 sentyabr 1991-ci il tarixində "Dağlıq Qarabağ Respublikası"nın elan olunması SSRİ Konstitusiyasına 

zidd idi. Belə ki, həmin Konstitusiyaya görə, müttəfiq respublikanın ərazisi onun razılığı olmadan dəyişdirilə 

bilməzdi, müttəfiq respublikalar arasındakı sərhədlər isə yalnız müvafiq respublikaların qarşılıqlı razılığı 

əsasında və SSR İttifaqının təsdiqindən sonra dəyişdirilə bilərdi. Məsələ ilə bağlı "Müttəfiq respublikanın SSRİ-

dən çıxması ilə əlaqədar məsələlərin həlli qaydası haqqında" 3 aprel 1990-cı il tarixli SSRİ Qanununa istinad 

edilməsi əsassızdır. Belə ki, SSRİ tərkibindən çıxmanın rəsmiləşdirilməsi üçün bu qanunda nəzərdə tutulmuş 

məcburi mexanizm nə 2 sentyabr 1991-ci il tarixinə qədər, nə də ondan sonra Azərbaycan tərəfindən tətbiq 

edilməmişdir.  

4. Muxtar Vilayət 26 noyabr 1991-ci il, yəni Azərbaycan Respublikası Ali Soveti tərəfindən onun ləğvi 

barədə Qanun qəbul edildiyi tarixədək mövcud olmuşdur. 

5. Uti possidetis juris doktrinasına əsasən, Azərbaycan Respublikası müstəqillik əldə etdiyi andan 

etibarən, DQMV-nin də daxil olduğu Azərbaycan SSR-in keçmiş inzibati sərhədləri beynəlxalq sərhədlər sayılır 

və beynəlxalq hüquqla qorunur. Bununla əlaqədar qeyd etmək lazımdır ki, SSRİ-nin süqutu ilə suverenliyin 

dəyişdirilməsi və keçmiş müttəfiq respublikalar tərəfindən hüquq varisliyinin elan edilməsi onların müstəqillik 

əldə etdikləri ana qədər mövcud olan və daimi xarakter daşıyan sərhədlərini sarsıda bilməzdi.  
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Münaqişənin həlli prosesi 

1992  

28 fevral - Praqada ATƏT-in Ali Ranqlı Rəsmi Şəxslər Komitəsinin 7-ci görüşü. Bu görüşdə tərəflər 

Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ regionunda dərhal atəşkəs rejimi tətbiq etmək, daxili və xarici sərhədlərin 

toxunulmazlığına hörmət etmək, onları yalnız dinc yolla və ümumi razılıqla dəyişdirmək və düşmən təbliğatının 

bütün növlərindən tam imtina edilməsi də daxil olmaqla hər cür ərazi iddialarından imtina etmək əzmində 

olduqlarını bildirdilər.  

24 mart - Helsinkidə ATƏT-in birinci əlavə görüşü. ATƏT-in himayəsi altında Dağlıq Qarabağ münaqişəsi 

üzrə konfrans çağrılması qərara alınmışdır.  

1993-cü il  

6 aprel - BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının sədri Kəlbəcərin işğal edilməsini pisləyən bəyanat vermişdir.  

25-29 aprel - İslam Konfrası təşkilatı Ermənistanın Azərbaycana qarşı son hücum əməliyyatlırı və Azərbaycan 

ərazilərinin işğal edilməsini qətiyyətlə pisləyən qətnamə qəbul etmişdir.  

30 aprel - BMT Təhlükəsizlik Şurası işğalçı qüvvələrin Kəlbəcərdə və Azərbaycanın son vaxtlarda işğal edilmiş 

digər ərazilərindən dərhal çıxarılmasını tələb edən 822 №-li qətnamə qəbul etmişdir.  

11 iyun - Şimali Atlantika Əməkdaşlıq Şurası (ŞAƏŞ) aşağıdakı məzmunda bəyanat vermişdir: "Biz BMT-nin 

Təhlükəsizlik Şurasının 822 №-li qətnaməsini ürəkdən bəyənirik. Bu qətnamə münaqişədə iştirak edən bütün 

tərəflər və ölkələr tərəfindən tamamilə və dərhal yerinə yetirilməlidir. Biz hərbi əməliyyatların dərhal 

dayandırılmasına, bütün işğalçı qüvvələrin Kəlbəcərdən və Azərbaycanın son vaxtlarda işğal edilmiş digər 

rayonlarından çıxarılmasına çağırırıq".  

29 iyul - BMT Təhlükəsizlik Şurası "İşğalçı qüvvələrin Ağdam rayonundan və Azərbaycan Respublikasının son 

vaxtlarda işğal edilmiş digər rayonlarından dərhal, tamamilə və danışıqsız çıxarılmasını" tələb edən 853 №-li 

qətnamə qəbul etmişdir.  

18 avqust - BMT Təhlükəsizlik Şurası sədri bəyanatla çıxış etmişdir.  

14 oktyabr - BMT Təhlükəsizlik Şurası "ATƏT-in Minsk Qrupunun Razılaşdırılmış Qrafikində nəzərdə 

tutulmuş qarşılıqlı və təcili tədbirlərin dərhal yerinə yetirilməsinə, o cümlədən yaxın vaxtlarda işğal edilmiş 

ərazilərdəki işğalçı qüvvələrin oradan çıxarılmasına" çağıran 874 №-li qətnamə qəbul etmişdir.  

11 noyabr - BMT Təhlükəsizlik Şurası 884 №-li qətnamə qəbul etmişdir. Qətnamədə Zəngilan rayonunun və 

Horadiz şəhərinin işğal edilməsi, mülki əhaliyə hücumlar edilməsi, Azərbaycan Respublikasının ərazilərinin 

bombardman edilməsi pislənilmiş, işğalçı qüvvələrin zəngilan rayonu ərazisindən və Horadizdən çıxarılması, 

Azərbaycan Respublikasının-in son vaxtlar işğal edilmiş digər regionlarından işğalçı qüvvələrin çıxarılması 

tələb edir.  

1994-cü il  

10-11 yanvar - ŞAƏŞ üzvü olan ölkələrin dövlət və hökumət başçıları bəyanat qəbul edərək "Ərazi əldə etmək 

üçün qüvvədən istifadə edilməsini pisləmiş, Ermənistanın, Azərbaycanın və Gürcüstanın ərazi bütövlüyünə, 

müstəqilliyinə və suverenliyinə hörmət edilməsi regionda sülhün, sabitliyin və əməkdaşlığın bərqərar edilməsi 

üçün zəruri olması " bildirilmişdir.  



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Ermənistan-Azərbaycan 

münaqişəsi 

 

 123 

15 aprel - MDB iştirakçısı olan ölkələrin suverenliyinə, ərazi bütövlüyünə və sərhədlərin toxunulmazlığına 

hörmət edilməsi barədə MDB-nin Deklarasiyası qəbul edilmişdir. Ermənistan MDB-nin iştirakçısı olduğu halda 

bu deklarasiyaya qoşulmayan yeganə ölkə olmuşdur.  

12 may - Atəşkəs haqqında Saziş qüvvəyə minmişdir.  

9-10 iyun - Şimali Atlantika Şurasının nazirlər səviyyəsində müşavirəsi Deklarasiya qəbul etmişdir. Nazirlər 

"Razılaşmışlar ki, münaqişənin tədricən həll edilməsinə doğru aparan addım-addım sülh prosesi, o cümlədən 

münaqişənin yayılmaması və qoşunların işğal edilmiş ərazilərdən çıxarılması və köçkünlərin BMT 

Təhlükəsizlik Şurası qətnamələrinə müvafiq olaraq öz yerlərinə qaytarılmasından ötrü zəruri şərait yaradılması 

üçün səmərəli atəşkəs və kompromis ruhunda kostruktiv danışıqlar aparılması vacibdir"  

5-6 dekabr - ATƏT-in Budapeşt Sammiti. "Dağlıq Qarabağ münaqişəsi barədə ATƏT-in fəaliyyətinin 

intensivləşdirilməsi haqqında " qərar qəbul edilmişdir. Bu sənədə müvafiq olaraq "Silahlı münaqişənin 

dayandırılması baradə siyası saziş bağlanılması üçün çevik danışıqlar aparılmasına dair Minsk Konfransının 

həmsədrlər təssisatı yaradılmışdır. Bu danışıqlar münaqişənin bütün tərəflər üçün doğulduğu əsas nəticələri 

azaldar və Minsk Konfransını çağırmağa imkan verər. Beləliklə Budapeşt Sammiti tənzimləmə prosesi üçün iki 

mərhələli hüquqi hədlər müəyyən etmişdir: 1) birinci mərhələ- sazişin yerinə yetirilməsi yolu ilə silahlı 

münaqişənin nəticələrinin azaldılması, yəni işğal olunmuş ərazilərin tam azad edilməsi və zorla köçürülmüş 

şəxslərin öz yerlərinə qaytarılması; 2) İkinci mərhələ- münaqişənin tam və hərtərəfli tənzimlənməsi üçün Minsk 

Konfransının çağrılması ". Budapeşt Sammiti həm də siyasi saziş bağlanandan sonra ATƏT-in sülhyaratma 

işinin təsis olunması haqqında qərar qəbul etmişdir.  

1995-ci il 

Münaqişəyə son qoyulmasına dair sazişin hazırlanması ilə bağlı danışıqlar aparılmışdır.  

1996-cı il 

2-3dekabr - ATƏT-in Lissabon Sammiti. ATƏT-in sədri tərəfindən verilmiş bəyanat Ermənistan müstəsna 

olmaqla ATƏT-in üzvü olan bütün 53 dövlət tərəfindən dəstəklənmişdir. Bəyanat Ermənistan və Azərbaycan 

arasında münaqişənin tənzimlənməsinin 3 prinsipinə aiddir: 1) Ermənistan Respublikasının və Azərbaycan 

Respublikasının ərazi bütövlüyü; 2) Dağlıq Qarabağın hüquqi statusu Dağlıq Qarabağa Azərbaycanın tərkibində 

ən yüksək dərəcədə muxtariyyət verən öz müqəddəratını təyin etmək əsasında sazişlə müəyyən edilir; 3) Dağlıq 

Qarabağın və onun bütün əhalisinin təhlükəsizliyinə təminat verilir, o cümlədən tənzimləmənin şərtlərinə bütün 

tərəflərin riayət etməsinin təmin olunması barədə qarşılıqlı öhdəliklər götürülür.  

1997-ci il  

22 aprel - Avropa Şurasının Parlament Assambleyası Zaqafqaziyada münaqişələrə dair 1119 №-li qətnamə 

qəbul etmişdir. Qətnamədə göstərilir ki, regiondakı münaqişələrin tənzimlənməsi 1975-ci il Helsinki yekun 

aktında və 1990-cı il Paris xartiyasında müəyyən edilmiş prinsiplər əsasında həyata keçirilməlidir: Sərhədlərin 

toxunulmazlığı; münaqişənin əhatə etdiyi ərazilərdəki bütün insanlar üçün təhlükəsizliyə təminat, o cümlədən 

beynəlxalq sülhyaratma qüvvələrindən istifadə edilmiklə təminat verilməsi; Abxaziya və Dağlıq Qarabağ üçün 

geniş muxtariyyət statusu münaqişələrə cəlb edilmiş bütün tərəflər arasında danışıqlar yolu ilə müəyyən 

edilməlidir; Qaçqınların və məcburi köçkünlərin öz yerlərinə qayıtmaq hüququ və onların insan hüquqları 

baxımından reinteqrasiyası.  

1 iyun - Həmsədr münaqişənin tənzimlənməsi üçün "Kompleks plan" təqdim etmişdir. Bu təklifin əsas ideyası 

qarşıdurmanın iki əsas məsələsi barədə paralel danışıqlar aparılmasından ibarətdir: Silahlı qüvvələrin işğal 

edilmiş regionlardan çıxarılması və Dağlıq Qarabağın statusunun müəyyən edilməsi. Bu plandan imtina edən 

Ermənistandan fərqli olaraq Azərbaycan həmin planı bəzi qeyd-şərtlərlə qəbul etmişdir.  
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19 sentyabr - Həmsədr münaqişənin "addım-addın tənzimlənməsi" planını təqdim etmişdir. Bu plana əsasən 

münaqişənin aşağıdakı sxem üzrə iki mərhələdə tənzimlənməsi nəzərdə tutulurdu. Birinci mərhələdə işğalçı 

silahlı qüvvələr keçmiş DQMV ərazisində yerləşən altı rayondan (Laçın rayonu müstəsna olmaqla) çıxarılmalı, 

mülki əhali öz yerlərinə qaytarılmalı və komminikasiya əlaqaləri bərpa edilməli; İkinci mərhələdə Dağlıq 

Qarabağın statusu, eləcə də Laçının və Şuşanın statusu müəyyən edilməlidir.  

1998-ci il  

9 noyabr - ATƏN-ni həmsədri münaqişənin tənzimlənməsi üçün "ümumi dövlət" adlanan yeni plan təklif 

etimşdir. Azərbaycan tərəfi bu planın danışıqlar üçün əsas kimi qəbul edilməsindən imtina etmişdir, çünki həm 

plan beynəlxalq hüqüqün norma və prinsiplərinə, eləcə də milli qanunvericiliyə müvafiq deyildir. Azərbaycan 

münaqişənin addım-addım tənzimlənməsi planı barədə həmsədrin əvvəlki təklifi əsasında ATƏT-in Minsk 

Qrupu çərçivəsində danışıqları bərpa etməyə hazır olduğunu təsdiq etmişdir.  

1999-2002-ci illər  

Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri arasında birbaşa danışıqlar. Prezidentlər 20 dəfədən çox görüşmüşlər, 

hələlik heç bir nəticə əldə edilməmişdir.  

2002-ci il  

12 iyul - Avropa İttifaqının və Azərbaycanın qarşılıqlı əlaqələr komitəsinin yekun sənədində Avropa İttifaqının 

münaqişənin dinc yolla tənzimlənməsinin əsası kimi Azərbacynın ərazi bütövlüyünü dəstəklədiyini bir daha 

təsdiq etmişdir.  

2 avqust - Avropa İttifaqı Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ regionunda qondarma "Prezident 

seçkiləri" keçirilməsini pisləmişdir.  

2003-cü il  

11 dekabr - Genevrədə Azərbaycan Prezidenti cənab İ.Əliyev Ermənistan prezidenti ilə ilk dəfə görüşmüşdür.  

2004-cü il  

29 oktyabr - BMT Baş Assambleyası özünün Baş Kommitəsinin tövsiyyəsinə müvafiq hərəkət edərək cari 

gündəliyə "Azərbaycanın işğıl edilmiş ərazilərində vəziyyət adlı əlavə bənd daxil edilməsi haqqında qərar qəbul 

etmişdir. Bu qərarın lehinə 43 səs, əleyhinə bir səs (Ermənistan) verilmiş, 99 dövlət bitərəf qalmışdır".  

2005-ci il  

25 yanvar - Avropa Şurasının Parlament Assambleyası cənab D.Atkinsonun hesabatına müvafiq olaraq ATƏT-

in Minsk konfransının məşğul olduğu Dağlıq Qarabağ regionunda münaqişə barədə 1416 №li qətnamə qəbul 

etmişdir.  

25 fevral - ATƏT-in Minsk Qrupu tərəfindən Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərində təhqiqat barədə 

missiyanın hesabatı missiyanın rəhbəri xanım Emili Xaber tərəfindən imzalanmışdır.  

Xarici İşlər Nazirliyi 
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ERMƏNİ İNADI 
 

Selçuk MORGÖZ 

 

"Erməni məsələsi" - erməni millətinin həqiqi xeyirlərindən çox dünya kapitalistlərinin iqtisadi 

məqsədlərinə uyğun araşdırılası məsələ Kars Müqaviləsi sayəsində ən doğru həllini tapdı. Әsrlərdən bəri dost 

kimi yaşayan iki əməkçi xalqın  dostluq əlaqələri yenidən quruldu. 

 

Mustafa Kamal Atatürkün 01.03.1922-ci ildə 

 TBMM 3-cü toplanış ilində giriş sözündən 

 

Soyqırımı tanıma cəhdi özbaşına bir istək deyil, Qərbi Ermənistanı qurtarma cəhdinin bir növüdür. 

 

Hrant Maskaryan (daşnak lideri) 

 

Ermənilər "dədə-baba torpaqlarımız" deyə iddia etdikləri Van gölünün ətraf ərazilərində tarix boyu heç 

bir dövlət qura bilməmişlər. Bu bölgə böyük istila və köç yeridir. "Makedoniyalı İsgəndər İranı məğlub edərək 

ermənilərin yaşadığı bölgəni ələ keçirdi. İsgəndərin ölümündən sonra Partların əlinə keçən bölgədəki 

erməniləri hökmdar II Yezdivard (440-457) zorla atəşpərəst etmək istədi. Erməni  başçılarının bir çoxu bu 

təklifi qəbul etdilər". [1] 

Ermənilər Bizans dövründə də rahat yaşaya bilmədilər. "Bizanslılar erməniləri aradan qaldırmaq, heç 

olmasa, ortodoksal məzhəblərinə qatmaq (qaytarmaq) istəyirdilər. II Yustinyan ortodoksallığı qəbul etməyən 

erməniləri zorla Trakya və İstanbula sürgün etmişdi. Konstantinin Şərq səfərində isə ermənilərin İpək Yolundan 

əldə etdikləri iqtisadi imkanlar əllərindən alınmış və ermənilər imperatorluğun ayrı-ayrı yerlərinə sürgün olun-

muşdular. IX Konstantin 1045-ci ildə Anini zəbt etməklə Bağdad hakimiyyətinə son qoymuşdu, yepiskopluğu, 

monastrları və onların əmlakını talan etdirmişdi. Ortodoks "monopolist"lərin ermənilərə verdikləri əziyyət Səl-

cuqların idarəsini ermənilərin bir xilasedici qüvvə kimi görmələrinə səbəb olmuşdu". [2] 

Talandan sonra ermənilərin Konstantinə verdikləri cavab belə olmuşdu: "Sizə sədaqət andı içmək özümüzü 

ölümə və yox olmağa məruz qoymaq deməkdir. Bizi himayə edən, bugünkü sahiblərimiz olan müsəlmanların 

(türklərin) ixtiyarına verin". [3] 

 

XI yüzillikdə Anadoluya gələn Səlcuq türkləri erməniləri yüz illər davam edəcək bir səfalətdən qurtaran 

və qoruyan bir millət oldular. Türklərin və islamiyyətin geniş dünyadərkı sayəsində ermənilər öz dinlərində 

qaldılar, heç yaşadıqları bölgələri də tərk etmədilər. Əgər türklər  keçmişdə bu bölgəyə gələnlərin hər biri kimi 

onları yaşadıqları bölgələrdən qərbə tərəf sürgün etsəydilər, onda ermənilər Bizans və türklər arasında qalacaq-

dılar və bu dövlətlərin daimi təzyiqindən bir millət kimi yoxa çıxacaqdılar. Bu adi gerçəklik əslində ermənilərin 

türklərə can borcu olduğunu göstərir. 

Ancaq Səlcuqların idarəçiliyi altında rifah içində yaşayan, Osmanlı dönəmində də türklərdən rahat həyat 

sürən ermənilər Böyük Atatürkün ifadə etdiyi kimi, imperialistlərin sözlərinə aldanaraq can-qan borcu olduqları 

türk millətini ən çətin, ən pis zamanlarda, min illik bir bərabərliyi, dostluğu yox sayaraq, heç nə olmamış kimi 

arxadan vurmuşlar. 

 
MİN İLLİK YAXINLIĞI YOX SAYAN ERMƏNİ KOMİTƏLƏRİ 

 

İlk komitə 1897-ci ildə İsveçrədə qurulmuşdu. Təşkilatın istəyi Türkiyənin şərqində bir Ermənistan 

dövləti qurmaq olmuşdur. 

Anadoluda qurulan bir çox cəmiyyət əvvəllər yardım özəyi kimi qurulsa da, sonralar komitəçiliyə 

yönəlmişdilər. "Xeyirsevərlər cəmiyyəti" və "Fədakarlar cəmiyyəti" həmin təşkilatların öncülləri sayılırdı. 

1890-ci ildə İttifaq anlamına dayaqlanan Daşnaksütyun Komitəsi quruldu. Onların istəyi bütün cəmiyyətləri 

birləşdirmək və erməni quldur dəstələrinə hərtərəfli yardım göstərməkdən ibarət idi. Komitə "türkləri hər yerdə 

və hərtərəfli şərtlər altında vurmağı, geri çəkilən, sözündən dönən erməni xəfiyyələrini, xainləri öldürməyi və 

intiqam almağı əmr edirdi". [4] Bütün bu həqiqətlərə və gerçək qaynaqlarda olan faktlara baxanda, həqiqətən 

də, planlı bir soyqırıma məruz qalanların türk olduğunu görməmək üçün kor olmaq lazımdır. 

İngiltərənin Ərzurum konsullarından M.Graves ermeni komitələri haqqında "Nyu-York Herald" 

qəzetinin müxbiri Sidney Vitmana bunları söyləmişdir: "Erməni komitələri erməniləri üsyana təhrik 
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etməsəydilər, nə çarpışmalar olar, nə də bir erməni  ölərdi". [5] Tərəfsiz, kənar bir adam tərəfindən söylənən 

bu fikir erməni komitələrinin bütün hadisələrdə əli olduğunu açıqlayır. Sitatda istifadə olunan "çarpışmalar" 

sözü isə hadisələrin bir soyqırım deyil, qarşılıqlı çarpışmalar olduğunu üstüörtülü mənalandırır. 

Həmin məqalədə müxbir Vitman bir yəhudinin Trabzonda ona "əgər bu olayların biri Rusiyada 

edilsəydi, bir dənə də erməni sağ buraxılmazdı" dediyini də yazmışdı. 

 
BİRİNCİ  DÜNYA MÜHARİBƏSİNDƏ ERMƏNİLƏRİN VERDİKLƏRİ ZƏRƏRLƏR 

 

Görkəmli tarixçi Ahmet Refik xaraba halına düşən Ərzurumu gəzərkən bir türk zabiti ona 

yaxınlaşmış və belə demişdi: "Bu gördüyünüz vəziyyət şəhərin təmiz halıdır. Bütün küçələr qadın və uşaq 

ölüləriylə doluydu. Qadınların məhrəm yerləri kəsilmiş və divarlara taxılmış, bu teleqraf tellərindən uşaq 

başları asılmışdı. Qarınları yırtılmış yarıçılpaq qadın cəsədləri keçəcəyimiz yolun hər iki tərəfinə düzülmüşdü. 

Talesiz millətimizin bu halını görərək dəli halına düşmüşdük. Tarix belə bir vəhşilik qeyd etməmişdir". 

"Rus ordusu heç bir zaman Sivasa girə bilməmişdi. Ancaq Sivasın mərkəzində 180 min türk qətl 

edilmişdi". 

13 mart 1920-ci il tarixli "Temsp" qezetində Lord Curzon Lordlar Palatasında ermənilər haqqında 

belə söyləmişdi: "Mənə elə gəlir ki, siz erməniləri səkkiz yaşında, çox təmiz və günahsız bir qız uşağına 

bənzədirsiniz. Bundan çox yanılırsınız. Ermənilər, xüsusən son vəhşilikləriylə nə qədər əzazil bir millət 

olduqlarını bizə öz əməlləri ilə isbat etmişlər". [6] 

Uzaq Şərqdə yüz illərlə qırğınlar törətmiş, habelə Hindistanın hansısa şəhərində velosipedlə gəzən ingilis 

uşağına sataşıldığı üçün əhalini günlərlə sürünməyə məcbur etmiş bir millətin övladları da ermənilərin törətdik-

lərini görəndə heyrət içində qalmışdılar. Həqiqətən anasının qucağından körpəsini alaraq təndirdə bişirdikdən 

sonra ona zorla yedizdirməyə çalışmaq, görünür, ingilislərin də ürəyini dağlamış və gözlərini yaşartmışdı. 

Bu insanlığa sığmayan zülmlər törədilərkən Osmanlı dövləti böyük bir savaşın tam ortasındaydı. Dövlət 

şimal-şərqdə ruslarla, Çanaqqalada ingilis və fransızlarla həlledici döyüşlər aparırdı. 

Söz yox ki, istənilən qədər xarici düşməni olan Osmanlının vətənə xəyanət edənlərə qarşı ən qısa zamanda 

ciddi tədbir görməsi lazım idi. Bu dar macalda münasib sayılan insani tədbir köçürülmə (yerdəyişdirmə) oldu. 

 
SOYQIRIM İSTƏYİ ƏSASINDA QƏBUL EDİLMƏSİ İDDİA OLUNAN 

KÖÇÜRÜLMƏ QANUNU 

 

Maddə 1. Səfər zamanı ordu, kolordu və diviziya komandirləri, həmçinin onları əvəz edən şəxslər və 

müstəqil ərazi komandirləri kimsə hər hansı şəkildə hökumət tərəfindən verilmiş qərarlara, vətənin müdafiəsinə, 

mövcud sistemə və təhlükəsizlik işlərinə qarşı çıxaraq silahlı qiyama qalxarsa, elə həmin an hərbi qüvvələrlə 

susdurulacaqdır. Hərbi qüvvələr bütün təcavüz və müqaviməti kökündən kəsməyə cavabdeh və məcburdur. 

Həmin işlərdə onlara hər cür səlahiyyət verilir. 

Maddə 2. Ordu, müstəqil kolordu və diviziya komandirləri hərbi məsələlərə əsaslanaraq, casusluq və 

xainlik hiss etdikləri bölgə əhalisini tək-tək və  ya  toplu  halda  ölkənin  digər bölgələrinə köçürdərək 

məskunlaşdıra bilərlər. 

Maddə 3. Bu qanun elan edildiyi gündən qüvvədədir. 

Maddə 4. Bu qanunun yerinə yetirilməsinə Baş Komandanı əvəz edən şəxs və hərbi nazir nəzarət 

etməlidir. (27 may 1915-ci il) 

Qanunda da göstərildiyi kimi əvvəlcədən heç bir etnik qrup təyin edılməmişdir. Köçürülmə qanunu 

bu mənada Lord Curzonun ifadəsiylə desək: "səkkiz yaşında olan bir qız uşağından belə daha günahsız və 

təmizdir". Qanun hüquqi baxımdan incələnsə də haqlılığı qorunmaqdadır. Çünki Osmanlı dövlətinin o dövrdə 

düşdüyü pis vəziyyəti, bəlkə də, tarix heç bir zaman yazmamışdır. "1915-ci ildir. İngilis və fransız orduları 

Çanaqqaladadır: Köçürülmə qanununa görə ölkədə başıpozuqluq yaradanlar, xalqa zərər verənlər başqa 

yerlərə göndərilir və həmin günahkarların yaşadığı məhəllə və ya kənd camaatı köçürülür. 

Qərbdə Qalisiyada vuruşmalar davam edir. Güneydə İraqda ingilislərin hücumetmə (Qut-ül Amare-

Bəsrə) söhbəti var. Ordu Suriyada, Fələstin cəbhəsində (Sina-Süvyeş) döyüş vəziyyətində, Qafqaz cəbhəsində 

isə ruslar və ermənilərlə üzbəüz durmaqdadır. 3 yanvar 1915-ci il tarixdə ruslar Tutak və Ərdahanı işğal 

etmişlər". [8]   Osmanlıda yaşayan ermənilər isə belə bir vəziyyətdə ruslarla əlaqə qurmuşlar. Ordudan 

silahlarıyla qaçan  ermənilər  rus  birliklərinə  qatılır  və  ya  kişiləri müharibədə olan türk kəndlərində insanlığa 

sığmayan soyqırım (vəhşiliklər) edirdilər. 

Osmanlı dövləti isə belə zərər verən toplumu ölkənin daha etibarlı bölgəsinə köçürmək qərarındadır. 
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"Köçgünlərin göndərilmə, yerləşdirilmə və iaşə təminatı üçün 1915-ci ildə 25 milyon, 1916-cı ildə  isə 

230 milyon vəsait xərclənməsi barədə Osmanlı sənədlərində qeydlər mövcuddur". [9] Köçürülmə qanunu 

soyqırım istəyi əsasında qəbul edilmişdirsə, onda dövlətin o qədər pis vəziyyətdə olduğu vaxtda bütün bu 

xərclər və adı çəkilən sənəddə anladılan bir çox yardımlar nə məqsədlə edilə bilərdi? 

 
TƏLƏT  PAŞAYA AİD EDİLƏN TELEQRAFLAR VƏ GERÇƏKLİKLƏR 

İmperialist oyunlarına aldanmış Aram Andonyan adlı bir erməni 1920-ci ildə Londonda "Naim bəyin 

xatirələri, ermənilərin köçürülməsi və soyqırımı ilə bağlı rəsmi türk bəlgələri" adlı bir kitab nəşr etdirmişdir. Bu 

kitab daha sonra Parisdə "Erməni soyqrımı ilə bağlı rəsmi bəlgələr" və Bostonda "Böyük suç, son erməni 

soyqmmı və Tələt paşa, imzalı orijinallarıyla rəsmi teleqraflar" adı ilə çapdan çıxmışdır. 

Tələt paşa həmin dövrdə daxili işlər naziri olmuşdur. Haqqında söhbət açılan teleqraflar soyqırım 

günahkarı yaratmaq istəyilə hazırlanmış saxta bəlgələrdir. Şinası Orel və Surəyya Yucanın araşdırmalarına görə 

Naim bəy adlı bir şəxsin Hələb yerləşdirmə dairəsində çalışmadığı, bəlgələr yazıları kağızların Osmanlı 

dövlətinin yazı işlərində istifadə edilmiş kağız növündən olmadığı, orijinal nüsxələrin Baş nazirlik arxivində 

saxlanılan Daxili İşlər Nazirliyi bəlgələri arasında tapılmadığı, Hicri və Miladi tarixlərdə xəta edildiyi, osmanlı 

yazı qanunlarında səhvlərə yol verildiyi və digər kobud dəlillər aşkarlanmışdır. [10] Tələt paşa ilə bağlı 

bəlgələrin orijinallarının Mançester erməni bürosunda saxlanılması söylənilsə də sənədlər hələ də cəmiyyətə 

göstərilməmişdir. Osmanlı arxivləri isə onlarca millətin minlərlə tədqiqatçısının üzünə açılmışdır. Tədqiqata 

gələnlər hadisələrin baş verdiyi bölgələrə gedib şahidlərlə görüşmüşlər. Elm adamı olan tədqiqatçıların çoxu 

belə bir fikirdədir ki, "erməni soyqırımı" kimi iddia edilən məsələ əslində iki millətin vuruşması və planlı bir 

öldürmə barədə məsələ deyil. 

 
ERMƏNİ MƏSƏLƏSİ HAQQINDA RƏQƏMLƏRİN ƏSASSIZLIĞI VƏ ŞİŞİRTMƏLƏR 

 

O dövrdə olan ermənilərin sayı haqqında bir çox məlumatlar söylənməkdədir. "Bir milyon" deyənlər kimi 

həmin rəqəmi iki milyona çatdırmaq istəyənlər də var. Ancaq bu məsələdə ən etibarlı qaynaq, təbii ki, Osmanlı 

Statistik Baş Müdirliyindən alınan göstəricilərdir. Fəthi Franco adlı bir yəhudinin iyirmi il baş müdir olduğu bir 

idarədə 1893-cü ildə əhalinin siyahıya alınması zamanı ermənilərin sayı 1.001465 nəfər olmuşdur. Robert adlı 

bir amerikalının sözügedən idarədə baş müdir olduğu 1906-cı ildə erməni əhalisi sayına görə 1.120. 748 

nəfərdir. Mehmet Behiç bəyin müdir olduğu 1924-cü ildə isə ermənilərin sayı 1.221.850-ə çatır. Göründüyü 

kimi, bu saylar çox əsaslıdır və təxminən söylənilən bütün iftiraları üstələməkdədir. Ancaq iddialara görə 

türklərin 1.500.000 erməni öldürdüyü söylənilir. Əgər belə sayılarsa, o zaman yer üzündə bir nəfər də erməni 

tapılmamalıdır. Sayın şişirdildiyi baxımından bu hadisə çox gözəçarpan və təsiredicidir: amerikalı general 

Harbord erməni məsələsini tədqiq etmək üçün ayrıca heyətlə Şərqi Anadoluya göndərilmişdi. O, 

araşdırmalardan sonra Fransada görüşlər keçirir və görüşlər zamanı bir erməniyə "Qətliamı mənə 

anladarsınızımı?" sualını verir. 

Erməninin cavabı əslində məsələnin şişirtmədən ibarət olduğunu göstərən tarixi məqamdır: "Qətliamlar 

çox faciəliydi, o qədər faciəliydi ki, mən belə iki dəfə qətl edildim". [11] Bu o deməkdir ki, əslində heç ölməyən 

ermənilərin qeydiyyatda dəfələrlə qətl edildiyi göstərilmişdi. 

Prof. Dr.Yustin Mc Carty 14 sentyabr 2000-ci ildə Millətlərarası Əlaqələr Məclis Komitəsinə verdiyi 

məlumatda 1.500.000 deyil, 500 000 erməni öldüyünü və bununla yanaşı çoxu türk olmaqla 2.500.000 

müsəlmanın öldüyünü bildirmişdir. 

Kişiləri müharibəyə getmiş Şərqi Anadolu kəndlərində dinc yaşayan minlərlə, hətta milyonlarla günahsız 

və müdafiəsiz uşaq-qocaların erməni komitələri tərəfindən planlı olaraq qətl edilməsi, bəlkə de, dünyanın en 

namuslu qadınlarının tarixdə görünməmiş bir vəhşətə qurban verilməsi soyqırım sayılmır, vuruşmalarda və 

günahlarına görə köçürülmə zamanı ölən 500 000 ermeniyə "soyqrım" təşkil olunur. Hansı mentiqlə? 
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7.  Ermeni İddiaları və Gerçekler, Dr.Hüsamettin YILDIRIM 

8.  Büyük Osmanlı Tarihi, Enver Ziya KARAL 

9.  Ermeni İddiaları və Gerçekler, Dr.Hüsamettin YILDIRIM 

10.  Ennenilerce Talat Paşaya Atfedilen Telqrafların Gerçek Yüzü, Türk Tarih Kurumu Yaymı, Ankara, 
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11.  General Harbourdun Anadolu Gezisi ve Raporu, Dr.Seçil AKGÜN 

 

Türkcədən çevirəni: Vüqar MUSTAFAYEV 

 

P.S, Tarixi faktların üzə çıxarılması ayrı-ayrı insanların əməyi sayəsində xalqın iradə və əzmini ortaya 

qoyur. Bu gün 1915-ci lidə Anadoluda daşnakların vəhşicəsinə, insanlığa sığmayan hərəkətləri nəticəsində 

öldürülən günahsız insanlara Bakıda, Şamaxıda, Gəncə və Qubada qətl edilən həmvətənlərimizi də əlavə etsək, 

həqiqətin kimin tərəfində olduğunu demək asanlaşar. 1915-ci ildə İngiltərənin   Trabzon konsulu Biolotti 

ermənilərin yaratdığı qırğınlardan sonra "savaş içində türklərin idarəsi altında bundan daha xoşbəxt idim" 

deyən ermənilərin daha çox olduğunu söyləmişdi. Əslən erməni olan Hələb millət vəkili Manuk Əfəndi isə 

türklərə qarşı törədilən bu vəhşiliklərə cavab kimi demişdi ki,"dünyanın hər tərəfinə hər dildə elan olunsun! 

Dünya inansın ki, ermənilər beş yüz ildən bəridir ki, Osmanlı dövlətinin adil idarə-sində mütləq şəkildə xoşbəxt 

yaşamışlar". "Çizgi ötesi" jurnahnın 2005-ci ildə çıxan 10-cu sayından Azərbaycan türkcəsinə çevirdiyimiz bu 

sənədli məqalədə "qonşularımızın" iç üzü və riyakarlıqları özünü yaxşı büruzə verməkdədir. Bu məlumatları 

dünyanın hansı ölkəsində yaşamasından asılı olmayaraq özünü türk sayan hər bir kəs bilməli və yaymalıdır. 

Həqiqətləri olduğu kimi söyləmək lazımdır ki, erməni millətçiliyinin iç üzünü hamı bilsin, bu xalqın nə qədər 

şərəfsiz, yalançı, oğru olduğunu dərk etsin. Tarixi həqiqətləri olduğu kimi söyləmək və yaddaşlara həkk etmək 

üçün damarında azərbaycanlı qanı axan hər vətən övladı var qüvvəsi ilə çalışmalı, antiazərbaycan, antitürk 

təbliğatı aparan ermənipərəst qüvvələrə qarşı davamlı mübarizəyə qoşulmalıdır. 

 

“Hərbi bilik”, 2006.-№ 2.-s.106-112 
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Halacoğlu yeni tarixi faktlar ortaya çıxarıb 
 

Osmanlı dövlətinin teleqraf müdirinin erməni olması, erməni terror dəstələrinin İtaliyadan 

alınan silahları gizlincə Anadoluya gətirməsi, Yunanıstanın Suriyadakı erməni dəstələrinə silah 

göndərməsi haqqında sənədlər aşkarlanıb 

Kadir Arıçı: “Ermənidən üzr istəyək” deyən adam ya qafildir, ya tarixi bilmir, ya da xaindir” 

Bu günlərdə Türkiyə Qazi Universiteti İqtisadiyyat və İdarəetmə Elmləri fakültəsinin İctimai 

İdarəetmə Araşdırma Cəmiyyəti və İşlətmə Araşdırma Cəmiyyətləri birgə “Ermənipərəst təbliğata cavab” adlı 

seminar təşkil edib. “100 İl Mədəniyyət Mərkəzi”ndə keçirilən tədbirdə Qazi Universiteti İqtisadiyyat və 

İdarəetmə elmlər fakültəsinin dekanı, professor, doktor Kadir Arıçı çıxış edərək dünyada türk insanını “gündəlik 

yaşamağa alışdırma” layihəsinin olduğu iddiasında bulunub. 

Bunun beynəlxalq layihə olduğunu deyən Arıçı bunun arxasında “Türkiyəni bölgəsəl lider olmaqdan 

çıxarma”, “Açıq bazar halına gətirmə” niyyətlərinin və “Tarixi səlibçi düşüncəsi”nin olduğunu vurğulayıb. 

Türkiyədə 1920-ci il şərtlərinin yenidən yaradılmağa başladıldığını söyləyən dekan hazırda Amerika və Avropa 

tərəfdarlarının istehsal olunmağa başladıldığını açıqlayıb: “Türk insanının insanlığa qarşı verə bilməyəcəyi heç 

bir hesab yoxdur. Tarixi mütəxəssislər araşdırmalı, ortaya çıxarmalıdırlar. Türklər Anadoluda irqçilik həyata 

keçirmiş olsaydılar, indi bu torpaqlarda başqa irqlərdən, millətlərdən bir nəfər də olsa, yaşaya bilərdi? Bu 

ermənipərəst təbliğatı aparanlar erməninin dostu deyil. Bu təbliğat başqa yerlərdə layihələndirilir. Bizim 

üzüntümüz isə Türkiyədəki qafil, cahil şəxslərlə bağlıdır. Çnki “ermənidən üzr istəyək” deyən adam ya qafildir, 

ya tarixi bilmir, ya da xaindir”. 

Türkiyə Tarix Qurumunun keçmiş rəhbəri, professor, doktor Yusif Halacoğlu ölkəsində bir ziyalı 

problemi və dünya dövlətlərinin maraqları baxımından isə “türk problemi” olduğunu bildirib. Yusif Halacoğlu 

erməni məsələsilə bağlı geniş araşdırma həyata keçirilməsini, bu məsələ ilə bağlı ictimaiyyətin 

məlumatlandırılmasını və siyasətçilərin də məsələyə çözüm gətirməsinin vacibliyinə toxunub. Professor 

ömürləri boyu Osmanlı arxivlərinə daxil olmayan, araşdırma aparmayan, Osmanlı dili haqqında bilməyən 

insanların indi “üzr istəyirəm” kampaniyasına başlatdıqlarını deyib. O, seminarda ABŞ və Avropadakı 

arxivlərdən topladığı materiallar əsasında “Erməni probleminin gerçəkləri nədir?” adlı məruzəylə çıxış edib. 

Halacoğlu 1915-ci ildə Osmanlı dövlətinin teleqraf müdirinin erməni olduğunu, erməni terror dəstələrinin 

İtaliyadan alınan silahları gizlincə Anadoluya gətirməsi, Yunanıstanın Suriyadakı erməni dəstələrinə silah 

göndərməsi haqqında sənədlərin olduğunu təsdiqləyən slaydları iştirakçılara göstərib. Osmanlı dövlətini 

erməniləri sürgün etməyə məcbur edən onların xəyanətkarlığı, erməni terror dəstələrinin türklərə qarşı 

törətdikləri qətliamlar, soyqırım hadisələri idi. Rusiyanın hücumu ərəfəsində erməni xəyənətkarlığıyla üzləşən 

Osmanlı özünün erməni vətəndaşlarını təhlükəsizlik məqsədiylə ölkənin bir vilayətindən digər tərəfinə 

köçürməyə məcbur qalıb. 

Osmanlı dövlətinin hətta tehcir (sürgün) zamanı vilayətlərə nağd pul göndərdiyini deyən Yusif 

Halacoğlu “Allah eşqinə, yox etmək istədiyiniz bir millətə niyə pul verirsiniz ki?” - söyləyib. Ermənilərin 

“Deyrizara (çölə) sürüldük” dedikləri 1915-ci ilə aid fotoşəkli göstərən Halacoğlu həmin yerin Fərat çayı sahili 

olduğunu bildirib. O, ermənilərin “Daxiliyyə naziri Tələt” imzalı saxta sənədlər hazırladıqlarını, guya bununla 

qondarma soyqırımı sübuta yetirdiklərini deyən tarixçi Osmanlı dövlətinin naziri Tələt Paşanın belə şəkildə 

imza atmadığını, yalnız “Nazir Tələt” imzasıyla sənədləri təsdiqlədiyini bildirib. Bundan başqa, Halacoğu 

Osmanlı dövlətinin rəsmi sənədlərinin ən yuxarı hissəsində “lillah” anlamı verən bir işarənin əks olunduğunu, 

amma ermənilərin istinad etdiyi saxta sənədlərdə bunun yer almadığını açıqlayıb. Sürgün zamanı bəzi qrupların 

ermənilərə hücum etdiyinə görə Osmanlı dövlətinin 1673 nəfəri “Divani-Hərbə” göndərdiyini söyləyən alim 

hətta bəzilərinin 1915-ci ildə mühakimə olunduqlarını, bəzilərinin edam, bəzilərinin isə həbslə 

cəzalandırıldıqlarını deyib: “Beynəlxalq sənədlərə görə, bir dövlət günahkarları hadisə baş verən tarixdə 

cəzalandırmışsa, həmin hadisəyə heç bir şəkildə soyqırım deyə bilməzsiniz”. Qarsın Dərəcik kəndində 476 

nəfərin samanlıqda yandırılaraq qətlə yetirildiyini, erməni və rusların 1915-ci ilin 15 mayında Vanda qətliam 

həyata keçirdiklərini, 80 min nəfəri öldürdüklərini açıqlayan Halacoğlu qadınların namuslarını qorumaq üçün 

özlərini Van gölünə atıb intihar etdiklərini bildirib: “Bəs bizim ziyalılar bundan xəbərdar deyilmi? Xəbərdar 

deyilsə, ziyalı deyil. Yox xəbərdarlarsa və yenə belə bir ermənipərəst kampaniya aparırlarsa, yenə də ziyalı 

deyillər. Yəni hər yöndə ziyalı deyillər. Hər kəsin Türkiyə Cümhuriyyətini ayaqda tutma məsuliyyəti vardır”. 

Keçmiş nazirlərdən Həsən Cəlal Gözəl də Osmanlı dövlətindən öncə də erməni və türklərin Anadolu 

coğrafiyasında birlikdə yaşadıqlarını anladıb. Selcuqlu dövlətinin erməniləri Bizansın soyqırımından, 

hücumundan qoruduğunu xatırladan keçmiş nazir qeyri müsəlmanların arasında ermənilərin türklərlə birgə 

yaşayan ən hüzurlu topluluqlardan olduğunu söyləyib. Həsən Cəlal Gözəl XIX əsrdə orta təhsil səviyyəsində 
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Türkiyədə 2 minə yaxın, türk məktəblərinin sayının isə 64 olduğunu xatırladıb. Hazırda Türkiyədə 70 min 

Ermənistan vətəndaşının yaşadığını və onlara qarşı heç bir ayrı-seçkilik yapılmadığını deyən Həsən Cəlal Gözəl 

vurğulayıb: “Başımıza gələn o qədər faciələrə baxmayaraq ermənilərə kinli münasibət bəsləməmişik. Osmanlı 

dövlətində heç bir zaman irq əsasına dayanan millətçilik anlayışı olmamışdır”. Başbakanlıq müstəşarı olduğu 

zaman 1915-ci il Osmanlı arxivlərini açdığını, amma bu arxivlərin ciddi şəkildə öyrənilməsinə baxmayaraq 

ermənilərin iddia etdiyi “soyqırım” əsasının olmamasının üzə çıxarıldığını bildirib. 

Qəzetçi-yazar Nihat Gənc isə erməni probleminin tarixi deyil, psixoloji savaş olduğunu söyləyib. 

Anadolu torpaqlarına İngiltərə, Yunanıstan kimi bir çox dövlətlərin işğal məqsədiylə gəlib-getdiyini söyləyən 

Nihat Gənc deyib: “Bəziləri bu torpaqları vurdu, dərsini aldı getdi. Bunun acısı yüz ildə çıxmaz. Heç biri 

burdakı birliyi, düzəni poza bilmədilər”. O, ermənipərəst “üzr diləyirəm” kampaniyasına imza atan və özlərinə 

ziyalı deyənlərin Şimali Kipr, Şimali İraq və Türkiyənin Avropa Birliyinə üzvlüyü prosesində də eyni addımları 

atdıqlarını xatırlatdı. Nihat Gəncin fikrincə, bu ziyalılar heç bir əsərə sahib deyillər, ona görə də özlərini 

günahkar bildiklərindən belə davranırlar. Nihat Gənc öz ailəsinin də Azərbaycandan qaçqın düşdüklərini, 

ermənilərin qətliamı ilə üzləşdiklərini, nəticədə köç etdiklərini deyib. Ermənilərin Azərbaycanın Laçın rayonunu 

işğal edən zaman anadan olan oğluna Laçın adı qoyduğunu söyləyib. O, ermənilərin törətdiyi Xocalı qətliamının 

unutdurulduğu kimi türklərin başlarına gələn bir çox faciələrin unutdurulduğunu söyləyib. 

Nigde Universitetinin nümayəndəsi, professor, doktor Ozcan Yeniçəri bir nəfərin öz sahəsində 

mütəxəssis olub, başqa sahələrdə mütəxəssis olmamasına “informatik cəhalət” deyildiyini açıqlayıb. 

Ermənipərəst imza kampaniyasına qoşulanların da “informatik cəhalət” içində olduqlarını söyləyib. 

İmperializmin etmənilərlə türklərin arasını vurduğunu Ozcan Yeniçəri “Bu millətin borcu yoxdur, kimsə bu 

millətdən olmayan alacağını almağa çalışmasın”-deyib. Üzünü salondakı gənclərə tutan professor məsələ ilə 

bağlı sualları cavablanırmaq məsuliyyəti daşıdıqlarını söyləyib. 

Həsən Cəlal Gözəl bir tələbənin “Hrant Dink davasının çözülməməsinə bir maneə olub-olmaması” 

haqqında sualı cavablandırarkən “erməni jurnalistinin öldürülməsinin Türkiyəyə faydadan çox zərər gətirdiyini” 

bildirib. Eyni zamanda bu olayın arxasında erməni diasporunun durmasına işərə vurub. Suaaları cavablandıran 

Yusif Halacoğlu deyib ki, birlik və bərabərlik olduğu təqdirdə Türkiyə ən zəngin, ən güclü dövlət olacaq, amma 

bəziləri bu birlik və bərabərliyi pozmağa çalışır. “Təhdid alırsınızmı”-sualına cavabında isə Halacoğlu 

“Dəmirdən qorxsam, qatara minmərəm. Fələstini, Yəməni düşünün. Əsrlər boyu, o cümlədən, XX əsrdə 

millətimiz, dövlətimiz naminə milli mücadiləyə qoşulan insanlarımız qorxsaydılar, Türkiyə bu gün müstəqil 

olmazdı”-deyib. 

 

Göytürk 

“Xalq Cəbhəsi”. -2008.- 31 dekabr-5 yanvar.-№239.-S.4. 
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Qarabağın qara günlərinin başlandığı tarix 
 

1805-ci il mayın 14-də Rusiya imperiyası Qarabağ xanlığının müstəqilliyinə son qoydu 

 

1805-ci ilin mayında, eləcə də ondan əvvəl Azərbaycanın tarixi taleyində baş verən hadisələr faciəvi 

“Gülüstan” müqaviləsinə gətirib çıxartdı. Nəticədə 1813-cü il oktyabrın 12-də Qarabağın Gülüstan kəndində 

Azərbaycanın tarixi torpaqları Rusiya və İran arasında bölüşdürüldü. Bu tarix Azərbaycan Türklərinin taleyində 

ən kədərli günlərdən biridir. Fəlakətli tarixə gəlib çıxıncaya qədər çoxlu itkilərimiz oldu. Heç bir fəlakət birdən-

birə yaranmır. Tarixçi-alim Vaqif Abışov deyir: “Həmişə olduğu kimi o dövrdə də dünyada vəziyyət hədsiz 

gərgin idi. Azərbaycanı bu faciəyə gətirib çıxaran ən başlıca səbəblərdən biri Azərbaycanın vahid dövlətinin 

olmaması idi”. 

Vaqif Abışov Türkmənçay müqaviləsinə qədər olan dövrün ictimai-siyasi vəziyyətini belə xarakterizə 

edir: “O dövrdə Azərbaycanda mövcud olan xanlıqlar 3 qismə bölünmüşdü. Bunların bir qismi İrana meyl 

edirdi, bir qismi Rusiyaya sığınmağı əhəmiyyətli sayırdı, qalanları isə Osmanlı imperiyasının himayəsini qəbul 

edirdi. Bu xanlıqların içərisində elə bir güclü siyasətçi yox idi ki, Azərbaycanı vahid bir hakimiyyətdə birləşdirə 

bilsin. 19-cu yüzilin əvvəllərində Azərbaycan xanlıqlarının Rusiya tərəfindən işğalına başlanıldı. 1804-cü ilin 

yanvarında Gəncə xanlığı işğal olundu, orada xanlıq sistemi ləğv edildi. Bundan sonra bir çox xanlıqlar 

Rusiyaya meyl etməyə başladılar, çünki artıq qorxu prinsipi yaranmışdı. Qorxu həm də Qacarlar sarıdan idi. 

Gəncə xanlığı işğal olunandan sonra Qarabağ, Şəki və Şamaxı xanlıqları Rusiyanın himayəsinə keçmək 

haqqında razılığa gəlirlər. Azərbaycanın şimal xanlıqları birləşə bilmədilər. Rusiya bu vəziyyətdən məharətlə 

istifadə etdi, 1-ci Pyotrun vəsiyyətinə uyğun olaraq Azərbaycan xanlıqlarını işğala girişdi. Azərbaycan 

xanlıqları öz daxili idarəetmələrini qoruyub saxlamaq istəyirdilər, xaricdən isə Rusiyanın himayəsini qəbul 

edirdilər. 1805-ci il mayın 14-də Qarabağ xanı İbrahimxəlilxan Rusiya ilə Qarabağ xanlığı arasında bağlanan 

“Kürəkçay” müqaviləsinə əsasən xarici siyasətdən məhrum oldu, daxildə isə xanlığın idarəetməsini qoruyub 

saxlamış oldu. Habelə ərazisində rus qoşunlarını saxlamağı öhdəsinə götürdü. Səlim xan İbrahimxəlil xanın 

qohumu idi. Mayın 21-də Şəki xanlığı da Rusiyanın təəbəliyini qəbul etdi. Şirvan xanı Mustafa xan ruslara qarşı 

bir az müqavimət göstərdi, ancaq o da Rusiya imperiyasından az sonra bərk ehtiyatlandığından 1805-ci il 

dekabrın 27-də Rusiyanın himayəsini qəbul etdi, “Kürəkçay” müqaviləsinə qoşulduğunu bəyan etdi, öz 

ərazisində rus qoşunlarını saxlamağa razı oldu. Bu xanlıqlar habelə hər il Rusiya xəzinəsinə rus manatıyla 8 min 

çervo xərac verməli idilər. Xanların hər birinə çar general-rütbəsi verilir, onlara dövlət büdcəsindən əməkhaqqı 

kəsilirdi”. 

Azərbaycan yuxarıda adları sadalanan ölkələrin faktiki döyüş, siyasi mübarizə, hərbi münaqişə 

meydanına çevrilmişdi. Azərbaycanın tarixi taleyində hədsiz gərgin, təhlükəli bir vəziyyət yaranmışdı. Fəlakətli 

vəziyyətdən artıq qaçmaq mümkün deyildi: “Təbiidir ki, heç bir dövlət o birinə qətiyyən güzəştə getmək 

istəmirdi. Bu məqamlarda Azərbaycan xanlıqları artıq vəziyyətdən salamat çıxmaq haqqında da düşünməyə 

başladılar. Amma bəziləri üçün bu, fəlakətlə nəticələndi. Məsələn, Qarabağ xanı İbrahimxəlil xan ruslar 

tərəfindən qətlə yetirildi. Bu mənada Türkmənçay fəlakətinə qədər olan mərhələdə Azərbaycan xanlıqlarının 

daxili vəziyyəti son dərəcə gərgin idi. İqtisadiyyat dağılmışdı, xanlıqların həyat tərzi, daxili qaydaları da istər-

istəməz dağınıq bir vəziyyətdə idi. Məhz həmin dövrün siyasi ab-havası, başlıcası isə xalqın müqavimət ruhuna 

yetkin səviyyədə kökləndirilməməsi böyük mənada mübarizəni mümkünsüz etdi. Azərbaycan ayrı-ayrı 

xanlıqlara parçalanmışdı, daim xanlıqlar arasında müharibələr gedirdi. Hər bir xanlıq özünü tamamilə müstəqil 

hesab edirdi. Müqavilədən əvvəl ayrı-ayrı Azərbaycan xanları, konkret olaraq Quba xanı Fətəli xan, Şəki xanı 

Çələbi xan, Urmiyalı Fətəli xan Əfşar, Qarabağ xanı Pənahəli xan ayrı-ayrılıqda Azərbaycanı birləşdirmək üçün 

xeyli cəhd etmişdilər. Lakin təəssüf ki, onlar biri-birlərinə mane olublar. Məsələn, Pənahəli xana məqsədini 

reallaşdırmaqda Güney Azərbaycanda Məhəmməd Həsən xan Qacar, Kərim xan Zənd, eləcə də Şəki xanı Çələbi 

xan mane olurdu. Hacı Çələbinin Azərbaycanı birləşdirmək istəyinə Pənahəli xan, Gəncə xanlığı, Quba xanlığı 

mane olublar. Çox təəssüf ki, Azərbaycanın birliyi daxili və xarici səbəblərdən reallaşmadı”. 

Təəssüf ki, tarixin çox dönəmlərində türklər arasında birlik olmayıb. Babək dövründə, eləcə də sonrakı 

yüzillərdə, xüsusən Səfəvilər dövründə azərbaycanlıların biri-birinə yadlığının acı nəticələrini görmək 

mümkündür: “Həmin dövrdə Rusiya nəzərə çarpacaq üstünlüyə malik idi. Onun Cənubi Qafqazda erməni kimi 

güclü bir dayağı vardı. Ermənilər daim təxribatla məşğul olur, rus hərbi hissələrində xidmət edir, bir sözlə, 

Rusiya imperiyasının Cənubi Qafqazda qələbələr qazanması üçün əllərindən gələni edirdilər. Azərbaycanın 

parçalanması 1722-ci ildən Birinci Pyotrun vaxtından üzü bəri başlamışdı. Qarabağ, Şəki, Şamaxı rəsmi şəkildə 

dinc yolla Rusiyaya birləşdirildi, onlar faktiki olaraq Rusiyanın himayəsini qəbul etdilər, yəni daxildə müstəqil, 

xarici siyasətdə isə Rusiyadan asılı oldular. Mahiyyətcə belə bir tarixi fəlakət Gülüstan müqaviləsi zamanı 
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reallaşdı. Birinci mərhələdə Azərbaycanın Naxçıvan və İrəvan xanlıqları İranın nəzarətində qalmaq şərtilə, qalan 

ərazilər Rusiyanın tabeliyinə keçdi. 1813-cü ildən sonra bu tarixi fəlakətə qarşı demək olar, müqavimət olmadı. 

Əslində müqavimət bu dövrədək olmuşdu. Məsələn, Bakı xanlığı Rusiyaya tabe olmadı. Qafqazda rus 

qoşunlarının baş komandanı Sisianovun başı Bakı xanı Hüseynqulu xanın qohumu İbrahim xan tərəfindən 

kəsildi. Qarabağ xanı İbrahimxəlil xan ailəsi ilə birlikdə məhv edildi. Gəncə xanı Cavad xanın rus qoşunlarına 

qarşı uzunmüddətli müqaviməti tarixi hadisəyə çevrilib. 1813-cü ilin 12 oktyabrında imzalanmış Gülüstan 

müqaviləsindən sonra burada ciddi narazılıq müşahidə edilməməsinin səbəbi o idi ki, artıq əhalinin inadı 

qırılmışdı”. 

Xanlıqlara verilən imtiyazlar 1805-ci ildən 1826-cı ilə kimi davam etdi. Bu dönəmən sonra yuxarıda 

sadalanan güzəştlər də ləğv edildi: “Şəkidə 1819-cu ildə, Şamaxıda 1820-ci ildə, Qarabağda 1822-ci ildə, 

Lənkəranda 1826-cı ildə xanlıq sistemi ləğv edildi, komendant idarəetmə sistemi yaradıldı. 

“Qarabağnamə”lərin mahiyyəti isə “Yaşasın Rusiya” deməkdir. 

Vaqif Abışov deyir: “Əhməd bə Cavanşir, Mirzə Adıgözəlbəy və başqaları Rusiyaya xidmət ediblər. 

Təbiidir ki, onlar Rusiya əleyhinə yaza bilməzdilər. Həmin “Qarabağnamə”lərdə xanlığın tarixi, daxili idarə 

sistemi, təsərrüfat həyatı, habelə Qacarlarla münasibətlərin öyrənilməsi sarıdan maraqlıdır”. 

Professor Tofiq Vəliyevin “Qarabağnamə”lərlə bağlı fikirləri də maraqlıdır: “”Qarabağnamə”ləri 19-

cu yüzildə Mir Mehdi Xəzani, Mirzə Camal, Mirzə Adıgözəl bəy və başqaları yazıb. “Qarbağnamə”lərdə rus 

meylliliyinin olması təbii idi. Məsələn, Mirzə Adıgözəl bəy rus ordusunun kapitanı idi. İstefaya çıxandan sonra 

“Qarabağnamə”ni yazmağa başlayıb. Çar Rusiyasından yüksək rütbəli bir şəxs kimi istefaya çıxıb təqaüd alan 

bir adam əsil Qarabağ tarixini yaza bilərdimi? Bu səbəbdən də onun əsərlərində çox böyük qüsurlar var. Amma 

xidmətləri də var: 1826-1828-ci illərdə Rusiya-İran (əslində bu, Rusiya-Azərbaycan müharibəsi idi) müharibəsi 

zamanı Nizaminin məqbərəsini dağıtmışdılar. 1847-ci ildə Mirzə Adıgözəl bəy o məqbərəni öz hesabına bərpa 

etdirib”. 

Elçin Qaliboğlu  

 

“Xalq Cəbhəsi”. - 2009. - 14 may. - № 82. - S. 14. 
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Xankəndi – Azərbaycanın mirvari şəhəri 

 
Tanınmış Azərbaycan şəhəri Xankəndi bölgəmizin gənc şəhərlərindən sayılır. 5 minillik tarixi olan 

Naxçıvan, 3 minillik tarixi olan Gəncə, 2 minillik tarixləri olan Bakı, Bərdə ilə müqayisədə Xankəndinin 250 

illik tarixi əlbəttə çox az hesab edilir.  

Arxiv sənədlərinə görə şəhər XVIII əsrin axırlarında o dövrdə müstəqil Azərbaycan dövlətlərindən biri 

olan Qarabağ xanlıqlarının başçılarının – xanların istirahəti üçün yaşayış məskəni kimi salınır. Xanların 

fəaliyyətinə maksimum şərait yaradılması üçün məskən xanlığın paytaxtı Pənahabadın (indiki Şuşanın) 10 

kilometrliyində, nisbətən dağ ətəyində salınır. Bu zaman onun xanlığın digər vacib şəhər və kəndlərinə, 

Ağdama, Xocalıya, Malıbəyliyə, Kərkicahana və digərlərinə yaxın olması da əsas götürülüb. Belə ki, yeni 

yaşayış məntəqəsi kimi digər yaşayış məntəqələrində də ancaq yerli əhali, azərbaycanlılar yaşayırdı.  

İlk illər yeni yaşayış məskənində ancaq xan ailəsi və onun yaxınları yaşadığından el arasında “Xanın 

kəndi” kimi tanınır. Qısa bir müddətdən sonra qəsəbə Xankəndi adını alır.  

Qeyd edilməlidir ki, Azərbaycanın İsmayıllı rayonunun ərazisində də Xankəndi adlanan yaşayış 

məntəqəsi var. Araşdırmalar onun da o regionun xanları tərəfindən salındığını sübut edir. Digər tərəfdən 

ölkəmizin 19 rayon ərazisində Xan adı ilə başlayan 26 yaşayış məntəqəsi vardır. (Xanabaq, Xanbulaq, 

Xankeçən, Xanagah və s.) Elə Xankəndinin yerləşdiyi Əskəran rayonu inzibati dairəsinə Xan adı ilə başlayan 2 

kənd – Xanadrax və Xansk daxildir. Həmin inzibati dairəyə daxil olan 53 kəndin 39 min adı isə təmiz 

Azərbaycan adıdır. Xan adlı iki kənd də – Xanlıqpəyə və Xanalı Qarabağ xanlığının mərkəzi olan Şuşa 

rayonunun inzibati ərazisində yerləşir.  

Qarabağ xanlığını zorən Rusiya imperiyasına birləşdirən 1813-cü il Gülüstan müqaviləsinə qədər 

Xankəndi ancaq xan ailəsinin və ona yaxın azsaylı əyanların yaşadığı kiçik yaşayış məskəni kimi formalaşmışdı. 

Rusiyanın Qarabağı işğal etməsi bütün bölgələrə olduğu kimi, Xankəndinin də taleyinə ciddi təsir edir. Əvvəlki 

həyat tərzi dağıdılır, Azərbaycan cəmiyyəti üçün ənənəvi olan sülalələr bölgüsü qadağan edilir, hər şey 

imperiyanın maraqlarına tabe etdirilir.  

Eyni zamanda keçmiş xanlıq ərazisində tez-tez baş verən üsyanların qarşısını almaq üçün bütün ərazi 

boyu hərbi hissələr yerləşdirilməyə başlayır. Onların biri də Xankəndində yerləşdirilir.  

Yer hərbi hissə üçün çox əlverişli idi. Bir tərəfdən çara tabe olmaq istəməyən Şuşanı və ətrafdakı xeyli 

Azərbaycan məskənlərini nəzarətdə saxlamaq mümkün idi. Digər tərəfdən, Xankəndiyə İrandan köçürülən və 

rus hərbi bazalarında onlara qulluq edəcək erməni ailələrini yerləşdirmək planı var idi.  

Çar çinovniklərinə digər bölgələrdə olmasa da, Xankəndində etnik proporsiyanı müəyyən qədər pozmaq 

mümkün oldu. 1813-ci ildə Xankəndində heç bir erməni və rus ailəsi yaşamasa da, artıq 1847-ci ildə orada 80 

erməni, 52 rus ailəsinin yaşadığı ev və erməni kilsəsi var idi.  

Rusiya işğalından dərhal sonra orada çar ordusunun Qafqaz süvari diviziyasının qərargahı və 

kazarmaları yerləşdirildi. Ermənilər və rus zabitləri yaşayış məskənini “ştab” adlandırsalar da, 1847-ci il çar 

Rusiya xəritələrinə qəsəbə rəsmi şəkildə Xankəndi adı ilə düşür.  

Çar işğalından sonra böyüyən Xankəndi şəhərinə bir qayda olaraq İrandan köçürülən ermənilər 

yerləşdirilir, etibar doğurduqlarına görə çar ordusunun hərbi hissələrində və dövlət idarələrində işlə təmin 

edilirdilər. 1900-cü ildə Xankəndində artıq 3 min əhali yaşayır, hətta ikisinifli məktəb də fəaliyyət göstərirdi. 

Şəhərdə 1-ci Sujeno-Vladiqafqaz Tersk kazak qoşun postu yerləşdirilir. 

Məqsədli yeridilən etnik siyasət nəticəsində ötən əsrin əvvəllərində Xankəndində erməni və rus 

əhalisinin sayı xeyli artır. Ancaq bununla belə şəhərdə xeyli sayda xan nəslinin nümayəndələri, azərbaycanlı 

ziyalılar, musiqiçilər və sənətkarlar yaşayırdılar. Məqsədli təcrid siyasətinə baxmayaraq onlar Xankəndində 

ciddi söz sahibi idilər və hakimiyyət onlarla hesablaşmalı olurdular.  

1917-ci ildə Rusiya imperiyasında baş verən Oktyabr inqilabından sonra Cənubi Qafqazda cərəyan edən 

mürəkkəb proseslər Xankəndindən də yan ötmədi . XIX əsrdə tarixi Azərbaycan dövləti olan İrəvan xanlığı 

torpaqlarına yerləşdirilmiş İran erməniləri orada Ermənistan dövləti elan etdilər. Bununla kifayətlənməyən 

erməni millətçiləri Azərbaycanın Naxçıvan, Zəngəzur, Dağlıq Qarabağ, ümumilikdə bütün Azərbaycan 

torpaqlarına iddia etməyə başladılar. Bunun üçün erməni hərbi birləşmələri həmin bölgələrdəki azərbaycanlılar 

yaşayan şəhər və kəndlərə hücum edir, dinc insanları qətliam edirdilər. Bakı, Şamaxı, Quba, Göyçay, Göyçə, 

Zəngəzur qırğınlarına aid arxiv sənədləri indi də durur.  

Həmin dövrdə qanlı qarşıdurmalar eyni zamanda Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsində, o cümlədən 

Xankəndində də baş verirdi. Erməni millətçiləri vaxtilə qulluq etdikləri Xankəndində yerləşən çar ordusu hərbi 

hissəsinin imkanlarından da geniş istifadə edirdilər. Sonradan 1992-ci il fevralın 26-da onlar bu metodu 
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təkrarlayaraq Stepanakertdə yerləşən dağılan Sovet Ordusunun 366-cı polkundan istifadə edərək Xocalı 

soyqırımını törətdilər.  

1918-1920-ci illərdə müstəqil Azərbaycanın Cümhuriyyəti hökumətinin apardığı siyasət və Azərbaycan 

Ordusunun qətiyyəti nəticəsində erməni millətçilərinin Dağlıq Qarabağ və Xankəndi iddialarını dəf etmək 

mümkün oldu.  

1921-ci ildə Xankəndi qəsəbəsində 85 təsərrüfatda 398 azərbaycanlı, 226 təsərrüfatda 981 erməni 

yaşayırdı. Sovet hakimiyyəti illərində erməni millətçi dairələrinin Azərbaycan torpaqları iddiası Lenin, Stalin və 

Orconikidzenin dəstəyi ilə yeni forma almağa başladı. Buna 1920-ci ildə Azərbaycan Kommunist Partiyası MK-

nın birinci katibi olmuş erməni Anostas Mikoyanın və 1921-1925-ci illərdə həmin vəzifəni tutmuş ermənipərəst 

bolqar Sergey Kirovun apardığı siyasət də rəvac verdi. Bu siyasət nəticəsində 1923-cü il iyulun 4-də Rusiya 

Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsi Zaqafqaziya bürosunun iclasında Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ 

bölgəsinin taleyi məsələsi müzakirə edildi. 

Acınacaqlıdır ki, Azərbaycan torpağının taleyini buna müstəsna hüququ olan Azərbaycan xalqı deyil, 

siyasi təşkilatın büronun 9 nəfər üzvü həll etməyə girişdi. Onların isə 3-ü erməni, 3-ü gürcü, 1-i bölgəyə yad 

olan bolqar, ancaq biri – Nəriman Nərimanov azərbaycanlı idi. Bu çoxluq isə həmin iclasda bütün qanunları və 

reallıqlar kənara qoyaraq Dağlıq Qarabağı Ermənistana vermək qərarına gəlir. 

Ancaq N.Nərimanovun Moskvaya qəti etirazı bir gün sonra büronun əvvəlki qərarını ləğv edərək 

bölgəyə muxtariyyət verilməklə Azərbaycanın tərkibində saxlamaq qərarını verməyə məcbur edir. Görünür, 

Lenin və Stalin artıq İrəvan, Zəngəzur və Göyçəsi əlindən alınmış Azərbaycanın Qarabağ itkisində gərgin 

situasiyanın yaranacağını nəzərə alırdılar. Həmçinin Azərbaycan rəhbərlərinin kənardan gəlmə 1921-ci ildə 

A.Mikoyan, 1921-25-ci illərdə isə S.Kirov olmasını respublikanı ikinci Ermənistan kimi qəbul etməsinə şərait 

yaradırdı.  

Beləliklə, RKP MK Zaqafqaziya bürosu Dağlıq Qarabağa mərkəzi Şuşa şəhəri olmaqla Azərbaycan 

daxilində muxtariyyət verilməsi qərarı verir. Ancaq o dövr Azərbaycan rəhbəri olan ermənipərəst Sergey Kirov 

və onun ətrafı sırf azərbaycanlı şəhəri olan Şuşada erməni muxtariyyətini qurmağın çətin olacağını dərk 

edirdilər. Nəzərə almaq lazımdır ki, Zaqafqaziya bürosunun adıçəkilən hər iki iclasında Azərbaycan rəhbəri S. 

Kirov Dağlıq Qarabağın Ermənistana verilməsi variantını müdafiə edirdi.  

7 iyul 1923-cü ildə Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi Dağlıq Qarabağ Muxtar vilayətinin təşkil 

edilməsi barədə qərar qəbul edir. Vilayətin erməniləşdirilməsi məqsədi ilə vilayət mərkəzi büronun qərarının 

əleyhinə olaraq Şuşa deyil, əhalisinin yarıya qədəri erməni sakini olan Xankəndi götürülür.  

Maraqlı məqamlardan biri də ermənipərəst Kirovun dəstəyi ilə qısa bir zamandan sonra Xankəndinin 

adının dəyişdirilməsidir. 6 oktyabr 1923-cü ildə Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin qərarı ilə DQMV-

nin erməni əhalisinin müraciəti nəzərə alınaraq Xankəndi qəsəbəsinin adı dəyişdirilərək Stepanakert 

adlandırıldı. Nəyə görı bütün vilayət əhalisinin deyil, ancaq erməni əhalisinin müraciətinin nəzərə alınması 

sualına isə cavab yoxdur. 

Bu zaman Stepan Şaumyanın Azərbaycana 1914-cü ildə gələrək 1918-ci ildə yoxa çıxdığı, 1917-1918-

ci illərdə Azərbaycan xalqına qarşı qətliamın təşkilatçısı olduğu, onun Dağlıq Qarabağla, konkret olaraq 

Xankəndi ilə heç bir əlaqəsi olmadığı respublikanın o vaxtkı rəhbərliyini qətiyyən maraqlandırmırdı. Elə indi də 

erməni işğalçılarının işğal altında olan Xankəndini bolşevik və qətliam törədicisi Şaumyanın adı ilə Stepanakert 

adlandırması onların əsl mahiyyətindən xəbər verir. 

Avstriyalı tarix professoru Erix Fayql 2006-cı ildə bildirmişdi: “Xankəndi və Şuşa simvoldurlar. 

Xankəndinin tarixi Azərbaycanın yüksək mədəniyyətinin göstəricisidir. Bu gün tarix saxtakarları Xankəndini 

Azərbaycan xalqına qarşı genosid törətmiş cinayətkar Stepan Şaumyanın adı ilə çağırırlar”. 

Ancaq bütün sovet dövründə Azərbaycan ictimaiyyəti şəhəri qeyri-rəsmi olaraq Xankəndi 

adlandırmaqda davam edirdi.  

Sonralar tarix sübut etdi ki, Moskvanın məqsədi Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü qorumaq yox, onun 

içərisində erməni millətçiliyinin dayağı olaraq respublikaya daim problem yaradacaq mərkəzin yaradılması idi. 

DQMB yaradılandan SSRİ dağılanadək nəinki Xankəndinin, hətta irili-xırdalı bütün təşkilatların rəhbərləri 

ancaq erməni millətindən olan şəxslər təyin edilirdilər.  

Regionun və şəhərin tarixi, mədəni ənənələri və etnik tərkibi bir kənara atılaraq ancaq erməni xətti 

qabardılmağa çalışılırdı. Məsələn, 1926-cı ildə Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi Levon Mirzoyan (o, 1926-

1929-cu illərdə respublikaya rəhbərlik edib) Xankəndinin baş planının tərtib edilməsi üçün Ermənistandan 

Azərbaycana Aleksandr Tamanyan adlı arxitektor dəvət edir. Bu o Mirzoyandır ki, hakimiyyətinin axırıncı 

ilində Azərbaycanın əsas hissəsi ilə Naxçıvan bölgəsi arasındakı Mığrı rayonu (ermənilər ora sonradan Meqri 

adı verdilər) Ermənistana verildi və bununla da Naxçıvan anklava çevrildi.  
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A. Tamanyan region üçün yad adam idi. O ancaq 1923-cü ildə 46 yaşında doğulduğu və həmişə 

yaşadığı Rusiyadan İrəvana köçərək Ermənistan Xalq Komissarları Sovetinin baş mühəndisi təyin edilir. Həm 

İrəvanda, həm Bakıda Avropa səviyyəsində tanınan xeyli sayda yerli azərbaycanlı arxitektorların olmasına 

baxmayaraq qədim Azərbaycan şəhərlərinin baş planının hazırlanması məhz ona tapşırılır. O, 1924-cü ildə 

İrəvanın(sonradan ermənilər oranı Yerevan adlandırdılar), 1927-ci ildə Bəyazidin, 1925-ci ildə Gümrünün 

(sonradan ermənilər oranı Leninakan adlandırdılar) 1927-28-ci ildə Üçmüəzzənin (sonradan ermənilər oranı 

Eçmiadzin adlandırdılar) baş planını hazırlayır. Bununla da Ermənistana verilmiş bu Azərbaycan şəhərlərinin 

şərq arxitekturası, əsrlərdən gələn inkişaf xətti və mədəni siması itirilir .  

A. Tamanyanın təklifi və Azərbaycanın rəhbəri L. Mirzoyanın razılığı ilə1926-cı ildə Xankəndinin baş 

planı qəbul edilir. Onun planı isə Qarabağ şəhərsalma mədəniyyəti ilə tam ziddiyyət təşkil edirdi.  

Maraqlıdır ki, A.Tamanyanın nəvəsi və adaşı Aleksandr Tamanyan 1988-ci ildən başlayan Qarabağ 

erməni icmasının separatizm hərəkatında fəal iştirak etmişdir. 

Xankəndi Qarabağ xanlarının istirahət mərkəzi kimi salınsa da, XX əsrdə o, Azərbaycanın yeni sənaye 

və mədəniyyət mərkəzi kimi inkişaf etməyə başlayır. Bu zaman bu işə daima Azərbaycanın ümumi respublika 

resurslarından böyük dəstək verilir. Bu səbəbdən də onun bütün sahələr üzrə inkişafı digər Azərbaycan 

şəhərlərindən daha sürətlə getməyə başlayır.  

Bu, böyüməkdə olan şəhərin əhali artımında da özünü bariz göstərməyə başlayır. 1939-cu ildə şəhərdə 

10 min, 1959-cu ildə 20 min, 1970-ci ildə 30 min, 1988-ci ildə 60 min əhali yaşamağa başlayır.  

Bu rəqəmlər Dağlıq Qarabağ regionunun sosial inkişafdan geri qalması barədə erməni millətçilərin 

1988-ci ildə ortaya atdıqları iddianı tamamilə rədd edir. Çünki hər 20 ilə əhalisinin sayının iki dəfə artması 

istənilən əyalət şəhəri üçün böyük inkişaf göstəricisi idi.  

Artan əhali üçün nəinki mənzillər tikilir və müvafiq sosial və kommunal infrastruktur yaradılırdı, eyni 

zamanda onlar üçün iş yerləri olacaq müasir müəssisələr tikilirdi. Eyni zamanda bu, təkcə Xankəndi üçün deyil, 

bütün Dağlıq Qarabağ üçün xarakterik idi. Yada salmaq düzgün olardı ki, bütün bunlar Dağlıq Qarabağ Muxtar 

Vilayətinin deyil, onilliklərlə Azərbaycanın maliyyə-texniki resursları və iradəsi hesabına yaradılırdı.  

Xankəndində tikilmiş müəssisələr keçmiş muxtar vilayətin sənaye məhsulunun yarısından çoxunu 

buraxırdı. Sovet dövrünün axırına Xankəndində bütün Cənubi Qafqazda tanınan ipək kombinatı, ayaqqabı, 

xalça, tikiş fabrikləri, süd kombinatı və şərab zavodu fəaliyyət göstərirdi. Elektotexniki zavodun, mebel 

fabrikinin, tikinti materialları kombinatının, asfalt-beton zavodunun məhsulları Azərbaycanın daxili bazarında 

özünə müştəri tapırdı. 

Heydər Əliyev dönəmində dəmiryol xətti Xankəndinə qədər çəkilmiş, şəhərdə müasir dəmiryol 

stansiyası inşa edilmişdi.  

Bu müəssisələrin bir çoxu Heydər Əliyevin birinci hakimiyyəti dövründə tikilmiş,on minlərlə yerli 

sakin yüksək əməkhaqqı, mənzil və digər sosial dəstəklə təmin edilmişdi. İqtisadi sahədəki inkişaf humanitar 

sahəyə də öz təsirini göstərmişdi. Şəhərdə sovxoz-texnikum, tibb və musiqi məktəbləri fəaliyyət göstərmişdir. 

1969-cu ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun Xankəndi filialı açılmışdır. 1973-cü ildə filial o dövr 

Azərbaycan rəhbəri Heydər Əliyevin təşəbbüsü və dəstəyi ilə müstəqil Pedaqoji İnstituta çevrilmiş, onun 

erməni, Azərbaycan və rus bölmələri daha geniş çərçivədə fəaliyyət göstərmişdir.  

Şəhərdə Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyi açılmış, Dram Teatrı fəaliyyət göstərmişdir. Şəhərin arxitektura 

siması vilayət mərkəzi statusuna uyğun gücləndirilmişdir. 1960-cı ildə o dövrün məşhur arxitektoru Q. 

Məcidovun layihəsi əsasında mərkəzi Lenin meydanı olmaqla vilayət partiya komitəsinin binası istifadəyə 

verilmiş, 1972-ci ildə arxitektor N. Kəngərlinin layihəsi əsasında vilayət icraiyyə komitəsinin binası tikilmişdir. 

Hal-hazırda arxitektor Məcidovun layihələndirdiyi binada separatçı rejimin administrasiyası yerləşir, mərkəzi 

meydanında isə vaxtaşırı erməni millətçilərinin Azərbaycan əleyhinə mitinqləri keçirilir. 

Xankəndi Azərbaycanın Milli qəhrəmanları Nizami Məmmədov və Şirin Mirzəyev, respublikanın Xalq 

artisti Fəxrəddin Manafovun vətənidir. Qonşu Ermənistanın keçmiş başçısı Robert Köçəryan və indiki 

prezidenti Serj Sarkisyan və Rusiya Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, atom energetikası üzrə alim Armen 

Abaqyan da bu şəhərdə doğulublar.  

Xankəndi adı bu gün dünya gəmiçiliyində də tanınır. Ötən ilin dekabrın 24-də Türkiyənin məşhur 

“Palmali” şirkətlər qrupunun sifarişi ilə “Xankəndi” tankeri hazırlanaraq suya buraxılıb. 142, 98 metr uzunluğu, 

21,7 metr enli, yük tutumu 14 min ton olan gəmi dünya sularında kimya sənayesi məhsulları daşımaq üçün 

nəzərdə tutulub.  

1967-ci ildə Xankəndinin yaxınlığında Əskəran rayonu ərazisində heykəltaraş Çərkis Baqdasaryanın 

“Biz və bizim dağlar” adlı abidəsi açıldı. Qısa zamanda heykəl kompleksi məşhurlaşdı və hal-hazırda 

Azərbaycan mədəni irsinin ayrılmaz hissəsidir. Əsərin erməni əsilli müəllif tərəfindən yaradılması heç də onu 
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Ermənistanın mədəni sərvəti hesab etməyə imkan vermir. Çünki, əsər Azərbaycanın büdcəsindən ayrılan vəsait 

ilə Azərbaycan vətəndaşı tərəfindən Azərbaycan ərazisində yaradılıb. Dünyanın hər yerində bütün sənət əsərləri 

yerləşdiyi ölkənin sərvəti sayılır.  

Bu gün fəxr yerimiz Xankəndi şəhəri Ermənistan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin işğalı altındadır. 

Ermənistan işğalına qədər orda yaşayan 17 minə qədər azərbaycanlı sakin şəhərdə erməni separatizmilə 

bacardıqları qədər mübarizə aparmışlar. Bu çətin mübarizə bir çox hallarda çox saylı itkilərlə müşayiət 

olunurdu. Erməni millətçilərinin əvvəldən ciddi hazırlığı və Moskva tərəfindən hərtərəfli dəstəyi şəhərin 

Ermənistanın nəzarəti altına keçməsinə səbəb oldu. Axırıncı azərbaycanlılar 1991-ci ilin dekabrında tərk etməli 

oldular. Bu gün xankəndililər respublikamızın bütün bölgələrində qaçqın həyatı yaşayırlar.  

Bununla belə respublikamızın ərazi bütövlüyü uğrunda əzmi qırılmazdır. Dağlıq Qarabağın və digər 

işğal edilmiş ərazimizin işğaldan azad olacağı gün isə heç də uzaqda deyildir. Bunu bizdən xalqımızın dəyərli 

tarixi və onun görkəmli oğullarının ruhu tələb edir.  

 

Aydın MİRZƏZADƏ,  

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı, siyasi elmlər namizədi  

 

“Ədalət”.-2010.-16 fevral.-N.28.-S.2. 
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Qarabağ münaqişəsi regional maraqlar kontekstində 

 
Azərbaycanın regionda coğrafi mövqeyi, Qərb və Şərq arasında körpü rolunu oynaması, Avropa-

Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizinin yaradılmasında Böyük İpək yolunun bərpasında fəal iştirak etməsi və 

qitənin enerji təhlükəsizliyində vacib rol oynayan ölkələrdən biri kimi zəngin təbii ehtiyatları, regionda 

tarixən olduğu kimi, bu gün də böyük dövlətlər arasında regional maraqların formalaşmasına və siyasi-

iqtisadi rəqabətə səbəb olan amillərdən biri olmaqdadır. 

 

Münaqişə vəziyyətini yaradan amillərdən danışarkən belə bir metodoloji prinsipi qeyd etmək yerinə düşər 

ki, etnik qruplar və dövlətlər arasındakı müasir münaqişələr böyük tarixi hadisələrin mirasıdır. Bu baxımdan 

Qarabağ münaqişəsinin də genezisi bariz nümunə kimi götürülə bilər. 

Ümumiyyətlə, beynəlxalq münasibətlərin müasir real məntiqi tələb edir ki, iri dövlətlər regional 

münaqişələri vaxtında birgə səylə tənzimləməlidirlər. Yoxsa, onun fəallar təkcə münaqişə tərəflərinə deyil, 

regionun digər dövlətlərinə də təsirsiz ötüşməyəcəkdir. Ermənistanın təcavüzkarlıq siyasəti regionda inteqrasiya 

prosesinə, demokratikləşməyə mane olur və insan hüquqlarını pozur. 

Sovet İttifaqının süqutundan sonra Cənubi Qafqazda geosiyasi proseslərin intensivliyi ilə böyük 

dövlətlərin maraqlarının müəyyən məqamlarda kəsişməsi paralellik təşkil edir. Artıq dünyanın və regionun 

aparıcı dövlətləri həmin gerçəklikdən çıxış edərək Cənubi Qafqaz siyasətlərini tənzimləyirlər. Bunların fonunda 

region dövlətlərinin yerit-dikləri daxili və xarici siyasətin aktuallığı daha da artır. O cümlədən, Azərbaycanın 

bölgədəki mövqeyi daha böyük əhəmiyyət kəsb etməyə başlayır. Bunun əsas səbəbi Azərbaycanın Cənubi 

Qafqazda iqtisadi və mədəni baxımdan potensial lider dövlət olmasıdır. 

"Azərbaycan coğrafi mövqeyi özü onun xarici siyasətini müəyyən edir", - deyən Prezident İlham Əliyev 

respublikamızın necə həssas və mürəkkəb geosiyasi məkanda yerləşməsinin fərqindədir və özünün xarici siyasət 

strategiyasını bölgənin xüsusiyyətlərini, özəlliklərini nəzərə almaqla həyata keçirir. 

Ölkəmizin xarici siyasəti son dərəcə düşünülmüş proqram üzərində qurulmuş və uzaq geostrateji 

perspektivlərin nəzərə alınması ilə həyata keçirilir. Azərbaycan regionda maraqlan toqquşan bütün dövlətlərlə 

əlaqələrini bərabərhüquqlu iqtisadi-siyasi tərəfdaşlıq səviyyəsində qurmağa müvəffəq olmuşdur. Azərbaycan 

Cənubi Qafqazda, bütövlükdə MDB və Avropa məkanın-da çox az sayda olan dövlətlərdən biridir ki, Rusiya, 

ABŞ, Türkiyə, İran və İsrail kimi maraqlan toqquşan dövlətlərlə bərabər hüquqlu, qarşılıqlı hörmətə, praktiki 

əməkdaşlığa əsaslanan münasibətlər qurmağa nail olmuşdur. 

2009-cu ildə münaqişənin həlli prosesində danışıqların intensivləşməsi daha fəal şəkil almışdır. Prezident 

İlham Əliyev, Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedev və Ermənistan Prezidenti Serj Sərkisyanın 2008-ci ilin 

noyabrın 2-də da keçirilən görüşdən sonra "Moskva Bəyannaməsi"nin imzalanması, bunun ardınca 

prezidentlərin növbəti üçtərəfli görüşü 2009-cu ilin iyunun 4-də Sankt-Peterburqda, üçüncü görüşləri bir ay 

sonra Moskvada, dördüncü isə ötən ilin oktyabrında Kişinyovda MDB dövlət başçılarının sammiti çərçivəsində 

keçirilmişdir. 2009-cu ildə də Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin altı görüşü olmuş-dur. Bir il ərzində 

bu qədər görüşün keçirilməsini atəşkəs imzalandıqdan sonra münaqişənin həlli istiqamətində böyük bir fəalıq 

kimi qiymətləndirmək olar. Son iki ildə Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinin inkişaf səviyyəsi, Azərbaycan və 

Ermənistan dövlət başçıları arasında altı görüşün ikisinin Rusiya Prezidentinin iştirakı ilə keçirilməsi, bir ildə iki 

dəfə Rusiya Prezidentinin Azərbaycana səfəri, eləcə də Rusiyanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsində göstərdiyi 

fəallıq deməyə əsas verir ki, bu məsələ Moskvanın regional və dövlət maraqlarındadır. 

Bu məsələlərlə paralel regionda digər müsbət tendensiya Türkiyə və Rusiya münasibətlərindəki ənənəvi 

qarşıdurma meyillərinin istiqamətinin dəyişməsi, iqtisadi tərəfdaşlıq və siyasi sahədə strateji müttəfiqlik 

səviyyəsinə qalxmasıdır. Rusiya və Türkiyə arasında yaxınlaşma iqtisadi-siyasi münasibətlərin dərinləşməsi, 

nəticə etibarilə Cənubi Qafqazdakı münaqişələrin həllinə də müsbət təsir göstərə bilər. 

Cənubi Qafqaz regionunda geostrateji maraqlan cəmləşmiş digər güc mərkəzlərindən biri də Türkiyədir. 

Türkiyə ilə münasibətlərin yeni mərhələyə keçməsi ulu öndər Heydər Əliyevin xarici siyasətinin 

uğurlarındandır. Bu siyasətin mahiyyəti onun dillər əzbərinə çevrilmiş "bir millət iki dövlət" formulunda öz 

əksini tapmışdır. Bu gün Türkiyə Azərbaycanın ən etibarlı siyasi müttəfiqi, bərabərhüquqlu iqtisadi tərəfdaşıdır. 

Azərbaycanla Türkiyənin regionda sülhün və təhlükəsizliyin qorunması üçün həm ATƏT və BMT başda 

olmaqla bir çox beynəlxalq və regional təşkilatlar çərçivəsində həm ikitərəfli münasibətlərdə, həm də 

beynəlxalq aləmdə nümayiş etdirdiyi əməkdaşlıq klassik beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsinin postulatları ilə 

üst-üstə düşür. 
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Hazırda Azərbaycan regionda fəaliyyət göstərən geosiyasi güc mərkəzlərinin, demək olar ki, hamısı ilə 

dostluq və əməkdaşlıq prinsipləri üzərində qurulan münasibətlər yaratmaqla, eyni zamanda, Qərblə və o 

cümlədən ABŞ-la strateji əməkdaşlığa yönəldilmiş siyasi xətti uğurla davam etdirməkdədir. 

İri dövlətlərin və region ölkələrinin münaqişənin nizamlanmasına göstərdikləri cəhdlər o zaman konkret 

və rasional olur ki, münaqişə bilavasitə tərəflərin maraqlarından daha çox iri dövlətlərin və region ölkələrinin 

mənafelərinə ziyan vursun. Beynəlxalq təcrübə son vaxtlar sübut edir ki, mühüm siyasi münaqişələrin böyük 

dövlətlərin birgə səyi ilə həlli eyni zamanda, həmin ölkələr arasında kiçik ziddiyyətlərin də aradan 

götürülməsinə imkan yaradır. Bu baxımdan geostrateji regionda yerləşən Azərbaycan da Ermənistan tərəfindən 

təcavüzkarlıqdan yaxa qurtarmaq üçün iri dövlətlərin və region dövlətlərinin Qafqazda maraqlarının üst-üstə 

düşməsindən, münaqişənin həlli prosesinə regionda maraqların cəmləşməsindən, toqquşmasından məharətlə 

istifadə etməlidir. 

Azərbaycan Respublikasının Qarabağ münaqişəsinə son iki ilə dair diplomatik uğurlarını aşağıdakı kimi 

müəyyənləşdirmək olar: 

1. BMT-nin Baş Məclisinin geniş iclasında sessiyanın gündəliyində 20-ci bənd kimi öz əksini tapan 

"Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərində vəziyyət", 9 bənddən ibarət qətnamənin qəbulu BMT-nin yenidən 

Ermənistanı işğalçı dövlət kimi tanıması Azərbaycan üçün hər mənada strateji əhəmiyyətli qərardır. 

2. NATO-nun 2008-ci il aprelin 24-də Buxarest zirvə toplantısı və Şimali Atlantika Şurası xarici işlər 

nazirlərinin dekabrın 2-3-də Brüssel toplantısı da açıq şəkildə Azərbaycanın suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə 

dəstək ifadə etmiş, münaqişənin ərazi bütövlüyü prinsipi əsasında həllini zəruri hesab etmişdir. 

3. Rusiyanın təşəbbüsü və vasitəçiliyi ilə 2008-ci il noyabrın 2-də Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri 

arasında imzalanmış "Mayın Dorf Bəyannaməsi"nin qəbulu mühüm elementləri özündə əks etdirir. İlk dəfə bu 

bəyannamədə rəsmi Yerevan münaqişə tərəfinin Dağlıq Qarabağ deyil, Ermənistan tərəfi olduğunu hüquqi 

baxımdan təsdiqləmişdir. 

4. Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan dövlətləri tərəfindən imzalanmış "Moskva Bəyannaməsi"ndə 

Ermənistan özü belə münaqişənin ərazi bütövlüyü çərçivəsində həllinin vacibliyinə imza atıb. Yəni, artıq İrəvan 

rəhbərliyi də Dağlıq Qarabağ və ətraf rayonlarının hamısının Azərbaycanın hüquqi ərazisi olduğunu dərk və 

qəbul edir. 

5. Afinada keçirilən ATƏT-in xarici işlər nazirlərinin toplantısında münaqişənin ərazi bütövlüyü 

çərçivəsində həllinə ilk dəfə Ermənistanın qol çəkməsi, ərazi bütövlüyü və öz müqəddəratını təyinetmə 

hüququnun birgə tətbiqi o deməkdir ki, Dağlıq Qarabağa nə qədər yüksək özünüidarə hüququ verilirsə-verilsin, 

bu hüquq Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində reallaşacaq. 

6. 2009-cu il iyulun 10-da ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr dövlətlərinin prezidentləri Barak Obama, 

Nikola Sarkozi və Dmitri Medvedevin "Böyük səkkizlərin" İtaliyada keçirilən sammiti zamanı irəli sürülən 

"Madrid prinsipləri"nin yeni versiyası ilə bağlı bəyanatları münaqişənin tənzimlənməsi prosesinə impuls 

vermişdir. 

Dövlət başçısının qətiyyətli və milli maraqlara əsaslanan xarici siyasət kursunun davam etməsi 

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli prosesində ciddi canlanma ilə müşahidə olunur. 

Münaqişə tərəfləri arasında aparılan birbaşa təmasların intensivləşməsi - həmsədrlərin iştirakı ilə xarici işlər 

nazirləri və dövlət başçıları səviyyəsində keçirilən görüşlər prosesin ciddi şəkildə irəlilədiyini deməyə əsas 

verir. Bu da təsadüfi deyil. Dünyada baş verən mühüm geosiyasi dəyişikliklər fonunda Cənubi Qafqazdakı bu 

əsas münaqişə ocağının söndürülməmiş qalması qlobal planda cərəyan edən proseslərə mənfi təsir göstərməklə 

yanaşı, burada iqtisadi və siyasi maraqlan olan aparıcı dövlətlərin, habelə beynəlxalq təşkilatların mənafelərinə 

və regional maraqlarına da ciddi şəkildə təsir edir. 

Region dövlətlərinin münaqişəyə biganə yanaşmasının nəticəsidir ki, Azərbaycanın bir milyon vətəndaşı 

məcburi köçkün vəziyyətində hələ də qalmaqdadır. Həmin vətəndaşlar insan yaşayışı üçün münasib olmayan 

yataqxanalarda və digər yerlərdə çətin vəziyyətdə yaşayırlar. Azərbaycan dövlətinin müharibə şəraitində 

olmasına baxmayaraq, məcburi köçkünlərin sosial problemləri dövlətin daim diqqət mərkəzində və 

nəzarətindədir. Qaçqınların və məcburi köçkünlərin mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması, yeni-yeni 

qəsəbələrin, yaşayış evlərinin istifadəyə verilməsi ölkə rəhbərliyinin bu məsələdə qaçqın və məcburi köçkünlərə 

qayğısının daha bir təzahürüdür. 

Region dövlətləri və beynəlxalq təşkilatlar Qarakənd faciəsinə, Xocalı soyqırımına və işğal olunan digər 

rayonlarda baş verən faciələrə hələ də göz yummaqdadırlar. İşğalçı dövlətlə işğala məruz qalan dövlət arasında 

fərq qoymurlar və ikili siyasət yeridirlər. Eləcə də işğalçı dövlətə təzyiq etməkdənsə, əksinə Ermənistan 

dövlətinə himayədarlıq edirlər. Bu da Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin uzanmasına səbəb olur. 
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Biz inanırıq ki, ümummilli lider Heydər Əliyevin xarici siyasət kursunu uğurla davam etdirən möhtərəm 

Prezidentimiz İlham Əliyevin yüksək diplomatik məharəti sayəsində Dağlıq Qarabağ məsələsi sülh yolu ilə həll 

olunacaq, bütün qaçqın və məcburi köçkünlər öz doğma torpaqlarına qayıdacaqlar. 

 

Elnur ƏLİYEV,  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının rəhbər 

kadrların ixtisasının artırılması fakültəsinin II kurs müdavimi 

 

“Xalq qəzeti”.-2010.-21 fevral.-N 41.-S.4. 
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Qarabağ salnaməsinin qara təqvimi 

 
Dağlıq Qarabağ əzəli Azərbaycan torpağıdır, əsrlər boyu azərbaycanlılar orada yaşamış, 

yaratmışlar. Ermənilər bizim torpaqlarımıza qonaq kimi gəlmişlər və ondan sonra orada əksəriyyəti 

təşkil etməklə o torpaqlara iddia etməyə başlamışlar...  

Erməni qəsbkarları xarici yardımdan istifadə edərək bizim torpaqlarımızı işğal ediblər. İndi onlar 

bəzi hallarda sübut etməyə çalışırlar ki, müharibədə qələbə qazanıblar. Bu, belə deyil, əsla belə deyil! 

Çünki müharibə hələ bitməyib, müharibənin birinci dövrü başa çatıb və xarici dəstəyin nəticəsində bizim 

torpaqlarımız erməni işğalçıları tərəfindən zəbt edilibdir.  

 

İlham ƏLİYEV 

 

Azərbaycanın əsrlərdir ki, ən ağrılı problemi olaraq qalan Qarabağ münaqişəsinin son mərhələsinin 

başlanmasından artıq 22 il ötür. Geridə qalan müddət ərzində müharibənin qanlı mahiyyəti səngisə də, savaşın 

və təcavüzün "bəxş" etdiyi faciələr, itkilər, qurbanlar azalmadı. Çünki cəbhə bölgəsində əldə olunan atəşkəsə 

baxmayaraq, müharibə davam edir və onun fəsadlarının sayı da durmadan çoxalır. Müharibə məmləkətdə hər an 

duyulur, Qarabağ itkisi ölkədə addımbaşı özünü yada salır! Qaçqınlıq və məcburi köçkünlük həyatının 

çətinliklərində, vətəndə vətənsizlik taleyinə məhkum olan yüz minlərlə insanın iztirablarında, "yurdum hey !.." 

deyərək canını yad obalarda tapşıran nakam talelərdə, Qarabağdan kənarda doğulan qarabağlı körpələrin 

görmədikləri vətənə doğru uzanan baxışlarında, inamlarında, əsgərimizin qələbə və intiqam yanğısında davam 

edir Qarabağ savaşı!  

 

Qarabağ dünyanın  

ən qədim insan  

məskənlərindən biridir 

 

Qarabağ ən qədim zamanlardan indi Azərbaycan türkü adlanan millətin əcdadlarının əzəli torpağı olub və 

bu ərazidə yaradılmış bütün dövlətlər, xanlıqlar, inzibati vahidlər də məhz bizlərə məxsus idi. Qarabağın 

Azərbaycana aidliyini sübut etmək üçün fakt axtarmağa ehtiyac yoxdur, çünki, əslində, bunu təkzib edən ən adi 

bir arqument belə mövcud deyil! 

Qarabağ ifadə forması olaraq həm də coğrafi ərazi mənasında qəbul edilir. Tarixən Qarabağ Azərbaycanın 

müxtəlif ərazilərini əhatə edib. Məsələn, vaxtilə Qarabağ xanlığının vəziri olmuş Mirzə Camal Cavanşir 

"Qarabağ tarixi" əsərində yazırdı: "Qədim tarix kitablarının yazdığına görə, Qarabağ vilayətinin sərhədləri 

belədir: cənub tərəfdən Xudafərin körpüsündən Sınıq körpüyə qədər - Araz çayıdır. İndi (Sınıq körpü) Qazax, 

Şəmşəddil və Dəmirçi-Həsənli camaatı arasındadır və Rusiya dövləti məmurları onu rus istilası ilə Krasnı most, 

yəni, Qırmızı körpü adlandırırlar. Şərq tərəfdən Kür çayıdır ki, Cavad kəndində Araz çayına qovuşaraq Xəzər 

dənizinə tökülür. Şimal tərəfdən Qarabağın Yelizavetpolla sərhədi Kür çayına qədər - Goran çayıdır və Kür çayı 

çox yerdən (keçib) Araz çayına çatır. Qərb tərəfdən Küşbək, Salvartı və Ərikli adlanan uca Qarabağ dağlarıdır". 

Tarixi mənbələr Qarabağı təkcə Azərbaycanın deyil, ümumiyyətlə, dünyanın da ən qədim tarixə malik 

diyarlarından biri kimi səciyyələndirir. Sadəcə, bir faktı göstərək: bu ərazidəki Azıx mağarasında ən qədim 

insanların yaşayış məskəni aşkar edilmişdir. Bu yaşayış məskəni Azərbaycanın, o cümlədən Qarabağın Aralıq 

dənizi hövzəsi və Şərqi Afrika ilə birlikdə insanlığın ilk vətənlərindən biri olduğunu sübut edir. Azıx 

mağarasının alt təbəqələrindən aşkar olunmuş əmək alətlərinin Quruçay mədəniyyətinə aid olduğu öz təsdiqini 

tapmışdır. Quruçay mədəniyyətinin yaşı isə 1 milyon 200 min ildən də qədimlərə aiddir. 1968-ci ildə isə Azıx 

mağarasında Azıx adamının - azıxantropun çənə sümüyü tapılmışdı. Burada Azıx adamının 350-400 min il 

əvvəl yaşadığı güman olunur.  

Qarabağ ərazisi qədim Azərbaycan dövlətlərinin hamısının tərkibində olub. e.ə. IV - e. VIII əsrlərində 

mövcud olan Albaniya dövləti bütün Qarabağ ərazisini əhatə edirdi. Yadelli işğalları nəticəsində isə bütün 

ərazilərimiz kimi, Qarabağ da ilhaq olunurdu. XIII əsrdə monqolların Azərbaycanı tam işğal etməsi ilə Qarabağ 

ərazisi də əvvəl Ali Monqol Xaqanlığının, sonra isə Hulakülər-Elxanilər dövlətinin tərkibinə aid idi. Həmin 

dövrdən etibarən artıq Qarabağ coğrafi əraziyə şamil edilirdi. Mühüm bir məqama da diqqət çəkək ki, monqol 

hökmdarlarının daim Qarabağda qışlamaları mühüm dövlət səviyyəli hadisələrin burada baş verməsinə səbəb 

olmuşdur. Məsələn, Qazan xan və Arpa xan adlı monqol hökmdarları Qarabağda səltənət taxtına çıxmış, Arqun 

xan və Əbu Səid xan isə Qarabağda vəfat etmişlər.  
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XV əsrdə isə Qarabağ Azərbaycan dövlətləri olan Qaraqoyunlular və Ağqoyunluların tərkibində idi. 

Azərbaycan Səfəvilər dövlətinin yaranması ilə Qarabağ ərazisi dövlətin dörd bəylərbəyliyindən birinə çevrildi. 

Mərkəzi Gəncə şəhəri olan Qarabağ bəylərbəyiliyi 235 il, yəni, 1736-cı ilədək mövcud olmuşdur. 1593-cü il 

məlumatına görə, o, 7 sancağa, 36 nahiyəyə bölünürdü. Ərazidə qeydə alınan 1300 toponimik vahidin hamısı 

Azərbaycana məxsus idi. 1720-ci ildə ərazidə əhalinin sayı 122 min nəfər olmuşdur. Onların 66 faizini 

Azərbaycan türkləri, 31 faizini qriqorianlaşmış albanlar, 3,1 faizini isə kürdlər təşkil edirdi. 1736-cı ildə Nadir 

şah Əfşar Səfəvilər dövlətinə son qoymaqla bərabər, həm də Qarabağ ərazisində yaşayan əhaliyə qarşı amansız 

faciələrə, qırğınlara rəvac verdi. Nadir şah onu qanuni hökmdar kimi tanımaqdan imtina edən Qarabağ 

bəylərbəyiliyinin türk-müsəlman sakinlərinə qarşı ağır cəza tədbirləri həyata keçirdi. Eyni zamanda, Qarabağ 

əhalisinin mütləq əksəriyyəti Əfqanıstan və Xorasana sürgün edildi. Qeyd edək ki, Nadir şahın ədalətsiz və 

qəddar olduğu qədər də Azərbaycanın ümummilli mənafeyinə zərbə vuran bu xəyanətkar addımı Qarabağda 

mövcud olan alban məliklərinin mövqeyini gücləndirdi və onların separatizminə əsaslı təkan verdi. Nadir şahın 

ölümü ilə onun qurduğu dövlət parçalandı və Azərbaycan ərazisində yeni dövlətlər - xanlıqlar yarandı. Qarabağ 

əyalətinin ərazisində isə iki Azərbaycan xanlığı - Gəncə və Qarabağ xanlıqları yarandı. 

Sarıcalı kəndindən olan və elində-obasında hələ çox əvvəllərdən qəhrəmanlığı və ədaləti ilə hamının 

rəğbətini qazanmış Pənahəli bəy Cavanşir yurdundan didərgin düşən qarabağlıların öz tarixi vətənlərinə 

dönüşünün təminatçısı oldu və 1747-ci ildə Qarabağı müstəqil dövlət elan etdi. Nadir şah tərəfindən sürgün 

olunmuş qarabağlıların doğma yurdlarına qayıtması və onların Pənahəli xanın ətrafında sıx birləşməsi ilə 

xanlığın mövqeyi çox gücləndi. Pənahəli xan 1748-ci ildə qədim türk tayfası olan bayatların adı ilə bağlı Bayat 

qalasının tikilməsinə qərar verdi, sonradan bura xanlığın inzibati mərkəzinə çevrildi. Qarabağın və Pənahəli 

xanın güclənməsi qonşu xanlıqların ciddi narahatlığına səbəb oldu və onlar müxtəlif zamanlarda Qarabağ 

üzərinə yürüşə çıxdılar. Fəqət bütün savaşlarda da Pənahəli xana məğlub oldular. 

 

Rusiyanın Qarabağda "erməniləşdirmə  

siyasəti" 

 

Qarabağ xanlığının ərazisində həm də 5 məliklik (Vərəndə, Çiləbörd, Xaçın, Dizaq, Gülüstan) mövcud 

idi. Xaçın istisna olmaqla, digər məlikliklərin sakinləri əslən Qarabağdan deyildilər. Özü də onlar heç erməni də 

deyildilər, keçmiş alban nəsillərinin nümayəndələri olmuşlar. Bu gəlmə məliklər Qarabağda mahal başçılığını 

ələ keçirdikdən sonra mərkəzdənqaçma meyillərinə yönəlsələr də, heç bir dövlət birləşməsi yarada bilmədilər, 

hətta bir-biriləri ilə mübarizə apardılar. 

1783-cü ildən etibarən Rusiya imperiyası Qarabağın ilhaqı yönündə yeni, daha intensiv siyasət yürütməyə 

başladı. Çar hökuməti ərazidəki məlikliklərin köməyi ilə Azərbaycanda "xristian dövləti", yəni, özünə dayaq 

yaratmağa çalışır və bölgənin etnik tərkibinin dəyişdirilməsi üçün xüsusi tədbirlər həyata keçirirdi. Knyaz G. 

Potyomkin 1783-cü ildə II Yekaterinaya yazdığı məktubda qeyd edirdi ki, "...fürsət tapınca Qarabağı 

ermənilərin nəzarətinə vermək və bununla da Asiyada bir xristian dövləti yaratmaq üçün lazım olanları etmək 

vacibdir". Bu arada Ağaməhəmməd şah Qacarın da Qarabağa yürüşləri mütəmadi hal aldı. Qarabağlılar Qacar 

ordusuna qarşı rəşadətli müqavimət təşkil etsələr də, 1797-ci ildə ikinci yürüş zamanı Ağaməhəmməd şah 

Şuşanı tuta bildi, lakin burada öldürüldü.  

XVIII əsrin sonu, XIX əsrin əvvəllərindən etibarən isə Rusiyanın Azərbaycandakı işğalçılıq fəaliyyəti 

gücləndi. Gürcüstanın, eləcə də Azərbaycanın Car-Balakən camaatlığının və Gəncə xanlığının işğalından sonra 

növbədə, şübhəsiz ki, Qarabağ xanlığı idi. Böyük bir imperiya ilə qarşı-qarşıya çıxmaq imkanında olmayan 

Qarabağ xanı İbrahimxəlil Cavanşir məcburiyyət qarşısında imperiya qoşunlarının komandanı P. Sisianovla 

Kürəkçay müqaviləsi bağladı. Müqaviləyə əsasən, Qarabağ xanlığı məhz Azərbaycan torpağı kimi Rusiyaya 

ilhaq olundu. Bu müqavilə Qarabağın Azərbaycana məxsus olduğunu sübut edən ən mötəbər sənəddir.  

Bu dövrdən sonra Qarabağa ermənilərin köçürülməsi dinamik xarakter aldı. Faktlara nəzər salaq. Rus 

alimi N. N. Şavrov 1911-ci ildə Sankt-Peterburqda nəşr etdirdiyi "Novaya uqroza ruskomu delu v Zaqafqazye" 

kitabında yazırdı: "1830-cu ilədək Zaqafqaziyaya 40 min İran və 84 min Türkiyə ermənisi köçürülmüş və 

onların Yelizavetpol (Qarabağ bura aid idi - İ.H.) və İrəvan quberniyalarının ən yaxşı dövlət torpaqlarında 

yerləşdirmişdik ki, orada erməni əhalisi cüzi idi... 124 min rəsmi köçürülən erməni ilə yanaşı, qeyri-rəsmi köçən 

ermənilərin sayı 200 mindən artıqdır... Zaqafqaziyada yaşayan 1 milyon 300 min nəfər erməninin bir milyonu 

yerli deyildir. Və onlar vilayətə bizim tərəfimizdən köçürülüb". 

1828-ci ildə Rusiya ilə İran arasında imzalanmış Türkmənçay və 1829-cu ildə Rusiya və Türkiyə arasında 

bağlanan Ədirnə müqavilələrinə əsasən, ermənilərin İrandan və Türkiyədən kütləvi şəkildə Şimali Azərbaycana, 

o cümlədən Qarabağa köçürülmələri rəsmiləşdirildi. Rəsmi məlumatlara əsasən, 1828-1830-cu illərdə Şimali 
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Azərbaycana İrandan 40 min, Osmanlı imperiyasından isə 90 minə qədər erməni köçürüldü. Bunların da əsas 

hissəsi məhz Qarabağ ərazisində məskunlaşdırıldı. Çar hökuməti ermənilərin Qarabağın iqtisadi həyatında da 

möhkəmlənməsinə xüsusi əhəmiyyət verirdi. Onlara ən yaxşı torpaqlar bəxşiş kimi verilir, sahibkarlıq 

fəaliyyətləri xüsusi himayə edilir, böyük vergi və gömrük güzəştləri alır, ən əsası isə ermənilər dövlət qulluğuna 

götürülürdülər.  

Lakin çar hökuməti əraziyə ermənilərin axınını kütləviləşdirsə də, azərbaycanlılar tarixi torpaqları olan 

Qarabağda əksəriyyət təşkil edirdilər. Məsələn, Qafqazdakı çar qoşunlarının baş komandanı A. Yermolovun 

göstərişi ilə Qarabağ ərazisində əhalinin etnik tərkibi öyrənilmişdi. Sənədlərdə göstərilir ki, Qarabağ əyalətində 

olan 20095 ailədən 15729-u azərbaycanlı, 4366-sı erməni və alban idi. 1832-ci ildə çar Rusiyası tərəfindən 

Qarabağ bölgəsində əhalinin siyahıyaalınmasının nəticəsinə görə etnik tərkibin 64,8 faizini azərbaycanlılar, 34,8 

faizini ermənilər təşkil edirdi. Ümumiyyətlə isə 1916-cı ilədək Qarabağda əhalinin 51 faizi azərbaycanlılar, 46 

faizi ermənilər idi. 

Qeyd edək ki, Qarabağ xanlığı ləğv edildikdən sonra burada komendant üsuli-idarəsi yaradılmış, ərazi 

mərkəzi Şuşa olan Hərbi Müsəlman Dairəsi tərkibinə daxil edilmişdi. Çar hökumətinin 1840-cı il inzibati-hərbi 

islahatları nəticəsində Qarabağ əyaləti Şuşa qəzasına çevrilmiş və mərkəzi Şamaxı olan Kaspi vilayətinə tabe 

edilmişdi. 1846-cı ildə Şuşa qəzası Şamaxı quberniyasına, 1859-cu ildən Bakı quberniyasına tabe edildi, 1867-ci 

ildə isə Yelizavetpol quberniyası tərkibinə daxil oldu. Bu məkrli inzibati-ərazi bölgüləri ermənilərin idarəçilik 

sistemində daha geniş təmsil edilməsinə imkanlar açdı.  

XIX əsrin sonlarından etibarən ermənilərin Azərbaycan ərazisində başladıqları soyqırımı siyasəti qanlı 

məcrada davam edirdi. Kütləvi soyqırımı Qarabağda daha faciəli fəsadlar törətmişdi. Minlərlə insan öldürülmüş, 

yurdundan didərgin düşmüş, onlarla kənd yandırılmışdı. Həmin dövrdə ermənilər həm imperiya idarə üsulu, 

həm də güclü müxalif qüvvəyə çevrilən bolşeviklər tərəfindən fəal himayə olunurdular. Yəni, hələ o dövrdən 

etibarən Rusiyada hansı ideologiyanın, hansı siyasi və dövlət quruluşunun hakim olmasından asılı olmayaraq, 

ermənilərə və onlar üçün yaratdıqları dövlətə məhz "forpost" kimi yanaşmışlar. 

 

Yeni separatizm ocağı: "muxtar vilayət"  

 

1918-ci il mayın 28-də elan olunan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin tərkibinə daxil olan vilayətlərdən 

biri də Qarabağ oldu. Hələ 1918-ci ilin 29 mayında Xalq Cümhuriyyətinin Milli Şurası İrəvanı Ermənistana 

inzibati mərkəz kimi güzəştə gedəndə irəli sürülən əsas tələblərdən biri məhz Qarabağa qarşı erməni iddialarının 

götürülməsi idi. Lakin erməninin özünə, sözünə, imzasına inanmaq olarmı? Bir müddət sonra Ermənistan 

Respublikası Xalq Cümhuriyyətinin rəhbərləri ilə razılaşmanı pozaraq Qarabağa qarşı yenidən əsassız iddialarla 

çıxış etməyə başladı. Həmin dövrdə Qarabağ məsələsi tək Azərbaycanla Ermənistan arasında deyil, bölgədə 

maraqları olan digər dövlətlərin də müzakirə predmeti idi.  

Xalq Cümhuriyyəti parlamentinin sədri Ə. M. Topçubaşov Osmanlı dövlətinin xarici işlər naziri ilə 1918-

ci ilin noyabr ayında İstanbulda apardığı danışıqlar zamanı bildirmişdi: "Ermənilərin ortaya atdıqları Qarabağ 

məsələsi 5, ya 10 kənd məsələsi deyil, mübahisə bütöv 4 sancaq - Şuşa, Cavanşir, Cəbrayıl və Zəngəzur 

üstündədir. Bu, elə bir xanlığın ərazisidir, burada ermənilərin mütləq çoxluğu barədə danışmağa əsas yoxdur. 

Özü də onlar buranın yerli əhalisi deyillər. Rusiya ilə müharibədən sonra Türkiyədən bura köçənlərdir... 

Nəhayət, Qarabağın özündə ermənilər yığcam halda yaşamırlar, müsəlmanlarla qarışıq məskundurlar. Bununla 

belə, biz məsələnin sülh yolu ilə həllinə tərəfdarıq". 

Qarabağ ərazisində yaşayan azərbaycanlılara qarşı ermənilərin apardığı kütləvi soyqırımının qarşısını 

almaq üçün Xalq Cümhuriyyəti 1919-cu ilin yanvarında Şuşa, Cavanşir, Cəbrayıl və Zəngəzur qəzalarını əhatə 

edən Qarabağ general-qubernatorluğu yaratdı. Həmin ilin avqustunda Azərbaycan hökuməti Dağlıq Qarabağ 

erməniləri ilə siyasi razılaşma imzaladı. Burada göstərilirdi ki, Paris Sülh Konfransı bu məsələ barədə qərar 

qəbul edənədək ermənilərin məskunlaşdıqları Dağlıq Qarabağın Şuşa, Cavanşir və Cəbrayıl qəzaları Azərbaycan 

Xalq Cümhuriyyətinin hüdudları daxilində hesab edilir. Lakin bu da erməni təcavüzünün qarşısını ala bilmədi. 

1920-ci il 22 martda Şuşada ermənilər bolşeviklərin köməyi ilə qiyam qaldırdılar. Bir neçə gündən sonra qiyam 

yatırılsa da, tezliklə Azərbaycanda hakimiyyət dəyişikliyi baş verdi. Bununla da Qarabağ ətrafında hadisələrin 

yeni mərhələsi başlandı. 

Azərbaycanda sovet hakimiyyəti qurulandan cəmi iki gün sonra, yəni 1920-ci ilin 30 aprelində İnqilab 

Komitəsi Ermənistan Respublikasına nota verərək qoşunlarını Zəngəzurdan və Qarabağdan çıxarmağı tələb etdi. 

May ayında isə Qarabağda artıq sovet hakimiyyəti quruldu, lakin bu, vəziyyəti dəyişmədi. Bölgədə erməni 

hegemonluğu indi bolşevik maskası arxasında davam edirdi. Ermənistanda sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra 

iki dövlət arasında sərhədlərin müəyyənləşməsində Dağlıq Qarabağ məsələsi yenidən gündəmə gəldi. 
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Azərbaycan İnqilab Komitəsi Ermənistan Sovet Respublikasına göndərdiyi 30 noyabr tarixli teleqramında və 1 

dekabr bəyannaməsində Qarabağın dağlıq hissəsinin muxtariyyətinin tanınması məsələsinə diqqət ayırırdı.  

Artıq separatçılar Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsi yönündə konkret fəaliyyətə keçmişdilər. 1921-

1923-cü illər arasında baş verən proseslər bir daha sübut edir ki, ermənilər öz məkrli fəaliyyətlərinə məhz 

himayədarlarının məsələyə müdaxiləsi nəticəsində nail olmuşlar. Həmin dövrdə bütün Qafqaza faktiki nəzarəti 

həyata keçirən Rusiya K(b)P MK Qafqaz Bürosu Qarabağ məsələsində birtərəfli ermənipərəst mövqe nümayiş 

etdirirdi. Belə ki, 1921-ci ilin iyun ayında Qafqaz Bürosu Azərbaycanın razılığı olmadan Dağlıq Qarabağın 

Ermənistana məxsus olmasını göstərən bəyannamə qəbul etdi. Bu hadisədən üç həftə sonra Azərbaycan 

Kommunist (bolşeviklər) Partiyası Mərkəzi Komitəsi məsələ ilə bağlı müzakirələr keçirdi və müvafiq qərar 

qəbul etdi. Beş maddədən ibarət qərarın 3-cü bəndində göstərilirdi ki, "...məsələnin yeganə həlli erməni və 

müsəlman kütləsinin sovet quruculuğu işinə cəlb edilməsi ola bilər". Problemin həlli haqqında Azərbaycanın 

mövqeyini Tiflisə çatdırmaq N. Nərimanova həvalə olunur. Aparılan müzakirələr nəticəsində Qafqaz Bürosu 

haqsız mövqeyindən qismən geri çəkilir. 1921-ci ilin iyulunda Rusiya K(b)P MK Qafqaz Bürosunun 

plenumunda qərara alınır: "Müsəlmanlar və ermənilər arasında milli sülhün zəruriliyini, Yuxarı və Aşağı 

Qarabağın iqtisadi bağlılığını, onun Azərbaycanla daimi əlaqəsini nəzərə alaraq Dağlıq Qarabağ Azərbaycan 

SSR-in tərkibində saxlanılsın, ona inzibati mərkəzi Şuşa olmaqla geniş muxtariyyət vilayəti verilsin". 

Lakin muxtar vilayət statusu da ermənilərin iddialarını azaltmadı və onlar öz məkrli niyyətlərini davam 

etdirdilər. 1922-ci ilin noyabr ayında Qarabağ ərazisindəki kənd sovetləri sədrlərinin və katiblərinin geniş 

müşavirəsi keçirilir. Müşavirədə əsas müzakirə olunan məsələ ilə bağlı qəbul edilən qərarda göstərilirdi ki, 

Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın tərkibində saxlanılması bəyənilir. 1922-ci ilin dekabr ayında Zaqafqaziya 

Federasiyasının İttifaq Soveti Dağlıq Qarabağa muxtariyyət verilməsinin sürətləndirilməsi haqqında xüsusi 

qərar qəbul etdi. SSRİ-nin təsis edilməsindən sonra Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlı ermənilərin avantüraları 

yeni mərhələyə qədəm qoydu. 1923-cü ilin iyul ayının 1-də AK(b)P MK Rəyasət Heyəti Dağlıq Qarabağın 

muxtariyyətinin dekretləşdirilməsi və onun layihəsinin Mərkəzi Komitədə qəbul olunması barədə qərar qəbul 

etdi. İyunun 27-də Zaqafqaziya Ölkə Komitəsinin plenumu Dağlıq Qarabağa bir ay müddətində muxtar vilayət 

statusu verilməsinin təmin olunmasını AK(b)P MK-ya həvalə etdi. İyulun 1-də AK(b)P MK RH-nin iclası 

Kirovun sədrliyi ilə Qarabağ haqqında məsələni dinləyərək altı bənddən ibarət qərar qəbul etdi. Azərbaycan 

Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinə (AMİK) mərkəzi Xankəndi olmaqla Dağlıq Qarabağa muxtariyyət vermək təklif 

olundu. 1923-cü il iyulun 4-də AMİK də eyni məzmunlu qərar qəbul etdi. 

1923-cü il iyulun 7-də Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi mərkəzlə razılaşdırılmış dekret qəbul edir. 

Dekretdə göstərilir ki, Dağlıq Qarabağın ermənilər yaşayan ərazisində Azərbaycan SSR-in tərkib hissəsi kimi 

mərkəzi Xankəndi olmaqla Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti (DQMV) yaradılsın. Həmin dekret əsasında 

DQMV-nin əsasnaməsinin hazırlanması və Aran Qarabağla sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi üçün geniş 

tərkibdə komissiya yaradılır. Komissiyanın yekun qərarına görə, Şuşa şəhəri muxtar vilayətin tərkibinə qatılmır. 

Lakin iyulun 16-da Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin və Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 

birgə iclasında Şuşanın DQMV-nin tərkibinə verilməsi barədə qərar qəbul edilir.  

 

Artıq mərkəz və Sovet Azərbaycanının rəhbərliyi elə düşünürdülər ki, Dağlıq Qarabağla bağlı 

məsələ qapadılmışdır və erməni iddiaları bir daha büruzə verilməyəcək. Hətta ermənilərin böyük dostu 

və himayədarı S. Kirov AK(b)P-nin VI qurultayındakı məruzəsində DQMV-nin yaradılmasına qiymət 

verərək deyirdi: "Biz, nəhayət, bu məsələni həll etdik. Şübhəsiz, tamamilə doğru hərəkət etdik. Heç bir 

şübhə yoxdur ki, bu məsələni yenidən həll etmək bir daha lazım gəlməyəcək". 

Lakin Qarabağ məsələsi qapadılmadı. Bu dəfə 65 ildən sonra özünü göstərdi: amansız müharibə və 

qanlı faciələrlə... 

 

22 il öncə başlayan savaş yüzilliklər boyu davam edən erməni məkrinin növbəti mərhələsidir. Ötən əsrin 

1905-1907, 1918-1920, 1948-1953-cü illərində baş verən kütləvi erməni terrorları silsiləsinin davamı olaraq 

1988-ci ilin ilk aylarında baş qaldıran erməni separatizminin dərin tarixi kökləri var. İki əsr öncə çar Rusiyasının 

təhriki və birbaşa yardımı ilə tarixi Azərbaycan vilayətlərində məskunlaşdırılan erməni əhalisi 1918-ci ildə bu 

torpaqlarda əvvəlcə Ermənistan adlı dövlət qurmağa müvəffəq oldu, beş il sonra isə əsassız iddiasını Dağlıq 

Qarabağ Muxtar Vilayəti statusu almaqla təmin etdi. Sonrakı 50 il ərzində vilayət ərazisində hətta siyasi 

muxtariyyət əldə etməyə müvəffəq olan erməni əhalisinin hökmranlığına yalnız ötən əsrin 70-ci illərinin 

əvvəllərində son qoyuldu. 

 

Dağlıq Qarabağda Azərbaycan dövrü 
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Heydər Əliyev respublikaya rəhbər təyin olunan ilk gündən Dağlıq Qarabağla bağlı xüsusi siyasət 

yürütməyə başladı. Hələ 1967-ci ildə DQMV ərazisində üç azərbaycanlının avtomobildə yandırılması 

nəticəsində başlayan milli qarşıdurma elementlərini büruzə verən separatizm qığılcımlarının nəticəsini 

əvvəlcədən görən ölkə rəhbəri qətiyyətli addımlar atdı. Vilayət rəhbəri, şovinist V. Şahnazaryan Azərbaycana 

loyal Melkumyanla əvəzləndi, hüquq-mühafizə orqanlarında isə ciddi təmizləmə aparıldı. 1923-cü ildə 

Azərbaycanın altına qoyulan "gec partlayan bomba" - DQMV-də cərəyan edən və günü-gündən genişlənən 

ekstremist meyillər qısa müddət ərzində ölkənin yeni rəhbərinin fəaliyyəti nəticəsində neytrallaşdırıldı və bu 

inzibati subyektin müstəqilliyinə, Bakıya saymazyana münasibətinə 1987-ci ilə qədər tam son qoyuldu. Bu 

ərazidə Azərbaycanın milli-mənəvi irsinin daha geniş təşəkkül tapması üçün Heydər Əliyev xüsusi tədbirlər 

planı hazırlayaraq onları böyük müvəffəqiyyətlə həyata keçirdi. 1982-ci ildə Qarabağın ən uca zirvəsində 

Azərbaycan varlığının canlı təcəssümü kimi Vaqifin məqbərəsini ucaldanda Heydər Əliyev tarixi missiyasının - 

bu vilayəti tam olaraq azərbaycanlılaşdırdığının təntənəsini yaşadı. Lakin həmin ilin sonlarında o, Azərbaycanı 

tərk edərək Moskvaya rəhbər vəzifəyə getdikdən sonra erməni separatçılarının vilayətdə reabilitasiya mərhələsi 

başladı və Heydər Əliyev 1987-ci ildə bütün vəzifələrindən istefa verdikdən sonra isə ekstremizm ən qanlı 

formalarda təzahür etdi. 

Heydər Əliyevin vəzifələrindən uzaqlaşdırılmasından dərhal sonra erməni separatizmi ilk hücumuna - 

informasiya savaşına başladı. Akademik A. Aqanbekyan 1987-ci il noyabr ayının 18-də Fransanın "Humanite" 

qəzetinə verdiyi müsahibəsində vurğulayırdı ki, "mən iqtisadçı kimi əmin edirəm ki, DQMV-nin coğrafi 

cəhətdən daha çox bağlı olduğu Ermənistana birləşdirilməsi düzgün olardı. Bu barədə mənim xüsusi təklifim var 

və onu artıq təqdim etmişəm. İnanıram ki, yenidənqurma və demokratiya şəraitində bu problem öz həllini 

tapacaq". Bədnam akademik müsahibəsində M. Qorbaçovun 1987-ci ilin fevral plenumunda etdiyi çıxışın əsas 

tezisinə - "Milli məsələlərin həllində təəssüfdoğurucu gecikmə aradan qaldırılmalıdır" fikrinə istinad edirdi. Bu 

müsahibə separatizm meyillərinin aşkar büruzə verilməsi üçün siqnal rolunu oynadı. 

 

İlk qığılcım 

 

Həmin ərəfədə artıq DQMV ərazisində separatçı "Krunk" təşkilatı yaradılmışdı və onun üzvləri 1988-ci 

ilin yanvar ayının əvvəllərində Moskvaya özlərinə yardım almaq üçün getmişdilər. Artıq separatçılıq dalğasının 

başlaması üçün ideoloji-təbliğat işi böyük vüsət alırdı. Bu vaxt Moskvadan qayıdan "Krunk"un rəhbərləri bəyan 

edirlər ki, Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin milli məsələlər üzrə şöbəsinin müdiri 

V.Mixaylovla görüşlərində onlara müstəqillik tələblərinin mərkəzdən müdafiə olunması ilə bağlı vəd verilib. 

M.Qorbaçovun köməkçisi D. Şahnazaryan isə bildirib ki, baş katib ermənilərin öz müqəddəratını təyinetmə 

haqlarına hörmətlə yanaşır və onların tələblərini qanuniləşdirməyə hazırdır. Artıq həmin ərəfədə Xankəndidə 

mitinqlər başlamışdı.  

1988-ci ilin yanvar ayınadək Qarabağ münaqişəsinin yeni mərhələsinin startı üçün bütün hazırlıq 

yekunlaşmışdı. Heydər Əliyevin İttifaq rəhbərliyindən uzaqlaşdırılması ilə mərkəzdə ermənilərin xeyrinə 

dəyişən balans problemin həllində Moskvanın birbaşa olaraq ermənipərəst mövqe tutacağını şərtləndirirdi. Son 

mərhələ üçün qığılcım lazım idi. Bu isə Xankəndidən - Stepanakertdən başlamalı idi. 

Çox gözləməyə ehtiyac qalmadı. Ermənistandan xalq deputatları qismində vilayətə gələn emissarların 

təşkilatçılığı ilə fevralın 5-də Xankəndidə ilk mitinq keçirilir. Cəmi 90 nəfərin iştirak etdiyi mitinqdə istənilən 

nəticə alınmadığından, həmçinin vilayət milisləri tərəfindən mitinqin dağıdılması tədbirin yarımçıq 

dayandırılmasını zəruri edir. Fevralın 9-da keçirilən mitinqə isə 150 nəfərədək adam gəlir. Bu mitinqdə əsasən 

sosial tələblər səsləndirilir və bəyan edilir ki, vilayət Ermənistana birləşərsə, bu problemlər öz həllini tapa bilər. 

Bu mitinqdə ilk dəfə olaraq "saqqallılar" adlanan xüsusi hərbi dəstənin üzvləri də görünür. Onlar Ermənistandan 

gəldikləri ilk saatdan etibarən vilayətdəki vəziyyəti, demək olar ki, öz nəzarətlərinə götürür və Azərbaycan 

əleyhinə açıq-aşkar şüarlar səsləndirərək əhali arasında özlərinə qarşı xof yaradırlar. Bilavasitə saqqallıların 

zorakı səyləri nəticəsində fevralın 13-dəki mitinqə 300 nəfərə qədər adam toplaşır. Rəsmi Bakının baş verən bu 

separatist meyilləri neytrallaşdırmaqda tərəddüd göstərməsi, həmçinin vilayət rəhbərliyinin ictimai asayişi 

pozan hadisələri yatırtmağa xüsusi həvəsinin olmaması saqqallıların real güc mərkəzinə çevrilməsinə və 

Ermənistandan göndərilən tapşırıqlara uyğun olaraq vəziyyəti daha da gərginləşdirmələrinə münbit şərait 

yaradır. Elə bu ərəfədə Yerevandan qəti hərəkətə keçmək, eləcə də "miatsum" - birləşmək iddiasını 

hüquqiləşdirmək barədə təlimat gəlir. Və təşəbbüs artıq vilayətin qanunverici orqanının əlinə keçir.  

Fevralın 20-də çağırılan vilayətin Xalq Deputatları Sovetinin fövqəladə iclasında gündəliyə yalnız bir 

məsələ - DQMV-nin Ermənistana birləşdirilməsi ilə bağlı təklifin müzakirəsi çıxarılır. Vilayət deputatları 
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arasında ciddi təbəddülat yaranır. Ümumi deputat kvotasının 33 faizinə malik azərbaycanlı deputatlar iclası 

boykot edir, əksər ermənilər isə Azərbaycanın göstərə biləcəyi iradədən hələ də qorxaraq sessiyaya gəlmirlər. 

Yenə də ümid qalır saqqallılara. Onlar erməni deputatların evlərinə hücum edərək onları zorakılıqla sessiyaya 

gətirirlər. Lakin vilayət Xalq Deputatları Sovetinin sədri Vladimir Osipov sessiyaya gəlməkdən imtina edir. Bu 

vaxt digər problem - yetərsayın olmaması da meydana çıxır. Beləliklə, rəyasət heyətində görünən vilayət XDS-

nin sədr müavini Şmavon Petrosyan kvorumun olmaması səbəbindən sessiyanı açmadan bağlı elan edir. Həmin 

gün bölgəyə gələn Sov. İKP MK-nın şöbə müdiri M.Yaşin və Azərbaycanın rəhbəri Kamran Bağırovla Ali 

Sovetin sədri Süleyman Tatlıyev, eləcə də vilayət partiya komitəsinin rəhbəri Boris Gevorkov sessiyanın təxirə 

salınması ilə bağlı təkliflə çıxış etsələr də, onlar fit sədaları altında binadan qovulurlar. 

...6 il öncə isə bu ermənilərin Azərbaycan rəhbərinin qarşısında nəinki fit çalmağa, heç səslərini 

çıxarmağa cürətləri çatmırdı. 6 il öncə bu ermənilər Azərbaycan rəhbərinin qarşısında ikiqat təzim edərək onun 

adi göstərişini yerinə yetirməkdən belə xoşbəxt olduqlarını dönə-dönə bəyan edirdilər. 6 il öncə bu ermənilər 

Azərbaycan, Bakı adı gələndə ürəklərinə vəlvələ düşür, millətimizin hər hansı bir nümayəndəsinin qarşısında öz 

cılızlıqlarını etiraf edirdilər. 6 il öncə onlar azərbaycanlıların mərhəməti sayəsində çörək tapan erməni, biz isə 

ermənilərin miskinliyindən və namusundan iyrənən azərbaycanlılar idik.  

1982-ci illə 1988-ci il arasında dəyişən fərq isə yalnız azərbaycanlıların əzmkarlığında və ermənilərin 

cəsarətində deyildi, həm də Azərbaycanın xeyrinə işləməyən zamanın ziddiyyətli mahiyyətində özünü büruzə 

verirdi. Ən əsası, ən ümdəsi isə Azərbaycanın varlığını təcəssüm etdirməli olan rəhbər 6 il öncəki rəhbər 

deyildi... 

Vilayət XDS-nin sessiyası kvorum olmadan işə başlayır. İclasın təşəbbüskarları olan Ermənistan SSR Ali 

Sovetinin deputatları, əsasən isə vilayət Yazıçılar İttifaqının sədri Vardan Akopyanın təzyiqi ilə deputatlar 

gündəlikdə olan yeganə məsələnin müzakirəsinə keçirlər. Və nəhayət, gecə yarısı DQMV-nin Azərbaycan SSR-

in tabeliyindən çıxaraq Ermənistan SSR-in tərkibinə daxil olması barədə qərar qəbul edilir. Bu qərar 

Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə təhlükə və SSRİ Konstitusiyasına zidd olmaqla yanaşı, həm də İttifaq 

miqyasında muxtar subyektin separatizm meyillərinin ilk qığılcımı idi.  

 

Təklənmiş Qarabağ 

 

Bu hadisənin səhəri günü vilayət partiya komitəsinin plenumu keçirilir. Siyasi Büronun üzvləri 

Razumovskinin, Demiçevin, eləcə də Azərbaycanın rəhbəri Kamran Bağırovun iştirakı ilə keçirilən plenumda 

DQMV PK-nın birinci katibi Boris Gevorkovun vəzifəsindən azad edilməsi ilə bağlı qərar qəbul olunur. Ən 

təəssüfedici məqam isə o idi ki, Azərbaycana tam loyal olan B. Gevorkovun yerinə ekstremist "Krunk" 

təşkilatının rəhbəri, Xankəndidə keçirilən qanunsuz mitinqlərin aparıcısı olan V. Poqosyan təyin olunur. 

Mərkəzi rəhbərliyin, eləcə də Bakının razılığı ilə Dağlıq Qarabağ rəsmən baş separatçının nəzarətinə verilir. 

Beləliklə, vilayətdə saqqallıların başladığı avantüra qısa zaman ərzində uğurla tamamlanır və Azərbaycan 

rəhbərliyinin məsələyə laqeyd münasibəti artıq erməni əhalisində olan xofu da tamamən dağıdır. Böyük 

fədakarlıqlar bahasına erməniyə göz dağı kimi qoruduğumuz tarixi ərazimizi - Dağlıq Qarabağ bölgəsini belə 

asanlıqla itirməyə başladıq.  

1988-ci ildə erməni separatçılarının qısa müddət ərzində qazandığı uğurların əsas səbəbi Moskvadan 

aldıqları genişyönümlü dəstək olsa da, rəsmi Bakının nümayiş etdirdiyi susqunluq və laqeyd münasibət də 

məlum proseslərin nəzarətdən çıxmasını şərtləndirdi. Prosesin baş verdiyi ilk günlərdə vilayətin erməni 

əhalisində böyük qorxu hissi var idi. Onlar hələ də Azərbaycana qarşı birbaşa çıxış etməkdən qorxurdular. Hətta 

Ermənistandan gəlmiş saqqallılar onları zorla, döyə-döyə mitinqə gətirəndə də oranı yarımçıq tərk edirdilər. 

Əgər Azərbaycan rəhbərliyi vəziyyətə müdaxilə etmək istəsəydi və vilayət ərazisində əsrlər boyu yaşayan yerli 

azərbaycanlı əhalinin düşmənin müqavimətinə qarşı səfərbər olmasını təmin edə bilsəydi, separatçılığın 

qarşısını elə fevralın birinci həftəsində almaq olardı. 

Bakı rəhbərliyi sussa da, Qarabağ əhalisi bələd olduğu erməni məkrini dayandırmaq üçün səfərbər olurdu. 

Hadisələrin ən qızğın vaxtında - fevral ayının 22-də Ağdamın minlərlə sakini Əsgəran üzərinə yürüşə çıxdı. 

Ancaq bu yürüşün qarşısı Bakıdan göndərilmiş emissarlar vasitəsilə alındı, hətta yürüş iştirakçıları təqib də 

edildi. İndiyədək 5 mindən artıq övladını Vətən yolunda şəhid vermiş Ağdam məhz həmin gün Qarabağ 

münaqişəsinin ilk şəhidlərini - Əli ilə Bəxtiyarı torpaq və millət uğrunda fəda etdi. Digər rayonların əhalisinin 

müdafiə dəstələrinin yaradılması barədə çağırışlarına da nəinki müsbət münasibət bildirilir, hətta adi ov silahları 

da azərbaycanlılardan yığılırdı. Qarabağlılar artıq öz tənhalıqlarını, bu müharibədə yalqız qaldıqlarını bütün 

aydınlığı ilə hiss edirdilər. Ən əsası isə, Bakıda əyləşən manqurt rəhbərlik qarabağlılara Qarabağı xilas etməyə, 

qorumağa imkan vermir, hər cür maneə yaradırdı. 
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Sumqayıtda qırğın imitasiyası 

 

Dağlıq Qarabağ ərazisində ekstremist fəaliyyətlərini günü-gündən genişləndirən separatçılar 

antiazərbaycan fəaliyyətlərini Ermənistan ərazisində də davam etdirirdilər. Tarixən Azərbaycan ərazisi olan 

Ermənistanın əzəli sakinləri yerli azərbaycanlılara qarşı tətbiq olunan kütləvi deportasiyanın ilk elementləri də 

artıq özünü büruzə verirdi. Erməni qudurğanlığı, irticası bütün sərhədləri keçmişdi. Erməni diasporu isə demək 

olar ki, bütün xarici dövlətlərdə "Qarabağa müstəqillik" şüarını səsləndirir, öz avantüralarına hüquqi-siyasi don 

geydirmək məqsədilə tarixi saxtalaşdırır, Azərbaycana qarşı yalan kampaniyası həyata keçirirdi. Azərbaycanla 

bağlı aparılan əks-təbliğat kampaniyası çərçivəsində dövlətimiz və millətimiz barədə böhtan tapmaqda çətinliklə 

qarşılaşan erməni lobbisi üçün yeni saxta əsaslar lazım idi. Bu arada dəfələrlə sınaqdan uğurla çıxarılmış bir 

təcrübədən - erməni əhalinin qırğın imitasiyasından bir daha istifadə olunması qərarı qəbul edilir. Bu, həm 

erməni əhalisinin yeni "soyqırımı" ilə üzləşməsi barədə çağırışları əsaslandıracaq, həm də azərbaycanlıların 

əsrin əvvəllərindəki "barbar türklər" olaraq qalmasını göstərəcəkdi. Təxribatın keçiriləcəyi şəhər də tezliklə 

müəyyənləşdi: Sumqayıt! 

Ermənistan ərazisindən kütləvi şəkildə qovulan azərbaycanlıların böyük qismi 1988-ci il fevral ayının ilk 

günlərində Sumqayıt şəhərinə pənah gətirmişdi. Azərbaycan beynəlmiləlçiliyinin şanlı bayraqdarı olan bu 

şəhərdə əhalinin mühüm hissəsini ermənilər təşkil etdiyindən Ermənistandan zorakılıqla qovulan, bütün 

əmlaklarını itirən azərbaycanlılarla onlar arasında müəyyən qarşıdurmanın olacağı istisna edilmirdi. Artıq fevral 

ayının son günlərində Sumqayıtda ilk mitinqlər başlayır. Bundan əvvəl isə şəhərə Moskvadan xüsusi xidmət 

orqanları əməkdaşlarının səfərlərinin müntəzəm xarakter alması Sumqayıtdakı proseslərin birbaşa SSRİ Dövlət 

Təhlükəsizlik Komitəsinin nəzarətində olmasını göstərirdi. Fevralın 27-də şəhər partiya komitəsinin qarşısında 

kütləvi hal alan mitinq səhərisi günü yürüşə çevrilir. Sumqayıtın o vaxtkı rəhbəri olan Cahangir Müslümzadənin 

başçılıq etdiyi yürüş tezliklə pərakəndə aksiya halını alır və yürüşdən ayrılan qrup erməni mənzillərinə hücum 

edir. 

Sonradan istintaq araşdırması nəticəsində məlum olur ki, erməni talanlarına rəhbərlik edən şəxs... məhz 

erməni imiş! Bu, gizli erməni təxribat qrupunun üzvü olan Eduard Qriqoryan idi. Azərbaycan dilində təmiz 

danışan "Edik" gəncləri talanlara sövq edərək onları qətllər törətməyə çağırıb. Məhkəmə sübut edib ki, E. 

Qriqoryan şəxsən özü 6 ermənini öldürüb. Bu avantüradan sonra Sumqayıtda komendant saatı tətbiq olunur, 

SSRİ DTK-nın sədr müavini Bobkovun və SSRİ Prokurorluğunun mühüm işlər üzrə müstəntiqi Qalkinin 

rəhbərliyi ilə istintaq qrupu yaradılır. İstintaq nəticəsində haqsız olaraq şəhərin iki mindən artıq sakini həbs 

edilmiş, 427 nəfər inzibati məsuliyyətə cəlb olunmuş, 94 şəxs barəsində isə Respublika Prokurorluğu tərəfindən 

cinayət işi açılmışdı. Hadisələrdə təqsirli bilinən Əhməd Əhmədov məhkəmə hökmünə apellyasiya şikayətinin 

qərarı gözlənilmədən güllələndiyi halda, talanlara bilavasitə rəhbərlik edən Eduard Qriqoryana 12 il iş 

kəsilmişdi. Cəzasını Stavropol həbsxanasında çəkən E.Qriqoryan qısa müddətdən sonra azadlığa buraxılır. Həbs 

edilən azərbaycanlıların cinayət işi isə Apellyasiya Məhkəməsinin yalnız bir neçə ildən sonra çıxardığı qərarla 

xətm olunur. Sonrakı illərdə aparılan istintaq araşdırmaları nəticəsində məlum olub ki, erməni lobbisinin sifarişi 

ilə gerçəkləşən "Sumqayıt genosidi" SSRİ Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsi tərəfindən hazırlanıb və əsasən erməni 

millətindən təşkil olunan xüsusi qrup tərəfindən həyata keçirilib. 22 il öncə Sumqayıtda baş verən hadisələrin 

əsl həqiqəti isə dünya ictimaiyyətinə hələ də tam çatdırılmayıb.  

 

Kimdir günahkar? 

 

Azərbaycan hər tərəfdən məngənəyə salınmışdı. Mərkəzdən ermənipərəst mövqe, beynəlxalq aləmdən 

antiazərbaycan münasibət, yerli rəhbərlikdən isə laqeydlik və saymazlıq görən azərbaycanlı əhalinin gücü öz 

etirazını mitinqlərlə bildirməyə çatırdı. Ancaq 1988-ci ilin birinci yarısında ölkədə mitinqlər hələ kütləvi 

xarakter almamışdı. Bu arada DQMV ətrafında siyasi vəziyyət gərginləşirdi. 

1988-ci ilin may ayında eyni gündə Azərbaycan və Ermənistan kommunist partiyalarının qurultayları 

keçirildi. Bakıdakı və Yerevandakı qurultaylarda müvafiq olaraq Siyasi Büronun üzvləri və Mərkəzi Komitənin 

katibləri olan Yeqor Liqaçovla Aleksandr Yakovlev iştirak edirdilər. İttifaq rəhbərliyinin təmsilçiləri olan bu 

şəxslərdən biri - Y. Liqaçov Bakıda bəyan edir ki, Moskva Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə hörmətlə 

yanaşdığından Qarabağın müstəqilliyinə heç vaxt razılaşmaz. A.Yakovlev isə Yerevanda bildirir ki, demokratik 

prinsiplərə və xalqların öz müqəddəratını təyinetmə hüququna hörmətlə yanaşan rəsmi Moskva Qarabağı 

Ermənistanın tərkibində görür. Eyni gündə qarşı duran tərəflərə belə "tərəfkeşlik" etməklə M. Qorbaçov və 

erməni lobbisinin digər qulları nəticədə regionun ən böyük münaqişəsini hərbi müstəviyə keçirdilər. Bakıdakı 
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plenumda iştirak edən DQMV Partiya Komitəsinin birinci katibi Poqosyan iclası yarımçıq tərk edərək 

Xankəndiyə qayıtdı və burada rəsmən bəyan etdi ki, o, nəinki bir də Bakıya getməyəcək, hətta DQMV 

ərazisində Azərbaycan qanunları, ümumiyyətlə, işləməyəcək. Beləliklə, vilayətlə Bakı arasında olan kövrək 

inzibati əlaqələr də tamamilə kəsildi. 

1989-cu ilin 12 yanvarında SSRİ Ali Sovetinin Rəyasət Heyəti "Azərbaycan SSR-in Dağlıq Qarabağ 

Muxtar Vilayətində xüsusi idarə formasının tətbiq edilməsi haqqında" fərman verir. Fərmana əsasən Dağlıq 

Qarabağın Azərbaycan tərkibində muxtar vilayət statusu saxlanılmaqla bölgədə bilavasitə Moskvaya tabe olan 

xüsusi idarə forması yaradıldı. Bölgədə vəziyyəti sabitləşdirmək məqsədilə bu qərarın imzalanması barədə 

verilən bəyanatların tam əksinə olaraq Arkadi Volskinin rəhbərlik etdiyi Xüsusi İdarə Komitəsi vilayətin 

Azərbaycanın yurisdiksiyasından çıxarılması üçün bütün vasitələrdən istifadə etdi və nəticədə DQMV müstəqil 

subyektə çevrildi. Bu şəxs DQMV-nin tam iqtisadi müstəqilliyini reallaşdırmaq üçün vilayət ərazisindəki bütün 

müəssisələrin artıq Azərbaycan ərazisində deyil, Ermənistan ərazisində yerləşən müəssisələrlə iqtisadi əlaqələr 

qurmasını təmin edən sərəncamlar verdi və bunu qısa müddət ərzində həyata keçirdi.  

Bu antiazərbaycançı fəaliyyətin reallaşmasında A. Volskinin ən fəal "köməkçisi" isə o dövrdə 

Azərbaycana başçılıq edən Əbdürrəhman Vəzirov idi. Ümumiyyətlə, Vəzirov-Volski dueti Qarabağda 

Azərbaycan təsirinin minimuma endirilməsi üçün nə imkanları var idisə, etdi. Bu "missiyanı" Ayaz Mütəllibov 

da davam etdirərək Qarabağın Azərbaycandan təcridinə tam şərait yaratdı. Ölkədə baş verən siyasi kataklizmlər, 

AXC rəhbərlərinin və fəallarının malik olduqları silahlı dəstələrin hakimiyyət uğrunda mübarizəyə cəlb edilməsi 

nəticə etibarilə Azərbaycanı məğlubiyyətə doğru aparırdı. 

 

Yenə də yalnız Heydər Əliyev 

 

Həmin dövrdə xalq və dövlət istinad ediləsi, güvəniləsi rəhbərə böyük ehtiyac duyurdu. Elə rəhbər tələb 

olunurdu ki, həm müdafiəni, həm də xalqın səfərbərliyini təmin etsin. Lakin belə lider rəhbərlikdə deyildi. 90-cı 

illərin əvvəllərində ölkənin ictimai-siyasi həyatında Qarabağ savaşının əsl mahiyyətini açıqlayan, cəbhə 

bölgəsində yerləşən rayonların müdafiəsinin təşkil olunmasının zərurətini vurğulayan, dövlətin qəti addımlar 

atmayacağı təqdirdə böyük ərazilərin işğal olunacağı təhlükəsini səsləndirən yeganə insan parlamentin deputatı 

Heydər Əliyev idi. Lakin onun Azərbaycan Ali Sovetində İttifaq və yerli rəhbərliyin Qarabağ münaqişəsini həll 

etmək əvəzinə xəyanətkar fəaliyyət yürütməsini ifşa edən cəsarətli çıxışları qərəzlə qarşılanır, Heydər Əliyevə 

böhtanlar atılırdı.  

Bir məqamı qeyd edək ki, Naxçıvan Ali Məclisinin ilk sessiyası açılarkən Heydər Əliyevin təklifi ilə 

DQMV-də, Şaumyan rayonunda və Xanlar rayonunun Çaykənd kəndində yaranmış ağır vəziyyət müzakirə 

olunmuş və onun çıxışından sonra muxtar respublikanın qanunverici orqanı müvafiq qərar qəbul etmişdi. 

Heydər Əliyevin şəxsən müəllifi olduğu qərarda münaqişənin tarixi kökləri, əhalinin müdafiəsinin təşkili 

formaları göstərilir və yerli rəhbərliyin fəaliyyətsizliyi ilə yanaşı, İttifaq rəhbərliyinin ədalətsiz mövqeyi də 

kəskin pislənilirdi. Qeyd edək ki, Heydər Əliyevin təklifi ilə 1990-cı ilin 14 dekabrında qəbul edilən bu sənəd 

ədalətsiz münaqişə ilə bağlı Azərbaycanda bəyan edilən ilk hüquqi rəy, eyni zamanda ən mükəmməl fəaliyyət 

proqramı idi. Lakin həmin dövrdə ölkənin xəyanətkar rəhbərliyi ilə avantürist müxalifəti Heydər Əliyevi yeganə 

nicat ünvanı kimi görən xalqdan uzaq salmaqla həm də Dağlıq Qarabağ problemində Azərbaycanın 

uğursuzluğuna imza atdılar. 

 

Dağlıq Qarabağı 1992-ci ilə qədər, demək olar ki, artıq qarış-qarış itirmişdik. Vilayət ərazisində 

yerləşən və 58 min azərbaycanlının yaşadığı 53 kənd ermənilər tərəfindən tamam təmizlənmişdi. A. 

Volskinin Xüsusi İdarə Komitəsini əvəz edən V. Polyaniçkonun Xüsusi Təşkilat Komitəsi də sələfinin 

fəaliyyətini davam etdirərək DQMV-nin Azərbaycanın tabeliyindən ayrılmasına təkan verdi. Artıq 

münaqişə hərbi xarakter almış və terror mərhələsinə qədəm qoymuşdu. 1991-ci ilin 27 noyabrında 

Azərbaycan Ali Soveti Dağlıq Qarabağda muxtar vilayət statusunu ləğv edəndə isə vilayət artıq tamamən 

Ermənistanın nəzarətinə keçmişdi. Bir müddət sonra isə erməni təcavüzkarları dünyanın ən qanlı 

soyqırımlarından birini - Xocalı faciəsini törətdilər. Növbəti illərdə isə keçmiş DQMV ətrafındakı 

rayonlarımız da işğala məruz qaldı və beləliklə də Azərbaycanın qara təqvimi yarandı. 

 

Azərbaycanın Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş əraziləri 

 

Dağlıq Qarabağ 
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Ərazisi - 4388 km2  

Əhalisi - 189085  

Ermənilər - 145450 (76,9%)  

Azərbaycanlılar - 40688 (21,5%) 

Ruslar - 1922 (1,0%) 

Digərləri - 1025 (0,6%) 

 

Şuşa 

Ərazisi - 289 km2 

Əhalisi (1989) – 20579 

Azərbaycanlılar - 19036 (92,5%) 

Ermənilər - 1377 (6,7%) 

İşğal tarixi - 1992, 8 may 

Ətraf rayonlar İşğal tarixi Əhalisi 

Laçın 1992, 18 may – 66646 

Kəlbəcər 1993, 2 aprel – 61947 

Ağdam 1993, 23 iyul – 145359 

Füzuli 1993, 23 avqust – 106543 

Cəbrayıl 1993, 23 avqust – 62519 

Qubadlı 1993, 31 avqust – 31619 

Zəngilan 1993, 29 oktyabr - 36335 

 

Təcavüzün qurbanları 

Həlak olanlar – 20000 

Əlil olanlar – 50000 

İtkin düşənlər – 4866 

 

Dağıntılar və ziyanlar 

Yaşayış məntəqələri – 900 

Evlər – 130939 

İctimai binalar – 7000 

Məktəblər – 1025 

Uşaq bağçaları – 855 

Səhiyyə ocaqları – 798 

Kitabxanalar – 927 

Məscidlər və məbədlər – 53 

Tarixi abidələr, muzeylər və yerlər – 473 

Muzey eksponatları – 40000 

Sənaye və kənd təsərrüfatı obyektləri – 2389 

Avtomobil yolları - 5198 km 

Körpülər - 348  

Su xətləri - 7568 km 

Qaz xətləri - 2000 km 

Elektrik xətləri - 76940 km 

Meşələr - 280000 ha 

Məhsuldar torpaqlar - 1000000 ha 

İrriqasiya sistemləri - 1200 km 

 

Azərbaycana müharibə zamanı dəymiş ziyanın ümumi məbləği 60 milyard ABŞ dollarından 

çoxdur 
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Bizim siyasətimiz, gücümüz, imkanlarımız və qətiyyətimiz münaqişənin həlli gününü yaxınlaşdırır 

və danışıqlar çərçivəsində əldə edilmiş irəliləyiş Azərbaycanı qane edir. Biz buna nəyin hesabına nail 

olmuşuq? Yəni, həm beynəlxalq ictimaiyyətin, həm Ermənistan rəhbərliyinin güzəştlərə getməyə hazır 

olmasına nəyin hesabına nail ola bilmişik? Ancaq öz gücümüz hesabına. Ermənistan anlayır ki, artıq 

Azərbaycan güclü dövlətə çevrilibdir. Azərbaycanın beynəlxalq mövqeləri möhkəmlənir, Azərbaycan 

Avropa təhlükəsizliyi üçün, enerji təhlükəsizliyi üçün əvəzolunmaz ölkəyə çevrilir. Azərbaycan iqtisadi 

artıma görə dünyada birinci yerdədir. Azərbaycan ordu quruculuğunu gücləndirir, orduya ayrılan vəsait 

bizim imkanlarımızı, gücümüzü artırır. Ermənistan tərəfi bunu bilir və bununla hesablaşmağa 

məcburdur. Vaxt bizə işləyir. Biz danışıqlar prosesini davam etdirəcəyik, öz mövqeyimizdən 

dönməyəcəyik. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü müzakirə mövzusu deyil, olmayıb və olmayacaqdır.  

İlham ƏLİYEV 

 

Azərbaycana qarşı elan olunmamış və artıq 22 ildir davam edən müharibə 1991-ci ildən daha qanlı 

faciələr, ağır fəsadlarla müşayiət olundu. Moskvadakı havadarlarının təhriki ilə SSRİ Silahlı Qüvvələrinin 

Ermənistan və Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində yerləşən hissələrinin hərbi və canlı qüvvələrindən öz 

işğalçılıq planlarında istifadə edən ermənilər, bu, azmış kimi, xarici ölkələrdən də kütləvi şəkildə hər cür yardım 

alırdılar. Bir məqama diqqət yetirək: 1997-ci ilin əvvəllərində Rusiyadan Ermənistana qanunsuz olaraq dəyəri 1 

milyard ABŞ dollarından çox olan müasir silahların verilməsi faktı üzə çıxdı və məlum oldu ki, Rusiyada bəzi 

qüvvələr bu silahları 1992-ci ildən göndərməyə başlamış və Azərbaycan ərazilərinin işğalına şərait yaratmışdır.  

 

Əsrin faciəsi - Xocalı soyqırımı 

 

Bir sözlə, M. Qorbaçovun əmrinə uyğun olaraq Ə. Vəzirov və A. Mütəllibov tərəfindən adi ov tüfəngi də 

müsadirə olunan azərbaycanlı əhali ən müasir silah-sursatla təchiz edilən, yüksək təlim keçən rus-erməni qoşunu 

ilə üz-üzə qalmışdı. 1992-ci ilin ilk günlərindən etibarən Dağlıq Qarabağın azərbaycanlılar yaşayan 

məntəqələrinin işğalına başlanıldı. 1992-ci il yanvarın 15-də Kərkicahan, fevralın 10-da Malıbəyli, Quşçular 

kəndləri işğal olundu, dinc və silahsız əhaliyə divan tutuldu. Bu itkilər Xocalı və Şuşanın mühasirə dairəsinin 

daha da daralmasına şərait yaratdı. Bu vaxt Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Daşaltıda apardıqları hərbi 

əməliyyat da uğursuzluqla nəticələndi. Bir müddət sonra Qaradağlı kəndini də ələ keçirən separatçılar 1992-ci il 

fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Xankəndidə yerləşən keçmiş SSRİ-nin 366-cı motoatıcı alayının iştirakı ilə 

Xocalıda azərbaycanlılara qarşı dəhşətli soyqırımı aktı törətdilər. Xocalı faciəsi zamanı 613 nəfər (o cümlədən 

106 nəfər qadın, 63 azyaşlı uşaq, 70 qoca) öldürüldü, 1000 nəfər əlil oldu, 8 ailə tamamilə məhv edildi, 25 uşaq 

hər iki valideynini, 130 uşaq isə valideynlərindən birini itirdi. Soyqırımı baş verən gecə 1275 nəfər dinc sakin 

girov götürüldü, onların 150-nin taleyi hələ də məlum deyil. 

1992-ci ilin mayında Şuşanın süqutu ilə faktiki olaraq bütün Dağlıq Qarabağın ərazisi işğal edildi. Laçının 

işğalı ilə isə Ermənistandan Dağlıq Qarabağa dəhliz açıldı və bu "humanitar dəhliz", əslində, qanlı körpüyə 

çevrildi. Laçın vasitəsilə qısa zamanda külli miqdarda silah, döyüş sursatı, hərbi qüvvə əldə edən ermənilərin 

daha sonra işğal etdikləri Laçın, Kəlbəcər, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonlarının ərazisi 

(17 min kv.km) Dağlıq Qarabağın ümumi ərazisindən (4400 kv.km) dörd dəfə böyük idi. Ümumiyyətlə, 

Ermənistanın işğalçı hərbi dəstələri Azərbaycan sərhədlərinin 360 km-lik sahəsində irəliləyərək ərazilərimizin 

20 faizədək hissəsini işğal etmiş, Füzuli rayonundakı Horadiz qəsəbəsindən Zəngilanadək 198 km-lik 

Azərbaycan-İran sərhədlərini nəzarət altına almışdı. Erməni işğalları nəticəsində Dağlıq Qarabağ ərazisində 50 

minədək azərbaycanlının yaşadığı 2 şəhər, 1 qəsəbə, 53 kənd tutuldu. Dağlıq Qarabağdan kənarda aparılan 

işğallarla birlikdə 890 şəhər, kənd və qəsəbə ermənilərin əlinə keçdi. Azərbaycanın civə, obsidian və perlit 

ehtiyatlarının hamısı, tikinti və üzlük materiallarının 35-60 faizi, meşə fondunun 24 faizi, su ehtiyatlarının 7,8 

faizi işğal olunmuş torpaqların payına düşür. Burada 2 qoruq və 3 yasaqlıq, 3 iri su anbarı da yerləşir. 

1992-ci ilin əvvəllərində Azərbaycan-Ermənistan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi artıq beynəlxalq məkanın 

fəal diplomatik müzakirələr predmetinə çevrildi. Qeyd edək ki, həmin dövrdən başlayaraq BMT Təhlükəsizlik 

Şurası erməni silahlı qüvvələrinin Azərbaycan ərazilərini işğal etməsi ilə əlaqədar 4 qətnamə (822, 853, 874, 

884 saylı) qəbul edib. Lakin erməni işğalçıları bu qətnamələrin tələblərini yerinə yetirməyiblər. 1992-ci ilin 

birinci yarısında Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsini Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq 

Müşavirəsinin prinsiplərinə uyğun olaraq nizamlanması prosesinə üstünlük verdi. Təşkilatın Xarici İşlər 

Nazirləri Şurasının 1992-ci il martın 24-də keçirilmiş toplantısında ABŞ, Rusiya, Türkiyə, Fransa, Almaniya, 

İtaliya, Çexiya, Slovakiya, İsveç, Azərbaycan, Ermənistan nümayəndələrinin iştirakı ilə ATƏM-in Minskdə 
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Dağlıq Qarabağa dair sülh konfransının çağırılması haqqında qərar qəbul edildi. Lakin Şuşa və Laçının işğalı 

Minsk konfransının keçirilməsinə mane oldu. Eyni zamanda, Ermənistanın qeyri-konstruktiv mövqeyi və 

qrupun üzvü olan dövlətlərin münasibətində ziddiyyətlərin olması sülh prosesi hələ başlamamış onu 

uğursuzluğa düçar etdi.  

1993-cü ilin oktyabrında keçirilən prezident seçkilərində ölkə rəhbəri seçilən Heydər Əliyev cəbhə 

xəttində Azərbaycanın hərbi uğursuzluğuna son qoymaq üçün noyabrın 2-də xalqa müraciət edərək vətəndaşları 

bütün qüvvələri birləşdirməyə çağırdı. Bu çağırış minlərlə Azərbaycan gəncinin Silahlı Qüvvələrin tərkibində 

yenidən səfərbərliyə alınmasını təmin etdi və münaqişə bölgəsində xeyrimizə dönüş yaratmaq mümkün oldu. 

Noyabrın ortalarında Ermənistan silahlı qüvvələrinin Beyləqan istiqamətində hücumu dayandırıldı. Azərbaycan 

Ordusunun müvəffəqiyyətli əməliyyatları nəticəsində 1994-cü il yanvarın 5-də Füzuli rayonunda strateji 

əhəmiyyətli Horadiz qəsəbəsi və 22 kənd düşməndən təmizləndi. Bunun ardınca Cəbrayıl və Kəlbəcər rayonları 

ərazisinin bir hissəsi də düşməndən azad edildi, düşmən strateji yüksəkliklərdən qovuldu, Kəlbəcər-Laçın 

yolunun tunelə qədərki hissəsi nəzarət altına alındı.  

 

Nizamlama prosesində yeni mərhələ 

 

Azərbaycanın müharibədə dönüş yaratmaq, işğal olunmuş Vətən torpaqlarını azad etmək sahəsində əldə 

etdiyi uğurlar nəinki Ermənistanı, həmçinin onu müdafiə edən qüvvələri də ciddi təşvişə saldı. Azərbaycan 

Respublikası belə bir şəraitdə 1994-cü il mayın 8-də Bişkek Protokolunu imzaladı. Münaqişənin dinc vasitələrlə 

nizamlanması məqsədilə ulu öndər Heydər Əliyevin uzaqgörən siyasəti nəticəsində 1994-cü il mayın 12-də 

cəbhə bölgəsində atəşkəsə nail olundu. Bundan sonra ATƏM-in Minsk qrupu çərçivəsində müntəzəm olaraq 

danışıqlar aparılmağa başlandı və münaqişənin nizamlama prosesi yeni mərhələyə qədəm qoydu.  

1994-cü ilin dekabrında ATƏM-in Budapeşt Zirvə toplantısında beynəlxalq sülhməramlı qüvvələrin 

yaradılması və onların münaqişə bölgəsinə göndərilməsi qərara alındı. Bundan başqa, Rusiya və Finlandiya 

nümayəndələrindən ibarət həmsədrlik institutu təsis edildi. 1996-cı ilin dekabrında ATƏT-in Lissabonda 

keçirilən Zirvə toplantısında isə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətli həlli yolunda 

ilk mühüm siyasi nailiyyət əldə edildi. Münaqişənin nizama salınmasının beynəlxalq hüquqi bazasını təşkil edən 

sənəddən əlavə, ulu öndər Heydər Əliyevin misilsiz diplomatik məharəti sayəsində problemin həllinin siyasi-

hüquqi çərçivələrini müəyyənləşdirən xüsusi bəyanat qəbul edildi. Bu bəyanat, Ermənistan istisna olunmaqla, 

ATƏT-ə üzv olan 53 dövlət tərəfindən müdafiə edildi. Bu müddətdən etibarən isə Minsk qrupunda üçlü 

həmsədrlik (Rusiya, ABŞ və Fransa) yaradıldı.  

1997-ci ilin ikinci yarısından başlayaraq Minsk qrupunun həmsədrləri Lissabon prinsiplərinə əsaslanaraq 

iki hissədən ibarət - Dağlıq Qarabağın hüdudlarından kənarda yerləşən 7 rayonun azad edilməsi və Dağlıq 

Qarabağın statusunun müəyyənləşdirilməsinə dair müxtəlif təkliflər paketi ilə çıxış etmişlər. 1997-ci ilin 

iyununda təqdim edilən ilk təklifdə münaqişənin "paket" (bu variantda Dağlıq Qarabağın statusu da daxil 

olmaqla bütün məsələlərə eyni vaxtda razılıq verilməsi nəzərdə tutulurdu) həlli, 1997-ci ilin sentyabrında irəli 

sürülən ikinci təklifdə isə münaqişənin "mərhələli" (bu variantda isə münaqişənin mərhələlərlə nizama salınması 

nəzərdə tutulurdu) həlli nəzərdə tutulurdu. Rəsmi Bakı həmin planları müəyyən düzəlişlərlə qəbul etsə də, 

Ermənistan qeyri-konstruktiv mövqeyini davam etdirərək həmin təkliflərlə razılaşmadı. 1998-ci ilin noyabrında 

həmsədrlərin irəli sürdükləri üçüncü təklif - "ümumi dövlət" ideyası beynəlxalq hüquq normalarına zidd 

olmaqla bərabər, hələ dünya praktikasında mövcud olmamış variant idi. Şübhəsiz ki, Azərbaycan bu təklifi 

qətiyyətlə rədd etdi.  

Danışıqlar prosesinə intensivlik gətirmək məqsədilə 1999-cu ilin aprelindən başlayaraq Ermənistan-

Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində yeni formatda addımlar atıldı. Bu addımlar 

Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin birbaşa dialoqunun aparılması idi. Prezidentlərlə yanaşı, iki ölkənin 

xarici işlər nazirlərinin birbaşa təmasları da dinamik hal aldı. 2004-cü ilin avqust ayında Praqa görüşündə 

nazirlər danışıqları "mərhələli həll" variantı üzrə aparmaq haqqında razılığa gəldilər. Bu variant siyasi leksikona 

"Praqa prosesi" termini ilə daxil oldu.  

Beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində ötən müddət ərzində Azərbaycanın məlum məsələ ilə bağlı fəaliyyəti 

də məhsuldar olmuşdur. Avropa Şurası Parlament Assambleyasında (AŞ PA) qəbul edilən sənədlər bu sırada 

xüsusilə seçilir. Cənab İlham Əliyevin rəhbərlik etdiyi Azərbaycan nümayəndə heyətinin prinsipial və ardıcıl 

fəaliyyəti nəticəsində AŞ PA-nın 2002-ci ilin payız sessiyasında Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Dağlıq 

Qarabağın işğalı faktı, ilk dəfə olaraq, bu beynəlxalq qurumun sənədlərində rəsmi şəkildə öz əksini tapdı. AŞ 

PA-nın 2005-ci il yanvar sessiyasında qəbul edilən 1416 saylı Qətnaməsində isə Azərbaycan ərazilərinin böyük 

bir hissəsinin hələ də Ermənistan qoşunlarının işğalı altında olduğu və separatçı qüvvələrin Dağlıq Qarabağ 
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regionuna nəzarət etdiyi göstərilirdi. Qətnamədə Ermənistanın həyata keçirdiyi etnik təmizləmə siyasəti 

pislənilir, bu hərbi əməliyyatların monoetnik ərazilərin yaranmasına gətirib çıxarması narahatlıqla bildirilirdi. 

Sənəddə həmçinin qeyd olunurdu ki, Avropa Şurasının üzvü olan bir ölkənin başqa dövlətin ərazilərini işğal 

altında saxlaması həmin ölkənin öz üzərinə götürdüyü öhdəliklərə ziddir.  

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətli həlli ilə bağlı Avropa Parlamenti də son 

illərdə obyektiv mövqe nümayiş etdirib. 2004-cü ildə təşkilatın sessiyasında "Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz 

siyasəti" mövzusunda qəbul edilmiş qətnamədə erməni separatçılarının işğal etdikləri ərazilərdə 

azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə siyasəti apardıqları öz əksini tapmışdır. Avropa Parlamenti Cənubi 

Qafqazda təhlükəsizliyin bərqərar edilməsinə mane olan münaqişənin nizama salınması üçün işğal olunmuş 

Azərbaycan ərazilərinin (Kəlbəcər, Laçın, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlı, Zəngilan) azad edilməsi təklifi ilə 

çıxış etmiş və bununla da bu münaqişənin "mərhələli həll" variantına öz dəstəyini ifadə etmişdir. 

 

Prezident İlham Əliyev: "Mən nə qədər Prezidentəm, 

Dağlıq Qarabağın Azərbaycandan ayrılmasına yol verməyəcəyəm" 

 

Son altı ildən artıq müddət ərzində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Ermənistan-Azərbaycan, 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli istiqamətində yeritdiyi ardıcıl və milli mənafelərə əsaslanan 

prinsipial siyasət, həmçinin ölkənin iqtisadi cəhətdən qüdrətlənməsi respublikamızın diplomatik mövqelərinin 

daha da güclənməsi ilə müşayiət olunur. Dövlət rəhbərinin uğurla apardığı danışıqlar, nümayiş etdirdiyi 

qətiyyətli mövqe, verdiyi kəskin bəyanatlar təbliğat savaşında səmərəli olmaqla yanaşı, münaqişənin həlli ilə 

bağlı aparılan danışıqlarda rəsmi Bakının siyasi üstünlüyünü də təmin etmişdir. Azərbaycanın iqtisadi 

potensialının güclənməsi, hərbi büdcəsinin ildən-ilə artması fonunda danışıqlar prosesi də keyfiyyətcə yeni 

mərhələyə qədəm qoyub.  

ATƏT-in Minsk qrupunun son illərdə öz fəaliyyətini xeyli dərəcədə gücləndirməsi, dünyanın ən aparıcı 

beynəlxalq təşkilatlarının Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə daha çox diqqət ayırması faktı 

göz önündədir. Avropa Şurası, Avropa Birliyi, İKT, GUAM kimi nüfuzlu beynəlxalq qurumlar, habelə 

münaqişə ilə bağlı 4 qətnamə qəbul etmiş BMT problemin həllində ərazi toxunulmazlığı prinsipini önə 

çəkmişdir. Dağlıq Qarabağ məsələsi BMT Baş Məclisinin müzakirəsinə də çıxarılmışdır. Cənab İlham Əliyevin 

Avropa Şurasında Azərbaycan parlamenti nümayəndə heyətinin rəhbəri kimi başladığı səmərəli fəaliyyət son 

illərdə də uğurla davam etdirilir. Azərbaycan Prezidenti 2004-cü ilin aprel ayında Strasburqdakı çıxışında 

Ermənistanın işğalçılıq siyasətini beynəlxalq aləmdə bir daha ifşa etmişdir. Bütün bunlar Avropa Şurasının 

2005-ci ilin yanvarında Ermənistanı işğalçı dövlət, Dağlıq Qarabağı isə separatçı rejim kimi tanıyan qətnamənin 

qəbuluna mühüm təsir göstərdi. Ermənistanın münaqişənin "Praqa prosesi", yəni "mərhələli həll" modeli ilə 

razılaşmaq məcburiyyətində qalması da rəsmi Bakının son 6 ildəki mühüm diplomatik nailiyyətlərindən biri 

kimi vurğulanmalıdır.  

Cənab İlham Əliyev hələ Prezident kimi səlahiyyətlərinin icrasına başlayarkən andiçmə mərasimində 

etdiyi çıxışda münaqişənin həlli ilə bağlı fəaliyyət platformasını belə açıqlamışdı: "Ermənistan-Azərbaycan, 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ölkəmiz üçün ən ağır problemdir. Bu məsələ öz həllini tapmalıdır. Bu problem 

yalnız bir neçə prinsiplər, beynəlxalq hüquq normaları əsasında həll oluna bilər: Azərbaycanın torpaqları 

işğaldan azad olunmalıdır, 1 milyon qaçqın və köçkün öz doğma yurdlarına qayıtmalıdır, ölkəmizin ərazi 

bütövlüyü bərpa edilməlidir. Azərbaycan heç vaxt bu vəziyyətlə, torpaqlarının işğal altında qalması ilə 

barışmayacaqdır. Azərbaycan öz doğma torpaqlarını nəyin bahasına olursa-olsun azad edəcəkdir". Bu prinsiplər 

ötən müddət ərzində Azərbaycan diplomatiyasının ən başlıca prioritetinə çevrilmişdir.  

Azərbaycanın bütün strateji əhəmiyyətli sahələrdə yüksəlişə nail olması, həmçinin iqtisadi inkişaf 

dinamikasına görə bölgədə lider dövlətə çevrilməsi ordu quruculuğunda müsbət irəliləyişlərə səbəb olmuşdur. 

Milli Ordunun müdafiə qüdrətinin və döyüş qabiliyyətinin artırılması, maddi-texniki təchizatının 

yaxşılaşdırılması, o cümlədən hərbi qulluqçuların sosial müdafiəsi tədbirlərinin gücləndirilməsi vacib inkişaf 

istiqamətləri kimi diqqəti çəkir. Ermənistanın təcavüzü ilə üzləşmiş Azərbaycanda yüksək döyüş qabiliyyətli, 

hərtərəfli təchiz olunmuş ordunun formalaşdırılması istiqamətində atılan addımlar son illərdə daha da 

intensivləşmişdir. Həyata keçirilən uğurlu islahatlar nəticəsində respublikamızın iqtisadi qüdrətinin ildən-ilə 

güclənməsi Prezident İlham Əliyevə bu sahədə ardıcıl tədbirlər həyata keçirməyə, hərbi xərcləri durmadan 

artırmağa imkan vermişdir. Dövlət başçısı ölkəmizdə hərbi potensialın daha da gücləndirilməsi, bu prosesdə 

qabaqcıl dövlətlərin təcrübəsinə istinad olunması kimi mühüm məsələləri diqqət mərkəzində saxlamışdır. Milli 

Orduya dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlərin həcmi ildən-ilə artırılır və bu da paralel olaraq maddi-texniki 

təminatın, döyüş əhval-ruhiyyəsinin, nizam-intizamın güclənməsinə səbəb olur. Azərbaycan Ordusunun hərbi 
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büdcəsinin Ermənistanın bütövlükdə dövlət büdcəsi səviyyəsinə qaldırılması barədə Prezident İlham Əliyevin 

elan etdiyi məqsədə artıq nail olunmuşdur.  

"Nə 5 ildən sonra, nə 10 ildən sonra, nə 15 ildən sonra, nə də 100 ildən sonra Dağlıq Qarabağ 

Azərbaycandan ayrılmayacaqdır. Mən nə qədər Prezidentəm, buna yol verməyəcəyəm", - deyən dövlət başçısı 

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həllinin mümkün olmayacağı təqdirdə, 

torpaqların hərbi vasitələrlə azad ediləcəyini birmənalı söyləyir və Silahlı Qüvvələrin buna tam qadir olduğunu 

bəyan edir. Ali Baş Komandan İlham Əliyev bölgələrə səfərləri zamanı müntəzəm olaraq hərbi hissələrə baş 

çəkir, cəbhə bölgəsində, səngərdə Vətənin keşiyində dayanan əsgər və zabitlərimizlə görüşür, onların hərbi 

xidmət şəraiti ilə maraqlanır, cihazlar vasitəsilə düşmənin üzbəüz mövqelərini müşahidə edir. Bu, əslində, 

Azərbaycanın heç zaman ərazi itkisi ilə barışmayacağı ilə bağlı bütün dünyaya verilən növbəti mesajlardır.  

Ən mühüm nailiyyətlərdən biri də Prezident səlahiyyətlərinə başlayarkən "Azərbaycanda bir çadır 

şəhərciyi belə qalmayacaq", - deyən cənab İlham Əliyevin ötən müddət ərzində vədini tam gerçəkləşdirməsidir. 

İndi qaçqın və məcburi köçkünlərin hamısı normal şəraiti olan qəsəbələrdə məskunlaşıb. 

Bugünkü Azərbaycan artıq 1988-1993-cü illərin böhranlı, məğlub, qətiyyətsiz Azərbaycanı deyil! 

Bugünkü Azərbaycan iqtisadi, siyasi, ideoloji və xarici siyasət sahələrində böyük güc, qüdrət sahibidir! Ən 

əsası, "forpost" Ermənistan artıq tam müstəqil Azərbaycan qarşısında hər mənada acizdir. Prezident İlham 

Əliyev bütün beynəlxalq ictimaiyyətə, həmçinin təcavüzkar ölkəyə birmənalı bəyan edib ki, Azərbaycanın ərazi 

bütövlüyünün tanınması bu gün Ermənistanın qarşısına şərt kimi qoyulub və o bu şərti qəbul etməyə 

məhkumdur. Çünki Azərbaycan öz haqqını diplomatik yönümdən əlavə, hərbi cəbhədə də tam təmin etmək 

iqtidarındadır. 

Azərbaycanın üzləşdiyi amansız və ədalətsiz müharibədəki məğlubiyyət silsiləsinə 17 il öncə Heydər 

Əliyevin hakimiyyətə qayıdışı ilə son qoyuldu. Cəbhədə əldə edilən atəşkəs Azərbaycan dövlətinin 

güclənməsi, ordunun qüdrətlənməsi, iqtisadiyyatın inkişafı, xarici siyasətin effektliyi üçün münbit zəmin 

formalaşdırdı. Prezident İlham Əliyevin qətiyyətli iradəsi münaqişənin ədalətli həllinə yaranan 

ümummilli ümidin əsas amilinə çevrilib. Savaşın 22-ci ilində qələbəyə olan əminlik də dəfələrlə artıb. İndi 

Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsini bütün variantlarda həll etmək üçün imkanları - siyasi və 

hərbi qüdrəti var. Seçim, şübhəsiz ki, xalqındır. Xalq seçimində yanılmadığını artıq dəfələrlə sübut edib! 

Qarabağ savaşı isə hələ də davam edir... 

 

İxtiyar HÜSEYNLİ 

  

“Azərbaycan”.-2010.-23 fevral.-N 42.-S.5.,24 fevral.-N 43.-S.4.,25 fevral.-N 44.-S.3. 
 

 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Ermənistan-Azərbaycan 

münaqişəsi 

 

 153 

Dağlıq Qarabağ - Cənubi Qafqazın münaqişəsi 

 
Pakistanda çıxan "Pulse" qəzeti İslamabaddakı Qayd Əzəm Universitetinin professoru, politoloq 

İştiaq Əhmədin "Dağlıq Qarabağ - Cənubi Qafqazın münaqişəsi" sərlövhəli məqaləsini dərc etmişdir. 

Məqalənin tərcüməsini oxucuların diqqətinə çatdırırıq. 

 

1991-ci ildə Sovet İttifaqının dağılmasını qansız-qadasız hadisə kimi qiymətləndirmək olardı. Lakin bu 

dağılma Azərbaycanın cənub-qərbində ermənilərin çoxluq təşkil etdiyi anklav üstündə Azərbaycanla Ermənistan 

arasında qanlı müharibənin başlamasına rəvac verdi. Müharibədə Rusiya Ermənistanı dəstəkləmiş, Ermənistan 

Dağlıq Qarabağdakı erməniləri himayə etmiş, azərbaycanlılar oradan məcburi şəkildə çıxarılmış, Azərbaycan 

ərazisinin 20 faizi Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş, bir milyondan artıq azərbaycanlı yurd-yuvasından 

didərgin düşmüş və əksəriyyəti azərbaycanlı olmaqla 30 mindən çox adam həlak olmuşdur. Rusiyanın 

vasitəçiliyi ilə 1994-cü ildə iki dövlət arasında atəşkəs elan olunmuş və müharibə dayandırılmışdır.  

Müharibə zamanı və ondan sonra BMT Təhlükəsizlik Şurası Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarını işğal 

etməsini pisləyən bir neçə qətnamə qəbul etmiş, beynəlxalq ictimaiyyət Dağlıq Qarabağın erməni idarəçiliyini 

tanımaqdan imtina etmişdir. 1997-ci ildə Rusiya, ABŞ və Fransanın daxil olduğu ATƏT-in Minsk qrupu iki 

ölkə arasında münaqişənin sülh yolu ilə həlli istiqamətində fəaliyyətə başlamışdır. Lakin onların səyləri 

Rusiyanın təhriki ilə Ermənistan tərəfindən həmişə əngəllənmişdir. 

2008-ci ilin noyabrında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistan 

Respublikasının Prezidenti Serj Sarkisyan danışıqlara başlamışlar. Yanvarın 27-də Soçi şəhərində Rusiya 

Prezidenti Dmitri Medvedevlə görüş zamanı münaqişənin həllinə dair sazişin preambulası razılaşdırılmışdır. 

Hər iki rəhbər Madrid sənədindəki razılaşdırılmamış məqamlarla əlaqədar öz təkliflərini göndərməyə 

razılıqlarını vermiş, 20 illik münaqişənin tənzimlənməsi üçün Minsk qrupunun təqdim etdiyi təkliflər ətrafında 

müzakirələr aparılmışdır. 2007-ci ilin sonunda qəbul edilmiş prinsiplər münaqişə bölgəsinə Ermənistan tərəfdən 

keçidi saxlamaqla Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Dağlıq Qarabağın ətrafında işğal olunmuş ərazilərin 

geri qaytarılmasını ehtiva edir. Bundan əlavə, şərtlərdə Dağlıq Qarabağın statusunun səsvermə yolu ilə 

müəyyənləşdirilməsi, deportasiya olunmuş əhalinin qayıtması və beynəlxalq sülhməramlıların yerləşdirilməsi 

əks olunmuşdur.  

Son illər münaqişənin həlli istiqamətində Rusiyanın vasitəçilik səylərinin fəallaşdığı görünür. S. Sarkisyan 

və Prezident İlham Əliyev 2008-ci ilin noyabr ayında D. Medvedevlə görüş zamanı imzaladıqları beş 

müddəadan ibarət bəyannamənin şərtlərinə uyğun olaraq problemin sülh yolu ilə həllinə çalışacaqlarını 

bildirmişlər. Ötən il hər iki prezident iki dəfə Medvedevlə birlikdə olmaqla altı dəfə görüşmüşdür. Ötən illər 

Rusiya, həmçinin, Cənubi Qafqazda hərbi gücünü nümayiş etdirmiş, 2008-ci ilin avqustunda Abxaziya və 

Cənubi Osetiyanı zorla Gürcüstandan ayırmışdır. Eyni zamanda, Rusiyanın regiona baxışı praqmatikdir. 

Moskva həm Türkiyə, həm də Azərbaycanla enerji sahəsində saziş imzalamışdır. Yanvar ayının əvvəllərində 

Rusiyanın "Qazprom" şirkəti 2011-ci ildə Azərbaycandan alacağı qazın həcminin dörd dəfə artırılacağını bəyan 

etmişdir. Türkiyənin Baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan və Rusiyanın Baş naziri Vladimir Putin Türkiyədə 2.5 

milyard dollar dəyərində olan Samsun-Ceyhan neft kəmərinin tikintisinə diqqəti artıracaqlarını vurğulamışlar. 

Rusiyanın Gürcüstana kəskin yanaşmasından sonra Qarabağ münaqişəsi ilə əlaqədar siyasətində 

praqmatik dəyişiklik məqbul siqnaldır. Sovet İttifaqının varisi və regionda əsas güc sahibi olan, "yaxın xaric" 

adlanan Rusiya təhlükənin başlıca mənbəyi və ya sülhün əsas səbəbi kimi çıxış edə bilər. Dağlıq Qarabağda 

yaşayan erməni əhalisinə geniş dəstək verməyə məcbur olan könülsüz dövlət Ermənistandır. 1997-ci ilə 

qayıdaq. Madrid planı bəyan edilən zaman Ermənistan prezidenti Levon Ter-Petrosyan Dağlıq Qarabağa dair 

danışıqlara getməyə cəhd göstərmiş, amma erməni xalqı tərəfindən xain adlandırılmış və zorla istefaya 

göndərilmişdir. 

Bu bir faktdır ki, Ermənistan hökuməti və xaricdə yaşayan diaspor üçün Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu 

ilə həlli münasib olardı və bu prosesin beynəlxalq vasitəçilik və ikitərəfli danışıqlar müstəvisində aparılmasına 

səy göstərilərdi. Keçən il Türkiyə və Ermənistan arasında yaxınlaşma və bu istiqamətdə dövlət katibi H. 

Klintonun simasında ABŞ hökumətinin vasitəçiliyi ermənilərin şovinist görüşlərini praqmatik müstəviyə 

keçirməyə, Yerevanın özünü saldığı iqtisadi blokadadan çıxmasına kömək göstərməyə çalışmışdır. 

Ermənistandan fərqli olaraq, Azərbaycan Xəzər dənizindəki karbohidrogen sərvətlərindən və strateji 

mövqelərindən, əsasən də, Bakı-Ceyhan neft kəməri vasitəsilə Gürcüstan və Türkiyə ərazisindən Avropaya qaz 

və neft nəqlindən gəlir götürməkdədir. Ölkə regiona və uzaq məsafələrə, hətta Çinə də kəmər çəkilməsi 

mümkün olmaqla neft və qaz ixracatçısı kimi mərkəzi yer tutmuşdur. Ruslar karbohidrogen yataqlarının 

istismarında xarici tərəfdaşlara mane olmaq yox, bu layihələrdə iştirak etməli olduqlarını başa düşmüşlər. 
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Qeyd etmək lazımdır ki, Cənubi Qafqazın hələ də ən böyük problemi olaraq qalan Qarabağ münaqişəsi öz 

həllini tapmalıdır. Ümid edilir ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və siyasi suverenliyi ən qısa zamanda bərpa 

olunacaq, sovet kommunist rejiminin süqutundan sonra müstəqil dünyəvi müsəlman ölkəsi kimi formalaşan 

Azərbaycan militarist erməni millətçiliyinin təcavüzündən xilas olacaqdır.  

Dağlıq Qarabağ anklavı Azərbaycanın tərkib hissəsidir. Bura Azərbaycanın tarixinin, incəsənət və 

mədəniyyətinin başladığı yerdir. Üç əsrdir ki, regionda demoqrafik vəziyyət rus çarizmi və onun varisi olan 

kommunist rejimi tərəfindən "parçala və hökm sür" şüarı ilə dəyişdirilmişdir. 1920-ci ildə bu bölgəyə 

Azərbaycan Respublikasının tərkibində muxtariyyət verilmişdir. 1988-ci ildə Moskvanın təhriki ilə Dağlıq 

Qarabağda münaqişə başlanmışdır. Sovet İttifaqının keçirdiyi son aksiyalardan biri 20 il bundan öncə 

Azərbaycanın paytaxtına, Bakı şəhərinə hərbi təcavüz olmuşdur. Gözlənildiyi kimi, az sonra Sovet İttifaqı 

parçalandı, 1991-ci ildə Ermənistanla Azərbaycan arasında müharibə başladı.  

Ümidverici haldır ki, Azərbaycan rəhbərliyi Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində səylərində 

müdriklik və səbir nümayiş etdirir. Halbuki 1990-cı illərin əvvəllərində müharibənin gedişində ermənilər 

minlərlə azərini öldürmüş, bir milyon Azərbaycan vətəndaşı doğma ev-eşiyindən didərgin salmış, Azərbaycanın 

ayrılmaz parçası olan Dağlıq Qarabağı və onun ətrafındakı rayonları işğal etmiş, Dağlıq Qarabağı qeyri-qanuni 

olaraq müstəqil elan etmişlər. Prezident İlham Əliyev yalnız bir şərtlə - Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə və 

siyasi suverenliyinə xələl gətirməmək şərti ilə bölgədəki erməni çoxluğu ilə barışığın tərəfdarıdır və onlara 

Ermənistanla əlaqə dəhlizini də nəzərdə tutan maksimum muxtariyyət verməyə hazırdır. Bu isə ən azı, hüquqa 

və mənəviyyata söykənən mövqedir.  

 

İştiaq ƏHMƏD, 

Qayd Əzəm Universitetinin 

professoru   
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Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasına dair Avropa Şurasının qərarlarının  

beynəlxalq hüquqi aspektləri 
 

Rauf QARAYEV, 

AMEA Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutunun aparıcı elmi işçisi,  

hüquq elmləri üzrə fəlsəfə doktoru. 

 

Müasir dünyada geosiyasi vəziyyət və dünya arenasında dövlətlərin qüvvələr nisbəti kəskin dəyişir. 

Sosialist sisteminin və bu düşərgəyə başçılıq edən Sovet İttifaqının dağılmasından sonra ideoloji meyarlara görə 

ölkələrin iki düşərgəyə bölünməsinə qədər mövcud olan ikiqütblü dünya hansısa bir zaman dövründə birqütblü 

dünyaya çevrildi. Bu dünyanın yeganə superdövləti olan - ABŞ-ın iqtisadi, hərbi və siyasi qüdrətinin artması ilə 

bağlı idi. Hazırkı dövrdə isə dünya siyasətçilərin, beynəlxalq münasibətlər və beynəlxalq hüquq üzrə alimlərin 

və politoloqların çoxu artıq dünyanın çoxqütblü olmasından danışır və bunu beynəlxalq münasibətlər sistemində 

müşayiət olunan ABŞ-ın rolunun durmadan daimi azalması tendensiyası və bununla yanaşı, digər dövlətlərin və 

ya dövlətlər ittifaqının təsirinin artması ilə bağlayırlar. Onlar qeyd edirlər ki, artıq dünyada heç bir dövlət dünya 

siyasətində hakim mövqe vəziyyətinə sahib deyil və bir çox problemlərin həlli bütövlükdə dünyada və ya ayrı-

ayrı regionlarda olan dövlətlərin geosiyasi qüvvələrinin konkret nisbətindən asılıdır. 

Bu hallar dövlətlərarası münasibətləri nizamlayan beynəlxalq hüquq sistemində, onun institutlarının və 

prinsiplərinin təsirinin effektliyində və müvafiq olaraq, beynəlxalq hüquq doktrinasında əks olunmaya bilməz. 

Bütün bunlar regional və etnik münaqişələrin, o cümlədən Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsinin nizamlanmasına aid də ədalətlidir. 

Tamamilə aydındır ki, dünya siyasətində, beynəlxalq münasibətlər sistemində bu və ya digər 

münaqişələrin və ya problemlərin beynəlxalq-hüquqi nizamlanmasının vacib faktorundun biri bütövlükdə 

dünyada olan geosiyasi qüvvələrin nisbətidir. 

Belə ki, xarici siyasət üzrə Almaniya Şurasının eksperti Aleksandr Rar Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq 

Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı: «Azərbaycanda çoxları təsdiq edirlər ki, ATƏT-in Minsk qrupu Qarabağ 

probleminin nizamlanmasına kömək etmir və bu hal ondan irəli gəlir ki, qrupun həmsədrləri Ermənistan-

Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə öz təmsil etdikləri dövlətlərin mövqeyindən yanaşırlar. Sizin 

fikrimizcə, belə bir fikir həqiqətə uyğundurmu?» sualına birbaşa cavab verdi ki, «Siz bilirsiniz, bu yəqin ki, elə 

belədir, axı bu dövlətlərin öz geosiyasi maraqları var... Amerika gah bu tərəfdə, gah o biri tərəfdə oynayaraq, 

hal-hazırda bu münaqişənin indiki status-kvo vəziyyəti ilə kifayət qədər rahat yaşayır. Rusiya da eyni 

vəziyyətdədir, o nə Ermənistan, nə də Azərbaycan ilə öz münasibətlərini korlamaq istəmir. İndiki mövcud olan 

status-kvo, mənim anlamımda, həm Amerikanı, həm də Rusiyanı qane edir. Əlbəttə, qeyd etmək lazımdır ki, 

Amerika Rusiyanın postsovet məkanda möhkəmlənmək cəhdlərinə qarşı hərəkət edir, burada iki ölkənin 

siyasətində müəyyən fikir ayrılıqları var. Rusiya, öz növbəsində, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi kimi münaqişələr 

vasitəsi ilə Amerikanı ikinci cərgəyə çəkmək istəyir» və sonra dəqiqləşdirir: «o ki qaldı Rusiyanın Qafqazdakı 

təsirinə... Hər şey ondan asılıdır ki, kim bu məkanda Rusiya ilə rəqabət aparacaq, misal üçün, maliyyə 

böhranından sonra bu regiondan neft və qaz tranzitinin alternativ yollarını tikmək üçün Amerikanın gücü 

çatacaqmı». Ədalət naminə qeyd etmək lazımdır ki, Aleksandr Rar özü də o faktı xüsusi vurğulayır ki, 

«beynəlxalq hüquq nöqteyi-nəzərindən Dağlıq Qarabağ Azərbaycana məxsusdur» [4]. 

Dünya birliyi dövlətlərinin mövqeyi ilə yanaşı, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 

nizamlanması prosesinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərən vacib amillərdən biri də bu münaqişəyə aid nüfuzlu 

beynəlxalq dövlətlərarası təşkilatların öz qərarlarında əks olunmuş mövqeləridir. Bu, ilk növbədə, BMT, ATƏT, 

Avropa Şurası, İKT, NATO kimi beynəlxalq dövlətlərarası təşkilatlara aiddir. 

Nəzərə alsaq ki, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasına dair BMT, 

İKT, NATO kimi beynəlxalq dövlətlərarası təşkilatların qərarlarının müxtəlif beynəlxalq-hüquqi aspektləri artıq 

bizim tərəfdən tədqiq edilmişdir. [1; 2; 21], bu münaqişəyə aid Avropa şurasının qərarlarının beynəlxalq-hüquqi 

aspektlərinin araşdırılmasında dayanmaq məqsədəmüvafiqdir. 

Təəssüflər olsun ki, ölkə hüquq ədəbiyyatında, ayrı-ayrı istisnalar çıxmaq şərtilə [3], faktiki olaraq, 

Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasına aid Avropa Şurası çərçivəsində qəbul 

olunmuş qərarların təhlilinə həsr edilmiş tutarlı, əhəmiyyətli əsərlər yoxdur. Halbuki, Avropa Şurası bu 

münaqişənin nizamlanması işində əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərə bilən bir neçə qərar və qətnamə qəbul 

etmişdir. Avropa Şurasının bu qərarlarında Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 

nizamlanmasına aid nüfuzlu Avropa təşkilatının mövqeyi əks olunmuşdur. Belə ki, 22 aprel 1997-ci ildə Avropa 

Şurasının əsas orqanlarından biri, Avropa Şurasının Parlament Assambleyası (AŞPA), xüsusi məruzəçi Saytlin-
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gerin 10 aprel 1997-ci il tarixli məruzəsi əsasında 1119 (1997) «Zaqafqaziyada münaqişələr haqqında» adlı 

qətnamə qəbul etmişdir [20]. Abxaziyada və Dağlıq Qarabağda olan münaqişələrə aid Assambleya qeyd 

etmişdir ki: «öz təbiətinə görə bu münaqişələr fərqlənsə belə, Assambleya qeyd edir ki, bu münaqişələrin siyasi 

nizamlanması, xüsusən aşağıdakı göstərilən 1975-ci il Helsinki Yekun Aktına və 1990-cı il Paris Xartiyasına 

əsaslanmalı, yəni: sərhədlərin toxunulmazlığı, xüsusən çoxmillətli sülhməramlı qüvvələrdən istifadə edərək, bu 

regionda bütün insanların təhlükəsizliyinin zəmanəti, bütün maraqlı olan tərəflərin danışıqları əsasında 

Abxaziyaya və Dağlıq Qarabağa geniş muxtariyyətin verilməsi, insan hüquqlarına riayət edilməsini nəzərə 

alaraq, qaçqınların və yerlərini müvəqqəti dəyişmiş şəxslərin geri qayıtması və onların reinteqrasiyası hüquqi 

prinsiplərin əsasında münaqişəyə cəlb olunmuş bütün tərəflərin danışıq predmeti olmalıdır» [19]. 

29 noyabr 2004-cü ildə (sənəd 10364) Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının xüsusi məruzəçisi 

D.Atkinsonun məruzəsində qeyd olunur: «Azərbaycanın əhəmiyyətli bir hissəsi hələ də erməni qüvvələri 

tərəfindən işğal olunub». D.Atkinsonun məruzəsində xüsusi qeyd olunur: «Azərbaycanın sərhədləri ölkənin 

1991-ci ildə müstəqil dövlət kimi tanınması anında beynəlxalq səviyyədə tanınmış idi. Dağlıq Qarabağ regionu 

Azərbaycanın tərkibinə daxil idi» (b.5, bölmə III) [5]. Bu məruzənin əsasında AŞPA özünün plenar iclasında 

1416 (2005) nömrəli «Onun həll edilməsi ilə ATƏT-in Minsk Konfransının məşğul olduğu Dağlıq Qarabağ 

regionu ətrafında münaqişə haqqında» adlı qətnamə qəbul etdi. Bu qətnamədə Azərbaycan ərazisinin 

əhəmiyyətli bir hissəsinin işğal edilməsi faktı və bununla yanaşı, Dağlıq Qarabağ regionu ərazisinin digər dövlət 

tərəfindən zəbt (anneksiya) edilməsi faktı qeyd olunur. Bu fakta dair qətnamədə qeyd olunur: «Assambleya bir 

daha bəyan edir ki, hər hansı bir üzv-dövlət tərəfindən digər dövlətin ərazisinin işğal edilməsi Avropa Şurasının 

üzvü kimi bu üzv-dövlətin öhdəliklərinin ciddi pozulmasını təşkil edir» [6]. Bu qərar çox vacib əhəmiyyətə 

malikdir. İslam Konfransı Təşkilatının (İKT) arxasınca AŞPA Azərbaycanın ərazisini işğal edən dövlət kimi 

birbaşa Ermənistanı göstərdi və faktiki olaraq, bu ölkəni Azərbaycana qarşı təcavüzdə ittiham etdi. Bununla da, 

guya ki, Ermənistan yox, təkcə Dağlıq Qarabağ separatçıları və Azərbaycan bu münaqişənin tərəfləri olması 

haqqında erməni tərəfinin uydurma iddiasını təkzib etdi. 

Avropa Şurasının Parlament Assambleyası 2008-ci ildə də özünün yay sessiyasında Azərbaycanın ərazi 

bütövlüyünə dəstək verdi. AŞPA-nın bu sessiyasında xüsusi məruzəçilər Andreas Xerkel və Yevgeniya Jivkova 

tərəfindən 6 iyun 2008-ci ildə edilmiş eyniadlı məruzə əsasında 24 iyul 2008-ci ildə 1614 nömrəli 

«Azərbaycanda demokratik institutların fəaliyyəti haqqında» adlı qətnamə qəbul edilmişdir [15]. AŞPA-nın 

1614 nömrəli qətnaməsinin 25.1-ci bəndində deyilir ki, Assambleya: «hesab edir ki, ölkənin ərazi bütövlüyü 

bərpa olana qədər Azərbaycanda sabit, demokratik inkişaf çox çətin olacaqdır». AŞPA-nın 1614 nömrəli 

qətnaməsinin 25.2-ci bəndində deyilir ki, «Assambleya BMT Baş Məclisinin «Azərbaycanın işğal olunmuş 

ərazilərində vəziyyət haqqında» 14 mart 2008-ci il tarixli qətnaməsini nəzərə alır. Baş Məclis qətnamədə 

Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ regionunda və onun ətrafında baş verən hərbi münaqişənin beynəlxalq sülhə və 

təhlükəsizliyə təhlükə yaratdığı ilə bağlı ciddi narahatlığını ifadə edir, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü 

təsdiqləyir, onun beynəlxalq miqyasda tanınmış sərhədlərinə dəstək verir və işğal olunmuş ərazilərdən erməni 

hərbi qüvvələrinin dərhal çıxarılmasını tələb edir» [16]. Beləliklə, AŞPA aşkar surətdə BMT-nin Baş Məclisinin 

«Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində vəziyyət haqqında» 14 mart 2008-ci il tarixli qətnaməsinə öz 

dəstəyini nümayiş etdirdi, Dağlıq Qarabağ regionunun Azərbaycana mənsub olduğunu təsdiqlədi və 

Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən erməni hərbi qüvvələrinin dərhal çıxarılmasını tələb etdi. Heç də 

təsadüfi deyil ki, bu qətnaməyə erməni tərəfinin reaksiyası çox sərt oldu. Erməni deputatı A.Aşotyan bu 

qətnamənin qəbul edilməsini «Azərbaycanın neft və qazı» əvəzində «xidmət» kimi qələmə verməkdən daha 

primitiv heç nə tapmadı [18]. L.Ter-Petrosyanın başçılıq etdiyi herəkat öz bəyanatlarında Dağlıq Qarabağa aid 

AŞPA-nın 1614 nömrəli «Azərbaycanda demokratik institutların fəaliyyəti haqqında» adlı qətnaməsinin bir sıra 

bəndlərini «pislədi». Bu hərəkat iddia edirdi ki, öz qətnaməsi ilə AŞPA işğal olunmuş ərazilərdən erməni 

qüvvələrinin çıxarılması tələbini özündə əks etdirən BMT Baş Məclisinin 14 mart 2008-ci il tarixli qət-

naməsinin «pro-Azərbaycan» bəndlərini təsdiqlədi. Bununla yanaşı, müəlliflər iddia edirdilər ki, Azərbaycanın 

sabit, demokratik inkişafı onun ərazi bütövlüyünün bərpası şərti ilə bağlı olması haqqında qətnamənin hissəsi 

onlara «aydın deyil». Lakin bütün bunlardan düzgün nəticələr çıxarmaq əvəzinə, bəyanatda bircə Ermənistanın 

xarici siyasətinin iflasa uğramasında bu ölkənin hökumət qüvvələrinin ittiham edilməsinə cəhd edilir. Belə ki, 

bəyanatda qeyd olunur ki: «Bütün bunlar... erməni administrasiyasının onillik xarici siyasətinin 

uzaqgörməzliyinin gözlənilən nəticəsidir. Belə siyasət nəticəsində «ədalətli» və «öz müqəddəratını təyinetmə 

hüququ prinsipinə» əsaslanmış Qarabağ probleminin nizamlanması perspektivi şübhə altına qoyulmuşdur». 

Müəlliflər etiraf etməyə məcburdurlar ki: «Koçaryan-Sarkisyan administrasiyasının hakimiyyətdə qalan müddət 

ərzində, Ermənistana və Dağlıq Qarabağa aid müxtəlif beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən qəbul edilən sənədlər 

təsdiqləyir ki, onların hakimiyyətdə qaldıqları hər bir gün Ermənistanın və Dağlıq Qarabağın dövlətçiliyi üçün 
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geriyədönməz itkilərin aparılması təhlükəsini yaradır» [17]. AŞPA 2008-ci ildə elə həmin sessiyada qəbul etdiyi 

özünün digər qətnaməsində də üç postsovet ölkəsinin - Azərbaycanın, Gürcüstanın və Moldovanın ərazi 

bütövlüyünə öz dəstəyini göstərdi. 9 iyun 2008-ci ildə məruzəçi S.Qolovatıy tərəfindən «Avropada 

demokratiyanın vəziyyəti. Avropada demokratik institutların fəaliyyəti və Assambleya tərəfindən monitorinq 

prosedurunun aparılması» adlı məruzə əsasında (sənəd 11628) [7] AŞPA 25 iyun 2008-ci ildə eyniadlı 1619 

(2008) nömrəli qətnamə qəbul etmişdir. Bu qətnamənin 10.1-ci bəndində qeyd olunur ki, Azərbaycanda, 

Gürcüstanda və Moldovada, bu dövlətlərin ərazi bütövlüyü bərpa olunmayana qədər, demokratik dəyişiklikləri 

möhkəmləndirmək mümkün olmayacaq [8]. Bu nöqteyi-nəzərdən, bizim fikrimizcə, əsl demokratik dövlətin 

qurulması, Azərbaycanda demokratik institutların möhkəmləndirilməsi, şübhəsiz ki, Ermənistan-Azərbaycan 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətli nizamlanmasında əhəmiyyətli mənaya malik olan vacib faktorlardan 

biridir [9, 276]. Avropa Şurasının rəsmi mövqeyi bu təşkilatın rəhbər şəxsləri tərəfindən də bir neçə dəfə açıq 

şəkildə ifadə olunmuşdur. Belə ki, AŞPA-nın Prezidenti Luis Maria de Puiq qeyd edir: «Avropa Şurasının 

mövqeyi ondan ibarətdir ki, Ermənistanın silahlı qüvvələri işğal edilmiş əraziləri tərk etməlidirlər. AŞPA 

Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində vəziyyətə aid qətnamə qəbul etmişdir» [10]. Beləliklə, belə bir 

nəticəyə gəlmək olar ki, Avropa Şurası Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq 

Qarabağ münaqişəsini Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində Dağlıq Qarabağa geniş muxtariyyət 

verməklə, nizamlanmasına tərəfdar çıxır, BMT-nin Baş Məclisinin 14 mart 2008-ci ildə qəbul etdiyi 

qətnaməsini dəstəkləyir (bu qətnamədə bütün işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərindən erməni qüvvələrinin 

çıxarılması tələbi əks olunmuşdur) və bəyan edir ki, Avropa Şurasına hər hansı bir üzv-dövlət tərəfindən digər 

dövlətin ərazisinin işğal edilməsi Avropa Şurasının üzvü kimi bu üzv-dövlətin öhdəliklərinin ciddi pozulmasını 

təşkil edir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə aid aparıcı və nüfuzlu 

beynəlxalq dövlətlərarası təşkilatların, o cümlədən Avropa Şurasının qərarları böyük praktiki əhəmiyyətə 

malikdir və həm birbaşa və həm də dolayısı, dünya ictimai rəyinin formalaşması yolu ilə bu münaqişədə olan 

tərəflərə və ilk növbədə, bu münaqişənin nizamlanmasında son dərəcə qeyri-konstruktiv mövqe tutan 

Ermənistana güclü təsir edir. 

Bu nəticə bir çox politoloq və siyasi xadimlər tərəfindən təsdiqlənir. Belə ki, Azərbaycan Prezidenti 

administrasiyasının xarici əlaqələr şöbəsinin müdiri N.Məmmədovun fikrinə görə: «Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsinin həll edilməsində böyük dövlətlərin marağının artması aşkar-aydın özünü büruzə verir və buna 

görə Ermənistana təzyiq artır» [11]. Erməni mənşəli Berlin politoloqu A.Manuçaryanın etirafına görə: 

«Yerevana təzyiq edilməsinə gəlincə, belə təzyiq həmişə vardır» [12]. İ.Tsareqorodseva qeyd edir ki: 

«Vaşinqton Qərbi Qafqazda öz təsirini itirib, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll edilməsinə keçməyinə qərar 

verdi. Əsasən münaqişədə tərəflərin biri olan - Azərbaycana arxalanaraq, ABŞ digər münaqişə tərəfini - 

Ermənistanı, aktiv təsviretmə vasitəsi yolu ilə, öz ssenarisinin seçilməsinə vadar etməsinə çalışır» [13]. 

Ermənistan parlamentinin deputatı, «İrs» müxalifət partiyasının üzvü S. Safaryan əmin idi ki, S.Sarkisyanın 

Sankt-Peterburqda Azərbaycan Prezidenti İ.Əliyevlə görüşü ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri tərəfindən 

Ermənistana təzyiq edilməsi ilə müşayiət ediləcəkdir [14]. 

Ermənistana belə bir təzyiqin edilməsi tam əsaslıdır. Ermənistan Azərbaycana qarşı təcavüzkar 

müharibə apararaq və Azərbaycan Respublikasının 20%-dən çox ərazisini işğal edərək, BMT Təhlükəsizlik 

Şurasının və Baş Məclisinin, Avropa Şurasının, İTK, ATƏT-in qətnamələrinə məhəl qoymur və işğal edilmiş 

əraziləri saxlamaqda davam edir. Ermənistan tərəfindən Azərbaycanın ərazisinin bir hissəsinin zəbt edilməsi bir 

daha sübut edir ki, Ermənistan Respublikası digər dövlətlərin ərazisinin bölüşdürülməsinə yönəlmiş hər hansı 

hərəkətlərin edilməsindən çəkinməsini nəzərdə tutan müasir beynəlxalq hüququn ümumtanınmış norma və 

prinsiplərini kobud şəkildə pozur. Beləliklə, bizim fikrimizcə, Ermənistana beynəlxalq təzyiqin göstərilməsi 

bütövlükdə bu münaqişənin ədalətli nizamlanması işinə kömək edə bilər. 
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В статье исследуется содержание решений Совета Европы относительно урегулирования армяно-

азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта. В результате проведенного исследования автор 

приходит к заключению, что в решениях Совета Европы дается справедливая международно-правовая 

оценка армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта и определяются международно-
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правовые принципы урегулирования данного конфликта. В этих документах особая роль уделяется 

принципу территориальной целостности государств, в том числе и Азербайджана. 

 

“Hüquqi dövlət və qanun”.-2010.-№4.-S.30-35. 
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Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinə aid bir sıra hüquqi məsələlərin təhlili 
 

Dilbadi QASIMOV, 

Straburq Universitetinin hüquq elmləri doktoru Azərbaycan Respublikasının  

Prezidenti yanında Strateji Araşdırmalar mərkəzinin əməkdaşı. 

 

BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının münaqişələrin tənzimləməsində rolu haqqında 

 

Beynəlxalq müstəvidə baş verən ərazi münaqişələri sülhün və beynəlxalq təhlükəsizliyin pozulması ilə 

səciyyələnir. Bu cür münaqişələr bir çox nallarda silahlı qarşıdurma ilə nəticələnərək, qarşı-qarşıya duran 

dövlətlərin yerləşdiyi regionda sabitliyin və insan hüquqlarının kütləvi pozulması ilə nəticələnir. Ərazi 

münaqişələri beynəlxalq münasibətlər tarixində tez-tez baş vermiş və tarixdə vacib dönüşlər yaratmış böyük və 

kiçik miqyaslı müharibələrə səbəb olmuşdur. Məhz gələcəkdə bu kimi münaqişələrin qarşısını almaq və 

beynəlxalq sülhü təmin etmək məqsədilə Beynəlxalq Millətlər Təşkilatı (BMT) yaradılmışdır. Bu cür 

təhlükələrin ortaya çıxdığı zaman BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası, BMT Xartiyasının VII fəslini rəhbər tutaraq, 

müəyyən ölçülər götürür və sülhün, eləcə də beynəlxalq təhlükəsizliyin təmin olunmasına çalışır. Bu sahədə 

Təhlükəsizlik Şurasının rolu əsasən müxtəlif tipli sənədlər qəbul etməklə, münaqişədə tərəf olan dövlətlərə və 

ümumiyyətlə beynəlxalq ictimaiyyətə münaqişənin həlli və sülhün bərpası üçün müəyyən ölçülərin götürülməsi 

göstərişləri verməkdən ibarətdir. Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən qəbul olunan sənədlər ümumi olaraq qətnamə 

adlanırlar1. BMT-nin Baş Assambleyasının qətnamələrindən fərqli olaraq, Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri 

məcburi xarakter daşıyır və aidiyyəti olan dövlətlər üçün məcburidir2. BMT Xartiyasının 24-cü maddəsinə 

əsasən, Təhlükəsizlik Şurası bütün dövlətlər adından çıxış edir və əsas məqsədi beynəlxalq sülhü və 

təhlükəsizliyi təmin etməkdir. Bunun üçün o, xalqlar arasında mövcud qarşıdurmaları aradan qaldırmaq yolunda 

vasitələr axtarmaq; sülhə qarşı təhlükənin və ya təcavüz halının mövcudluğunu təxmin etmək; üzv dövlətləri 

təcavüzkar dövlətə qarşı sanksiyalar tətbiq etməyə dəvət etmək və təcavüzkar ölkəyə qarşı hərbi əməliyyatların 

başlanmasını qərara almaq kimi imkanlara malikdir. Sadalanan bu ölçülər əsasən Təhlükəsizlik Şurası 

tərəfindən qəbul edilən qətnamələrdə öz əksini tapır. Bu qətnamələrinin aidiyyəti olan dövlət tərəfindən həyata 

keçirilməməsi həmin dövlətin beynəlxalq səviyyədə məsuliyyətinə yol açır. 

 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə əlaqədar qəbul olunmuş qətnamələr haqqında 

 

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası say etibarı 

ilə dörd qətnamə qəbul etmişdir3. Həmin qətnamələr erməni hərbi birləşmələrindən işğal olunmuş əraziləri 

boşaldılmasını və regionda silahlı münaqişəyə son qoyulmasını tələb edir4. 

1. 822 saylı qətnamənin 1-ci maddəsi silahlı qarşıdurmalara son qoyulmasını, işğalçı güclərin 

Kəlbəcərdən və Azərbaycanın başqa işğal olunmuş ərazilərindən çıxarılmasını tələb edir. 

2. 853 saylı qətnamə yeni torpaqların əldə edil-məsi məqsədilə güc işlədilməsinin qadağan olunduğunu 

və beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərin toxunulmazlığını bir daha təsdiq edir. Qətnamənin 1-ci maddəsi 

Ağdamın işğalını pisləyir, 3-cü maddəsi isə erməni qoşunlarının həmin ərazilərdən qeyd-şərtsiz olaraq 

çəkilməsini tələb edir. 

3. 874-cü qətnamənin 5-ci maddəsi işğal olunmuş ərazilərdən silahlı qüvvələrin çəkilməsinin vacibliyini 

təsdiq edir. 

4. 884 saylı qətnamə Zəngilan və Horadizin işğalını pisləyərək erməni qoşunlarının bu ərazilərdən 

çəkilməsini tələb edir5. 

Amma, Təhlükəsizlik Şurasının adı çəkilən qətnamələri bu günə kimi icra olunmamış qalır. Nəzərə 

alsaq ki, Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi qətnamələrin dövlətlər tərəfindən icrası məcburidir, Ermənistanın 

bu sənədlərə əməl etməməsi beynəlxalq hüququn pozulması ilə nəticələnir. Beynəlxalq hüquqda qəbul olunmuş 

 
1 Security Council Resolution. 
2 Maddə 25. 
3 Qətnamə 822 (1993), 30 aprel 1993-cü il. Qətnamə 853 (1993) 29 iyul 1993-cü il. Qətnamə 874 (1993) 14 oktyabr 1993-cü il. Qətnamə 

884 (1993) 12 noyabr 1993-cü il. 
4 Misal üçün bax. Rovshan SADİGBAYLI, "The Implications of the 1993 U.N. Security Council Action for the Settlement of the 

Armenia-Azerbaijan Conflict" The Caucasian Review of International Affairs, VOL. 3 (4) - Autumn 2009, p. 342-370. 
5 Əsli xarici dillərdə olan mənbələrə bütün istinadlar müəllifin şəxsi tərcümələridir. 
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normal proseduraya əsasən qeyd etmək lazımdır ki, əslində bu kimi hallar baş verdiyi zaman, Təhlükəsizlik 

Şurası, BMT-nin Xartiyasının 40-cı maddəsində göstərildiyi kimi, müvafiq ölçülər götürməlidir1. 

Qətnamələrin həyata keçirilmədiyi halda BMT tərəfindən qəbul olunması mümkün olan sanksiyalar 

hərbi və ya qeyri-hərbi ola bilər. Xartiyanın 41-ci və 42-ci maddələrinə əsasən, Təhlükəsizlik Şurasının 

tələblərinə əməl etməyən dövlətə qarşı genişmiqyaslı sanksiyalar tətbiq olunur. Bu sanksiyalara həmin dövlətlə 

bütün əlaqələrin kəsilməsi ilə bərabər, ona qarşı hərbi gücə əl atmaq da daxildir. İndiyə kimi güc istifadə etmək 

prosedurasından misal üçün 1991-ci ildə İraqın Küveyti qanunsuz işğal etməsindən sonra bu ölkəyə qarşı 

istifadə olunmuşdur. Qeyri hərbi sanksiyalara gəldikdə isə onlar fərqli ola bilərlər (əlaqələrin kəsilməsi, 

embarqoların tətbiqi və s. kimi). Bundan əlavə, onların həyata keçirilməsinə nəzarət etmək məqsədilə 

Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən yaradılan sanksiyalar komitələri fəaliyyət göstərir. Bu komitələrin əsas məqsədi 

qərara alınmış sanksiyaların həyata keçirilməsinə nəzarət etməkdən ibarətdir. Amma təəssüflə bildirmək 

lazımdır ki, həyata keçirilməmiş yeganə qətnamələrdən olan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair qətnamələrin 

icra olunmamasına qarşı indiyə qədər bu tipli ölçülər götürülməmişdir. Bu hal sözsüz ki, beynəlxalq hüquqa 

ziddir. 

 

Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinə müraciətin mümkünlüyü haqqında 

 

Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi (BƏM) BMT-nin hüquqi orqanıdır. Məhkəmənin əsas məqsədi dövlətlər 

tərəfindən təqdim olunan hüquqi münaqişələri həll etməkdir. Bundan əlavə, BƏM məşvərət rəyləri vermək 

səlahiyyətinə malikdir. Bu imkan BMT-nin Baş Məclisi və Təhlükəsizlik Şurasından əlavə Baş Məclis 

tərəfindən təyin olunmuş orqanlara da şamil edilir (misal üçün UNESKO, Beynəlxalq Əmək Təşkilatı və s.). 

Dövlətlər arası şikayət prosedurası nəticəsində qəbul olunmuş qərarlardan fərqli olaraq məhkəmənin məşvərət 

rəyləri hüquqi gücə malik deyillər. Amma buna baxmayaraq, həmin rəylərin nəticəsiz olduğunu demək olmaz. 

Çünki bu rəylər, məhkəmənin müəyyən bir məsələ ilə bağlı mövqeyini dəqiqləşdirməsi ilə bərabər, gələcəkdə 

analoji məsələlərin həll edilməsində rəhbər tutulur. Yəni nəticədə BƏM-in rəyləri BMT-nin mövqeyini əks 

etdirmiş olur. BƏM-ə məşvərət rəyləri təqdim etmək imkanı onun statusunun 65-ci maddəsinin 1-ci bəndinə 

əsasən həyata keçirilir2. Həmin maddə eyni zamanda məhkəməyə, ona ünvanlanmış sorğu ilə əlaqədar rəy 

verməkdən imtina etmək hüququ tanımasına baxmayaraq indiyə qədər o bu kimi addım atmamışdır. Qısaca 

olaraq, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə aid BMT tərəfindən qəbul olunmuş qətnamələrin 

Ermənistan tərəfindən icra edilməməsi faktı ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası BƏM-ə məşvərət rəyi təqdim 

edə bilər. Qeyd olunduğu kimi o, bu rəyi məhkəməyə birtərəfli təqdim etmək imkanına malik olmadığı üçün, 

imtiyazlı orqanlara bu işi həyata keçirmək məqsədilə müraciət edə bilər. BMT qətnamələrinin dövlətlər 

tərəfindən həyata keçirməməsinə dair məhkəmənin məşvərət rəyi vermə səlahiyyətinin istifadəsi təcrübəsi artıq 

mövcuddur. Buimkandan 1971-ci ildə Cənubi Afrika Respublikasının (CAR) qanunsuz olaraq cənub-qərbi 

Afrikada (indiki Namibiya) müstəmləkə siyasəti yeritməsinə dair istifadə edilmişdir. Öncələr Almaniyanın 

müstəmləkəsi olan Namibiya ərazisi Birinci dünya müharibəsindən sonra CAR-ın qəyyumluğuna verilir. 1950-

ci illərdən başlayaraq Afrika qitəsində olan müstəmləkələrin tədricən öz müstəqilliklərinə qovuşmalarına 

baxmayaraq, CAR ona həvalə edilən ərazilərə müstəqillik verməkdən boyun qaçırır və cənub-qərbi Afrika 

ərazilərində müstəmləkə və ayrı seçkilik (aparteid) siyasətini davam etdirdi. Bu səbəbdən 1969-cu və 1970-ci3 

illərdə Təhlükəsizlik Şurası iki qətnamə qəbul edərək CAR-dan bu əraziləri tərk etməsini və həmin ərazilərin 

əhalisinə öz müqəddəratını təyin etmə hüququnu tanıyaraq müstəqillik əldə etmək imkanları verilməsini tələb 

edir. Amma CAR bu qətnamələrdə edilən çağırışlara əməl etməkdən açıq şəkildə boyun qaçırırdı. Beləliklə, 

Təhlükəsizlik Şurası daha bir qətnamə qəbul edərək4 əvvəlki tələblərini bir daha yeniləyir, lakin bu tələblərin bir 

nəticə vermədiyini zənn edərək o, BƏM-nə məşvərət rəyi vasitəsi ilə müraciət etməyi qərara alır. Ona 

ünvanlanmış suala, yəni "CAR-ın cənub-qərbi Afrikada davamlı mövcudluğunun başqa dövlətlər üçün hüquqi 

nəticələri hansılardır" BƏM aşağıdakı cavabı verir5: "CAR-ın Namibiyada davamlı mövcudluğu qeyri-qanuni 

olduğu üçün o, həmin ərazilərdən geri çəkilmək və həmin ərazilərin işğalına son qoymaq məcburiyyətindədir. 

 
1 Həmin maddəyə əsasən "vəziyyətin pisləşməsinin qarşısını almaq məqsədilə, Təhlükəsizlik Şurası, 39-cu maddəyə müvafiq olaraq 

ölçülər götürməzdən əvvəl, o, tərəfləri qəbul olunmuş tələbləri həyata keçirməyə dəvət edir". 
2 Həmin maddə nəzərdə tutur ki, "Məhkəmə, BMT-nin Xartiyasının icazə verdiyi bütün orqan və qurumlar tərəfindən ona təqdim olunan 

sorğular əsasında bütün hüquqi məsələlər haqqında məşvərət rəyi verə bilər". 
3 Qətnamə 264 (1969) və Qətnamə 276 (1970). 
4 Qətnamə 283 (1970). 
5 Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding Security 

Council Resolution 276 (1970), Advisory Opinion, I.CJ. Reports 1971, p. 16. 
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BMT-nin üzv dövlətləri öz növbələrində CAR-ın həmin ərazilərdə mövcudluğunu qeyri-qanuni kimi tanımaq 

məcburiyyətindədirlər. Onlar həmçinin CAR-la Namibiya ilə əlaqədar bütün əməkdaşlıq və ya yardım 

əlaqələrindən imtina etməlidirlər". Məhz məhkəmənin bu rəyinin təsiri ilə başqa dövlətlərin CAR üzərində 

təzyiqləri gücləndi və işğalçı ölkə Namibiyadan çəkilərək bu əraziyə öz müstəqilliyini əldə etmək hüququ tanıdı. 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə əlaqədar BƏM-nə təqdim ediləcək mümkün sorğuya məhkəmə 

tərəfindən analoji cavabın veriləcəyi halda Azərbaycan tərəfinin mövqeyi münaqişənin həlli prosedurasında 

kifayət qədər möhkəmlənəcəkdir. Bundan əlavə bir sıra dövlətlərin qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikası ilə 

əlaqələrinə Azərbaycan tərəfi öz etirazlarını daha səmərəli şəkildə çatdıra biləcəkdir. Misal üçün bəzi dövlətlərin 

qondarma respublikaya iqtisadi yardımlar etmələri və öz ölkələrində onun daimi nümayəndəliklərinin 

açılmasına icazə vermələri ilə əlaqədar Azərbaycanın etirazları daha başa düşülən olar. Xatırladaq ki, hazırda 

qondarma respublikanın Fransa, ABŞ, Rusiya Federasiyası, Livan, Avstraliya və Ermənistanda daimi 

nümayəndəlikləri vardır. 

 

Soyqırım cinayətlərinə tanınan qadağalar 

 

Silahlı münaqişələr zəminində baş vermiş cinayətlərdən insan hüquqları normalarına zidd olanlarının ən 

vaciblərindən olanı soyqırım cinayətidir. Məhz bu səbəbdən beynəlxalq hüquq bu cinayəti qeyd-şərtsiz qadağan 

edir və onun baş verdiyi halda təqsirli bilinənlərin cəzalandırılmasını tələb edir. Bundan əlavə, beynəlxalq 

hüquqda yeni ortaya çıxmış və inkişaf etməkdə olan etnik təmizləmə anlayışının hüquqi gücə malikolmamasına 

baxmayaraq, onun həyata keçirilməsi metodları soyqırım cinayətlərinə tanınan qadağalara uyğun olduğu halda 

səbəbkar dövlətin məsuliyyətinə yol açır. 

a. Soyqırım cinayəti Tarix boyu baş vermiş silahlı münaqişələrin səbəblərinin fərqli olmasına 

baxmayaraq, onların nəticələri çox zaman günahsız insanların kütləvi şəkildə öldürülməsi ilə nəticələnir. 

Günahsız insanların (yəni qeyri silahlı şəxslərin) kütləvi şəkildə öldürülməsi bəzən təsadüf, diqqətsizlik və ya 

yanlışlıq üzündən baş verdiyi halda, digər hallarda bu cür hərəkətlər bilərəkdən və ya düşünülmüş şəkildə 

törədilir. Bu halda artıq söhbət soyqırım cinayətindən gedir. Soyqırım cinayəti beynəlxalq cinayətdir. Onun baş 

verməsi sadəcə milli deyil, həm də beynəlxalq səviyyədə məhkum edilməlidir. Soyqırım cinayətini törədən 

dövlət beynəlxalq hüquqda və əsasən də BMT-nin xartiyasında nəzərdə tutulmuş insan hüquqlarına hörmət və 

ayrı seçkiliyin rədd edilməsi prinsiplərinə hörmətsiz yanaşmış olur. Bundan əlavə bir qətliamın soyqırım kimi 

tanınması üçün onun rəsmi formada qərara alınması və bilərəkdən bir qrup insanın öldürülməsi məqsədi ilə 

həyata keçirilməsi şərtdir. Bu halda öldürülmüş insanların sayca çox olmaları vacib deyildir. Yəni nəticədə, 

düşünülmüş şəkildə bir qrup insanın məhv edilməsi nüansı soyqırımı başqa müharibə və insanlığa qarşı 

cinayətlərdən fərqləndirir. Çünki, bu halda soyqırım cinayətini törədənin məqsədi sadəcə şəxsi yox və eyni 

zamanda onun aid olduğu qrupu məhv etməkdir. Düşünülmüş şəkildə bir qrup insanın məhvi ilə nəticələnən 

təqib halları müəyyən fərqli formalarda olduğu üçün soyqırımın hansı halda baş verməsini dəqiqləşdirmək 

lazımdır. Keçmiş Yuqoslaviya üçün olan məhkəmənin qanunvericiliyinə əsasən, insanların kütləvi 

öldürülməsinin soyqırım kimi qəbul olunması üçün həmin insanların hansısa ümumi bir xüsusiyyətə malik 

olmaları və məhz həmin xüsusiyyətlər səbəbindən öldürülməsi şərtdir. Bu xüsusiyyətlər aşağıdakılardır: dini, 

etnik, milli və irqi. Əks halda, misal üçün, bir qrup insanın siyasi baxışlarına görə və ya başqa səbəblərdən 

kütləvi təqib edilməsi soyqırım kimi qəbul edilmir1. Göstərilən bu şərtləri nəzərəalaraq, qeyd etmək lazımdır ki, 

Xocalı qətliamına soyqırım ifadəsini heç bir qeyd-şərtsiz aid etmək olar. Onun üçün ki, həmin qətliam 

Ermənistan dövlətinin öncədən düşünülmüş siyasəti nəticəsində baş verməsindən əlavə, oradakı insanlar 

azərbaycanlı olduqları üçün öldürülmüşdürlər. Bu sonuncu amil həmin qətliamın baş verməsində ayrı-seçkilik 

amillərinin olmasını üzə çıxarır və beynəlxalq hüquqda qadağan olunmuş apartheid, racisme, xenophobia və s. 

kimi cinayətlərə uyğun gəlir (və həmin cinayətləri qadağa edən beynəlxalq sənədlərə əsasən Ermənistan 

Respublikasının məsuliyyətinə yol açır). 

Soyqırım cinayətini təyin etmək üçün sadalanan şərtlər 1948-ci il tarixli BMT tərəfindən qəbul olunmuş 

Soyqırım konvensiyasında da öz əksini tapmışdır. Həmin konvensiyanın 2-ci maddəsi nəzərdə tutur ki, "hazırkı 

konvensiyaya əsasən soyqırım, milli, etnik, irqi və dini bir qrupu tamamilə və ya qismən məhv etmək məqsədilə 

həyata keçirilən aşağıdakı hallardan birinə aid edilir: 

a) bir qrupun üzvlərini öldürmək; 

b) bir qrupun üzvlərinə fiziki və əqli ağır zərbələr vurmaq; 

 
1 Keçmiş Yuqoslaviya üçün məhkəmə, 14 yanvar 2000-ci il tarixli hökm. Prokuror Zoran Kupre və başqalarına qarşı, IT-95-16-T, 

paraqraf 636. 
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c) bir qrupu onun tamamilə və ya qismən məhvi ilə nəticələnən dözülməz vəziyyətlərə düçar eləmək; 

d) bir qrup daxilində doğuşlara maneə olan ölçülərin tətbiq edilməsi; 

e) bir qrupdan başqa bir qrupa məcburi olaraq uşaqların köçürülməsi1. 

Soyqırım cinayətinin baş verdiyini iddia etmək üçün yuxarıda göstərilən şərtlərdən biri kifayət edir. 

BƏM-in soyqırım konvensiyası ilə əlaqədar bir neçə qərarı mövcuddur. Onlardan, 1996-cı ildə qəbul 

olunmuş Bosnya Hersoqovina Yuqoslaviyaya qarşı işi (və bu işlə əlaqədar 2007-ci il tarixli təhlili qərar) nəzəri 

cəlb edir2. Bu işdə Yuqoslaviya tərəfi məhkəmə qarşısında etiraz edərək bildirir ki, şikayətçi dövlətin soyqırım 

hallarını rədd edən konvensiyaya 1992-ci ilin dekabr ayında qoşulması səbəbindən məhkəmə bu tarixdən əvvəl 

baş vermiş hadisələri nəzərə ala bilməz. Məhkəmə bu iddianı rədd edərək bildirir ki, soyqırım cinayətinin 

qarşısının alınması və cəzalandırılması haqqında konvensiya - və əsasən də onun 9-cu maddəsi - məhkəmənin 

səlahiyyətlərinin ratione temporis məhdudlaşdırılması haqqında heç bir müddəa nəzərdə tutmur. Bundan əlavə, 

iddialı dövlətlər bu konvensiyaya üzv olduqları zaman bu haqda heç bir qeyd-şərt təqdim etməmişlər. Bunun 

üçün də məhkəmə münaqişənin başlanmasından bəri baş vermiş bütün hallarla bağlı qərar vermək səlahiyyətinə 

malikdir3. Bundan əlavə, BƏM-ə əsasən, soyqırım konvensiyasında nəzərdə tutulmuş müddəalar bütün müasir 

cəmiyyətlər tərəfindən tanınmışdır və onlar orga omnes olub dövlətlər üçün heç bir hüquqi öhdəliklərin 

olmadığı halda da məcburidir. Başqa bir tərəfdən isə, soyqırımıların rədd edilməsi dünyəvi bir dəyərdir4, o, 

beynəlxalq hüququn ən ali prinsiplərindən olub jus cogens keyfiyyətinə malikdir. Məhkəməyə əsasən, 

konvensiyanın birinci maddəsi eyni zamanda dövlətlər üçün həm soyqırım törətməni qadağa edir, həm də onlara 

soyqırım cinayətinin baş verməsinin qarşısını almaq öhdəliyi tanıyır5. O əlavə edir ki, soyqırımın qarşısını 

almaq məcburiyyəti dövlətlərə tanınmış ayrıca öhdəlikdir və dövlətlər bu öhdəliyi yerinə yetirmək üçün 

mümkün olan bütün vasitələrdən istifadə etməlidirlər. Yəni soyqırımın baş verməsindən xəbərdar olan dövlət 

onun qarşısını almaq məqsədilə əlindən gələni etmirsə, o, bu cinayətin baş verdiyi halda məsuliyyət daşıyır. 

Dövlətlər həmçinin öz qanunvericiliyinə tabe olmayan, amma onların üzərində müəyyən təsiri olan insanların da 

soyqırım törətməsinin qarşısını almalıdır6. Beləliklə, münaqişə zəminində törədilmiş bəzi kütləvi qırğın 

hallarının Ermənistan tərəfindən Dağlıq Qarabağın erməni icmasına aid edilməsi cəhdləri olarsa, onların əsassız 

olduğunu bu müddəa sübut edir. Çünki həmin icma birbaşa Ermənistan tərəfindən silahlandırılmış və himayə 

edilmişdir. Başqa bir tərəfdən isə, Ermənistan dövləti həm soyqırım cinayətləri törətdiyi üçün, həm də onun baş 

verməsinin qarşısını almaqda heç bir istək nümayiş etmədiyi üçün məsuliyyət daşıyır. Hər bir dövlət öz daxili 

qanunvericiliyində soy-qırım cinayətində günahkar bilinən şəxslərin məsuliyyətini təyin edən müddəalar daxil 

etməlidir. Bu vasitə imkan verir ki, soyqırım cinayətini törədən şəxslər məsuliyyətdən yayınmasınlar7. Şəxsi 

məsuliyyətdən əlavə, əgər soyqırım cinayəti bir dövlətin orqanları və ya onun adından çıxış edən bir şəxs 

tərəfindən törədilmişdirsə, həmin dövlət birbaşa məsuliyyət daşıyır8. Çünki əgər məsuliyyət sadəcə şəxsə aid 

edilərsə, bir dövlətdə rəhbər vəzifə tutan və soyqırım cinayətində təqsirli bilinən həmin şəxslər dövlətin güc 

orqanlarına təsir etməklə məsuliyyətdən yayına bilərlər. Bundan əlavə, Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi qeyd edir 

ki, soyqırım cinayətinin müəyyən bir qrupun məhv edilməsinə aid olduğu üçün "qrup" anlayışının hüquqi 

tərifini dəqiqləşdirmək vacibdir. Yəni soyqırım konvensiyasının 2-ci maddəsində nəzərdə tutulan "qrup" 

üzvlərinin öldürülməsinin hansı formalarının soyqırım cinayətinə uyğun olmasını təyin etmək lazımdır. Bunun 

üçün məhkəmə aşağıdakı şərtləri təyin edir : hədəfə alınan qrupun vacib bir hissəsi məhv edilsin. Yəni qrupun 

məhv edilən hissəsi o qədər vacib olmalıdır ki, bu hal həmin qrupun varlığına ciddi təhlükə yaratmalıdır. 

Beləliklə Xocalıda yaşayan əhalinin vacib bir hissəsinin məhv edilməsini nəzərə alaraq bu birinci şərtin 

Xocalıya uyğun olmasını iddia etmək olar. Başqa bir şərt ondan ibarətdir ki, kütləvi qırğının müəyyən bir 

 
1 Bu tərif Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsini yaradan Roma Statusunun 6-cı maddəsində də öz təsdiqini tapmışdır. 
2 Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, Preliminary Obiections, Judqment I. C. J. 

Reports 1996. 
3 Paraqraf 34. 
4 Bosnya - Herzoqovina Bosnya və Monteneqroya qarşı, 26 fevral 2007-ci il tarixli təhlil qərarı, paraqraf 161. Qərara doktrinal baxış 

üçün aşağıdakı məqalələr tövsiyə olunur : David B. KOPEL, Paul GALLANT and Joanne D. EISEN, 'Ts resisting genocide a human 

right?" Notre Dame Law Review, Vol. 81:4, 2006, p. 101-169. ; Martin MENNECKE and Christian J. TAMS, "The Genocide Case 

Before the International Court of Justice" (Electronic copy available at http-//ssrn com/abstract= 1416756). ; Vojin DIMITRIJEVIC and 

Marko MILANOVIC, "The Strange Story of the Bosnian Genocide Case" (Electronic copy available at: 

http://ssrn.com/abstract=1015469). 
5 Sonuncu bu məcburiyyət məhkəmə tərəfindən ilk dəfə Bosnya - Hersoqovina Bosnya və Çerniqoriyaya qarşı işində tanınır 26 fevral 

2007-ci il. 
6 Bosnya - Hersoqovina Bosnya və Çernoqoriyaya qarşı, 26 fevral 2007-ci il tarixli təhlil qərarı, Paraqraf 166. 
7 Bu məcburiyyət həmçinin soyqırım konvensiyasının 6-cı maddəsində nəzərdə tutulmuşdur. 
8 Bosnya - Hersoqovina Bosnya və Çernoqoriyaya qarşı, İdem... Paraqraf 181. 

http://ssrn.com/abstract=1015469
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coğrafi əraziyə aid olmasıdır. Yəni hədəfə alınan qrupa aid olan insanların bütün dünyada məhv edilməsi vacib 

deyil. Müəyyən bir ərazidə həmin qrupun üzvlərinin kütləvi öldürülməsi soyqırım cinayətinə uyğun gəlir. Bu 

şərti Xocalı ilə müqayisə edəndə məlum olur ki, məhkəmənin tələb etdiyi kimi Xocalı soyqırımı müəyyən bir 

ərazidə baş vermişdir, yəni giriş-çıxışı məhdudlaşdırılmış Xocalı şəhərində. Bundan əlavə soyqırım törədənin 

imkanlarını da nəzərə almaq lazımdır. Çünki erməni silahlıları niyyətlərini həyata keçirmək üçün bütün 

imkanlara malik idilər. Yəni köməksiz və xilas olmağa imkanı olmayan insanlar odlu silahlarla və hərbiçilər 

tərəfindən kütləvi şəkildə qətlə yetirilmişlər. 

 

b.       Etnik təmizləmə 

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zəminində baş vermiş və beynəlxalq hüquqda 

pislənən cinayətlərin siyahısına ermənilər tərəfindən həyata keçirilmiş etnik təmizlə halları da aiddir1. Etnik 

təmizləmə deyildikdə eyni etnik qrupa məxsus olan bir qrup insanın zorla bir ərazidən, dini, etnik və strateji 

səbəblərdən, başqa bir əraziyə köçürülməsi nəzərdə tutulur. Etnik təmizləmə anlayışı həmçinin yuxarıda 

göstərilən səbəblərdən baş verən kütləvi qırğın hallarına da aid edilir. 

Etnik təmizləmə anlayışı 1940-cı illərdə Xorvatiyada ortaya çıxmışdır. O, Qərbdə 1990-cı illərdən 

etibarən, yəni keçmiş Yuqoslaviya ərazisində baş qaldırmış münaqişələr zamanı tanınmışdır. Bu ifadə BMT-nin 

Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən qəbul olunmuş 1992-ci il tarixli, 787 saylı qətnamənin 2-ci maddəsində və 1993-

cü ildə qəbul olunmuş 827 saylı qətnamənin preambulasında istifadə edilmişdir. 47/121 saylı qətnamənin 

preambulası isə Bosnya və Hersoqovinada baş verən hadisələri ağlasığmaz etnik təmizləmə siyasəti və nəticədə 

soyqırımın bir forması kimi qələmə verir. Universalis Ensklapediyasına əsasən, etnik təmizləmə "etnik cəhətdən 

monoetnik ərazi yaratmaq məqsədi ilə müəyyən bir etnik qrupa aid olan insanların kütləvi şəkildə köçürülməsi 

və ya sürgünüdür. Etnik təmizləmə bəzən həmin etnik qrupun mövcudluğunun şahidi olan bütün nişanələrin 

məhv edilməsi ilə nəticələnir. Buraya tarixi abidələr, məzarlıqlar və mədəniyyət obyektləri aiddir". Etnik 

təmizləmənin qadağası soyqırım hallarını rədd edən sənədlərə daxil edilməmişdir. Amma BƏM-in qənaətinə 

əsasən, etnik təmizləmə halları öz-özlüyündə soyqırım olmasa da, bu cür halların soyqırım haqqında 

konvensiyada qadağa olunmuş müddəalardan birinə zidd olduğu halda onları soyqırım kimi qəbul etmək olar. 

Misal üçün bir ərazini yekcins etmək məqsədilə həmin ərazinin əhalisinin köçürülməsi soyqırım deyildir, onun 

üçün ki, soyqırımın məqsədi bir kütləni məhv etmək olduğu halda kütləvi köçürülmələr mütləq insanların tələf 

olması ilə nəticələnmir. Amma buna baxmayaraq, etnik təmizləmənin nəticəsində bir kütlənin, bilərəkdən və 

düşünülmüş şəkildə, soyqırım konvensiyasının 2-ci maddəsinin "c" bəndində nəzərdə tutulmuş qadağalara zidd 

olaraq, qismən və ya tamamilə məhv edilməsi soyqırım kimi qəbul olunur2. 

Keçmiş Yuqoslaviya üçün məhkəmə də bu mövzu ilə öz mövqeyini bildirmişdir. Həmin məhkəməyə 

əsasən, "şübhəsiz ki, soyqırım siyasəti və etnik təmizləmə siyasəti arasında oxşarlıqlar mövcuddur3". 

"Ammabiretnikqrupunparçalaması və onun məhv edilməsi fərqli hallardır. Belə ki, bir qrupun sadəcə olaraq 

parçalanması soyqırım kimi tanına bilməz4” Yəni insanların kütləvi tələf olmaması həmin halın soyqırım kimi 

qəbul edilməsinə maneə olur. 

Hər iki məhkəmənin gəldiyi qənaətlərdən belə bir nəticə çıxarmaq olar ki, etnik təmizləmə hallarının 

soyqırım kimi tanınması imkanları yalnız soyqırım konvensiyasının 2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş 

prinsiplərin pozulması və aidiyyəti olan qrupun məhv edilməsinin düşünülmüş şəkildə olması ilə şərtlənir. 

Beləliklə, bir etnik təmizləmə halı yuxarıda göstərilən şərtlərə cavab vermədiyi halda hüquqi gücə malik 

deyildir. Göstərilən şərtləri nəzərə alaraq, Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş ərazilərdən insanların kütləvi və 

məcburi şəkildə yerdəyişmələrə məcbur edilməsini BƏM tərəfindən təyin edilmiş şərtlərə uyğunluqlarını 

yoxlamaq vacibdir. Qeyd olunduğu kimi, məhkəmə soyqırım konvensiyanın 2-ci maddəsinin "c" bəndini rəhbər 

tutaraq, etnik təmizləmə hallarının beynəlxalq hüquq pozuntusu olmasını təyin edir. Həmin müddəa isə nəzərdə 

tutur ki, "bir qrupu bilərəkdən onun tamamilə və ya qismən fiziki məhvi ilə nəticələnən şəraitlərə düçar etmək" 

soyqırım hesab olunur. Beləliklə, nəzərə alsaq ki, Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinin əhalisi bilərəkdən və 

təqiblər nəticəsində həmin ərazilərdən çıxarılmışdır, həmin halların soyqırım konvensiyasında nəzərdə tutulmuş 

qadağalara uyğunluğu ortaya çıxır. Belə ki, həmin ərazilərdən insanlar sadəcə köçürülməmişdirlər, onlar həqiqi 

ölüm təhlükəsi ilə üzləşdikləri üçün yaşadıqları əraziləri tərk etməyə məcbur olmuşdurlar. Bu halda söhbət 

 
1 2005-ci ildə Avropa Şurasının Parlament Assambleyası tərəfindən qəbul olunmuş 1416 saylı qətnamədə Parlament Assambleyası 

münaqişə zəminində baş vermiş etnik təmizləmə hallarına istinad edir. Resolution 1416 (2005), The conflict over the Nagorno-Karabakh 

region dealt with by the OSCE Mınsk Conference. 
2 Bosnya - Herzoqovina Bosnya və Monteneqroya qarşı, 26 fevral 2007-ci il tarixli təhlil qərarı, Paraqraf 190. 
3 Krstic işi, 2 avqust 2001-ci il, paraqraf 562. 
4 Stakic işi, 31 iyul 2003-cü il, paraqraf 519. 
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məcburi və ya bilərəkdən köçürmələrdən yox, amma həmin insanları ölüm ilə hədələməkdən və köçməyə macal 

tapmayanları həqiqətən öldürməkdən, bununla da onları başqa seçim olmadığı üçün kütləvi şəkildə yaşadıqları 

ərazilərdən "canlarını qurtarmağa" vadar etməkdən gedir. Göstərilən bu şərtlər və Ermənistanın Azərbaycana 

təcavüzü zamanı azərbaycanlı əhalinin bilərəkdən və kütləvi şəkildə öldürülməsi faktları iddia etməyə imkan 

verir ki, Ermənistan Respublikası soyqırım cinayətlərini sadəcə Xocalı şəhərində deyil, ümumiyyətlə 

Azərbaycanın bütün işğal olunmuş ərazilərində törətmişdir. 

 

Beynəlxalq səlahiyyət 

 

Dövlətlər öz vətəndaşlarını müdafiə etmək üçün malik olduqları daxili səlahiyyətlərdən əla-və, 

beynəlxalq ictimaiyyətin maraqlarını qorumağa xidmət edən beynəlxalq mühakimə səlahiyyətinə malikdirlər. 

Beynəlxalq səlahiyyət prinsipi dövlətlərə, harada baş verməsindən asılı olmayaraq, müəyyən cinayətləri 

mühakimə etmək imkanı verir. 

Misal üçün BMT-nin 10 dekabr 1984-cü il tarixli işgəncələrə qarşı və 30 noyabr 1973-cü il tarixli 

aparteid cinayətini qadağan edən konvensiyaları bütün dövlətlərə bu imkanı öz yerli qanunlarına daxil etməyi 

tövsiyə edir1. Həmin dövlətlər bu imkandan istifadə edərək, misal üçün, dünyanın istənilən yerində baş vermiş 

işgəncə hallarının səbəbkarlarını onların ərazisində olduqları zaman mühakimə edə bilərlər. Buna misal olaraq 

2008-ci ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarında Syera Leonnun keçmiş prezidentinin oğlunun öz ölkəsində işgəncə 

halları törətdiyi üçün məhkum edilməsi və həmin ildə Tunisdən olan bir diplomatın Fransada analoji səbəblər 

üzündən məhkum edilməsini göstərmək olar2. İşgəncələrə aid beynəlxalq səlahiyyət keçmiş Yuqoslaviya üçün 

olan məhkəmə tərəfindən daha da gücləndirilmişdir. Həmin məhkəməyə əsasən, "beynəlxalq ictimaiyyət 

tərəfindən işgəncələrin qadağa olunmasına jus cogens dəyərinin tanınması səbəbindən, bütün ölkələr işgəncə 

törətməkdə günahkar bilinən və onların ərazisində olan insanları təqib etmək, cəzalandırmaq və ekstradisiya 

etmək hüququna malikdirlər3". Sözsüz ki, bu imkan bütün cinayətlərə aid olan konvensiyalarda nəzərdə 

tutulmamışdır. Soyqırım konvensiyasının 6-cı maddəsinə əsasən soyqırım cinayətində təqsirli bilinən şəxslər 

aidiyyəti olan dövlətlərin məhkəmə orqanları və ya beynəlxalq tribunallar tərəfindən məhkum edilməlidir. 

Amma bu maddənin münaqişəyə tərəf olmayan bir dövlətin məhkəmə orqanlarının işə qarışması imkanlarının 

birbaşa olaraq nəzərdə tutulmamasına baxmayaraq dövlətlərin beynəlxalq səlahiyyətinin soyqırım cinayətləri ilə 

əlaqədar işə düşməsinə müəyyən dərəcədə zəmin yaradır4. Beynəlxalq səlahiyyətin soyqırım cinayətlərinə aid 

edilməsi imkanları BƏM tərəfindən öz qanunvericilində aydınlaşdırılmışdır. BƏM Nuremberq tribunalının 

məhşur cümləsini - bir cinayət qeyri-müəyyən orqanlar deyil, müəyyən şəxslər tərəfindən törədilir5" - rəhbər 

tutaraq bildirir ki, soyqırım konvensiyasının 3-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş müddəaların pozulması yalnız 

şəxslərin əməli ola bilər. Bunun üçün o, Nuremberq tribunalının mövqeyinə həmrəy olaraq bildirir ki, 

beynəlxalq hüquq sadəcə dövlətlərin deyil, həmçinin də şəxslərin məsuliyyətlərini təyin etməlidir6. Daha sonra o 

əlavə edir ki, beynəlxalq hüququn son inkişafı tələb edir ki, hər bir dövlət öz daxili qanunvericiliyinə soyqırım 

cinayətində təqsirli bilinən şəxslərin məsuliyyətini təyin edən müddəalar daxil etməlidir və bu vasitə ilə 

soyqırım cinayətini törədən şəxslərin (harada törədilməsindən asılı olmayaraq) məsuliyyətdən yayınmasının 

qarşısı almalıdır. Bu səbəbdən, bu gün, bir çox dövlətlər daxili qanunvericiliklərinə müvafiq müddəalar daxil 

edərək öz məhkəmə orqanlarına dünyanın hansı bölgəsində baş verməsindən asılı olmayaraq soyqırım 

cinayətlərini məhkum etmək səlahiyyətləri tanıyır. Yəni, misal üçün Xocalıda baş vermiş soyqırım cinayətinin 

araşdırılması və onun səbəbkarlarının məhkum edilməsi məqsədilə həmin dövlətlərin daxili məhkəmə 

orqanlarına müraciət etmək mümkündür. 

Bu dövlətlər aşağıdakılardır : İspaniya, Fransa, Belçika1, İsrail, Kanada, İsveçrə, Almaniya və s2. Bu 

ölkələr arasında İspaniya3 beynəlxalq səlahiyyətdən ən geniş istifadə edənidir. Çünki həmin ölkənin daxili 

 
1 Bu mövzu üçün bax.: Erika DE WET, « The Prohibition of Torture as an International Norm of jus cogens and Its Implications for 

National and Customary Law », European Journal of International Law, Vol. 15, 2004, № 1, p. 97-121. 
2 2 Daha geniş izah üçün bax. Dilbadi GASIMOV, « Interdire la torture: un engagement international difficile ä respecter », 

Mediterranean Journal of Human Rights, Vol 13, № 1, 2009. 
3 Prokuror Anto Rurundzija ya qarşı iş, 10 dekabr 1998-ci il, paraqraf 156. 
4 Gerard COHEN-JONATHAN, "Le Conseil de Securite et les droits de l'homme", in Le Droit des organisations internationales, Receuil 

d'etudes a la memoire de Jacques Schwob, Bruylant, Bruxelles, 1997, p. 50. 
5 Nuremberq tribunalının 14 noyabr 1947-ci il tarixli qərarı, s. 235. 
6 Bosnya - Hersoqovina Bosnya və Çernoqoriyaya qarşı, 26 fevral 2007-ci il tarixli təhlil qərarı, Paraqraf 172. 
1 Baker B. ROOZBEH, "Universal Jurisdiction and the Case of Belgium: A Critical Assessment".ILSA Journal of International and 

Comparative Law, Vol.l6:l, 2009, p. 1-26. 
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qanunvericiliyi hər bir vətəndaşa, hətta birbaşa zərər görmədiyi halda, daxili məhkəmə orqanlarına, baş vermiş 

müəyyən bir cinayətlə bağlı şikayət ərizəsi təqdim etmək imkanı tanıyır4. Bundan əlavə, beynəlxalq sazişlərlə 

təsdiq edilmiş başqa insan hüquqları normalarının pozulması hallarının məhkum edilməsi imkanları da İspaniya 

qanunvericiliyində öz təsdiqini tapmışdır5. Həmin ölkədə keçmiş Çili diktatoru Avusto Pinoçetə6 qarşı həbs qəti 

imkan tədbirinin tətbiq olunması xüsusi ilə yadda qalmışdır. Bu sahədə məşhurlaşmış ispaniyalı hakim Baltasar 

Qarsonun fəaliyyəti təqdirə layiqdir. Belə ki, o, mütəmadi olaraq dünyanın fərqli ərazilərində baş vermiş bu 

kimi cinayətlərə dair istintaq işləri başlatdırır. O, həmçinin Çinin Tibetdə, İsrailin Fələstində və Amerika 

ordusunun İraq və Quantanamoda törətdiyi cinayətlərlə bağlı istintaq işləri başlatmışdır. Avropa dövlətlərinin 

daxili məhkəmə orqanlarının beynəlxalq səlahiyyət prinsipindən istifadə edərək başqa ölkələrdə baş vermiş 

insanlığa qarşı cinayətlərin törədilməsində təqsirli bilinən insanları məhkum etmə imkanı Avropa İnsan 

Hüquqları Məhkəməsi tərəfindən də təsdiq edilmişdir. Həmin məhkəmənin 17 mart 2009-cu il qərarında 

bildirilir ki, "Fransanın məhkəmə orqanları harada baş verməsindən asılı olmayaraq, beynəlxalq sazişlərlə 

qadağa olunmuş cinayətlərin törədilməsində təqsirkar bilinən şəxsləri, Fransa ərazisində olduqları zaman, 

ittiham etmək imkanına malikdirlər"7. Məhkəmə əlavə edir ki, hər hansı bir səbəbdən bu imkanı rədd etmək 

beynəlxalq konvensiyalarda nəzərdə tutulmuş beynəlxalq səlahiyyət prinsipini heçə endirməklə 

nəticələnəcəkdir. 

 

Müvəqqəti məhkəmələr haqqında 

 

Beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən müharibə cinayətlərinin və insanlığa qarşı cinayətlərin birmənalı 

şəkildə məhkum edilməsi və qarşısının alınması yolunda atılmış addımların ən mühümlərindən olanları bu kimi 

cinayətləri məhkum etmək məqsədilə müvəqqəti (ad hoc) məhkəmələrin yaradılmasıdır. Buna misal olaraq 

keçmiş Yuqoslaviya üçün olan məhkəməni, Ruanda üçün olan məhkəməni, Livanın sabiq baş nazirinin qətlini 

araşdıran məhkəməni və s. göstərmək olar. Müvəqqəti məhkəmələrin yaradılması BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası 

tərəfindən, beynəlxalq sülhə və təhlükəsizliyə qarşı ciddi təhdid olduğu halda, Xartiyanın VII bəndini rəhbər 

tutaraq, qərara alınır və müvafiq qətnamənin qəbul edilməsi ilə baş tutur. Bu məhkəmələr yarandığı gündən 

etibarən onların legitimliyinin tanınması BMT-yə üzv olan dövlətlər üçün məcburi xarakter daşıyır. Həmin 

məhkəmələr dövlətlərin daxili qanunvericiliyi üzərində üstünlüyə malikdirlər və dövlətlər mümkün olan bütün 

vasitələrlə onların fəaliyyəti üçün labüd olan köməklikləri göstərməlidirlər (misal üçün axtarışda olan şəxslərin 

məhkəməyə təhvil verilməsi və s.)8. 

BMT-nin Xartiyasının xüsusi məhkəmələrin yaradılması haqqında heç bir imkan nəzərdə tut-mamasına 

baxmayaraq, bu kimi məhkəmələrin Xartiyanın 41-ci maddəsinə əsasən yaradıldığını vurğulamaq lazımdır. 

Həmin maddə beynəlxalq sülhü və təhlükəsizliyi təmin etmək üçün Təhlükəsizlik Şurasına hərbi vasitələri 

istisna edən imkanlar tanıyır. Bu səbəbdən də müvəqqəti məhkəmələrin yaradılması bəzi dövlətlər tərəfindən 

etirazla qarşılanmışdır, əsasən də onun üçün ki, qətnamə vasitəsi ilə və Xartiyada nəzərdə tutulmadığı halda bu 

kimi məhkəmələrin yaradılması dövlətlərin suverenliyi prinsipinə ziddir. Lakin buna baxmayaraq heç bir dövlət 

rəsmi şəkildə öz etirazını bildirməmişdir. Bu yöndən olan etirazlar keçmiş Yuqoslaviya üçün olan məhkəmənin 

 
2 Avropa ölkələrinin daxili orqanları qarşısında beynəlxalq səlahiyyətin həyata keçirilməsi imkanları üçün bax. K. AMBOS, « 

Prosecuting Guantanamo in Europe: Can and Shall the Masterminds of the Torture Memos' be held criminally responsible on the basis of 

Universal Jurisdiction?" Case Western Reserve Journal of International Law, Vol. 42, 2009, p. 405-448. Richard J. WILSON, "Argentine 

Military Officers Face Trial in Spanish Courts", Washington College of Law Research Paper No. 2008-29, American University 

Washington College of Law, December 2003. 
3 Delitos cometidos fuera del territorio nacional, cuando conforme a las Leyes o a los tratados corresponda su enjuiciamiento a los 

Tribunales Espanoles. Articulo 65, 1. e. Ley Orgänica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 
4 Artı'culo 19. 1. Ley Orgänica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 

İspaniya Konstitusiyasının 125-ci maddəsi aşağıdakı kimidir: Los ciudadanos podrän ejercer la acciön popular y paıticipar en la 

Administraciön de Justicia mediante la instituciön del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley 

determine, asi como en los Tribunales consuetudinarios y tradicionales. Qeyd edək ki, İspaniyada bu imkan sadəcə vətəndaşlara yox və 

həmçinin insan hüquqlarını qoruyan QHT-lərə tanınır. 
5 Cualquier otro que, segün los tratados y convenios internacionales, en particular los Convenios de derecho internacional humanitario y 

de protecciön de los derechos humanos, deba ser perseguido en Espana. Articulo 23. 4, h. Ley Orgänica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 

Judicial. 
6 Richard J. WILSON, "Prosecuting Pinochet : İnternational Crimes in Spanish Domestic Law" Human Rights Quarterly 21,1999, p. 927-

979. 
7 Ely Ould Dah Fransaya qarşı iş, 17 mart 2009-cu il, no 13113/03. 
8 Gerard COHEN-JONATHAN, "Le Conseil de Securite et les droits de l'homme", in Le Droit des organisations internationales, Receuil 

d'etudes ä la memoire de Jacques Schwob, Bruylant, Bruxelles, 1997, p. 19-70. 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Ermənistan-Azərbaycan 

münaqişəsi 

 

 167 

Tadic1 işində qəbul etdiyi qərarında öz cavabını tapmışdır. Məhkəmə bildirir ki, beynəlxalq hüquq Təhlükəsizlik 

Şurasına, ehtiyac duyulduğu zaman, lazımı ölçüləri götürmək səlahiyyəti tanındığı üçün onun sülhü təmin etmək 

məqsədilə qəbul etdiyi bütün qərarlar legitim sayılmalıdır. Beləliklə, müharibə cinayətkarlarını məhkum etmək 

məqsədilə xüsusi müvəqqəti məhkəmələrin yaradılması sülhün təmin edilməsi üçün labüd olan amil olmasını 

nəzərə alaraq onların legitimliyinə şübhə qalmır2. Məhkəmə əlavə edir ki, Xartiyanın 41-ci maddəsində 

göstərilən mümkün ölçülərin siyahısı məhdud deyildir. Həmin maddə sadəcə ölçülərin hansı formada ola 

bilməyəcəklərini təyin edir. Beləliklə, Təhlükəsizlik Şurası bu maddədə göstərilməmiş və sülhün təmin edilməsi 

üçün zəruri olan bütün ölçüləri götürmək imkanına malikdir. 

Bu qəbildən olan məhkəmələrin yaradılmasının dövlətlərin suverenliyinə qarşı təhlükə olması iddiasına 

gəldikdə isə, məhkəmə bildirir ki, dövlətlərin suverenliyinin qorunması prinsipi əvvəllər "müqəddəs" olmasına 

baxmayaraq, bu prinsip hazırda insan hüquqlarının qorunmasının vacibliyinin təsiri ilə müəyyən dərəcədə 

zəifləmişdir. Çünki, müharibə cinayətləri və insanlığa qarşı cinayətlər sadəcə ərazisində baş vermiş dövlətin 

deyil, bütün insanlığın problemləridir. Nəticədə, Xartiyanın 2-ci maddəsinin 7-ci paraqrafı dövlətlərin 

suverenliyinin toxunulmazlığını nəzərdə tutsa da həmin paraqraf eyni zamanda əlavə edir ki, bu paraqraf 

Xartiyanın VII bəndində nəzərdə tutulmuş imkanları məhdudlaşdırmır. Göstərilən bu imkanları nəzərə alaraq, 

qeyd etmək lazımdır ki, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zəminində baş vermiş və yuxarıda 

göstərilən müharibə cinayətlərini, insanlığa qarşı cinayətləri və s. beynəlxalq səviyyədə məhkum etmək 

məqsədilə müvəqqəti məhkəmənin yaradılması istiqamətində müvafiq fəaliyyət proqramının hazırlanması 

məqsədəuyğundur. Bir daha qeyd edək ki, soyqırım konvensiyasının 6-cı maddəsi nəzərdə tutur ki, soyqırım 

cinayəti törətməkdə təqsirli bilinən şəxslər ya aidiyyəti olan dövlətlərin daxili məhkəmə orqanlarına, ya da 

beynəlxalq məhkəmələrə məhkum olunmaq məqsədilə təhvil verilməlidirlər. Amma misal üçün Xocalı 

soyqırımında günahkar bilinən şəxslərin Ermənistanın daxili məhkəmə orqanları tərəfindən məsuliyyətə cəlb 

edilməsinin mümkünsüzlüyünü nəzərə alaraq, həmin şəxslərin beynəlxalq məhkəmələr tərəfindən məhkum 

edilməsi alternativini önə çəkmək vacibdir. 

 

“Diplomatiya aləmi”.-2010.-№27.-S.45-52. 

 
1 Prokuror Dusko Tadic-ə qarşı, 2 oktyabr 1995-ci il, təqsirkarın səlahiyyətsizliklə əlaqədar ilkin etirazına dair iş. 
2 Paraqraf 39. 
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Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində  

hansı alqoritmdən istifadə edilməlidir? 
 

Rauf QARAGÖZOV, 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Strateji Araşdırmalar  

Mərkəzinin aparıcı elmi işçisi, psixologiya elmləri namizədi 

 

Bir dəfə tanıdığım filosofla Dağlıq Qarabağ münaqişəsini müzakirə edərkən o, mənə belə demişdi: "Axı 

Azərbaycan və Ermənistan nümayəndələri vaxtaşırı görüşürlər. Deməli, ünsiyyət qura bilərlər və danışmaq üçün 

mövzu vardır". O vaxtlar bu fikrin doğruluğu məndə şübhə yaratmadı. Amma illər keçdikdən sonra məndə 

tərəflərin ünsiyyət qurmaq bacarığı barədə yox, bu ünsiyyətin səmərəliliyinə dair şübhələr artmağa başladı. 

Yaranan sual bundan ibarət idi ki, tərəflər dialoqa və bir-birini ancaq dinləməyə yox, eləcə də eşitməyə nə 

dərəcədə hazırdırlar. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üzrə 15 il davam edən danışıqların gedişatı haqqında KİV-də 

informasiyanın vaxtaşırı yayımlanması, etiraf edək ki, heç bir optimizm yaratmır. 

Münaqişə tərəfləri hətta beynəlxalq hüququn hamı tərəfindən qəbul edilmiş əsas prinsipləri üzrə bir 

qərara gələ bilmirlər, sözsüz, bunun səbəbi ondan ibarətdir ki, danışıqlar prosesində bir çox tərəflərin iştirakı ilə 

sövdələşmə gedir. Əgər bu prinsiplər müəyyənləşdirilməyibsə və ya müzakirə xarakteri daşıyırsa, bu halda 

danışıqlar prosesində uğurlu nəticə əldə etmək çox çətin olacaq. Bu mənada münaqişəni həll etmək vəzifəsini öz 

üzərinə götürmüş ATƏT-in Minsk qrupu beynəlxalq müşahidəçi rolunda çox çətin bir məsələ - belə demək 

olarsa, siyasi dairənin kvadratlanması ilə üz-üzə qalmışdır, hansı ki, fikrimcə, siyasi və hüquqi aspektlərlə 

yanaşı, çox vacib olan psixoloji aspektləri də özündə birləşdirir. 

Təəssüf ki, tamamilə münaqişənin siyasi və hüquqi aspektlərinin təhlili ilə məşğul olan ekspertlər ən 

yaxşı halda başdansovma psixoloji "tərkibinin" mövcudluğunu qeyd edərək bura, bir qayda olaraq, münaqişə 

tərəflərinin bir-birinə münasibətdə göstərdikləri neqativ stereotipləri, hissləri, düşmənçilik yönəlişlərini və 

inkaredici fikirləri aid edirlər. Lakin biz fikirləşirik ki, xüsusilə danışıqların "canlandığı" bir vaxtda münaqişənin 

psixoloji "tərkibinin" təhlili çox vacibdir. Ola bilsin ki, problemin psixoloji çərçivədə nəzərdən keçirilməsi 

münaqişəyə baxışımızı daha geniş və həcmli edər, eləcə də münaqişənin həll olunmasında bu günə kimi gözə 

çarpmayan yeni yanaşmaların və yolların açılmasına imkan verə bilər. 

Bu essedə mən kollektiv yaddaşın Qarabağ münaqişəsinin həll olunmasına təsiri məsələsi üzərində 

xüsusilə dayanmaq istəyərdim. Belə ki, digər işlərimdə təhlil etdiyim kimi, məhz keçmiş haqqında kollektiv 

təsəvvürün xüsusiyyətləri münaqişənin yaranmasında vacib rol oynamışdır.6 

Öz fikirlərimdə mən, əsasən, sosial psixoloqların araşdırmalarında təsdiq olunmuş iki postulata 

əsaslanacağam.7 

Birinci növbədə, keçmiş tarixi hadisələr haqqında kollektiv təsəvvür insanlarda müəyyən emosional 

əhval yarada bilər və bu emosional əhval da, öz növbəsində hazırkı sosial yönəlişlərə təsir göstərə bilər. 

Məsələn, "erməni soyqırımı" mövzusunda fokuslaşan erməni kollektiv yaddaşı "etnik qorxular" adlanan 

emosional halların spesifik növünü yarada bilər.8 Vaxtı ilə məhz bu emosional hallar erməni əhalisinin daxilində 

bizə qarşı neqativ yönəlişlərin yaranmasını şərtləndirirdi, bu isə nəticədə Qara-bağ münaqişəsinin alovlanmasına 

gətirib çıxartdı.9 

İkinci növbədə, keçmiş tarix haqqında yaranan kollektiv yaddaş ilə bərabər, cari sosial yönəlişlər də 

müəyyən şəraitdə tarixi hadisələrin qavrayışına və qiymətləndirilməsinə təsir göstərə bilər. Məsələn, 11 oktyabr 

2009-cu il Sürix müqaviləsi təşəbbüsü ilə yaranan Türkiyə-Ermənistan yaxınlaşması prosesi uğurla inkişaf 

etdiyi halda ermənilərin 1915-1918-ci illərdə Osmanlı imperiyasında baş vermiş hadisələri yenidən 

qiymətləndirməsinə potensial olaraq təsir göstərə bilər.10 

 
6 R. GARAGOZOV, "Collective memory: Patterns and Manifesta-tions", Part 2. Journal of Russian and East European Psychology, vol. 

46, Jfe. 2, p. 3-97. 
7 A. LAMBERT, "How Does Collective Memory Create a Sense of the Collective?" in Memory in Mind and Culture. edited by P. BOY-

ER and J. WERTSCH, Cambridge: Cambridge University Press, 2009, p. 194-222. 
8 D.A.LAKE & D. ROTHCHILD, "Containing Fear: The Origins and Management of Ethnic Conflict" in Nationalism and Ethnic 

Conflict, edited by M. E. BROWN, O. R. COTE, S. M. LYNN-JONES and S. E. MILLER, Cambridge, Mass.: MIT Press. 2000, p. 97-

131. 
9 R. GAJIAGOZOV, "Collective Memory in Ethnopolitical Con-flicts: The Case of Nagomo- Karabakh", Central Asia and the Cau-

casus,5(4\), 2006, p. 145-155. 
10 Lakin reallıqda fərqli proseslərlə, o cümlədən yenidən ermənilərin kollektiv yaddaşının xüsusiyyətləri, eləcə də Qarabağ probleminin 

həll olunmaması ilə şərtlənən yaxınlaşma daha çətin oldu. Bax: R. GARAGOZOV, "Turkish-Armenian Rapprochement and the 
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Yuxarıda sadalananların nəticəsi kimi demək olar ki, Qarabağ münaqişəsində baş vermiş hadisələrə dair 

yaddaş qarşıdurmanın tərəflərində emosional vəziyyətin fərqli moduslarını yarada bilər. 

Münaqişə nəticəsində evlərini, əmlak-larını, bəziləri isə öz yaxınlarını itirərək torpaqlarından didərgin 

düşmüş bir milyona yaxın azərbaycanlı, sözsüz ki, onların torpaqlarını zəbt edən və əmlaklarını qarət edən 

insanlara nisbətdə tam fərqli emosional hisslər keçirirlər. Daha dəqiq desək, azərbaycanlılar qəzəb hissi 

keçirirlər və bu, tam təbii hesab olunur. Çünki ədalət hissi tapdalananda insanlar qəzəb hissi keçirirlər. 

Erməni tərəfdə bir qədər fərqli hisslərin müşayiət olunması gözlənilir. Bir tərəfdən bu, erməni 

təbliğatçılarının tez-tez səsləndirdikləri "biz tariximizdə ilk dəfə türklərə qalib gəldik" şüarı və buna oxşar digər 

bəyanatlarla heç də gizlədilməyən məmnuniyyət hissidir. 

Digər tərəfdən isə onları tərk etməyən həyəcan hissidir, belə ki, ermənilər özlərinə qarşı nəinki 

azərbaycanlılar tərəfindən, eləcə də digər xalqlar tərəfindən qəzəb hissi yaratdıqlarını anlayırlar.11 Əgər sənə 

qarşı qəzəblənən qonşularla əhatə olunubsansa, həyəcanlanmamaq mümkün deyil. Daim ermənilərin ictimai 

müzakirələrinin və kollektiv şüurunun ayrılmaz tərkib hissəsi olan "erməni soyqırımı" mövzusunun həyəcan, 

təşviş kimi emosional halların qorunub saxlanılmasında tutarlı payı var. Nəticədə, bu hisslərin fərqli modusları 

fərqli sosial yönəlişlərin yaradılmasına səbəb olur. Qəzəb təcavüzkarlığın artmasına, qorxu isə həyəcan və 

narahatlığın yüksəlməsinə gətirib çıxarır, hansı ki, regionda araşdırma aparan beynəlxalq müşahidəçilər tez-tez 

bunun şahidi olduqlarını qeyd edirlər.12 

Yuxarıda təsvir edilən psixoloji aspektlərə dair bilgilərimiz münaqişənin həlli yollarının axtarışında bizə 

necə kömək edə bilər? Deyilənlərdən münaqişənin həll olunmasının ümumi sxeminin tərtib edilməsinə aid bir 

neçə nəticə çıxarmaq olar. İlk növbədə, münaqişəni prinsipcə həll edən ümumi siyasi sazişin əldə olunması 

zərurəti acıq-aydın görünür. Məsələn, beynəlxalq müşahidəçilərdən tez-tez ermənilər və azərbaycanlılar 

arasında birbaşa dialoqun qurulmasının zəruriliyi və münaqişənin tərəflərində qarşılıqlı etibara nail olmağın 

vacibliyi haqqında eşitmək olar. Bu çağırışların özündə heç bir pis əlamət yoxdur. Tərəflər görüşməli, aralarında 

fikir mübadiləsi aparılmalı və problemləri müzakirə etməlidirlər. Lakin bu görüşlərin məhdudiyyətini anlamaq 

vacib amil hesab olunur. Yuxarıda təsvir edilən hisslərin və yönəlişlərin mövcudluğu şəraitində görüşlərdə 

mükəmməl dialoqun və ünsiyyətin qurulmasına nail olmaq mümkün deyil. Tərəflər arasında yararlı bir dialoqun 

başlaması üçün bu dialoqu mümkün edən bir sıra şərtləri yerinə yetirmək, konkret desək, siyasi sazişə nail 

olmaq gərəkdir. Bu məqsədlə bir tərəfdən azərbaycanlıların tapdalanmış ədalət hissini bərpa edən, digər tərəfdən 

erməni əhalisinin qorxuları və ehtiyatlanmaları nəzərə alınmaqla təhlükəsizliklərini təmin edən sazişlər paketi 

işlənib hazırlanır. Burada vasitəçilərin əsas rolu bu proses üçün şəraitin yaradılmasıdır. 

Bundan sonra, növbəti mərhələdə tərəflər arasında etibarın və dialoqun bərpasına dair tədbirləri özündə 

birləşdirən postkonflikt sülh prosesi başlayır. Bu proseslə eyni vaxtda erməni-türk yaxınlaşması inkişaf üçün 

təzə impulslar alır. Nəticədə, dəyişmiş siyasi şərait və əvvəlki sosial yönəlişlərin yeniləri ilə əvəzlənməsi 

həqiqətən də erməni-türk münasibətlərinin bir çox tarixi səhifələrinin yenidən qiymətləndirilməsinə imkan verə 

bilər. Əgər, doğrudan da, regionda sülhə nail olmaq məqsədi qarşıya qoyulursa, atıla biləcək qərarların alqoritmi 

belə olmalıdır. Verilmiş sxem nöqteyi-nəzərindən erməni-türk yaxınlaşması və "erməni genosidi"nin qəbul 

edilməsinə dair yaxın vaxtlarda müşahidə edilən bəzi təşəbbüslər bizim alqoritmə bir qədər zidd və vaxtından 

əvvəl görünür. 

Buradan belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, Dağlıq Qarabağ problemi həll olunmasa, nə Türkiyə-

Ermənistan sərhədlərinin açılması haqqında Sürix müqaviləsi, nə də ki bir sıra ölkələrin parlamentlərində 1915-

ci ildə baş vermiş hadisələrə dair erməni variantının "erməni soyqırımı" kimi dəstəklənməsi maraqlı olan tərəflər 

arasında həqiqi dialoqa nail olmağa və regionda sülhün qurulmasına təkan verəcək. Məlum olduğu kimi, 

Ermənistan Azərbaycan torpaqlarını işğal etdikdən sonra Türkiyə 1993-cü ildə Ermənistan ilə sərhədləri 

bağlamışdır. Hal-hazırda Ermənistan işğal olunmuş torpaq-ları azad etmədiyi bir şəraitdə Türkiyə-Ermənistan 

sərhədlərinin açılması baş vermiş təcavüzə istər-istəməz dəstək kimi xidmət edə bilər. 

Öz növbəsində, "erməni soyqırımı" mövzusunun daim diqqət mərkəzində qalması bir tərəfdən 

ermənilərin qonşularına qarşı düşmənçilik hissini artırır və onların torpaq iddialarını müəyyən mənada 

"əsaslandırır", digər tərəfdən də qonşularda cavab kimi "türklərin soyqırımı" və ya "azərbaycanlıların soyqırımı" 

haqqında təhkiyə yaratmaq istəyini formalaşdırır, hansı ki, bu proses tam sürətlə gedir. Beləliklə, tərəflər 

 
Nagorno-Karabakh Conflict: The Role of Collective Memory and Identity", (Vol. 2, No. 10) 2009. Baku: Azerbaijan Diplomatic 

Academy (School of Intemational Affairs). http://ada.edu.az/hiweekty/issues/ voüno 10/20090526031416435. html. 
11 R. GARAGOZOV, "The Khojaly Tragedy as a Collective Trauma and Factor of Collective Memory", Vol. 3, No. 5, 2010. Baku: Azer-

baijan Diplomatic Academy (School of Intemational Affairs). http:// ada.edu.az/biweekly/issues/vol3no5/20100303094519955.html. 
12 R. SCOTT, Historical Narratives and Post-Conflicl Reconciliation in lhe Caucasus: A Psychological Experiment, Not published manu-

script. 2009. 

http://ada.edu.az/hiweekty/issues/
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http://ada.edu.az/biweekly/issues/vol3no5/20100303094519955.html
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arasında nifrət və düşmənçilik hissləri əbədiləşdirilir. Etiraf etmək lazımdır ki, regionda yaşayan bütün xalqların 

tarixi son dərəcədə faciəvi hadisələrlə doludur və istəsək tarixdən "soyqırım" kimi şərh edilən xeyli epizod 

"yada salmaq" olar. Burada hər xalqın, hətta hər etnik qrupun digərlərinə bərabər olan öz həqiqəti var. Buna 

görə də bir tərəfin dünyada haqqında səs-küy salınan həqiqətini şişirtmək və dəstəkləmək ağılsızlıqdır. Ən 

nəhayətdə bu, hər hansı bir faciəvi hadisənin təsvir rakursunun seçimi məsələsidir, hansı ki, cari siyasi 

təsəvvürlərdən çıxış edərək tez-tez həyata keçirirlər. Buna görə də öz mənbələri ilə uzaq keçmişə gedən 

mədəniyyətlərarası əlaqələr, şiddətli və məxfi münaqişələr, hiyləli talelər ilə dolu konkret geosiyasi arealda təbii 

və qanuni olan hər hansı universal həqiqəti tapmaq istəyi səhv addımdır. Əgər belə həqiqətin mövcud olmaq 

hüququ varsa da, onda bu, yalnız XX əsrin əvvəlində öz aralarında rəqabət aparan Rus və Osmanlı imperiyaları 

çökən zaman regiondakı bütün xalqların öz tarixlərinin faciəvi səhifələrini yaşamasına dair ümumi təsəvvür 

çərçivəsində mümkündür. Bu haqda regionun tarixini öyrənən bir çox tədqiqatçının yaxşı məlumatları var, 

amma təəssüf ki, qərarların qəbul olunmasına cavabdeh siyasətçilərin bu haqda xəbərləri çox azdır. 

Ümumiləşdirərək deyək ki, bu halda "tarixi inciklikləri" saymağı bir qırağa qoyaraq, dövlətlər və xalqlar 

arasındakı münasibətlərin yeni səviyyəsinə keçmək daha ədalətli və müdrik qərar olardı. Keçmiş yox, 

planlaşdırdığımız gələcək ermənilər və azərbaycanlılar, eləcə də ermənilər və türklər arasında münasibətlərin 

qurulmasının əsas amili olmalıdır. Bu tezis, mənim fikrimcə, siyasi qərarların qəbul edilməsi üçün əsas 

imperativ olmalıdır. 

Məlum olduğu kimi, verilmiş radiusun dairə sahəsi ilə eyni ölçüdə olan kvadrat qurmaq məsələsi bir çox 

ağıllı insanların çoxəsrlik səylərinə baxmayaraq, bir pərgar və xətkeş ilə həll oluna bilməz. İnsan təxəyyülünün 

gücü ilə arzu edilən gələcəyi planlaşdırmaq mümkündür, amma bunun üçün Qarabağ düyününü aça bilən yeni 

praktik reallaşdırma vasitələri tapılmalıdır. Bu, çətin məsələdir, amma regionun təhlükəsizliyində maraqlı olan 

bütün qüvvələrin köməyi ilə bu istiqamətdə axtarışları davam etdirmək lazımdır. 

 

“Analitik baxış”.-2010.-№2.-S.22-25. 
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Giriş 

 

Müəllif burada bilərəkdən "Dağlıq Qarabağ münaqişəsi" terminindən istifadə etmir, çünki iki dövlət 

arasında qarşıdurmanın məzmunu Azərbaycanın Qarabağ separatçıları ilə mübarizəsindən daha genişdir və 

tarixən dərindir. Müstəqil dövlətə qarşı törədilmiş erməni təcavüzü nəticəsində həmin dövlətin ərazisinin 20%-

dən çox hissəsi işğal edilib. Məhz "erməni təcavüzü" ona görə deyilir ki, Qarabağın Azərbaycanın tərkibindən 

çıxma hərəkatında, həmçinin təcavüz və işğalda böyük ideoloji, təşkilati və maddi-maliyyə rolunu ümumdünya 

erməni icması, bir çox ölkələrdə kifayət qədər nüfuzlu erməni diasporu oynamışdır və oynayır. 

Tarixi baxımdan bu münaqişənin kökləri Rusiya çar hökumətinin yardımı ilə alban kilsə muxtariyyətinin, 

sonradan isə Qafqaz albanlarının kilsəsinin ləğv edildiyi, onun dilinin, mədəniyyətinin hərtərəfli istifadədən 

çıxarıldığı və onlar haqqında tarixi yaddaşın (xəritələrin, arxivlərin, maddi-mədəni əşyaların) məhv edildiyi 

dövrə gedib çıxır. Daha sadə desək, bu, alban tarixinin, eləcə də Səfəvilər (1502-1736) və Qacarlar (1737-1925) 

sülalələrinin dövründə Azərbaycan dövlətçilik nümunələri tarixinin saxtalaşdırılması idi. 

Həmin yarımmüstəqil və ya faktiki olaraq, onilliklərlə müstəqil olmuş ərazi vahidləri (bəylərbəyilikləri, 

xanlıqlar, sultanlıqlar, camaatlıqlar və s.) müasir Azərbaycan və Ermənistanın ərazisində əsrlər boyu mövcud 

olmuşdu. 

Azərbaycanlıların və ermənilərin xalq yaddaşında, bir çox digər dövlətlərin tarixi sənədlərində və 

arxivlərində, müxtəlif milliyyətli alimlərin elmi araşdırmalarında ermənilərin XVIII əsrin sonu - XIX əsrin 

birinci yarısında Azərbaycan dövlət vahidlərinin ərazilərinə kütləvi şəkildə köçürülməsinin əsl tarixi əks 

olunmuşdur. Həmin hadisələr Rusiya imperiyasının Qacarlar dövləti və Osmanlı imperiyası ilə hərbi 

qarşıdurması və beləliklə, Qafqazda yeni ərazilərin birləşdirilməsi zamanı çarın birbaşa göstərişi ilə baş verirdi. 

Çar hökuməti tərəfindən zəbt edilmiş və ya "dinc yolla" birləşdirilmiş Azərbaycan xanlıqlarında "xristian 

elementini" gücləndirmək məqsədilə Qacarlar dövlətindən (müasir İrandan) və Osmanlı imperiyasından on 

minlərlə erməninin Cənubi Qafqaza köçürülməsi təşkil olunmuş və bu proses maliyyələşdirilmişdir. Həmin 

rəsmən tənzimlənən və qeyri-rəsmi köçürülmə, eləcə də köçürülənlərə verilən imtiyazlarla bağlı bir çox rəsmi, 

ədəbi və digər sənədlər qorunub saxlanılmışdır. Bu prosesə qədər ermənilər qeyd edilən ərazilərdə, o cümlədən 

Rusiya imperiyasının özündə, əsasən, "tacir elementi" və kifayət qədər fəal "erməni" kapitalı ilə təmsil 

olunmuşlar. 

1917-ci ildəki Rusiya inqilabına qədər keçmiş Azərbaycan dövlət vahidlərinin ərazilərində erməni 

dövlətinin yaradılması ilə bağlı beynəlxalq diplomatiyada heç bir ciddi planlar müşahidə olunmayıb. Avropa 

dövlətləri və ABŞ erməni muxtariyyətinin və ya dövlətinin yaradılması məqsədilə məkan axtararaq birmənalı 

şəkildə Osmanlı imperiyası və ya Yaxın Şərq torpaqlarına nəzər yetirirdilər. Misal üçün, ABŞ-ın 28-ci 

prezidenti T.V.Vilsonun (1856-1924) fikrincə, erməni dövlət vahidi Qara dənizə 100 kilometrlik dəhlizi təmin 

edərək Osmanlı imperiyasının şimal-şərq vilayətlərində yaradıla bilərdi. Lakin Osmanlı imperiyasının özü və 

bundan başqa, onun Avropa müttəfiqləri də bu məsələ ilə razılaşmadılar. Eyni sözləri RSFSR-in Xalq 

Komissarları Sovetinin (31.12.1917 tarixli) "Türk Ermənistanın" öz müqəddəratını azad təyinetmə ilə bağlı 

sərəncamına da şamil etmək olar. Erməni dövlətinin Rusiyanın deyil, Türkiyənin ərazisində yaradılması 

Moskva inqilabçılarının o vaxt müəyyən etdiyi strategiyaya uyğun idi. 

Cənubi Qafqazdakı ermənilər öz dövlətinin yaradılmasına görə Rusiyadakı demokratik inqilaba, ABŞ 

təsiri altında yaradılmış Zaqafqaziya Seyminə, Zaqafqaziya Komissarlığına, Zaqafqaziya Federativ 

Respublikasına və müsəlman əhalisi olan dünyada ilk demokratik dövlətə - Azərbaycan Demokratik 

Cümhuriyyətinə minnətdar olmalıdırlar. 1918-ci ilin mayında Tbilisidə öz fəaliyyətinə son qoymuş Zaqafqaziya 

Seymindən sonra üç müstəqil dövlət elan edildi - Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstan. 29 may 1918-ci ildə, 

yəni müstəqilliyin bəyan edilməsinin ertəsi günü mehriban qonşuluq prinsiplərini rəhbər tutaraq və ermənilərin 

 
13 The Führungsakademie der Bundeswehr (FüAkBw) Almaniyanın silahlı qüvvələrinin - Bundesverin ali hərbi akademiyasıdır. 

1957-ci ildə yaradılmış və 1958-ci ildən etibarən Hamburqda yerləşən bu qurum 1810-cu ildə təsis edilmiş Prussiya Hərbi 

Akademiyasının varisidir. 
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müraciətini nəzərə alaraq, Azərbaycan Demokratik Respublikası keçmiş İrəvan xanlığının bir hissəsini, o 

cümlədən İrəvan şəhərini paytaxt kimi Ermənistan Respublikasına vermək qərarına gəldi, çünki həmin vaxt 

qüvvədə olan beynəlxalq hüquqa görə Ermənistanın nə ərazisi, nə də paytaxt şəhəri var idi. Bu, Azərbaycan 

tərəfinin həmin çətin dövrdə erməni və Azərbaycan xalqları üçün həyati əhəmiyyət daşıyan müstəqil dövlətləri 

yaratmaq və onları yaşatmaq məsələsinin əməkdaşlıq ruhunda birgə həll etmək arzusundan irəli gəlirdi. Bu 

addıma qoyulan şərt isə ondan ibarət idi ki, ermənilər keçmiş Yelizavetpol quberniyasının bir hissəsi olan 

Qarabağa iddialarından əl çəksinlər. 

Həmin vaxtdan etibarən erməni dövlətinin ərazi baxımından açıq-aydın və gizlin şəkildə genişlənməsi, 

faktiki olaraq monoetnik dövlətin yaradılması xülyası ortaya qoyuldu. Azərbaycanlıların Ermənistandan kütləvi 

şəkildə köçürülməsi ilə müşayiət olunan həmin ekspansiya sovet dövründə də davam etdi və Qarabağ 

ermənilərinin ayrılma hərəkatı, Azərbaycana qarşı hərbi təcavüz və onun ərazisinin gözəçarpan hissəsinin zəbt 

edilməsi ilə son həddə çatdı. İkinci Dünya müharibəsi başa çatdıqdan sonra Ermənistanın Türkiyəyə qarşı da 

ərazi iddiaları var idi. İstənilən dövlətdə ən dəyərli məfhumlar onun xalqı və ərazisidir: həmin dəyərlər əsasında 

bütün digər amillər yarana bilər. Görünməmiş ədalətsizlik və qarşıdurma ondan ibarətdir ki, bütün dünyanın 

gözü qarşısında beynəlxalq razılaşmalara və beynəlxalq hüquqa zidd olaraq, bir dövlət digər dövlətin 20%-dən 

artıq ərazisini əlindən alır və ölümlə hədələyərək oradan bütün əhalini didərgin salır. Hətta belə olan halda BMT 

və onun orqanları, Avropa İttifaqı və onun strukturları başda olmaqla bütöv beynəlxalq ictimaiyyət təcavüzkarın 

cəzalandırılması, beynəlxalq hüququn bərpa olunması üçün heç bir əsaslı tədbir görmür, yalnız sərəncamlar və 

qətnamələrin qəbul edilməsi ilə kifayətlənir. Aydındır ki, digər ölkələr də öz qonşularının hesabına sərhəd və 

ərazilərinin "yenidən müəyyən edilməsi" haqqında düşünürlər. Digərləri isə xüsusi "tutarlı" nəticələrdən 

çəkinməyərək, bu addımı faktiki olaraq həyata keçirirlər (Cənubi Osetiyanın və Abxaziyanın "müstəqilliyinin" 

elan edilməsi və s.). Zəbt olunmuş Azərbaycan ərazilərində separatçılar və erməni təcavüzkarları artıq öz 

iqtisadi fəaliyyətlərini aparırlar. Orada həmin əraziləri öz müstəqil dövləti hesab edən yeni nəsil formalaşır. 

Azərbaycan ilə Ermənistan arasında "nə hərb, nə sülh" vəziyyəti nə qədər uzun çəkirsə, bir o qədər beynəlxalq 

hüququn bərpası və bu münaqişənin qeyri-hərb yolu ilə həlli çətinləşir. 

Əfsuslar olsun ki, kütləvi informasiya vasitələrində əks olunduğu kimi və bir çox araşdırmalar nəticəsində 

müəllifin gəldiyi qənaətə uyğun olaraq, Avropanın ictimai rəyini özünü müstəqil elan etmiş və tərkibdən çıxmış 

bir ərazinin - Dağlıq Qarabağın separatçı problem kimi mövcudluğu az maraqlandırır. Avropanın ictimai rəyi 

daha çox Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü və sonuncunun ərazisinin 20%-dən artıq hissəsinin işğalı 

önündə ermənilər ilə azərbaycanlılar arasındakı qarşılıqlı münasibətlərə yönəlib. Elə bir təəssürat yaranır ki, 

ictimai rəy Dağlıq Qarabağ məsələsinin ötəri yolla artıq həll olunduğu və onun yalnız güzəştli hüquqi formada 

rəsmiləşdirilməsi haqqında düşünür. Bu isə faktiki olaraq separatçılara göz yuman, yaxud vədedici bəyanatlarla 

(Kosovo, Abxaziya, Cənubi Osetiya - son illər ərzində bu cür hadisələrə rəvac verən aydın nümunələrdir) 

məhdudlaşan məhz Avropa İttifaqının səhlənkar siyasətinin nəticəsidir. Bununla yanaşı, Ermənistan tərəfindən 

işğal edilmiş Azərbaycanın yeddi rayonu məsələsi də arxa plandadır. Zəbt edilmiş ərazilərin təcavüzkar 

tərəfindən dərhal və qeyd-şərtsiz boşaldılması əvəzinə, həmin rayonların məsələsi ermənipərəst qruplar 

tərəfindən separatçı Qarabağ probleminin həlli üçün preambula kimi götürülür. 

 

Bu cür vəziyyət, əsasən, bir faktla izah olunur ki, Avropa siyasətçilərinin böyük əksəriyyəti əsl 

Avropa mərkəzçiləridir və Avratlantik (Avropa İttifaqına əlavə olaraq ABŞ və Kanadanı nəzərdə tutan) 

mədəniyyətin, siyasi quruluşun və sivilizasiyanın digərləri üzərində üstün olmasının sadəcə gizlədilmiş 

tərəfdarlarıdır. 

 

Avropa İttifaqının bir çox siyasətçiləri və adi avropalıların böyük əksəriyyəti münaqişənin iki əsas 

tərəfindən - Ermənistan və Azərbaycandan, eləcə də daxil olan üçüncü tərəfdən (Dağlıq Qarabağ 

separatçılarından) başqa böyük (təşviqat, təşkilati, maliyyə və s.) ehtiyatlara malik olan ümumdünya erməni 

diasporunun olmasını görmürlər və ya görmək istəmirlər. Ötəri, lakin kifayət qədər nüfuzlu münaqişə tərəfləri 

(yəni Rusiya, ABŞ və s.) və onların mövcudluğu Avropa İttifaqının bir çox siyasətçiləri tərəfindən arxa plana 

çəkilir. Bu cür siyasətçilər əksər avropalıların ermənilərə "qədim mədəni millət" kimi simpatiya ilə yanaşmasına 

da arxalanırlar. Bununla belə, Midiya, Manna, Atropatena və nəhayət, Albaniya kimi qədim dövlətlərin, eləcə də 

Səfəvilər dövləti və tanınmış mədəni dəyərlərin yaradıldığı xanlıqlar kimi Azərbaycan dövlət vahidlərinin 

yüzilliklər boyu mövcud olmasını Avropada çox az adam bilir. 

Bu cür vəziyyət, əsasən, bir faktla izah olunur ki, Avropa siyasətçilərinin böyük əksəriyyəti əsl Avropa 

mərkəzçiləridir və Avratlantik (Avropa İttifaqına əlavə olaraq ABŞ və Kanadanı nəzərdə tutan) mədəniyyətin, 

siyasi quruluşun və sivilizasiyanın digərləri üzərində üstün olmasının sadəcə gizlədilmiş tərəfdarlarıdır. Məhz 
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bu səbəbdən onlar erməniləri "özününkü", azərbaycanlıları isə "qismən özününkü" hesab edirlər. Əlbəttə ki, 

Ermənistanın təcavüzkar olduğunu anlayırlar, lakin mədəniyyət və dinə görə, o, "özününkü" olan təcavüzkardır 

(hazırda Samtsxe-Cavaxetiyə iddialar barədə şayiələr gəzir). Digər tərəfdən, Avropa siyasətçilərinin əksər 

hissəsinin ikiüzlülük dərəcəsi ilə bir növ siyasi düzgünlük müqayisə edilməzdir. Üçüncü tərəfdən, onlar XIX 

əsrin sonu - XX əsrin əvvəlində Osmanlı imperiyasında ermənilərin başına gəlmiş faciəyə görə Ermənistanı 

təcavüzkar adlandırmağa utanırlar. Düzdür, belə olduğu təqdirdə o vaxt mövcud olmamış Türkiyə və 

Azərbaycan respublikalarının rolunun nədən ibarət olması aydın deyil. Avropa siyasətçilərinin əksəriyyəti həm 

ABŞ-a, həm də İsrailə "siyasi baxımdan korrekt" münasibət kimi çoxdankı ənənəyə tez-tez yol verirlər. 

Bir çox Avropa siyasətçiləri əksər adi vətəndaşlar kimi Cənubi Qafqazda yerli münaqişələrdən Avropa 

İttifaqına olan təhlükələri hələ də lazımınca dəyərləndirmirlər. Siyasətçilər və kütləvi informasiya vasitələrinin 

diqqəti Əfqanıstan, İran, İraq, Şimali Koreya və hətta Venesueladakı problemlərə yönəlib. Yoxsa Cənubi 

Qafqaz deyil, məhz həmin ölkələr Avropa İttifaqının qonşuluğunda yerləşir?! Eyni zamanda, Avropanın enerji 

təhlükəsizliyi üçün Cənubi Qafqazdakı yerli münaqişələrdən irəli gələn təhdidlər gec anlaşılır və ya bütövlükdə 

anlaşılmır. Bunu 2008-ci ilin avqust ayında baş vermiş Rusiya-Gürcüstan müharibəsi göstərdi. Son vaxtlara 

qədər müəyyən bir rəy yayılmışdı ki, ABŞ və Rusiya istəkləri olarsa, yerli Qafqaz münaqişələrindən irəli gələn 

hər hansı təhlükəni birgə və hətta tək həll edə bilərlər. Onlar, bəlkə də, bunu özləri edə bilərlər, lakin Avropa 

üçün bu hadisələr neçəyə başa gələcək? 

Heç bir tərəfi alçaltmayan və mövcud hüquqi reallıqları əks etdirən düzgün güzəştlər əsasında bütün 

maraqlı tərəflərin istəyinə uyğun olaraq, münaqişənin dinc yolla həlli xülya və ya boş arzu deyil. Baxmayaraq 

ki, Rusiya Federasiyasının Ermənistanda, Avropa İttifaqı ilə ABŞ-ın isə Azərbaycanda strateji maraqları var. 

Xəzər regionundan Qərbə enerji axınlarının müxtəlifləşdirilməsində Azərbaycan və Türkiyə xüsusi əhəmiyyətə 

malikdirlər. Bununla belə, Türkiyədən fərqli olaraq, Azərbaycanın Avropa İttifaqına daxil olmaq iddiası yoxdur 

və bu baxımdan onun tranzit funksiyaları İttifaqın maraqlarına daha neytral görünür. Azərbaycan Avropa 

İttifaqının enerji təhlükəsizliyi üçün nəinki tranzit ölkəsi, o cümlədən neft və qaz təchizatçısı kimi get-gedə daha 

mühüm rol oynayır. 2012-ci ilə qədər Azərbaycan, çox güman ki, Yunanıstan, İtaliya və Avropanın bütöv 

cənub-şərq regionunun neft və qaz tələbatının 20%-ni təmin etmək iqtidarında olacaq. 

Nəzərə alsaq ki, Qazaxıstan 2010-cu ilədək Xəzərdə tutumu 60.000 tona qədər olan tankerləri qəbul edə 

bilən (Kurık yerinin yaxınlığında) Yerali limanının tikintisini başa çatdırmaqla bağlı strateji qərar qəbul edib, 

növbəti illər ərzində Azərbaycanın tranzit funksiyalarının kəskin şəkildə artması gözlənilir. Türkmənistan enerji 

resurslarının əsas hissəsini Xəzər vasitəsilə daşıdığı təqdirdə tranzit daha da artacaq. Həmin funksiyalar, o 

cümlədən Avropa İttifaqı üçün çox zəruri olan enerji axınlarının müxtəlifləşdirilməsi Rusiya ilə Ukrayna 

arasında son (2008-2009-cu illərdə) qaz böhranı baxımından yalnız Cənubi Qafqazda sülhün bərqərar edildiyi 

və region dövlətlərində sabitliyin saxlanıldığı təqdirdə etibarlı ola bilər. 

Müəllif əmindir ki, həmin münaqişənin maraqlı tərəfləri arasında qəbul edilə biləcək güzəştlər və qüvvədə 

olan beynəlxalq hüquq əsasında Avropa İttifaqı, ABŞ, Rusiya, Türkiyə və İranın mümkün qədər birgə və zəruri 

səyləri ilə problemin dinc yolla ədalətli həlli hələ ki mümkündür. Bu məqsədlə maraqlı tərəflər aşağıdakı 

tədbirləri görə bilərlər. 

 

Azərbaycan 

 

Birincisi. Azərbaycan Dağlıq Qarabağ vilayətinin muxtariyyət statusunun ləğv edilməsi barədə qəbul 

etdiyi (1991-ci ilin noyabr ayında) qərarı ləğv edir. Azərbaycan özünün beynəlxalq səviyyədə tanınmış 

sərhədləri çərçivəsində mümkün qədər ən yüksək muxtariyyət statusunu Dağlıq Qarabağa verir və həmin 

hüdudlarda muxtar Qarabağ Respublikasının yaradılması imkanını etiraf edir. Həmin muxtar dövlət vahidi 

Bakıdakı mərkəzi hökumət ilə beynəlxalq zəmanət və nəzarət əsasında şaquli münasibətlər qurur. Bu məqsədlə 

yeniləşmiş dövlət vahidinə digər hüquqlar da verilə bilər: azad ticarət zonasının yaradılması; Bakıda daimi 

nümayəndəlik; həmin ərazi vahidinə aid bütün qərarlara veto qoymaq hüququ; Azərbaycan Respublikasının 

bütün dövlət orqanlarında zəmanətli təmsilçilik və s. 

İkincisi. Azərbaycan Dağlıq Qarabağ, Ermənistan və erməni diasporu arasında nəqliyyat, informasiya və 

mədəni əlaqələrin maksimal açıqlığına zəmanət verir. 

Üçüncüsü. Dağlıq Qarabağın azərbaycanlı icması və Dağlıq Qarabağ ətrafındakı işğal olunmuş 

rayonlardan qovulmuş azərbaycanlı qaçqınlar Azərbaycanın göstərilən güzəştli təkliflərini dəstəkləmək 

öhdəliyini üzərinə götürürlər. 

Dördüncüsü. Azərbaycan separatçıların silahlı tədbirləri və Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü 

nəticəsində dəymiş zərərə görə Ermənistana və Dağlıq Qarabağın erməni icmasına təzminat iddialarını irəli 
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sürməyəcək. Yalnız mədəniyyət dəyərləri istisna təşkil edir və onların bərpası münaqişənin bütün tərəflərinin 

səyləri ilə müqavilə əsasında təmin ediləcəkdir. 

 

Dağlıq Qarabağın erməni icması 

 

Birincisi. İcma bəyan edir ki, milli erməni icmasının öz müqəddəratını təyin etməsi Azərbaycanın təklif 

etdiyi maksimal dərəcədə geniş muxtariyyət formasında baş tuta bilər. 

İkincisi. Dağlıq Qarabağ silahsızlaşdırılır. Silahlı dəstələr muxtariyyətin administrasiyası və 

Azərbaycanın Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən nəzarət edilən polisə çevrilir. Müəyyən müddət ərzində həmin 

polis BMT-nin təyin etdiyi beynəlxalq müfəttişlərin nəzarəti altında fəaliyyət göstərir. 

Üçüncüsü. Bərpa edilən və ya yenidən yaradılan muxtariyyət azərbaycanlı qaçqınların könüllü qayıdışına, 

onların təhlükəsizliyinə və bərabərliyinə beynəlxalq nəzarət altında zəmanət verir. 

 

Ermənistan 

 

Birincisi. Ermənistan Azərbaycanla razılaşdırılmış cədvələ uyğun olaraq beynəlxalq nəzarət altında 

Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərini birbaşa və ya mərhələli şəkildə, ayrıca rayonlarla və ya regionlarla azad 

edir. 

İkincisi. Ermənistan Azərbaycan hüdudlarında Dağlıq Qarabağı muxtar dövlət vahidi kimi tanıyır. 

Üçüncüsü. Ermənistan Azərbaycana hər hansı bir ərazi iddiasından əl çəkir. 

Dördüncüsü. Ermənistan M.Bağırovun 1945-1946-cı illərdə verdiyi təkliflərə və Azərbaycan ilə 

Ermənistan arasında ərazi mübadiləsi ilə bağlı 1994-cü il tarixli Qobbl planına yenidən baxmağa hazırlı 

olduğunu bildirir. 

Münaqişənin sülh yolu ilə həllinə, həmçinin, Ermənistan daxilində formalaşan müvafiq münasibət də 

zəmin yaradır. Ermənistandakı son prezident seçkiləri zamanı bu ölkənin keçmiş prezidenti və prezidentliyə 

namizəd Levon Ter-Petrosyan seçkiqabağı çıxışlarında Azərbaycan ilə Ermənistan arasında münaqişəyə 

münasibət bildirərkən qeyd etmişdi ki, münaqişənin yaradılması məsuliyyətini öz üzərinə götürmək ağır və 

xoşagəlməz haldır, Azərbaycana dəymiş ziyana maliyyə kompensasiyasının ödənilməsi haqqında düşünmək 

labüddür. Dəymiş ziyan haqqında məsələ vacibdir, lakin işğal edilmiş ərazilərin tezliklə v ə qeyd-şərtsiz azad 

edilməsi, digər ərazilərin zəbt edilməsi məqsədilə törədilmiş təcavüzkar əməliyyatlara və onların qarşısının 

alınmasına görə məsuliyyət ondan da vacibdir. Bununla əlaqədar silahlı münaqişə tərəflərinin bu cür 

əməliyyatlarda iştirak etmiş şəxslərin təqib edilməyəcəyi barədə rəsmi açıqlama vermələri faydalı olardı. Bu 

halda yalnız hərbi cinayətlər törətmiş şəxslər istisna hesab edilə bilər. Təzminatdan imtina, insanlığa qarşı 

cinayət törətməmiş separatçı hərəkatın və silahlı qarşıdurmanın təşkilatçıları və iştirakçılarının təqib edilməməsi 

ilə bağlı bəyanatlara paralel olaraq, hesab edirik ki, münaqişə tərəfləri üçün xalq diplomatiyasını təşviq etmək 

və onu tədricən həyata keçirmək faydalı olardı. Hazırda bir tərəfdən Azərbaycan əhalisi ilə digər tərəfdən Dağlıq 

Qarabağ və Ermənistan erməniləri arasında təmaslar çox nadir hallarda olur və bu cür görüşlər çox zaman 

xaricdə baş tutur. 

Bu məqalənin müəllifi Almaniyada (Avropa Akademiyasında, "Təmaslar" ictimai təşkilatında, Konrad 

Adenauer adına Fondda və s.) alimlər və incəsənət adamları arasında bu cür görüşlərdə iştirak edib. Həmin 

görüşlərdən çıxarılmış əsas qənaət aşağıdakı kimidir: münaqişənin bütün tərəfləri yenə qan tökülməsini istəmir. 

Ümumən məlumdur ki, xalq diplomatiyası (mədəniyyət, incəsənət və elm xadimlərinin, qeyri-siyasi 

təşkilatların, həmkarlar ittifaqlarının, maraqlı dairələrin nümayəndələrinin görüşləri) münaqişənin dinc yolla 

həlli üçün zəruri ilkin şərtdir. Hazırda isə elə bir təəssürat yaranır ki, münaqişə tərəflərinin elitası sülh və ədalət 

yolunda, beynəlxalq hüququn ümumi qaydada tanınmış müddəalarının həyata keçirilməsi istiqamətində bu cür 

təmasların potensialını lazımınca qiymətləndirmir. 

 

ATƏT-in Minsk qrupunun (ABŞ, Fransa və Rusiyanın), o cümlədən ATƏT-in fəaliyyətini heç kim 

ləğv etməyib, lakin onların son onillik ərzində göstərdiyi səylər münaqişənin beynəlxalq hüquq əsasında 

sülh yolu ilə həlli istiqamətində heç bir tutarlı nəticə verməmişdir. 

 

Münaqişənin hazırkı beynəlxalq hüquq əsasında dinc yolla həllində Rusiya, Türkiyə və İran mühüm rol 

oynaya bilər. Onların xoş iradəsi olmadan Cənubi Qafqazda sülh və sabitlik mümkün deyil. Türkiyə tərəfindən 

irəli sürülmüş "Qafqazda Sabitlik və Əməkdaşlıq Platforması", o cümlədən onun Ermənistanla normal 

diplomatik münasibətləri qurmaqda səyləri bu istiqamətdə irəliləyişə təkan verə bilər. Eyni sözləri Azərbaycan 
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Prezidenti İlham Əliyevin və Ermənistan Prezidenti Serj Sarkisyanın qəbul etdiyi, Türkiyə Prezidenti Abdulla 

Gül tərəfindən isə müsbət qiymətləndirilmiş (2 oktyabr 2008-ci il tarixli) Moskva Bəyannaməsinə də aid etmək 

olar. Qeyri-müəyyən vəziyyət, Azərbaycan ilə Ermənistan arasında "nə hərb, nə sülh" statusu bütün regionun, 

xüsusən də bir çox beynəlxalq iqtisadi layihələrdən təcrid olunmuş Ermənistanın iqtisadi inkişafını ləngidir. Bu 

vəziyyət iqtisadi baxımdan nə Tehranın, nə Moskvanın, nə də Ankaranın xeyrinədir. Münaqişənin sülh yolu ilə 

ədalətli həllinə İranın şərait yaratmaq arzusunu da qiymətləndirməmək olmaz, xüsusən də nəzərə alsaq ki, 

Tehran ilə Bakı arasında keçmiş münasibətlər heç də hər zaman ürəkaçan olmamışdır. 

ATƏT-in Minsk qrupunun (ABŞ, Fransa və Rusiyanın), o cümlədən ATƏT-in fəaliyyətini heç kim ləğv 

etməyib, lakin onların son onillik ərzində göstərdiyi səylər münaqişənin beynəlxalq hüquq əsasında sülh yolu ilə 

həlli istiqamətində heç bir tutarlı nəticə verməmişdir. Həmin fəaliyyətin yeganə nəticəsi Azərbaycan ərazilərinin 

mövcud işğalının saxlanılması və yüz minlərlə insanın öz doğma torpaqlarından qovulmasıdır. İşğala məruz 

qalmış ölkəni bu cür vəziyyət qane edə bilərmi? Ritorik sualdır. Hətta həmin danılmaz faktın, yəni bu 

münaqişədə Ermənistanın işğalçı olmasının BMT tərəfindən tanınması üçün on ildən çox vaxt tələb olundu. 

2008-ci il noyabrın 2-də Moskva yaxınlığında yerləşən Mayndorf qəsrində keçirilmiş görüş zamanı 

prezidentlər Əliyev və Sarkisyan Minsk qrupunun Madrid təkliflərinin on prinsipini müzakirə etdilər. Onlardan 

ən vacibləri - Dağlıq Qarabağda referendumun keçirilməsi və Dağlıq Qarabağın ətrafında Ermənistan tərəfindən 

işğal olunmuş yeddi Azərbaycan rayonunun azad edilməsi idi. Lakin aydındır ki, həmin referendumda hətta 

Qarabağdan qovulmuş azərbaycanlılar iştirak edərsə, hazırkı şəraitdə onun nəticələri Azərbaycan üçün mənfi 

olacaqdır. İşğal edilmiş torpaqların azad olunmasına gəldikdə isə Ermənistan tərəfindən bu istiqamətdə heç bir 

tutarlı addım atılmayıb. Əksinə, ərazilərə insanlar köçürülür, sərvətlər tükədilir, Azərbaycan mədəniyyətinə aid 

tarixi abidələr dəyişdirilir, məhv edilir və ya tamamilə yer üzündən silinir. Peykdən çəkilmiş şəkillər bunu tam 

aydınlığı ilə sübut edir. Bir çoxları güzəştləri biabırçı addım hesab edir, lakin bu, insanın daxilində, onun ağıllı 

düşüncəsində və müdrikliyində var. Hesab etmək düzgün olmazdır ki, öz maraqları naminə mübarizə hər hansı 

güzəştləri və ya rəqibin maraqlarını istisna edir. Güzəştlər həyatımızın, xüsusən də siyasi həyatımızın bir 

hissəsidir. Bu, daha çox beynəlxalq siyasətə aiddir, çünki o, güzəştsiz sadəcə mümkün deyil. Lakin elə vaxtlar 

və şəraitlər olur ki, güzəştlər potensialı da tükənir. 

İstər-istəməz belə bir qənaətə gəlmək olar ki, vasitəçiliyin əvvəlki üsulları və keçmiş vasitəçilər məsələni 

həll etməyə qadir deyil və buna görə də onlar ən azı ya dəyişdirilməli, ya da bu sıraya əlavə ölkələr (məsələn, 

Türkiyə və İranla) daxil edilməlidir. Onların fəaliyyət üsullarına isə gözəçarpacaq dərəcədə düzəlişlər 

edilməlidir. Bu düzəlişlər ona görə edilməlidir ki, bu cür məlum klişe - "qərbpərəst - ruspərəst" Azərbaycana 

uyğun gəlmir.14 Azərbaycan dünyanın bir çox mühüm paytaxt şəhərlərində "özününkü" hesab edilir. O, 

qərbyönümlü GUAM-da iştirak edir və Moskva ilə qarşılıqlı anlaşmada olarkən, Rusiya ilə strateji tərəfdaşlığını 

qeyd edir. Kifayət dərəcədə müstəqil xarici və daxili siyasətinə baxmayaraq, Azərbaycan ABŞ-ın "qeyri-

demokratik" dövlətlərinin qara siyahısına düşməyib. Avropa İttifaqının bəzi strukturlarından Azərbaycandakı 

siyasi proses tənqid olunur, lakin respublika Avropanın Yeni Qonşuluq Siyasəti və digər proqramlarına daxil 

edilib. Gözlərimiz qarşısında Bakı ilə Astana Avrasiyanın elə bir nöqtələrinə çevrilirlər ki, orada ABŞ, Avropa 

İttifaqı və Moskvanın mövqeləri bir-birinə ən yüksək dərəcədə yaxındır. Prezident İlham Əliyevin həyata 

keçirdiyi cəmiyyətin birliyi və dövlətin gücünün artırılması siyasəti işğal olunmuş ərazilərin azad edilməsi, 

Azərbaycan üçün dövlətin ərazi bütövlüyünün bərpası və separatçılığın aradan qaldırılması məsələsini 

Ermənistan və beynəlxalq ictimaiyyət qarşısında daha qətiyyətli formada qoymaq imkanını yaradır. 

Avropa İttifaqının enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsində Azərbaycanın artan rolu həmin təşkilata get-

gedə daha çox "təzyiq göstərəcək" ki, bu təşkilat Ermənistan ilə Azərbaycan arasında münaqişənin beynəlxalq 

hüquq əsasında dinc yolla həllinə daha çox səylər göstərsin. Hesab edirəm ki, bu məsələni Azərbaycan da daha 

qətiyyətli və davamlı şəkildə qaldıracaq, öz xalqının alçaldılmasının qəbulolunmaz olduğunu və xalqın 

qəzəbinin artmasını dünya siyasətinin bütün səviyyələrində mütəmadi olaraq bildirəcəkdir. Avropa İttifaqına 

olan ümid azdır: bu ittifaq öz hərbi dişləri olmayan liberal iqtisadi pələngə oxşayır. Ermənistan ilə Azərbaycan 

arasında münaqişənin dinc yolla nizamlanmasında həlledici rolu Türkiyə və İran İslam Respublikasının 

hərtərəfli dəstəyi ilə ABŞ və Rusiya oynaya bilər və yaxşı olardı ki, onlar birgə səylər göstərsinlər. 

 

«Azerbaijan Focus».-2010.-№2(2).-S.107-118. 

 
14 S.Markedonov. "Məsələnin qiyməti", "Kommersant" qəzeti, N187 (4004), 15 oktyabr 2008-ci il. 
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Qarabağ necə beynəlxalq problemə çevrildi? 
 

Əkrəm BƏYDƏMİRLİ 

 

Real faktlara və müşahidələrə əsaslanaraq onu demək olar ki, Qarabağın beynəlxalq problemə 

çevrilməsi bu münaqişənin ömrünü xeyli uzadıb. Əvvəlindən Qarabağa məhəlli deyil, daha çox beynəlxalq 

problem kimi baxılıb. Əgər Azərbaycan təbii sərvətlərdən məhrum, ərazisi heç tranzit layihələr üçün əhəmiyyət 

kəsb etməyən bir region olsaydı təbii ki, o zaman Qarabağ məhəlli problem kimi qalardı. Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsinin yaranmasında və bu qədər uzanmasında beynəlxalq geosiyasi maraqlar və toqquşan mövqelər 

ortadadır. Konfliktin həlli ilə bağlı həmsədrlərin qeyri qənaətbəxş fəaliyyəti bu gün göz qabağındadır. Əgər 

dünya dövlətləri, beynəlxalq təşkilatlar bu münaqişəni həll edə bilmirsə və yaxud etmək istəmirsə, onda ortalığa 

suallar çıxır. 

  

Bəs, Çeçenistan, Yuqoslaviya, İraq problemləri hərb yolu ilə necə həll edildi? 

 

Vaxtilə Çeçenistan milli müstəqillik uğrunda mübarizəyə qalxdı. Dünyanın ayrı-ayrı dövlətləri 

Çeçenistanın müstəqilik uğrunda mübarizəsini müdafiə etdi. Ancaq müəyyən zaman və məkan müstəvisində 

Rusiya onu daxili işi elan edərək gündəmdən çıxartdı. Silah gücünə çeçenlərin müqavimətini qıraraq tam da 

olmasa problemin həllinə nail oldu. İraq məsələsi gözümüzün qarşısındadır. Yuqoslaviya kimi bir dövlətin 

dünya xəritəsindən silinməsi nəticəsində bir sıra dövlətlər yarandı. Deməli, Qarabağ məsələsinin həllinə ikili 

standartlardan yanaşılmasaydı bu problemin çözülməsi mümkün idi. Dünya dövlətlərinin bu məsələdə ədalətli, 

yekun sözünü deməməsi, həmin ölkələrin Qarabağ problemində üst-üstə düşən və toqquşan maraqlarıdır. 

Təəssüf ki, neft amili də münaqişənin həlli üçün həlledici arqument ola bilmədi. Təbii ki, neft müqavilələri, 

xaricdən Azərbaycana cəlb olunan xarici investisiyalar Qarabağ probleminin həllində müəyyən qədər təsir 

gücünə malikdir. Xarici investorlar münaqişənin genişlənməsindən, müharibənin yenidən başlamasından 

narahatçılıq keçirirlər. Azərbaycanın neft-qaz ehtiyatları regionun və dünyanın enerji təhlükəsizliyində nə qədər 

böyük rol oynadığı hamıya bəllidir. Bütün bu faktorlar Azərbaycana marağı hər zaman artırır. Digər tərəfdən 

dünyanın ağırlıq mərkəzi Qərbdən Şərqə keçir. Artıq Qərb Şərqə xammal bazası kimi baxmaqla səhv etdiyinin 

fərqindədir. Maraqlı dairələrin düşünülmüş siyasəti olan Qarabağ münaqişəsi sovet siyasi sistemində baş 

qaldırdı. O zaman Azərbaycanda bəzi şəxslər deyirdilər ki, ölkəmiz müstəqillik qazanmayana qədər bu problem 

həll olunmayacaq. Lakin Azərbaycan müstəqilliyinə qovuşsa da Qarabağ konflikti həllini tapmır. Bir çox xarici 

dövlətlər o cümlədən Rusiya Azərbaycana təzyiq vasitəsi kimi bu problemin uzanmasında maraqlıdır. Nədənsə 

bu konfliktin həllini beynəlxalq təşkilatlardan gözləmək heç də doğru görsənmir. 30 ildən artıqdır İsrail-Fələstin 

münaqişəsinin həlli ilə bağlı danışıqlar aparılsa da heç bir irəliləyiş yoxdur. Beynəlxalq təşkilatların gücsüzlüyü, 

yalnız tövsiyə verən qurum olması şübhəsizdir. Dünyanın 19 nöqtəsində bu və digər dərəcədə münaqişə ocaqları 

var. Təcrübə də göstərir ki, bu münaqişələrin həllinə BMT qadir olan təşkilat deyil. Yalnız Azərbaycanla bağlı 4 

qətnamə qəbul edilib. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi qətnamələrdə Ermənistanın işğal etdiyi 

Azərbaycan ərazilərinin qeyd-şərtsiz boşaldılması tələb olunsa da, bu vaxta qədər Ermənistan bu tələblərə məhəl 

qoymur. Ancaq bir vacib məqamı unutmamalıyıq. Gürcüstana Rusiyanın hərbi təcavüzü NATO tərəfindən sərt 

etirazla qarşılandı və qətnamə qəbul edildi. Bu məsələ təcavüz faktı kimi gündəmə gətirildi. Ancaq 

Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi müdaxiləsi ilə bağlı NATO belə qətiyyətli mövqe ortalığa qoymur. İkili 

standartlar Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin uzanmasına gətirib çıxarır. Bu yaxınlarda keçirilən NATO-nun 

Lissabon toplantısında Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün tanınması ilə bağlı önəmli qərar qəbul edilib. Lakin 

təcavüzkar Ermənistana qarşı daha sərt tədbirlərə əl atmağın vaxtı çoxdan çatıb. Azərbaycanın Dağlıq 

Qarabağda antiterror əməliyyatı həyata keçirməsi üçün kifayət qədər əsasları var. Necə ki, Rusiya vaxtı ilə 

Çeçenistanı daxili məsələsi və məhəlli problemi elan edərək antiterror adı ilə əməliyyatlar həyata keçirdi. Şimal 

qonşumuz beynəlxalq hay-küylərə o qədərdə əhəmiyyət vermədi. Deməli, Azərbaycan da öz ərazi bütövlüyünü 

bərpa etmək üçün Dağlıq Qarabağı məhəlli münaqişə kimi qəbul edib və orada antiterror əməliyyatları 

keçirməyə tam haqqı və hüququ var. Təbii ki, bütün münaqişələrin həlli gec-tez mümkün olur. Sadəcə olaraq 

zaman məsələsi var. Problemi həll etmək üçün danışıqları davam etdirməklə bərabər ordumuzu gücləndiririk. 

Azərbaycanın hərbi potensialı gündən-günə artmaqdadır. Düşünürəm ki, bu çox düşünülmüş siyasətdir. 

Ümumiyyətlə, Cənubi Qafqazda sabitlik üçün görünür zaman lazımdır. Problemin həllində aparılan danışıqlar 

bir nəticə verməsə təbii ki, Azərbaycan hərb yolu ilə torpaqlarını azad etmək zorunda qalacağı şübhəsizdir.  

 

“525-ci qəzet”.-2010.-1 dekabr.-N.219.-S.2. 
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Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin  

beynəlxalq hüquqi aspektləri 
 

"Azərbaycan torpağında ikinci erməni dövlətinin yaradılmasına Azərbaycan dövləti və xalqı heç vaxt 

imkan verməyəcək. Dağlıq Qarabağa yalnız Azərbaycanın tərkibində hər hansı bir status verilə bilər".  

 

İlham ƏLİYEV  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Tarixi faktlar göstərir ki, strateji baxımdan mühüm əhəmiyyətə malik olan Azərbaycanın Qarabağ 

bölgəsinin dağlıq hissəsinə İrandan və Türkiyədən çoxlu sayda erməni əhalisinin köçürülməsinə  

XIX əsrin əvvəllərində başlanmışdır. Çar Rusiyasının müstəmləkəçilik siyasətinin tərkib hissəsi olan bu 

köçürülmə prosesi bütün XIX əsr boyunca davam etdirilmiş və nəticədə regionda demoqrafik vəziyyətə 

təsir göstərmişdir. Ermənilərin bu bölgədə süni surətdə çoxaldılması onların XX əsrin əvvəllərindən 

başlayaraq Azərbaycana qarşı ərazi iddialarının baş qaldırmasına səbəb olmuşdur.  

 

Sovet dövründə Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinin dağlıq hissəsində yaşayan erməni icması bütün siyasi, 

iqtisadi, sosial və mədəni məsələləri əhatə edən muxtariyyətə malik olsa da, Ermənistan öz ərazi iddialarını bir 

neçə dəfə ortaya atmış, ancaq istəyinə nail ola bilməmişdir. Lakin SSRİ-nin süqutu ərəfəsində Dağlıq Qarabağ 

bölgəsində yaşayan ermənilərə Azərbaycandan ayrılaraq Ermənistanla birləşməyin zəruriliyini süni surətdə 

qəbul etdirən təcavüzkar dövlət buna nail olmaq üçün Dağlıq Qarabağdan 50 min azərbaycanlını soyqırımı və 

təcavüzə məruz qoyub didərgin salmış, eləcə də Ermənistandan 250 min azərbaycanlını tarixən yaşadığı 

torpaqlardan deportasiya etmişdir. 

XX əsrin 80-ci illərinin ikinci yarısında Sovetlər İttifaqında yenidənqurma adı altında bir sıra dəyişikliklər 

baş verdi. Belə bir şəraitdə ermənilər özlərinin yaxın və uzaq xaricdəki himayədarlarının köməkliyi ilə "Böyük 

Ermənistan" ideyasını həyata keçirmək üçün aşkarlıq və demokratiyadan istifadə edərək yenidən Azərbaycanın 

Dağlıq Qarabağ bölgəsinə dair ərazi iddiaları irəli sürdülər. 

Hər dəfə Qarabağa dair ərazi iddiaları kənardan, məhz Ermənistanın təbliği, təhriki və təzyiqi ilə ortaya 

atılırdı. Heç şübhəsiz, ermənilərin bu ərazi iddiaları birdən-birə deyil, Yerevanda, Moskvada və Qərbdə olan 

himayədarları tərəfindən hələ xeyli əvvəl diqqətlə və hərtərəfli plan əsasında hazırlanmışdı. Sovet dövründə 

mərkəzi hakimiyyət orqanlarının himayədarlığı ilə Azərbaycan əleyhinə məqsədyönlü şəkildə təbliğat 

kampaniyası aparılmış və nəticədə, mənfi ictimai fikir formalaşdırılmışdı. Erməni ideoloqları və onların 

ilhamvericiləri Azərbaycanın tarixi, sosial-iqtisadi inkişafı haqqında faktları açıq-aşkar saxtalaşdıraraq bütün 

ittifaq miqyasında yaymışdılar.  

1988-ci il hadisələri başlayanda ilk vaxtlar vəziyyəti son dərəcə gərginləşdirməyə, ictimai rəyi öz tərəflərinə 

çəkməyə çalışan erməni siyasətçiləri və onların himayədarları tərəfindən vilayətin iqtisadi geriliyi pərdəsi 

altında Dağlıq Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsi üçün uzun müddətdən bəri hazırlanmış plan üzrə 

Xankəndində və Yerevanda davamlı tətillər keçirilərək, müəssisələr dayandırılır və kütləvi mitinqlər təşkil 

edilirdi.  

Lakin baş verən sonrakı hadisələr DQMV-in sosial-iqtisadi geriliyi barədə erməni siyasətçiləri və onların 

mərkəzdəki himayədarlarının irəli sürdükləri bu saxta tezisin yalnız bəhanə, əsas məqsədin isə Ermənistanın 

Azərbaycana qarşı ərazi iddiasında olduğunu göstərdi. Artıq ilin ikinci yarısında vəziyyət o qədər 

mürəkkəbləşdi ki, DQMV-nin azərbaycanlı əhalisinə qarşı silahlı təcavüz oldu. Belə ki, avqustun axırı və 

sentyabrın əvvəllərində Kərkicahan və Xocalı üzərinə ermənilərin kütləvi hücumu baş verdi. Sentyabrın 18-də 

ermənilər Xankəndində yaşayan 15 minə qədər azərbaycanlını şəhərdən zorakılıqla çıxardılar, onların evləri 

yandırıldı, özlərini isə Şuşa və ətraf rayonlara köçməyə məcbur etdilər. 1988-ci il sentyabrın 21-də DQMV-də 

xüsusi vəziyyət elan edildi və qadağan saatı qoyuldu. Lakin xüsusi vəziyyətin tətbiq olunması da DQMV-də və 

Ermənistanda zorakılığın qarşısını ala bilmədi. Mərkəzin hadisələrə birtərəfli yanaşması nəticəsində Dağlıq 

Qarabağ və Ermənistanda yaşayan azərbaycanlılar hərbi təcavüzə məruz qalmaqla yanaşı, kütləvi şəkildə öz 

doğma yurdlarından çıxarıldılar.  

1989-cu il yanvarın 12-də SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin fərmanı ilə DQMV-də və onun ətrafında 

millətlərarası münasibətlərin gərginləşməsi və bunun qarşısını alıb regionda vəziyyəti sabitləşdirmək məqsədilə 

Dağlıq Qarabağın Azərbaycan SSR tərkibində Muxtar Vilayət statusunu saxlamaqla DQMV-də xüsusi idarə 

forması tətbiq edildi. Həmin fərmanla DQMV-də bilavasitə Moskvaya tabe olan Xüsusi İdarəçilik Komitəsi 

yaradıldı. Bu komitə "millətlərarası münasibətlərin daha da kəskinləşməsinin qarşısını almaq və bu regionda 
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vəziyyəti sabitləşdirmək" adı altında yaradılsa da, DQMV-də vəziyyət dəyişmədi. Komitənin sədri A.İ.Volski 

vəziyyəti sabitləşdirmək əvəzinə daha da gərginləşdirdi. Az müddət ərzində vilayətin idarə və müəssisələrinin 

demək olar ki, hamısı Azərbaycanın tabeliyindən çıxarılaraq mərkəzin tabeliyinə keçirildi. Bütün sənədlərdə 

DQMV Azərbaycanın tərkibindən çıxarıldı. Həmin dövrdə Ermənistan rəhbərliyi və erməni separatçıları 

mərkəzin bəzi dairələrinin köməkliyi ilə vilayətdə əsl mənada Dağlıq Qarabağın iqtisadi, ictimai-siyasi və 

mədəni cəhətdən mənimsənilməsi yönündə iş aparırdılar. 

1988-1991-ci illərdə, yəni hadisələrin başlanğıcından SSRİ-nin süqutuna qədər olan dövrdə ittifaqın hakim 

dairələri tərəfindən himayə edilən Ermənistan Azərbaycana qarşı açıq-aşkar təcavüzkarlıq siyasəti yeridir, 

nəticədə dinc sakinlər qətlə yetirilir, yaşayış məntəqələri dağıdılır, talan edilir və yandırılırdı. Bu illər ərzində 

Dağlıq Qarabağda ermənilər tərəfindən törədilmiş 2559 toqquşma, 315 silahlı basqın, 1388 atəşə tutma halları 

qeydə alınmışdır ki, bunların da nəticəsində 514 nəfər həlak olmuş, 1318 nəfər yaralanmışdır.  

1992-ci ilin əvvəllərindən başlayaraq Ermənistan ordusu bir-birinin ardınca yuxarı Qarabağda 

azərbaycanlılar yaşayan sonuncu yaşayış məntəqələrini də işğal etdilər. Belə ki, fevral ayının 12-də Şuşanın 

Malıbəyli və Quşçular kəndləri Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən zəbt olundu. Hücum zamanı 100-dən çox 

azərbaycanlı öldürüldü, 140-dan çoxu yaralandı və əsir götürüldü. Bu qanlı hadisələr Rusiyanın 366-cı motoatıcı 

alayının iştirakı ilə həyata keçirilmişdir. Fevralın 13-dən 17-dək isə ermənilərin Xocavənd rayonunun Qaradağlı 

kəndinə hücumu nəticəsində 92 nəfər öldürülərək silos quyusuna atılmış, 117 nəfər kənd əhalisi girov 

götürülmüş və sonradan onların 77 nəfəri amansızlıqla qətlə yetirilmişdir. 

1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Ermənistan silahlı qüvvələri Xankəndində yerləşən Rusiyanın 

366-cı motoatıcı alayının 180 nəfər hərbi mütəxəssisi və ağır texnikanın iştirakı ilə Xocalıya hücum edərək 

şəhəri yerlə-yeksan etdilər, insanlar xüsusi qəddarlıqla qətlə yetirildi. Bu soyqırım nəticəsində 613 nəfər 

öldürüldü, 487 nəfər şikəst oldu, 1275 nəfər əsir götürüldü və 150 nəfər itkin düşdü. Xocalıya hücum zamanı 

366-cı motoatıcı alayının 3-cü batalyonunda 50-dən çox erməni zabiti və giziri iştirak etmişdi. Xocalı 

soyqırımında izləri itirmək üçün 1992-ci il martın 2-də ruslara məxsus olan 366-cı motoatıcı alay Gürcüstanın 

Vaziani şəhərinə köçürüldü, martın 10-da isə marşal Şapoşnikovun əmri ilə həmin alay ləğv edilərək tərkibi 

başqa alaylara paylandı. 

1992-ci il mayın 8-də İranın təşəbbüsü ilə Tehranda Azərbaycan və Ermənistan rəhbərləri arasında üçtərəfli 

görüş keçirildi. Sonralar aydın oldu ki, görüş zamanı Azərbaycan-Ermənistan sərhədi boyu və Qarabağın dağlıq 

hissəsində atəşin dayandırılmasından erməni tərəfi əslində başqa məqsəd güdürmüş. Məhz bu görüş 

Ermənistana beynəlxalq ictimaiyyətdən öz niyyətlərini gizlətmək üçün lazım idi. Heç şübhəsiz ki, Ermənistan 

rəhbərliyi hazırlanmış hücum əməliyyatından əvvəlcədən xəbərdar olmuşdur. Çünki Şuşanın işğalı Ermənistan 

rəhbərliyinin Tehranda danışıqlar apardığı, atəşi dayandırmağı tələb etdiyi vaxtla üst-üstə düşür və bağlanan 

sülh müqaviləsi mürəkkəbi quruyana qədər qüvvədə qalmışdır. Bununla yanaşı, ermənilər həmişə olduğu kimi, 

hücum ərəfəsində bütün dünyaya Şuşadan Xankəndinə güclü hücumlar edilməsi barədə dezinformasiya 

yaymışdılar. 

Beləliklə, ən müasir texnika hesabına 289 kvadratmetr ərazisi, 24 000 nəfər əhalisi, 1 şəhər və 30 kənddən 

ibarət olan Şuşa rayonu Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edildi. Şuşa uğrunda döyüşlərdə 155 nəfər 

şəhid oldu, 167 nəfər yaralandı. Ermənilər tərəfindən əsir götürülmüş və Şuşa türməsində saxlanılan 114 nəfər 

azərbaycanlı sonradan xüsusi qəddarlıqla qətlə yetirildi. 

Bu hadisə mütəmadi şəkildə BMT Nizamnaməsini və ATƏT-in prinsiplərini kobud şəkildə pozaraq 

Qarabağın dağlıq hissəsini zorla Ermənistana ilhaq etməyə çalışan Ermənistan hökumətinin beynəlxalq hüquq 

normaları ilə bir araya sığmayan və təcavüzkar siyasətinə sadiq qaldığını bir daha təsdiq etdi. Şuşanı ələ 

keçirməklə Ermənistan bu problemi yalnız hərbi-taktiki baxımdan həll etmiş oldu. Problemin siyasi həlli isə 

getdikcə dərinləşərək çətin məcraya salındı. Məhz Şuşanın işğalı sonralar digər Azərbaycan ərazilərinin 

itirilməsində əsas rol oynadı. Azərbaycanın qədim musiqi və mədəniyyət mərkəzi Şuşa şəhərinin işğalından 

sonra, erməni hərbi qüvvələri Şuşa-Laçın yolunu bağlayaraq birbaşa Ermənistan Respublikası ərazisindən Laçın 

şəhərini güclü top atəşinə tutdular. Erməni hərbi qüvvələrinin məqsədi işğal etdikləri Azərbaycan torpaqlarında 

möhkəmlənmək, Qarabağın dağlıq hissəsini Ermənistan Respublikasına birləşdirmək üçün onların arasında 

dəhliz açmaq idi. Şuşa işğal edildikdən az sonra, ermənilər mayın 18-də iki respublikanın arasında yerləşən 

qədim Azərbaycan şəhəri Laçını da zəbt etdilər. Nəticədə, 1385 kvadratmetr ərazisi, 71 min nəfər əhalisi və 120 

kəndi olan Laçın rayonu Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olundu. Heç şübhəsiz ki, Azərbaycan 

Respublikasının Dağlıq Qarabağ bölgəsinin erməni icması, hətta istəsəydi belə, kənardan çox böyük kömək 

olmadan Azərbaycan ərazilərini işğal edə bilməzdi. 

Beləliklə, "öz müqəddəratını təyin etmək" ideyasını reallaşdırmaq adı altında Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ 

bölgəsini Ermənistanla birləşdirən dəhliz silah gücünə ələ keçirildi. Laçının işğalı müharibənin Dağlıq Qarabağ 
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hüdudlarından çıxdığını və Ermənistanın işğalçılıq niyyətinin böyük olduğunu göstərdi. Ermənilərin "humanitar 

dəhliz" adlandırdığı bu yol ilə Dağlıq Qarabağa külli miqdarda silah, döyüş sursatı və hərbi qüvvə gətirildi. 

Bütünlükdə 1993-cü il ərzində Ermənistanın ərazi iddiası obyekti olan Dağlıq Qarabağ bölgəsinin (4,4 min 

kvm) hüdudlarından kənarda yerləşən və onun ərazisindən 4 dəfə böyük olan Kəlbəcər, Ağdam, Füzuli, 

Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan bölgələri Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edildi. Bütün bu ərazilər 

ermənilər tərəfindən etnik təmizləməyə məruz qalmışdır. Belə ki, Ermənistanın ərazi iddiası obyekti olan Dağlıq 

Qarabağın 120 min nəfərlik erməni icmasının öz müqəddəratını təyin etmək cəhdi kimi qələmə verdiyi bu 

proses Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən 1 milyondan çox əhalinin (ümumi əhalinin 15%-i) öz 

torpağında qaçqın vəziyyətinə düşməsinə gətirib çıxartdı. İşğal nəticəsində 900-ə yaxın yaşayış məntəqəsi 

dağıdılmış, talan edilmiş və yandırılmışdır. Hazırda Azərbaycan ərazisinin 20 %-dən çox (17 min kvm) hissəsi 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalı altındadır.  

1988-1993-cü illərdə Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində 20 min nəfər azərbaycanlı həlak olmuş, 100 

min nəfərdən çox həmyerlimiz yaralanmış, 50 min nəfər isə müxtəlif dərəcəli xəsarət alaraq əlil olmuşdur. 

Münaqişə dövründə 4853 nəfər itkin düşmüş, onlardan 1357 nəfəri əsirlikdən azad edilmiş, 783 nəfəri isə hələ 

də Ermənistanda əsirlikdədir. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin məlumatına görə 439 nəfər əsirlikdə 

ölmüşdür . 

Ermənistanın ölkəmizə qarşı açıq-aşkar təcavüzü bütün beynəlxalq hüquq norma və prinsiplərinə ziddir. Belə 

ki, dünyada sülhün və təhlükəsizliyin təminatçıcı olan BMT Nizamnaməsinin 1-ci maddəsinin 1-ci bəndində 

təşkilatın əsas vəzifəsi kimi "beynəlxalq sülhü qorumaq və bu məqsədlə təcavüz hərəkətlərinə və ya sülhün 

pozulmasına yönəlmiş digər pozuntulara qarşı təsirli kollektiv tədbirlər həyata keçirmək" nəzərdə tutulur. 

Nizamnamə nəinki təcavüzü, həm də dövlətlərarası münasibətlərdə qüvvə və ya hədə tətbiq etməni də qadağan 

edir (2-ci maddənin 2-ci bəndi), dövlətlər arasında baş verə biləcək hər cür mübahisələri ancaq dinc vasitələrlə 

həll etməyi tələb edir (2-ci maddənin 3-cü bəndi). 

Təcavüz aktının baş verməsilə təcavüzə məruz qalmış dövlət BMT Nizamnaməsinin 39-cu maddəsinə uyğun 

olaraq BMT Təhlükəsizlik Şurası qarşısında təcavüzkar dövlətin məsuliyyəti məsələsini qoyur. Təcavüz 

anlayışının müddəalarının birində göstərilən faktın olması kifayət edir ki, Təhlükəsizlik Şurası təcavüzkara qarşı 

Nizamnamənin VI-VII fəsillərinə uyğun olaraq məcburiyyət tədbirləri görsün. BMT Baş Məclisinin 1967-ci il 

18 dekabr tarixli 2330 (XXII) saylı qətnamə layihəsində təcavüz hərəkətlərinin qarşısını almaq və BMT 

Nizamnaməsinə uyğun olaraq beynəlxalq sülhü və təhlükəsizliyi qorumaq və təsirli tədbirlər həyata keçirmək 

üçün təcavüz anlayışının mahiyyəti öz əksini tapmışdır. 

1974-cü il dekabrın 14-də BMT Baş Məclisinin XXIX sessiyasının 3314 saylı qətnaməsində ilk dəfə olaraq 

təcavüz anlayışının mahiyyəti və məzmunu açıqlandı və ona beynəlxalq hüquqi qiymət verildi. 8 maddədən 

ibarət olan qətnamədə təcavüzün nədən ibarət olması müəyyənləşdirildi. 1-ci maddədə göstərilirdi ki, bir dövlət 

tərəfindən dıgər dövlətin suverenliyinə, ərazi bütövlüyünə və siyasi müstəqilliyinə qarşı silahlı qüvvə tətbiq 

edilməsi BMT Nizamnaməsinə ziddir və təcavüzkarlıq hesab olunur. 2-ci maddədə deyilir ki, dövlətin BMT 

Nizamnaməsini pozaraq birinci olaraq silahlı qüvvə tətbiq etməsi təcavüz aktına sübutdur. 3-cü maddədə: a) bir 

dövlətin silahlı qüvvələrinin digər dövlətin ərazisinə müdaxilə və ya hücum etməsi, yaxud müvəqqəti xarakter 

daşımasından asılı olmayaraq hər hansı bir hərbi işğal və ya müdaxilə nəticəsində ərazinin ilhaqı; b) bir dövlətin 

silahlı qüvvələri tərəfindən digər dövlətin ərazisinin bombardman edilməsi ..; v) bir dövlət tərəfindən və ya onun 

adından, silahlı qüvvələrin, qeyri-nizami dəstələrin və ya muzdluların göndərilməsi və s. təcavüz aktı kimi 

qiymətləndirilir. 

Qətnamənin 5-ci maddəsində göstərilir ki, heç bir siyasi, iqtisadi, hərbi və ya başqa mülahizələr təcavüzə 

haqq qazandıra bilməz; təcavüz beynəlxalq sülhə, əmin-amanlığa qarşı cinayətdir və bu cinayəti törədənlər 

beynəlxalq məsuliyyət daşımalıdırlar; təcavüz nəticəsində ərazi əldə edilməsi və yaxud hər hansı mənfəət 

qazanılması qeyri-qanunidir. 

Ermənistan Respublikası tərəfindən qətnamədəki hər hansı bir bəndin, ümumiyyətlə əksər maddələrin 

pozulması belə bir nəticəyə gəlməyə imkan verir ki, bu, əsl təcavüz hərəkətləridir. Ermənistanın bu 

təcavüzkarlığı BMT Nizamnaməsində nəzərdə tutulan öz müqəddaratını təyin etmək hüququnun həyata 

keçirilməsi deyil, Nizamnamənin 2-ci maddəsinin 4-cü bəndinin kobud şəkildə pozulması - başqa dövlətin ərazi 

bütövlüyünə və siyasi müstəqilliyinə qarşı zor işlədilməsi deməkdir. Bunu belə bir fakt da təsdiq edir ki, 

Ermənistan parlamenti, bütün beynəlxalq hüquq normalarını kobudcasına pozaraq, hələ 1989-cu ildə 

Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ bölgəsinin Ermənistana birləşdirilməsi, yəni qonşu dövlətin 

ərazisinin bir hissəsinin ilhaq olunması haqqında qeyri-qanuni qərar qəbul etmiş və bu qərarın indi də qüvvədə 

qalması Ermənistanın ölkəmizə qarşı dövlət səviyyəsində ərazi iddiasında olmasına sübutdur. 
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Ümumiyyətlə, Ermənistan Respublikası bütün beynəlxalq hüquqi sənədləri, xüsusilə BMT Nizamnaməsinin 

I və II maddələrində, 1970-ci il 24 oktyabr tarixli beynəlxalq hüququn prinsipləri haqqında bəyannamədə, eləcə 

də 1975-ci il 1 avqust tarixli ATƏM/ATƏT-in Helsinki Yekun Aktında ifadə olunmuş beynəlxalq hüququn əsas 

prinsiplərini kobudcasına pozmuşdur. Bununla yanaşı, Ermənistan başqa dövlətlərin ərazisində yaşayan erməni 

icmalarının hüquqlarını müstəqil xalqların əsas kütləsinin hüquqları ilə qəsdən qarışdırır və müstəqil dövlətlərin 

ərazi bütövlüyünə münasibətdə erməni etnik qruplarının hüquqlarına əsassız üstünlük verir. Beynəlxalq hüquq 

normalarının bu cür ermənisayaq təfsiri dövlətlərin ərazi bütövlüyü və sərhədlərin pozulmasının qeyri-

mümkünlüyü haqqında 1990-cı il noyabrın 21-də qəbul edilmiş yeni Avropa üçün Paris Xartiyasına da tamamilə 

ziddir və qəbuledilməzdir.  

Buna baxmayaraq, Ermənistan tərəfi ermənilərin öz müqəddəratını təyinetmə prinsipini əsas gətirərək Dağlıq 

Qarabağın müstəqil dövlət kimi tanınmasına çalışır. Ancaq ermənilər öz müqəddəratını təyin etmə hüququndan 

hələ XX əsrin əvvəllərində ən yüksək səviyyədə istifadə edərək özlərinin müstəqil dövlətini - Ermənistan 

Respublikasını yaratmışlar. Dövlət başçısı İlham Əliyev öz çıxışlarında dəfələrlə bəyan etmişdir ki, bugünkü 

Ermənistan dövləti 1918-ci ildə qurularkən tarixi Azərbaycan torpaqlarından, İrəvan xanlığı və Zəngəzur mahalı 

ərazilərində yaradılmışdır. 

Dağlıq Qarabağ bölgəsinin erməniləri isə digər ölkələrdə yaşayan ermənilər kimi Azərbaycanda yaşayan 

milli azlıqlardan biridir. Beynəlxalq hüquq normalarına görə milli azlıqlar öz müqəddəratlarını təyin edə bilərlər 

(internal self-determination). Lakin bu, müstəqillik formasında ola bilməz. Çünki müstəqil dövlətin ərazisində 

yaşayan milli azlıqların belə hüquqları yoxdur. Eyni zamanda, xalqların öz müqəddəratını təyinetmə məsələsi 

beynəlxalq hüququn əsas prinsiplərindən olan ərazi bütövlüyü prinsipini pozmamalı, bu prinsiplə ziddiyyət 

təşkil etməməlidir. Bu baxımdan, ermənilərin öz müqəddəratını təyin etmə hüququnu bəhanə etməsi beynəlxalq 

hüquq normalarının, xüsusilə, dövlətlərin suveren bərabərliyi, zor işlətməmək və zor işlətməklə hədələməmək, 

sərhədlərin toxunulmazlığı, dövlətlərin ərazi bütövlüyü, mübahisələri dinc yolla nizama salmaq və başqa 

dövlətlərin daxili işlərinə qarışmamaq və beynəlxalq hüquqi öhdəlikləri vicdanla yerinə yetirmək kimi ATƏT-in 

Helsinki prinsiplərinin kobud şəkildə pozulması deməkdir. 

Bu səbəbdən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev dəfələrlə bəyan etmişdir ki, Azərbaycan torpağında ikinci 

erməni dövlətinin yaradılmasına Azərbaycan dövləti və xalqı heç vaxt imkan verməyəcək. Dağlıq Qarabağa 

yalnız Azərbaycanın tərkibində hər hansı bir status verilə bilər. Lakin bu, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü 

çərçivəsində mümkündür. Bu prinsipdən kənarda heç bir məsələnin həll oluna bilməyəcəyini bildirən dövlət 

başçısı Azərbaycanın bununla əlaqədar öz prinsipial mövqeyindən bir addım belə geri çəkilməyəcəyini bəyan 

etmişdir.  

Bundan əlavə, Ermənistan münaqişənin nizama salınması üçün aparılan danışıqlarda Dağlıq Qarabağın 

erməni icmasının tərəf kimi iştirakının təmin olunmasını istəyir. Ancaq bu tələb də əsassızdır və heç bir məntiqə 

və hüquqa uyğun deyil. Çünki Dağlıq Qarabağ ermənilərinin müstəqil tərəf kimi danışıqlarda iştirakı məsələsi 

nəinki ATƏT-in Minsk qrupunun mandatına ziddir, eyni zamanda, 2008-ci ilin sonunda Moskvada imzalanmış 

məlum bəyannamədə də açıq şəkildə bildirilir ki, münaqişənin nizamlanması istiqamətində aparılan danışıqlar 

prosesində yalnız Azərbaycan və Ermənistan tərəfləri iştirak edə bilər.  

Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın əzəli torpağı və ayrılmaz tərkib hissəsi olduğunu dəfələrlə bəyan edən 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Ermənistan rəhbərinin Moskva bəyannaməsini tərəf kimi imzaladığını 

vurğulamaqla yanaşı, danışıqların Ermənistanla Azərbaycan arasında aparıldığını və bunun beynəlxalq format 

olduğunu bildirərək qeyd etmişdir ki, əgər Dağlıq Qarabağ münaqişə tərəfi olsaydı, onda Ermənistan tərəfi 

bəyannaməni imzalamazdı.  

Bununla yanaşı, münaqişənin dinc vasitələrlə nizama salınması istiqamətində bütün beynəlxalq təşkilatların 

qəbul etdiyi sənədlər də Azərbaycanın mövqeyinin bir daha gücləndirilməsi və məsələnin beynəlxalq hüquq 

prinsipləri əsasında həllinin təsdiqlənməsi deməkdir. Bu baxımdan BMT Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi 4 

qətnamə, ATƏT, Avropa Şurası və İslam Konfransı Təşkilatının qərarları da əhəmiyyətlidir və ölkəmizin 

ədalətli mövqeyinin beynəlxalq səviyyədə müdafiəsi üçün hüquqi əsasdır.  

Son zamanlar isə Avropa Parlamenti və NATO-nun Zirvə toplantılarında qəbul olunan qərarlarda birmənalı 

şəkildə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü dəstəklənir və işğala son qoyulması bildirilir. NATO-nun 1994-cü il 

Brüsseldə, 2006-cı ildə Riqada, 2008-ci ildə Buxarestdə, 2009-u ildə Strasburq və Kehldə keçirilən Zirvə 

toplantılarında olduğu kimi, 2010-cu il noyabrın 19-20-də Lissabonda keçirilən Zirvə toplantısında qəbul edilən 

Yekun Bəyannamənin 35-ci maddəsində də NATO Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, müstəqilliyi və suverenliyni 

tanıdığını bir daha təsdiq etməklə yanaşı, sənəddə Alyansın Cənubi Qafqaz və Moldovada münaqişələrin hələ də 

davam etməsindən narahat olduğu bildirilir və bütün tərəfləri bu məsələlərdə konstruktivlik, eləcə də siyasi iradə 
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nümayiş etdirərək, bu münaqişələri sülh yolu ilə həll etməyə, hazırda gedən danışıqlara hörmətlə yanaşmaqla, 

bütün tərəflərdən regional sabitliyi və təhlükəsizliyi poza biləcək addımlardan çəkinməyə çağırılır. 

Azərbaycan Prezidenti münaqişənin siyasi və hüquqi tərəflərindən başqa, məsələnin praktiki tərəfinin də 

Azərbaycanın xeyrinə olduğunu və bu gün Ermənistanı Azərbaycan ilə müqayisə etməyin mümkün olmadığını 

bəyan etmişdir. Ermənistanın kommunikasiyalardan kənarda qalan, asılı vəziyyətdə olan, başqa ölkələrin və 

dairələrin ianəsi ilə güclə dolanan bir dövlət olduğunu bildirən Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın 

çiçəklənən, qüdrətlənən, güclənən, müasir, dinamik inkişaf edən və öz resurslarına arxalanan bir ölkə olduğunu 

vurğulayaraq qeyd etmişdir ki, "Ermənistandan fərqli olaraq, iqtisadiyyatımızı, ordumuzu Azərbaycan xalqının 

iradəsi və zəhməti hesabına qururuq. Xalqımızın zəhməti hesabına qazanılmış gəlirlər Azərbaycan üçün ən 

vacib olan ordu quruculuğu sahəsinə yönəldilir. Biz gələcəkdə də bu işləri davam etdirəcəyik. Torpaqlarımız 

işğal altındadır. Biz çalışırıq və çalışacağıq ki, tezliklə bu işğala son qoyaq".  

Torpaqlarımızı işğal altında saxlamağa davam edən Ermənistanın bütün dövlət büdcəsinin 2 milyard 

dollardan bir az çox olduğunu və Azərbaycanın hərbi xərclərinin Ermənistanın bütün xərclərindən üstün olması 

ilə bağlı vaxtilə qarşımıza qoyduğumuz vəzifənin artıq həll olunduğunu bəyan edən Azərbaycan Prezidenti 

Ermənistanda əhalinin ölkədən kütləvi şəkildə köçdüyünü vurğulayaraq demoqrafiya məsələsini də unutmamağı 

xatırlatmışdır. Bu faktı da qeyd etmək vacibdir ki, etnik təmizləmə nəticəsində hazırda Ermənistan mono-etnik, 

yəni milli azlıqların yaşamadığı dövlətə çevrilməklə yanaşı, müstəqillik dövründə ölkədəki əhalinin 1,5 

milyondan çoxu (ümumi əhalinin 40%-i) aclıq, işsizlik, səfalət ucbatından xarici ölkələrə mühacirət etmiş və bu 

proses indi də davam edir. 

Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün heç vaxt aparılan danışıqların mövzusu olmadığını və bundan sonra da 

olmayacağını daim vurğulayan dövlət başçısı İlham Əliyev noyabrın 7-də Milli Qəhrəman Mübariz İbrahimov 

və baş leytenant Fərid Əhmədovun vida mərasimində çıxışında bir daha bəyan etmişdir ki, "Biz danışıqları 

sadəcə olaraq danışıqlar naminə aparmayacağıq. Danışıqların imitasiyası ilə məşğul olmaq üçün Ermənistana 

imkan verməyəcəyik. Biz o vaxta qədər danışıqlar aparacağıq ki, ərazi bütövlüyümüzü bu yolla bərpa edə 

biləcəyimizə ümidimiz qalacaqdır. Əgər görsək ki, bu mümkün deyil, onda Azərbaycan dövləti hərbi yoldan 

istifadə edərək, öz ərazi bütövlüyünü bərpa edəcəkdir. Mən şübhə etmirəm ki, bunun üçün bizdə bütün imkanlar 

- döyüş hazırlığı, maddi-texniki təchizat, kifayət qədər silah-sursat, peşəkar ordu, ruh yüksəkliyi və Azərbaycan 

xalqının iradəsi vardır. Biz ərazi bütövlüyümüzü istənilən anda hərbi yolla bərpa edə bilərik. Düşmən də bunu 

bilməlidir və bilir". 

Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həll olunmadan, yəni Ermənistan işğal olunmuş 

Azərbaycan torpaqlarından çıxmayınca bölgədə heç bir müsbət irəliləyişin mümkün olmayacağını bildirməklə 

yanaşı, dövlət başçısı İlham Əliyev vurğulamışdır: "Bu məsələ bizim üçün və Prezident kimi mənim üçün 

prioritet məsələdir. Məsələ həll olunmayana qədər prioritet məsələ kimi qalacaqdır". 

Dövlət başçısı dekabrın 1-də ATƏT-in Astana sammitindəki son çıxışında Ermənistanın təcavüzkar 

siyasətini bir daha ifşa edərək, işğalçı dövlətin aparılan sülh prosesini mənasız etməyə çalışdığını bildirmişdir. 

Belə ki, Azərbaycan Prezidenti bəyan etmişdir ki, Ermənistanın danışıqlar prosesindəki davranışı bu dövlətin 

sülh istəmədiyini, işğal edilmiş əraziləri azad etmək fikrində olmadığını və bacardığı qədər status-kvonu 

saxlayaraq danışıqlar prosesini müddətsiz etməyi arzuladığını göstərir. 

Dövlət başçısı cənab İlham Əliyev münaqişənin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində beynəlxalq 

hüquq prinsiplərinə əsaslanaraq həll olunmasına hazır olduğunu bir daha vurğulamışdır. 

 

Elçin ƏHMƏDOV,  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında  

Dövlət İdarəçilik Akademiyasının Beynəlxalq 

     münasibətlər və xarici siyasət kafedrasının dosenti,  

     siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru 

 

“Xalq qəzeti”.-2010.-7 dekabr.-N 268.-S.5. 
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Ermənistan - Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi:  

zorakılığa qarşı hərbi güc tətbiqinin beynəlxalq və ölkədaxili hüquqi əsasları 
 

Qalib MƏMMƏDOV,  

Ədliyyə Nazirliyi Ədliyyə Akademiyasının əməkdaşı 

 

Dünyada sülhün və təhlükəsizliyin təmininin beynəlxalq hüquqi vasitələri hələ ki, dövlətlər arasında və 

daxilində dinc münasibətlərin tam təminatı kimi çıxış edə bilmir. Bəşəriyyət hələlik müharibə və münaqişələrin 

qarşısını almaq iqtidarında olmasa da, onun qanun və adətlərinin humanistləşdirilməsi yolu ilə gedir. 

Mark Tuli Siseron eramızdan əvvəl 52-ci ildə yazırdı ki, "silahlar toqquşan zaman qanunlar susur". O, 

dövlətlər arasında və dövlət daxilində yaranan mübahisələrin həllinin müzakirələr və zor tətbiq edilməsi 

yollarını fərqləndirir, ikinci yolun vəhşilər üçün olduğunu qeyd edirdi (5, s. 9). 

İkinci, yəni, "Vəhşilik yolunu seçmiş Ermənistan havadarlarının köməkliyi ilə Azərbaycan Respublikası 

ərazisinin beşdən bir hissəsini işğal etmiş, müvafiq beynəlxalq hüquq normalarını inkar edərək, ölkəsində, işğal 

etdiyi ərazilərdə etnik təmizləmə aparmaqla, separatçı, heç bir dövlət tərəfindən tanınmamış, qondarma "Dağlıq 

Qarabağ Respublikası" yaratmış və qəsb etdiyi Azərbaycan ərazilərini 20 ildən artıq müddətdə işğal altında 

saxlamaqla Azərbaycanın milli təhlükəsizliyinə əsas hərbi təhdid mənbəyi olaraq qalmaqdadır. 

Bibliyada Musanın adından belə bir fikir səslənir: "Şəhəri fəth etmək üçün ona yaxınlaşanda sülh təklif 

et. Əgər o, səninlə sülhə razı olmasa və müharibə aparsa onda onu mühasirəyə al. Və nə vaxt Allah onu sənin 

əlinə versə, oradakı kişi cinsindən olanları qılıncınla məhv et. Ancaq qadınları və uşaqları, heyvanları və şəhərdə 

olan hər şeyi qənimət kimi özünə götür" (5, s. 11). Ermənilər nəinki beynəlxalq humanitar hüququn normalarını, 

hətta xaçpərəstlərin müqəddəs kitabının tələblərini pozaraq, işğal etdikləri ərazilərdə silahsız qoca, qadın, 

uşaqları etnik mənsubiyyətinə görə vəhşicəsinə qırmış, "Xocalı soyqırımı"nı törətmiş, yaşayış məntəqələrini 

talan edərək viran qoymuş, ərazilərdə yanğınlar törədərək flora və faunanı, mədəniyyət abidələrini dağıtmış və 

dağıtmaqda davam edirlər. 

Beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı önəmli qərarlar qəbul 

olunub. 

1996-cı il dekabrın 2-3-də ATƏT-in Lissabonda keçirilən zirvə toplantısında ümummilli liderimiz 

Heydər Əliyevin siyasi qətiyyəti və diplomat prinsipiallığı nəticəsində, Ermənistan istisna olmaqla, 54 üzv 

dövlət tərəfindən Azərbaycanın haqlı mövqeyini müdafiə edən xüsusi sənəd imzalanmışdır. 

Doxsanıncı illərin əvvəllərindən etibarən BMT Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi 7 bəyanat, 4 

qətnamələrində (822, 853, 874, 884 saylı) Ermənistan dövlətinin işğalçı olduğu açıq göstərilib və torpaqların 

azad olunması, qaçqınların öz yurdlarına qayıtması tələb olunub. 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin başlandığı vaxtdan indiyədək müxtəlif beynəlxalq təşkilatlar: Avropa 

Şurası, ATƏT, İslam Konfransı Təşkilatı, digər təşkilatlar münaqişə ilə bağlı çox tutarlı və həqiqəti əks etdirən 

qətnamələr, qərarlar qəbul etmişlər ki, bu qərarlar da münaqişənin istənilən yolla, o cümlədən, hərbi güc tətbiq 

etmək yolu ilə həll olunması üçün kifayət edir. 

Avropa Şurası Parlament Assambleyası 25 yanvar 2005-ci il tarixində "ATƏT-in Minsk konfransının 

məşğul olduğu Dağlıq Qarabağ münaqişəsi" adlı 1416 saylı qətnamə qəbul etmişdir. Parlament Assambleyası 

qətnamədə Azərbaycan ərazisinin böyük bir hissəsinin işğal olunduğunu bir daha təsdiq edərək etnik 

düşmənçilik və onu müşayiət edən hərbi əməliyyatların çoxlu sayda insanın etnik əsasda qovulmasına və 

monoetnik ərazilərin yaradılmasına gətirib çıxardığına dair narahatlığını ifadə etmişdir. Assambleya Avropa 

Şurasının üzvü olan bir dövlətin digər dövlətin ərazisinin işğal etməsinin həmin dövlətin üzvlük öhdəliklərini 

kobud şəkildə pozması demək olduğunu açıq şəkildə bəyan edərək, münaqişə zonasından didərgin düşmüş 

şəxslərin təhlükəsiz və ləyaqətlə geri qaytarılması hüququnu bir daha təsdiq etmişdir. 

BMT Nizamnaməsinin 51-ci maddəsinə əsasən təşkilatın üzvünə silahlı hücum edildiyi halda onun fərdi 

və kollektiv surətdə özünümüdafiə hüququ vardır (2, m. 51). Başqa sözlə, BMT Nizamnaməsi silahlı hücumu 

cavab xarakterli silahlı fəaliyyət üçün əsas kimi qəbul edir. Belə hallarda silahlı fəaliyyət hüquqa uyğun xarakter 

alır  

BMT Baş Məclisinin 1974-cü ildə keçirilmiş XXIX sessiyasında qəbul edilmiş tərifdə təcavüz - bir 

dövlətin digər dövlətin suverenliyi, ərazi toxunulmazlığı və siyasi müstəqilliyinə qarşı və ya BMT 

Nizamnaməsinə uyğun olmayan hər hansı başqa tərzdə silahlı qüvvə tətbiq etməsidir. BMT Nizamnaməsinin 1-

ci maddəsinin 1-ci bəndi və 39-cu maddəsi təcavüzü sülhün pozulmasının daha təhlükəli forması kimi 

xarakterizə edir. Tərifin 5-ci maddəsində bu nəzəri müddəa daha da dəqiq təsbitini tapmışdır. Burada göstərilir 
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ki, "təcavüzkar müharibə beynəlxalq sülhə qarşı cinayətdir. Təcavüz beynəlxalq məsuliyyət doğurur"(2, m. l; m 

39). 

"Nikaraqua ABŞ əleyhinə" işi üzrə Beynəlxalq Məhkəmənin 1986-cı il qərarında göstərilirdi ki, 

"özünümüdafiə hüququ hücuma məruz qalmış dövlətə məxsusdur. O bu hüquqdan istifadə etmək qaydasını 

müəyyənləşdirir". Əgər silahlı hücumdan zərər çəkmiş dövlət tərəfindən silahlı hücuma dərhal cavab 

verilməmişdirsə və ya özünümüdafiə tədbirlərinin kifayət qədər səmərəli olmaması nəticəsində dərhal qarşısı 

alınmamışdırsa, silahlı hücum uzanan və ya davam edən xarakter, yəni işğal və ya ilhaq forması alır. Belə 

hallarda zərər çəkmiş dövlət silahlı hücum vaxtı özünümüdafiə hüququndan istifadə etməməsindən asılı 

olmayaraq hər an özünümüdafiə hüququna müraciət edə bilər ( 5, s. 51; 6, s. 107). 

NATO-nun son üç sammitində Azərbaycanın ərazi bütövlüyü birmənalı şəkildə dəstəklənmiş, 2010-cu 

ilin payızında həmin təşkilat tərəfindən Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll edilməsi yollarının müzakirə 

olunacağı planlaşdırılmışdır. 

Beləliklə, müasir beynəlxalq hüquq beynəlxalq münasibətlərdə zor tətbiq edilməsini və zor tətbiq 

etməklə hədələməni qadağan etsə də, BMT Təhlükəsizlik Şurasının qərarına əsasən kollektiv sanksiya kimi və 

dövlətə silahlı hücum olduqda kollektiv və fərdi özünümüdafiə tədbiri kimi silahlı qüvvələrdən istifadə 

edilməsinə yol verilir. 

Azərbaycan Respublikası öz ərazi bütövlüyünü beynəlxalq hüquq əsasında, istənilən yolla bərpa etmək 

istəyəndə, hüquqi əsas həlledici rol oynayacaq və bu əsaslar artıq kifayət qədərdir. 

Əlbəttə, beynəlxalq təşkilatların qərarları çox önəmlidir, lakin bu sənədlərin tələblərinin məcburi 

icrasının təmin edilməsində problemlər mövcuddur. 

Azərbaycan dövləti öz təhlükəsizliyini və müdafiəsini təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan 

Respublikası Konstitusiyasının 9-cu maddəsinə əsasən Silahlı Qüvvələr və başqa silahlı birləşmələr yaratmışdır 

(1, s. 6). 

"Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələri haqqında" Qanunun 1-ci maddəsinə uyğun olaraq 

Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələri Azərbaycan Respublikasının suverenliyinin, ərazi bütövlüyünün, 

toxunulmazlığının və mənafeyinin silahlı müdafiəsinə, dövlətə silahlı hücumun qarşısının alınmasına təcavüz 

olarsa onun dəf edilməsinə xidmət etməsi təsbit olunmuşdur (3, s. 14). 

"Müdafiə haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 12-ci maddəsinə əsasən respublika Silahlı 

Qüvvələri dövlətin suverenliyinin, müstəqilliyinin, ərazi bütövlüyünün və bölünməzliyinin silahlı müdafiəsi 

üçün təsis olunduğu öz əksini tapmışdır (3, s. 96). 

Müharibə şəraitində Silahlı Qüvvələr öz vəzifələrini sərhəd qoşunları, daxili qoşunlar və Azərbaycan 

Respublikasının qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş digər qoşunlarla sıx əlaqədə yerinə yetirilməsi 

göstərilmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının 8 iyun 2010-cu il tarixdə təsdiq olunmuş Hərbi Doktrinasının 43-cü 

bəndində Ermənistan Respublikasının Azərbaycan ərazisinin bir hissəsinin işğal altında saxlaması və işğal etdiyi 

torpaqları problemin siyasi yolla tənzimlənməsi çərçivəsində könüllü azad etməkdən daim imtina etməsi 

səbəbindən Azərbaycan Respublikası tərəfindən beynəlxalq hüquq norma və prinsiplərinə uyğun olaraq öz ərazi 

bütövlüyünü bərpa etmək məqsədi ilə məcburən hərbi gücün tətbiq edilməsi nəzərdə tutulmuşdur (4, s. 1-2). 

Hərbi Doktrinanın 50.3-cü bəndində müharibə (silahlı münaqişə) dövründə Azərbaycanın Silahlı 

Qüvvələrinin və başqa silahlı birləşmələrinin əsas vəzifələri kimi Ermənistan Respublikası ilə mövcud 

münaqişənin nizama salınması üçün təcavüzkara strateji təzyiqin artırılması, zəruri olduqda hərbi güc tətbiq 

etməklə münaqişənin qısa zamanda və Azərbaycan Respublikası üçün minimal itkilərlə həlli məqsədi ilə qoşun 

qruplaşmaları potensialının lazımi səviyyəyə çatdırılması, Silahlı Qüvvələrin və başqa silahlı birləşmələrin 

qismən və ya tam strateji açılması, sərhədyanı silahlı münaqişələrin lokallaşdırılması və zərərsizləşdirilməsi, 

Azərbaycan Respublikasının ərazisinə daxil olmuş təcavüzkarın qoşun qruplaşmalarının və onun əməliyyat 

ehtiyatlarının darmadağın və məhv edilməsi üzrə strateji və döyüş əməliyyatlarının aparılması, qanunvericilikdə 

müəyyən olunmuş qaydada hərbi və ya fövqəladə vəziyyət rejiminin saxlanılması müəyyən edilmişdir (4, s. 1-

2). 

Ölkənin müdafiəsi vəzifələrinin icrası zamanı dövlətin Silahlı Qüvvələrinin tətbiqi şübhəsiz ki, hərb 

sənəti məsələlərinə aiddir. Bununla yanaşı, müasir şəraitdə hərb sənətinə təkcə "qələbə çalmaq elmi" kimi deyil, 

həm də düzgün qələbə çalmaq, yəni dövlətlərin və yaxud bir dövlətin silahlı münaqişələr zamanı münasibətləri 

tənzimləyən, hüquqa əsaslanan norma və qaydalara uyğun qələbə çalmaq lazımdır. 

Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyev Praqa prosesi adlanan formatı münaqişənin sülh yolu ilə 

həllində "son şans" adlandırıb: "Bu Ermənistan üçün son şansdır ki, işğal edilmiş torpaqlardan öz xoşu ilə çıxsın 

və beləliklə, öz gələcəyini, təhlükəsizliyini təmin etsin, daha qorxu içində yaşamasın, Ona görə bu mərhələ 
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həlledicidir. Bu yaxınlarda həmsədr ölkələrin nümayəndələri ilə danışıqlar zamanı biz bu barədə öz fikirlərimizi 

bildirmişik. Hesab edirik ki, bu həlledici məqamda məsələnin həlli üçün lazım olan bütün addımlar atılmalıdır. 

Bir daha demək istəyirəm, mən şəxsən şübhə etmirəm ki, biz ərazi bütövlüyümüzü bərpa edəcəyik. Beynəlxalq 

hüquq bizim mövqeyimizi dəstəkləyir". 

Ali Baş Komandanımızın çox məntiqli fikirləri qarşısına həmsədr ölkələrin nümayəndələri tərəfindən 

tutarlı arqumentlərin qoyulmaması ondan xəbər verir ki, Azərbaycanın mövqeyi beynəlxalq hüquq normalarına 

tam uyğundur. 

Göründüyü kimi, bölgədə yaranmış vəziyyət Ermənistanın ziyanınadır. Azərbaycan isə artıq bütün 

sahələrdə düşməni dalana dirəyib. Ən əsası isə, Azərbaycan istənilən anda öz ərazi bütövlüyünü təmin etmək 

məqsədilə Silahlı Qüvvələrindən və başqa silahlı birləşmələrindən tam istifadə etməklə, hərbi güc tətbiqinin 

beynəlxalq və ölkədaxili hüquqi əsaslarını əldə etmişdir. Bu durum isə, yaxın zamanda münaqişənin 

Azərbaycanın xeyrinə həll olunacağına böyük inam yaradır. 
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Qarabağ Azərbaycan xalqının əzəli, əbədi torpağıdır 

 
Azərbaycanın Qarabağ regionu dünyanın ən qədim insan məskənlərindən biri olan Azıx, Tağlar düşərgəsi 

insanlarının yaşadığı ərazidir. Bu yer Şelldən əvvəlki mədəniyyətin - Quruçay mədəniyyətinin tarixini özündə 

əks etdirən tarixi-coğrafi ərazidir. Qarabağ ərazisi paleolit dövrünün Quruçay (1 milyon 200 min ildən artıq 

tarixə malikdir) mədəniyyətindən sonrakı Kür-Araz və Xocalı-Gədəbəy mədəniyyətlərinin davamçılarının 

yaşayış məskənidir. 

Azərbaycanın dövlətçilik tarixi qədər də onun bölgələrindən biri olan Qarabağ böyük tarixi ənənəyə 

malikdir. Antik dövrdə Qarabağ regionu Albaniyanın tərkibində ən iri vilayətləri əhatə etmişdir. Qədim yunan 

və Roma mənbələri Qarabağ bölgəsinin tayfalarının alban mənşəli olması və bu regionun  Azərbaycan 

Albaniyası dövlətinə məxsus olmasını təsdiq edir. Başqa sözlə, Albaniyanın, onun tərkib hissəsi -  Qarabağ 

ərazisinin iqtisadi və mədəni tarixi başlıca olaraq öz əksini antik yazıçıların əsərlərində və arxeoloji 

materiallarda tapmışdır. 

Tədqiqatlar göstərir ki, Qarabağ regionu antik dövrdə alban arşakiləri  sülaləsinin hakimiyyəti altında 

olmuşdur. 

Lakin əsrlər boyu “böyük Ermənistan” barədə yazan və bu gün də bu uydurmanı sübut etməyə çalışan 

erməni müəlliflər Favstos Buzand, Moises Xorenli kimi orta əsr tarixçilərinin əsərlərinə əsaslanaraq tarixi 

saxtalaşdırırlar. Bu zaman onlar son dərəcə vacib bir cəhəti unudurlar: Favstos Buzandın, yaxud Movses 

Xorenlinin yaratdığı görünüş - real həqiqətləri əks etdirmir. Ancaq bu zaman ermənilərin əcdadlarının bir 

vaxtlar uzaq Balkanlardakı Frakiyadan gəlməsi “unudulur”, bu ərazilərdə aftoxtonluğu kimi uydurma yaranır. 

Qarabağ torpaqları heç cür Ermənistanın “əzəli” torpağı, tarixi ərazisi ola bilməzdi. Bu mifologiya indiyə 

qədər erməni tarixşünaslığına daxil edilmiş orta əsr erməni müəlliflərinin uydurmasıdır. Hətta erməni 

tarixçilərinin özləri də təsdiq edir ki, “Qafqaz Ermənistanı” anlayışı XX əsrdə meydana çıxmışdır ki, bu da 

Azərbaycan xanlıqları - Naxçıvan və İrəvan torpaqlarında XX əsrin əvvəllərində qurulan erməni dövləti idi. 

Vaxtilə Balkan yarımadasından Ön Asiyaya köçürülərək, Suriya və Mesapatomiya sərhədlərində yerləşdirilən 

ermənilərin “böyük” və “kiçik” adlandırdıqları ərazini güya üç dəniz arasını tutan “böyük Ermənistan” dövləti 

adlı cəfəngiyatlarla dünya ictimaiyyətini aldatmağa çalışan erməni ideoloqların cəhdlərinə baxmayaraq yazılı 

qaynaqlar, tarixi-arxeoloji tədqiqatlar Qarabağ regionunun qədim tayfalarının alban (azərbaycanlı-türk) mənşəli 

olması və bu ərazinin Azərbaycan Albaniyası dövlətinə məxsus olmasını təsdiq edir. 

Azərbaycan Albaniyası IV-VII əsrlərdə geniş əraziyə malik idi. O, şimaldan Böyük Qafqaz dağlarına, 

cənubdan Kür və Araz çaylarına, şərqdən Xəzər dənizinə, qərbdən İberiyaya qədər torpaqları əhatə edirdi. 

Albaniya dövlətində 11 tarixi vilayət yerləşirdi. Bunlardan Uti (burada Albaniya dövlətinin paytaxtı və Albaniya 

katalikosluğunun iqamətgahı - Partav (indiki Bərdə) şəhəri olmuşdur), Kambisena (İberiyaya qədər olan 

sərhəddə), Paytakaran, yaxud Kaspiana, yaxud Balasakan (Mil və Muğan çölü), Arsak (indiki Yuxarı Qarabağ 

və Mil düzünün bir hissəsi), Sünik, yaxud Sisakan, yaxud Zəngəzur (cənubi Arsak)  Qarabağda, başqa sözlə, 

Kür və Araz çayları arasında yerləşirdi. 

Yunan-Bizans, alban, gürcü, erməni, Suriya və ərəb mənbələrinin məlumatına görə, erkən orta əsrlərdə 

Albaniyanın avtoxtonları (yerli əhalisi) albanlar, utilər, lipinalılar, kaspilər, çilblər, qarqarlar, leqlər, girdmanlar, 

savdeylər olmuşlar. Qarabağ regionuna daxil olan Uti, Paytakaran və Arsakda əsəsən yerli türk tayfaları - 

albanlar, utilər, qarqarlar və savdeylər, həmçinin gəlmə türk tayfaları - maskutlar, saklar, gellər və ballar 

yaşayırdılar. 

Albaniya hökmdarı Cavanşirin (616-681) hakimiyyəti dövründə Albaniya dövləti daha da qüdrətləndi. O, 

təsərrüfatın, sənətkarlığın, mədəniyyətin inkişafına şərait yaratdı. Cavanşir Albaniyanın mədəni inkişafına nail 

oldu. Həmçinin onun tapşırığı ilə Moisey Kalankaytuklu “Albaniya tarixi”ni yazdı. Habelə şairlərin, 

memarların, musiqiçilərin yaradıcılığına diqqət yetirdi. Cavanşirin hakimiyyəti zamanı həm Albaniyanın, həm 

də Qarabağ regionunun mərkəzi şəhəri Bərdə xeyli inkişaf etmişdir. 

VIII əsrin başlanğıcında Albaniya, həmçinin Qarabağ regionu ərəblər tərəfindən zəbt edildi. Xəlifə 

Əbdülməlik (685-705) Xilafət üçün iqtisadi və strateji cəhətdən əhəmiyyətli olan Albaniyada “qayda-qanun” 

yaratmağa başladı. Alban hökmdarını hakimiyyətdən kənarlaşdırdı (705-ci il). Xilafətin şimal ərazilərini idarə 

etmək üçün Bərdəni ərəb canişinlərinin iqamətgahına çevirdi. 

VIII əsrdən etibarən Azərbaycanın hər yerində olduğu kimi, Qarabağda da yeni dövr başlandı. Albaniyada 

təşəkkül tapan İslam dini yeni bir mərhələnin başlanğıcını qoydu. Bir dini inancdan (xristianlıq) digərinə 

(müsəlmanlıq) keçən xalqın mənəvi dünyasında köklü dəyişiklik yaransa da, məişət şəraiti və milli-etnik adət-

ənənələri əvvəlki kökü üzərində davam və inkişaf etdi. 
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VIII-IX əsrlərdə Qarabağın da daxil olduğu, ərəblərin Arran (Azərbaycan) adlandırdığı region nəhəng 

sənətkarlıq və ticarət mərkəzi kimi tanındı. Ticarət Xilafət üçün böyük gəlir mənbəyinə çevrildi. IX əsr-X əsrin 

əvvəlləri şimal ölkələri ilə Xəzər-Volqa, Dnepr, Don vasitəsilə ticarət əlaqəsi geniş vüsət aldı. Dünyanın bir çox 

ölkələrindən, xüsusilə Avropa və Şərq ölkələrinin bir çox şəhərlərindən Qarabağ regionunun əzəmətli şəhəri 

Bərdəyə ticarət karvanları gəlirdi. Bərdənin ticarətinin əsas dayaq nöqtələri onun məşhur bazarları beynəlxalq 

ticarət həyatında mühüm rol oynamaqla bərabər, şəhərlərin, həmçinin bölgənin inkişafında xüsusi rol oynayırdı. 

Qarabağ XII əsrin birinci rübündən Azərbaycan Atabəyləri dövlətinin  tərkibinə daxil idi. Belə ki, 1136-cı 

ildə Səlcuq sultanı Məsud Arranı iqta kimi atabəy Şəmsəddin Eldənizə bağışlamışdı. İqamətgahı Qarabağda 

yerləşən Eldəgiz, tezliklə yerli əmirləri öz tərəfinə çəkdi, sultana xidmət asılılığından çıxdı, tədricən bütün 

Azərbaycana yiyələndi. 

Çox keçmədən - XIII əsrin əvvəllərində Qarabağ monqolların hücumuna məruz qaldı. Bütün Qafqazı 

bürüyən monqol yürüşləri zamanı bütün ölkə xeyli zərər çəkdi, şəhərlər dağıdıldı, əhalisi qırğına məruz qaldı. 

Hülakülər dövlətinin möhkəmləndiyi dövrdə 1259-cu ildə xanın əmri ilə monqol ordusu Arqunun başçılığı 

altında Qarabağı da bu dövlətin tərkibinə qatdı. XIV əsrin əvvəllərindən etibarən Azərbaycan uzun müddət Qızıl 

Orda ilə Hülakülər arasında döyüş meydanına çevrildi. 

XIV əsrin sonlarında, Karsı, Tiflisi, Şəkini fəth etmiş Teymur Qarabağa daxil oldu. Qarabağın da tərkibinə 

daxil olduğu Cəlairilər dövləti Teymurun hücumları nəticəsində süquta uğradı. XV əsrdə Qarabağ Teymurilərlə 

qaraqoyunluların müharibə meydanına çevrildi. 1408-ci ildə Azərbaycanda Teymurilərin hakimiyyətinə son 

qoyuldu. 1410-cu ildə Qaraqoyunlu Azərbaycan dövləti yarandı. Onun tərkibinə Qarabağ, Cənubi Azərbaycan, 

Kürdüstan və Ərəb İraqı daxil oldu. 

1410-cu ildən etibarən Qarabağ da daxil olmaqla Kürdən cənubda yerləşən Azərbaycan torpaqları 

Qaraqoyunluların hakimiyyəti altına salındı. Məhz həmin dövrdə - 1441-ci ildə Qaraqoyunlu Azərbaycan-türk 

dövlətinin hökmdarı Cahan şah erməni katolikosluğunu vaxtilə alban monastrı olmuş Üçkilsəyə (Üç Müədzinə) 

köçürmüşdür. Hökmdarlarla məqamında dil tapmağı bacaran erməni keşişləri sonrakı tarixi proseslərdə 

Azərbaycan dövlətçiliyinə daxildən və xaricdən zərbələrin vurulmasında mühüm rol oynamışdır. 

1467-ci ildə Qaraqoyunlular və Ağqoyunlular arasında baş vermiş döyüşdən sonra Qaraqoyunlu dövləti 

süqut etdi və Ağqoyunlu dövlətinin əsası qoyuldu. Ağqoyunlu tayfa birliyi hələ erkən orta əsrlərin 

başlanğıcından, bəlkə də əvvəl Cənubi Qafqazda, başlıca olaraq Qafqaz dağları ilə Araz çayı arasındakı ərazidə, 

o cümlədən Qarabağda, Göyçə gölü ətrafındakı torpaqlarda, Alagöz yaylaqlarında və başqa yerlərdə 

yaşayırdılar. Ağqoyunluların ön dəstələri Azərbaycanın Cənub rayonları, Şərqi Anadolu, Qərbi İran, Dəclə və 

Fərat vadiləri də daxil olmaqla çox geniş ərazidə yayılmışdı. 

XV əsrdə Qarabağın hakimi olmuş əmir Yarəhməd Qaraman 1496-cı ildə Azərbaycana hücum etdi və 

hakimiyyəti ələ aldı. Yar Əhməd padşah elan edildi və onun adına pul kəsilməyə başladı. Həmin pullar Bərdədə 

kəsilirdi. 

XVI əsrin başlanğıcında (1501-ci ildə) I Şah İsmayılın başçılığı altında Azərbaycan Səfəvilər dövləti 

yaranmış və bütün Azərbaycan ərazisi, həmçinin  Qarabağ bu dövlət ətrafında birləşdirilmişdir. 

XVI əsrin sonlarında Osmanlı sultanı III Muradın (1574-1594) vaxtında- 1578-ci ildə Mustafa paşa 

Azərbaycanı tutarkən Fərhad paşa Gürcüstandan keçərək Qarabağa daxil olmuş, Osmanlı hərbi hissələrini 

burada yerləşdirmişdir. 

XVII əsrdən XVIII əsrin əvvəlinə qədər Səfəvilərin yaratdığı Qarabağ bəylərbəyliyinin tərkibinə Astabad, 

Cavanşir, Bərgüşad, Qazax, Şəmşədil əraziləri daxil idi. 

Beləliklə, Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Qarabağ qədim Azərbaycan dövlətlərinin tərkibində 

olduğu kimi, Albaniya, Xilafətdən sonra yaranmış Sacilər, Salarilər, Şəddadilər, Eldəgizlər, Elxanilər 

(Hülakülər), Qaraqoyunlular, Ağqoyunlular, Səfəvilər, Osmanlılar, sonralar Əfşarlar və Qacarlar kimi türk 

hakimlərin idarə etdikləri dövlətlərin tərkibində olmuşdur. Burada hər hansı bir erməni dövləti və ya 

hakimiyyətindən bəhs etmək absurddur. 

XVIII əsrin əvvəllərində Azərbaycan ərazisi İran, Rusiya və Osmanlı imperiyaları arasında gedən 

müharibələrin mərkəzində olmuşdur. Səfəvilər dövlətinin zəifləməsindən istifadə edən Rusiya ciddi “Qafqaz 

siyasəti” yeridirdi. I Pyotrun Azərbaycan neftinə və geostrateji mövqeyinə olan marağı Türkiyə ilə münaqişəyə 

gətirib çıxardı. Bu münaqişələr yerli xalqa ağır zülm və bəlalar verdi. 

Səfəvilər dövlətinin hərbi qüdrətində rolu olan Nadir xan Əfşar Səfəvilər sülaləsinin hakimiyyətinə son 

qoydu, keçmişdə Səfəvi dövlətinin tərkibinə daxil olmuş əraziləri öz hakimiyyəti altına keçirmək üçün xeyli 

mübarizə apardı və buna nail oldu. Başqa bəylərbəyliklər kimi Qarabağ bəylərbəyliyi də ləğv edildi. Bundan 

sonra Nadir şah qurultayda cəsarət edib onun namizədliyinin əleyhinə çıxan Qarabağ feodallarına divan tutdu, 

onların çoxunu doğma torpağından ayırıb Xorasana və Əfqanıstan sərhədlərinə sürgün etdi. Nadir şah 
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Qarabağın məşhur Ziyadoğlu nəslini zəiflətmək məqsədilə 5 alban əsilli xristian məlikliyini və Mil-Qarabağ 

düzündəki tayfaları, eləcə də Zəngəzuru onun nəzarətindən çıxardı. 

Nadir şah öldükdən sonra (1747-ci il) onun yaratmış olduğu nəhəng imperiya müstəqil feodal dövlətlərə 

parçalandı. Azərbaycan ərazisində 20 xanlıq, 7 sultanlıqdan ibarət feodal dövlət qurumları  yarandı. Bu 

xanlıqlardan biri Kür və Araz çayları arasında böyük əraziyə malik olan Qarabağ xanlığı oldu. Qarabağ 

xanlığının əsasını Cavanşirlər sülaləsinin Sarıcalı oymağından olan Pənah Əli xan qoydu. 

XVIII əsrdən Qafqazı, o cümlədən Cənubi Qafqazı ələ keçirmək üçün geniş hərbi fəaliyyətə başlayan Rusiya 

XIX əsrin birinci yarısında buna nail oldu. 

1805-ci ildə Qarabağ xanı ilə rus imperatoru arasında “Kürəkçay” traktatı imzalandı. 11 maddədən ibarət 

“Andlı öhdəlik” adlanan bu traktat ilə Qarabağ xanlığı Rusiya himayəsinə qəbul edildi. Bundan sonra uzun 

müddət müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurulmasına imkan verilmədi. 

“Kürəkçay”ın (1805-i il) ardınca Rusiya ilə İran arasında bağlanan “Gülüstan” (1813-cü il) və “Türkmənçay” 

(1828-ci il) müqaviləsindən sonra Qarabağda erməniləşdirmə prosesi başlandı. Rusiya dövləti Qarabağa 

ermənilərin köçürməsinə hər vasitə ilə səy göstərdi və hər cür şərait yaratdı. 

1822-ci ildə Qarabağ xanlığı ləğv olundu. Onun yerinə eyni adlı - Qarabağ əyaləti yarandı. Bundan sonra 

Qarabağda siyasi, iqtisadi və mənəvi cəhətdən müstəmləkəçilik siyasəti gücləndi. Qeyd etmək lazımdır ki, 

Rusiya Qafqazı öz təsiri altında saxlamaqla iqtisadi maraqlarını təmin etmək üçün Rusiya hökuməti öz nüfuz 

dairəsinə daxil etdiyi bölgələrdə imperiyanın siyasi təsir gücünü göstərdi. XIX əsrin əvvəllərində Rusiyanın 

Qafqazı ələ keçirmək üçün Osmanlı dövləti və İranla apardığı müharibə nəticəsində Azərbaycan torpaqları iki 

hissəyə bölündü. Qarabağ da Rusiya imperiyasının tərkibinə keçdi. Rus hökuməti İran və Türkiyədən bu 

ərazilərə 200 mindən artıq erməni köçürdü. Rəsmi sənədlərə görə bu ermənilər İrandan və Türkiyədən 

köçürülmüşdür. 

Rəsmi və tarixi sənədlərdə (1828-1830-cu illərdə) İrandan 40 min nəfər, Osmanlı Türkiyəsi ərazisindən isə 

84 min nəfər erməninin Azərbaycan ərazisinə köçürüldüyü bildirilir. Həmin dövrdə rus ordusunun köməyi ilə 

Qarabağın müsəlman-türk kəndləri boşaldılır, boşaldılan kəndlərə erməni ailələri yerləşdirilirdi. Qafqaza 

köçürülmüş erməninin hesabına demoqrafiq quruluş dəyişdirildi, süni surətdə ermənilərin yerli türk-müsəlman 

əhalisindən sayca üstünlüyü təmin edildi. 

Bununla əlaqədar 1829-cu il martın 30-da Q.Lazarev (Lazaryan)  ermənilərə rus və erməni dillərində xüsusi 

müraciət etmişdi. Həmin müraciətdə ermənilərin İrəvan, Naxçıvan və Qarabağ torpaqlarında istədikləri yerə 

köçmələrinə icazə verildiyi və onlar üçün gəldikləri yerdə hər cür şərait yaradılacağı və köçərkən onlara 

hərtərəfli köməklik göstəriləcəyi elan edilirdi. Ermənilərin Şimali Azərbaycana köçürülməsi 1828-ci il 

Türkmənçay müqaviləsinin XV maddəsinə uyğun olaraq təşkil edilirdi. 

Qafqazdakı rus qoşunlarının baş komandanı A.R.Yermolovun (1816-1827) göstərişi ilə tərtib olunan 

“Təsvir”ə görə Qarabağ əyalətində olan 20.095 ailədən 15.729-u azərbaycanlı (1.111-i şəhərdə, 14.618-i 

kənddə), - 4366-sı erməni, o cümlədən alban idi (421-i şəhərdə, 3.945-i kənddə). 

1829-cu il dekabrın 24-də İ.Paskeviçə ətraflı hesabat təqdim edən Q.Lazarev üç ay yarım ərzində 8000-dən 

yuxarı erməni ailəsinin (40 min nəfərin) Arazı keçərək Rusiyanın yeni tutduğu torpaqlarda - İrəvan, Naxçıvan 

və Qarabağda məskunlaşdırıldığını bildirirdi. 

Qarabağda 1832-ci ildə keçirilmiş kameral sayımının nəticələri göstərir ki, burada ermənilərin sayı 34,8 faizə 

çatdırılmış, türk-müsəlman əhalinin sayı isə 64,8 faizə enmişdir. 

XX əsrin əvvəllərində Qarabağda vəziyyət belə idi ki, ermənilərin möhkəmləndirilməsi üçün həyata keçirilən 

etnik təmizləmə siyasəti geniş vüsət almış, 1905-1906-ci illərdə türk-müsəlmanların silahlandırılmış ermənilər 

tərəfindən qırğını ilə nəticələnmişdi. Həmin dövrdə silahlanmış erməni quldur dəstələri Qarabağda dinc 

azərbaycanlı əhaliyə divan tutmuş, yüzlərlə kənd və qəsəbə dağıdılmış, yandırılmışdır. 

Eçmiədzin sinodunun prokuroru A.Frenkelin 1907-ci ildə ermənilər haqqında rus çarı üçün hazırladığı xüsusi 

arayışda qeyd olunur: “Şəhər sakinləri olan ermənilərin fəxr edə biləcəkləri vətənləri yoxdur, yalnız acı bir 

etirafları vardı ki, onların xalqı artıq 1300 ildir ki, - qul və hamının nifrət etdiyi bir parazitdir”. 

Beləliklə, ermənilər çarizmin hərtərəfli dəstəyi və yaratdığı əlverişli şərait nəticəsində Qarabağda 

möhkəmlənə bildilər. Bununla da Azərbaycanın Qarabağ bölgəsi münaqişə yuvasına çevrildi. 

Qarabağ bölgəsi Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə (1918-1920) Azərbaycanın mərkəzi 

regionlarından biri idi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaşadığı 23 ay müddətində gənc dövlət başqa 

sahələrdə olduğu kimi, ölkənin ərazi bütövlüyünün qorunması sahəsində də əhəmiyyətli işlər gördü. 1918-1920-

ci illərdə Qarabağda soyqırım törədən erməni daşnakları Qarabağın qəzalarında kəndləri məhv edərək minlərlə 

azərbaycanlını öz doğma yurdlarından qovdular. Nuru Paşanın rəhbərliyi ilə Türk-İslam odusu Xosrov bəy 

Sultanovun başçılıq etdiyi müqavimət hərəkatı ilə birgə 1920-ci il iyun ayının əvvəllərində Şuşanı XI ordunun 
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silahlı dəstələrindən təmizləyə bilsə də, Dağlıq Qarabağa rus və erməni quldurlarına kömək məqsədilə gətirilmiş 

birləşmiş ordu hissələri iyunun 15-də Şuşada sovet hökumətini bərpa etdi. 

1920-1921-ci illərdə Ermənistandan Azərbaycana 850 erməni ailəsi köçürüldü. Bunlardan 765 ailə Yuxarı 

Qarabağda yerləşdirildi. Onların məskunlaşdırılması və yaşaması üçün hər cür şərait yaradıldı. 

Diqqəti çəkən ciddi məsələlərdən biti də odur ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yaranan zaman dövlətin 

ərazisi 114 min kv.km idi. Azərbaycan  ikinci dəfə müstəqillik əldə edəndə bu rəqəm 86,6 min kv.km-ə 

 enmişdir. Göründüyü kimi, həmin ərazilər SSRİ dövründə Moskva tərəfindən hissə-hissə Ermənistana 

verilmişdir. 

Bu cəhətdən 1920-ci ilin əvvəllərindən başlayaraq 1988-ci ilədək Kremlin “xeyir-duası” ilə daha 10,7 min 

kv.km Azərbaycan torpağı itirildi, yəni müxtəlif bəhanələrlə ermənilərə bağışlandı. 

XX əsrin əvvəllərində Rusiya imperiyasının dağılmasından istifadə edərək Cənubi Qafqazda ilk cümhuriyyət 

quran Azərbaycana “Qızıl ordu” adı altında gələn rus-bolşevik ordusu Türkiyə ilə əlaqələrin yaranmasına imkan 

verməmək üçün onların arasında erməni dövləti yaratdı. Əzəli türk-oğuz torpaqları, əhalisinin dörddə üçü türk 

olan İrəvan və Naxçıvan torpaqlarında Ermənistan (Ararat) adlı dövlət yarandı, Zəngəzur və Göyçə də ona 

verildi. 

Eyni zamanda, bunun əvəzində, ermənilər Avropa ölkələrinə hər cür nökərçilik xidməti göstərmək yükünü 

boyunlarına götürdülər. Ermənilərin Rusiyaya onlara kömək edəcəyi təqdirdə hər cür xidmət göstərəcəkləri 

təklifi ilə müraciət etdilər. Tarixi proseslər göstərir ki, əlverişli məqamlarından istifadə etməyi “yaxşı bacaran” 

ermənilər XX əsrdə Rusiyada çarizmin süqutu və sovet imperiyasının yaranması ilə meydana çıxan əlverişli 

şəraitdə inzibati ərazi məsələsini qaldırdılar və DQMV kimi nə tarixi, nə də sosial-iqtisadi əsası olmayan bir 

qurum yaratdılar (7 iyul 1923-cü il). Beləliklə, Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Qarabağ süni şəkildə 

“aran” və “dağlıq” hissələrə bölünmüş və Azərbaycan rəhbərliyi Qarabağın dağlıq hissəsində sonradan 

məskunlaşmış ermənilərə muxtariyyət statusu verməyə məcbur edilmişdir. Özü də bu addım Dağlıq Qarabağda 

yaşayan azərbaycanlılar nəzərə alınmadan, onların hüquqları kobudcasına tapdalanaraq atılmışdır. 

Ermənilər Azərbaycan türklərinə qarşı bəşər tarixində görünməmiş vəhşiliklər, soyqırımlar, depotasiyalar 

həyata keçirmişlər. Bir əsrdə azərbaycanlı əhali ermənilər tərəfindən iki dəfə soyqırıma məruz qalmışdır. 

Sovetlər dövründə Dağlıq Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsi üçün DQMV-də gizli işlər aparan erməni 

siyasətbazları və ermənipərəstlər “Türksüz Ermənistan” yaratmaq ideyası ilə etnik təmizləmə aparmaq 

məqsədilə dəhşətli faciələr törətmişlər. Sovetlər dövründə DQMV-nin inzibati ərazisində də dəfələrlə 

dəyişikliklər edilmişdir. 

Sovetlər dövründə Dağlıq Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsi üçün DQMV-də gizli işlər aparan erməni 

siyasətbazları və ermənipərəstlər “Türksüz Ermənistan” yaratmaq ideyası ilə etnik təmizləmə aparmaq 

məqsədilə dəhşətli faciələr törətmişlər. 1948-1953-cü illərdə minlərlə azərbaycanlı ailəsinin öz ata-baba yurdları 

Qərbi Azərbaycandan (indiki Ermənistan ərazisindən) deportasiya edilməsi, yaşayış şəraitinə uyğun gəlməyən 

ərazilərdə yerləşdirməklə çoxunun məhvinə səbəb olmuşdular. 

Dağlıq Qarabağın Ermənistana verilməsinə dair növbəti cəhd 1960-cı illərdə A.Mikoyanın vasitəsilə 

edilmişdir. N.S.Xruşşovun etirazından sonra bu məsələ yenə də təxirə salındı. Lakin xaricdə yaşayan daşnak 

liderləri ardıcıl təbliğat işlərini dayandırmadılar. Ermənilər sovetlər dövründə müxtəlif vaxtlarda Azərbaycana 

qarışı Dağlıq Qarabağla bağlı 16 dəfə əsassız ərazi iddiası irəli sürmüşlər. Dağlıq Qarabağdakı erməni-millətçi 

liderləri və gizli təşkilatları ilə qeyri-leqal əlaqə saxlamaqda davam etdilər. Belə separatçı hərəkətlər xalqın 

onsuz da ağır olan sosial-iqtisadi vəziyyətini daha da ağırlaşdırdı. 

Sovetlər dövründə ermənilər Dağlıq Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsi üçün gizli işlər aparıldığı dövrdə 

(1960-1970-ci illərdə) mühüm dövlət vəzifələrində işləyən Heydər Əliyev bunun qarşısının alınması üçün bir 

sıra tədbirlərin görülməsinə nail oldu. Azərbaycan KP MK birinci katibi seçildikdən sonra Heydər Əliyev 

erməni separatçılarının mənfur niyyətlərinin qarşısını almaq məqsədilə DQMV-nin iqtisadi inkişafı və əhalisinin 

sosial şəraitini yaxşılaşdırmaq üçün müəyyən tədbirlər həyata keçirərək onlara bəhanə yeri qoymadı. Bu da 

erməni ekstremistlərinin gizli planlarının və niyyətlərinin puça çıxmasına səbəb oldu. 

1969-cu ildən etibarən idarəçilik möhkəmləndirildi, işlək qanunlar öz yerini tutdu və korrupsiyaya qarşı ciddi 

mübarizə başlandı. Azərbaycanın hər yerində və bütün sahələrdə irimiqyaslı inkişaf baş verdi. DQMV-nin 

iqtisadi və mədəni inkişafını daim diqqət mərkəzində saxlayan Heydər Əliyev Şuşa şəhərinin inkişafı üçün bir 

neçə qərar verdi. Heydər Əliyevin təşəbbüsü və bilavasitə rəhbərliyi altında həyata keçirilmiş tədbirlər 

nəticəsində Şuşa ümumittifaq səviyyəli kurort şəhərinə çevrildi. 1973-cü ildə Xankəndidə APİ-nin filialı 

əsasında Pedaqoji İnstitut açıldı. 1979-cu ildə Ağdam-Xankəndi dəmir yolu xətti çəkildi. Beləliklə, Heydər 

Əliyevin uzaqgörən siyasəti erməni separatizminin canlanmasına imkan vermədi. 
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Beləliklə, 1988-ci ildə erməni ideoloqları “dənizdən-dənizə böyük Ermənistan” uydurmasını yenidən ortaya 

atmaqla DQMV-də Ermənistanın Azərbaycana qarşı növbəti ərazi iddiaları irəli sürüldü. Dünya ölkələrindəki 

erməni lobbisinin, dini mərkəzlərinin və bəzi iri dövlətlərin irticaçı qüvvələrinin maddi və mənəvi dəstəyi ilə 

Ermənistan adlandırılan qədim oğuz-türk yurdu olan Qərbi Azərbaycanda azərbaycanlılara məxsus kəndlərin və 

qəsəbələrin dağıdılması prosesi başlandı, yüzlərlə günahsız azərbaycanlı öldürüldü, 10 minlərlə soydaşımız öz 

tarixi-etnik torpaqlarından vəhşicəsinə qovuldu. 

Moskvanın planı əsasında 1989-cu ildə DQMV-də A.Volskinin rəhbərliyi altında “Xüsusi İdarəçilik 

Komitəsi” yaradıldı və bununla da DQMV-nin Azərbaycanla əlaqələri kəsildi. Silahlandırılmış erməni quldur 

dəstələri Dağlıq Qarabağ ərazisindən yerli azərbaycanlı əhalini öz doğma yurd-yuvasından çıxardı. Azərbaycan 

məcburən müharibəyə cəlb edildi. Ermənistanın hərbi müdaxiləsi ilə respublika ərazisinin 20 %-i - DQMV və 

digər yeddi rayonu – Laçın (17.05.1992), Kəlbəcər (03.04.1993), Ağdam (23.07.1993) Cəbrayıl (18.08.1993), 

Füzuli (23.08.1993), Qubadlı (31.08.1993), Zəngilan (25.10.1993) RF-nın hərtərəfli yardımı ilə Ermənistan 

hərbi qüvvələri tərəfindən işğal edildi. 

 

Qasım Hacıyev, 

Azərbaycan MEA A.A.Bakıxanov adına  

Tarix İnstitutu Qarabağ tarixi şöbəsinin 

 müdiri, tarix elmləri doktoru. 

“Respublika”.-2010.-29 dekabr.-N 288.-S.7. 
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Dağlıq Qarabağ problemində bəzi anlayışlar barəsində 
 

1988-ci ildən Ermənistan millətçi dairələrinin Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsinə olan iddiası ilə 

başlayan problem hələ də həll edilməmiş qalmaqdadır. Sovetlər  İttifaqı dağılana qədər həm SSRİ-nin, həm 

Ermənistan SSR-nin Konstitusiyalarını, sonradan isə beynəlxalq hüquq normalarını kobud surətdə pozan 

Ermənistan 1990-1994-cü illər ərzində Azərbaycanın 20 faizinə qədər torpağını işğal etdi. Bu ərazi isə onun 

iddia etdiyi Dağlıq Qarabağ regionundan dörd dəfə böyükdür.  Aktiv hərbi əməliyyatların dayandığı dövrdən 17 

il keçsə də vəziyyət qeyri-müəyyən olaraq qalmaqdadır. Atəşkəs elan olunsa da müharibə dayanmamışdır və 

cəbhə xəttindəki gərginlik hər an müharibənin başlaması ehtimalından xəbər verir. Ermənistan qonşu dövlətin 

öz ərazisinin yarısından çox qədər ərazisini işğal etsə də, onu öz inkişafı üçün istifadə edə bilmir. Eyni zamanda 

reallıqdır ki, bütün səylərə baxmayaraq Ermənistanın işğalçı rəhbərliyi işğal edilmiş torpaqları ölkələrinə 

birləşdirə  bilmədilər. Hətta orada yaratdıqları oyuncaq rejimə hər-hansı beynəlxalq hüquqi don da geyindirmək 

mümkün olmadı. İşğal faktoru ötən müddət ərzində Ermənistan dövlətçiliyinə, iqtisadiyyatına, diplomatiyasına, 

ordu quruculuğuna ciddi zərbələr vurmaqdadır. 

Torpaqlarının bir hissəsinin işğalına baxmayaraq Azərbaycanın düzgün seçdiyi inkişaf xətti onu bütün 

parametrlər üzrə inkişafda  Ermənistandan əhəmiyyətli dərəcədə önə çıxartdı. Demokratiya, güclü iqtisadiyyat, 

güclü sosial müdafiə sistemi, güclü ordu  Azərbaycanın problemin həllində qətiyyətli etməyə imkan verdi.  Ötən 

müddətdə beynəlxalq birlik, onun nüfuzlu beynəlxalq təşkilatları - BMT, Avropa Şurasının Parlament 

Assambleyası, Avropa Parlamenti, İslam Konfransı  Təşkilatı və digərləri Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü 

müdafiə edən çoxsaylı qətnamələr qəbul etdilər.  

 Bu gün Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqları məsələsi daima beynəlxalq siyasətin gündəliyindədir. 

Ölkəmizin ərazi bütövlüyü məsələsi başa düşülür və müdafiə edilir. Problemin həllinə dair ölkəmizin ədalətli 

mövqeyi tamamilə aydındır. ATƏT-in Minsk Qrupu adlı beynəlxalq vasitəçi qurum və onun ABŞ, Rusiya və 

Fransa kimi nüfuzlu ölkələrdən ibarət həmsədrlər institutu müntəzəm olaraq bu problemin həlli ilə 

məşğuldurlar. Onların fəaliyyəti Azərbaycan cəmiyyətini tam təmin etməsə də, ortada Azərbaycan dövlətinin 

ərazi bütövlüyünü tanıyan və Ermənistan beynəlxalq hüquq müstəvisinə çəkmək istəyən üç dövlətin birgə səyi 

vardır. 

   Bu istiqamətdə Rusiya Federasiyasının Prezidenti Dmitri Medvedyevin problemin həllinə diqqəti 

xüsusi qeyd edilməlidir. 2008-ci ildən bəri onun təşəbbüsü və şəxsi iştirakı ilə Azərbaycan və Ermənistan 

Prezidentlərinin yeddi görüşünün keçirilməsi problemin beynəlxalq birlik üçün aktuallığını göstərir. 

Problemin həllinə beynəlxalq səylər göstərilib mövqelər aydınlaşsa da bir sıra yanaşmalar ciddi etiraz 

doğurmaya bilməz. Burada söhbət məsələnin həllində Azərbaycanla Ermənistanın məsuliyyətini tərəzinin eyni 

gözünə qoymaqla yanaşı, məsələnin bilərəkdən səhv qiymətləndirilməsi cəhdindən də gedir. Bu sadəcə 

terminologiya məsələsi olmayıb, onların doğurduğu siyasi nəticələr də deməkdir. Səhv terminologiya 

beynəlxalq ictimaiyyətdə Azərbaycanın mövqeyini təhrif edir və məsələnin mahiyyətini dəyişməyə xidmət edir.  

Aşağıda göstərilən nümunələr əsasən Azərbaycandan kənarda kök salsa da, öz cəmiyyətimizdə də 

bəzən yanlış yanaşmalara da rast gəlinir. Beləliklə, etiraz doğuran ifadələrə və adlandırmalara aşağıdakıları aid 

etmək olar:  

" Azərbaycan - Ermənistan Dağlıq Qarabağ problemi " - Termin ATƏT-in Minsk Qrupunun təklifi ilə 

tərəflər arasında bir  kompromis variant kimi qəbul edilmişdir. Termin tərəflərin məsələyə yanaşmalarında xeyli 

güzəşt və ortaq məxrəcə gəlmə kimi qəbul edilə bilər. Əslində isə problemi dərindən bilməyən xarici ölkə 

ictimaiyyəti üçün termin ortada olan "Dağlıq Qarabağ" adlanan ərazi uğrunda Azərbaycan və Ermənistanın 

mübarizəsi kimi başa düşülür. Burada Dağlıq Qarabağın əvvəlki və indiki statusu və nə səbəbdən bu problemin 

yaranması bilinmir.  

Ancaq məsələni bir qədər araşdıran istənilən tədqiqatçı  DQ-nin 1991-ci ildə SSRİ-nin dağılmasına 

qədər Azərbaycanın tərkibində olması və 1991-1994-cü illərdə bu ərazinin və onun ətrafındakı ondan üç dəfə 

çox əlavə ərazinin Ermənistan Respublikasının Silahlı Qüvvələri tərəfindən işğal etdiyini üzə çıxarır. Bu fakt 

həmin dövr BMT Təhlükəsizlik Şurasının qərarlarında, bir çox ölkələrin məsələyə rəsmi münasibətlərində və 

hətta Ermənistanın bəyanatlarında da öz əksini tapıb. Həmin dövr Dağlıq Qarabağ ərazisində yaşayan 50-100 

minlik erməni icmasının özünümüdafiə dəstələrinin həmin dövrdəki 6 milyonluq Azərbaycan dövlətinin silahlı 

qüvvələrinə qalib gəlməsi iddiası isə sadəcə olaraq gülüncdür.  

Problemin adı isə: "Ermənistanın Azərbaycan ərazisinin bir hissəsinin işğalından doğan problemi"dir.  

" Dağlı  Qarabağda yaşayan erməni icmasına yüksək muxtariyyət verilməsi”.  

Azərbaycan problemin həllini işğal edilmiş ərazilərdən Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin çıxarılmasında 

və Dağlı  Qarabağa yüksək muxtariyyət verilməsində  görür.  Yüksək muxtariyyət öhdəliyi mübahisə predmeti 
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deyil və bu bəyanat dəfələrlə ən yüksək səviyyədə Azərbaycan tərəfindən səsləndirilib. Bu zaman dünyada 

mövcud olan muxtariyyət formalarının ən geniş formatları daima danışıqlar stolunun üstündədir.  

Aydınlıq gətiriləsi məsələ isə odur ki, muxtariyyət həmin ərazidə yaşayan erməni icmasına deyil, bütün 

əraziyə veriləcək və bütün əhaliyə şərait ediləcək. 1989-cu  ildə rəsmi statistikaya görə keçmiş muxtar vilayətdə 

ümumən  189 min nəfər insan yaşayırdı. Onların  139 min nəfəri, ya 73,5  faizi erməni, 48 min nəfəri, ya 25,3 

faizi azərbaycanlı, 2 min nəfəri, ya  1,2 faizi isə digər xalqların nümayəndələrinə aid idi.  

1991-1994-cü illərdə Ermənistan Silahlı Qüvvələri Dağlıq Qarabağın  5 min kvadrat kilometr ərazi ilə 

yanaşı Azərbaycanın əlavə 12 min kvadrat kilometr ərazisini də  işğal etdilər. Aparılan danışıqlar nəticəsində 

keçmiş DQMV ətrafındakı ərazinin qeyri-şərtsiz azad edilməsi, Dağlıq Qarabağ ərazisinə isə məcburi 

köçkünlərin geri qaytarılması və əraziyə əvvəlkindən də geniş muxtariyyət verilməsi nəzərdə tutulur. Həmin 

ərazidə yaşayan hər bir kəs muxtariyyətin daşıyıcısı olacaq və yüksək zəmanətin arxasında isə müstəqil 

Azərbaycan dövləti duracaq.  

" Dağlıq Qarabağın separatçı  rejimi ". İfadə yaranmış situasiya üçün nə hüquqi, nə məntiqi cəhətcə 

düzgün deyildir. Separatçı rejim hansısa ölkənin bir hissəsi mərkəzi hökumətə tabe olmadıqda və oranın de-yure 

daxil olduğu dövlətdən de-fakto heç bir razılığı olmadan idarə edildikdə mövcud olur. Separatçı rejim öz 

resursları hesabına yaşayır, hakimiyyəti həmin ərazinin əhalisindən alır, dünya birliyi ilə birbaşa dialoqda olur 

və konflikt həmin ərazi rəhbərliyi ilə ölkə rəhbərliyi arasında həll edilməyə  çalışılır.  

Dağlıq Qarabağ  nümunəsində isə həm DQ-nin, həm də ətraf zona qonşu Ermənistan tərəfindən işğal 

edilmişdir. Fakt Ermənistan tərəfindən də dəfələrlə təsdiqini tapıb. İşğal zonasında qeyri-qanuni şəkildə 

Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin nizamı hissələri yerləşdirilmişdir. Zonanın büdcəsi Ermənistanın büdcəsində 

oturdulmuş, əhalisi Ermənistan rəsmi sənədləri ilə təmin edilmişlər.  Ona görə də həmin ərazi çox düzgün olaraq 

Azərbaycan tərəfindən " İşğal edilmiş Azərbaycan ərazilərində Ermənistanım işğalçı rejimi " adlandırılır. 

"Dağlıq Qarabağ xalqı" - Bu termin ancaq Ermənistan rəsmi leksikonunda və kütləvi informasiya 

vasitələrində işlədilir. Əslində isə "Dağlıq Qarabağ" adlı xalq ola bilməz. Elmi ədəbiyyatda "xalq" dedikdə 

"etnos" (eyni ictimai əlamətlər üzrə birləşən insanlar) başa düşülür. Eyni əlamətlər - vahid dil, mədəniyyət, din, 

tarix və bu kimi digər amillərdir. Bunlardan ən vacibi dil qəbul edilir. "Xalq" və "millət" anlayışları kiçik bir-

birinə çox yaxın qəbul edilir.  

Qeyri-elmi anlayış kimi "xalq" dedikdə "cəmiyyət", "əhali" və "kütlə" də başa düşülür. 

Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsində erməni millətindən olanların çüzi üstünlüyü olsa da bölgədə 

həm azərbaycan, həm də digər xalqalrın nümayəndələri geniş şəkildə təmsil olunurdular. 1991-1993-cü il birinci 

Qarabağ müharibəsi dövründə Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən o və ətraf tutulan ərazidə bütün qeyri-

erməni millətlərindən olanlar doğma torpaqlarından qovulublar. İndi orada ancaq erməni millətindən olan 

insanlar yaşayırlar.  

Orada yaşayan ermənilərlə, Ermənistan və digər ölkələrdə yaşayan ermənilərin dillərində, dinlərində, 

mədəniyyət və tarixi köklərində heç bir fərq yoxdur. Ona görə də onlar "xalq" yox "Dağlıq Qarabağ əhalisinin 

erməni icması"dırlar. Çünki, Dağlıq Qarabağ bölgəsinin əhalisi tərkibinə yerli əhali olan, bu gün qaçqın həyatı 

yaşayan və bu gün sayı artıq 110 min nəfərə çatan Azərbaycanlılar və 10 minə qədər digər xalqların 

nümayəndələri də daxildir.  

" Məsələnin həlli filan ölkənin istəyindən asılıdır ". Kənar baxışda bu belə də görünə bilər. Ancaq 

bütün ağır problemlər kimi, Dağlıq Qarabağ probleminin də həlli hansısa konkret şərtdən deyil, müvafiq şəraitin 

yetişməyindən asılıdır. Dağlıq Qarabağ problemi erməni  millətçi dairələri tərəfindən təxminən iki əsr ərzində 

yaradılmışdır.. Onun 1988-ci ildə başlaması aysberqin isti qatı idi. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin 

olmaması, SSRİ -nin dağılma mərhələsinə daxil olması və onun siyasi rəhbərliyinə və güc strukturlarına erməni 

millətçilərinin güclü təsiri problemin partlamasına səbəb oldu. Burada əvvəldən məqsədli surətdə Azərbaycan 

SSR rəhbərliyinə milli təəssübkeşliyi olmayan   şəxslərin yerləşdirilməsi də böyük rol oynadı.  

Məsələnin dərin təhlili göstərir ki,   Dağlıq Qarabağ probleminin başlaması kimi bitməsi də müvafiq 

şəraitin yetişməsi ilə bağlıdır. Həmin şərait isə aşağıdakı amillərdən asılıdır : 

1. Dünya ictimaiyyətinin torpaq işğalını qəbul etməməsi və ona siyasi, hərbi, diplomatik dəstək 

mexanizmlərindən imtina edilməsi, məsələlərə ikili standartla yanaşma praktikasından yol verilməməsi. 

2. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin möhkəmlənməsi, onun dünya birliyinə inteqrasiyası, iqtisadi, 

siyasi qüdrətinin artması, hərbi gücünün ərazi bütövlüyünün təmin edilməsində yetərli olması.  

3. Azərbaycan dövlətinin ərazi bütövlüyü məsələsində prinsipial mövqeyi, cəmiyyətdə vətənpərvərlik 

və mili düşüncənin daima yüksək səviyyədə olması. 

 4. Ermənistan cəmiyyətində, xaricdəki erməni diaspor dairələrində Azərbaycan torpaqlarının işğalının 

heç bir fayda verməməsi qənaətinə gəlinməsi. İşğal faktorunun erməni dövlətçiliyinə ağır zərbə vurması, 
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Ermənistanın Azərbaycanın təşəbbüskarı və təşkilatçısı olduğu çoxmilyardlı gəlirlər verən regional layihələrdən 

kənarda qalamasının əks sədası və s. 

5. Azərbaycanın lider dövlət olduğu Cənubi Qafqaz regionunun dünya siyasətində, iqtisadi 

quruluşunda, təhlükəsizlik sistemində rolunun artması.  

6. Dünyanın aparıcı dövlətlərinin rəsmi və siyasi dairələrində region, Dağlıq Qarabağ problemi və 

erməni millətçi ideologiyası haqqında obyektiv informasiyanın çoxalması.  

Həmsədr ölkələr - ABŞ, Rusiya və Fransa tərəfindən edilən təkliflər isə yuxarıda sadalanan prinsiplərin 

tətbiqinə edilən yeni variantlar deməkdir. Vasitəçilər onların bir bir paketdə birləşdirməyə və və konfliktin 

güzəştlərlə həllinə cəhd edirlər.  

1988-ci ildə başlayan problem 1992-ci ildən ATƏT-in Minsk Qrupu formatında həll edilməyə başlanır. 

Azərbaycan beynəlxalq hüquq prinsiplərinə əsaslanaraq problemin  " ərazi bütövlüyü prinsipi " əsasında həll 

edilməsinə çalışır. Çünki, problem Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarının bir hissəsinin işğalına yaranmışdır. 

Ermənistan isə  " xalqların müqəddəratını təyin etməsi prinsipini " əsas gətirərək işğal edilmiş torpaqları 

Azərbaycandan qoparmağa çalışır. Ermənistan işğal etdiyi Azərbaycan torpaqlarında yaşayan erməni icmasının 

millət kimi öz müqəddəratını təyin etməsində təkid edir.  Vasitəçilər isə problemin ancaq   " güc tətbiq etməmə 

prinsipi " prinsipi əsasında həll etməyə üstünlük verirlər.  

Prinsiplərin hər biri beynəlxalq hüquq normalarına daxildir. Və 1975-ci ildə Finlandiyanın  paytaxtı 

Helsinki şəhərində keçirilmiş Avropada təhlükəsizlik və əməkdaşlıq müşavirəsinin yekun xartiyasında üz əksini 

tapmışdır. 

Ancaq Ermənistanın düşüncəsindən asılı olmayaraq "müqəddəratı təyin etmə" heç də müstəqillik 

demək deyildir. Dünya təcrübəsində və beynəlxalq hüquq normalarında bu anlayışa müstəqil dövlətdən başqa 

muxtariyyət və mədəni muxtariyyət variantları da daxildir. Azərbaycan isə ərazi bütövlüyü prinsipi ilə səsləşən 

yüksək muxtariyyət modeli təklif edir. Çünki, erməni xalqı artıq öz müqəddəratını təyin etmişdir və tarixi 

Azərbaycan torpaqlarında Ermənistan adlı müstəqil dövlət yaradıb. İkincisi isə, dünyada müstəqil dövləti olan 

50-100 min nəfərlik milli icmanın yeni bir müstəqil dövlət yaratması təcrübəsi yoxdur. Bu ənənə yaranarsa, 

dünya siyasi xəritəsini yenidən çəkmək və dünyanı yenidən ərazi uğrunda qanlı müharibələrə sürükləmək 

demək olardı. 

Keçmiş sovetlər məkanında yaşayan bəzi milli azlıqlar bitərəfli sesessiyaya meyl edirlər. Sesessiya hər 

hansı bir dövlətin tərkibində yaşayan milli qrupun həmin dövlətin tərkibindən ayrılaraq lakin həmin dövlətin 

ərazisi üzərində müstəqil dövlət yaratmaq istəyidir.  Beynəlxalq hüquq isə sesessiya hüququnu tanımır və 

Millətlər Cəmiyyətinin hüquqşünaslar komissiyasının 1928-ci ildə Alan adaları ilə bağlı qərarı və Kanada Ali 

Məhkəməsinin Qebeklə bağlı qərarı buna misaldır. Hətta Beynəlxlalq Ədalət Məhkəməsinin Kosovo ilə bağlı 

məlum rəyində sessesiya anlayışına münasibət bildirməkdən çəkindi.  

Güc tətbiq etməmək prinsipinə gəldikdə isə Azərbaycan danışıqların getdiyi dövrdə bu prinsipi 

gözləməyi öhdəsinə götürür. Danışıqların qarşı tərəf tərəfindən məqsədli surətdə uzadıldıqda və Ermənistan 

Madrid prinsiplərinin birinci - ərazi bütövlüyünə hörmət etmədiyi şəraitdə Azərbaycanın ümumilikdə özünün 

təmin prinsiplərdən azad olma hüququ vardır. Suveren dövlət kimi Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü təmin 

etmək üçün bütün müasir üsullardan, o cümlədən hərbi yolla torpaqlarını işğaldan azad etmək hüququ vardır. 

İndiki dövrdə Madrid prinsiplərinə bağlılıq heç də ölkəmizi onun ərazisini qoruyacaq güclü Silahlı Qüvvələr 

yaratmaq istəyinə maneçilik deyil. 

   Dağlıq Qarabağ probleminin yaranmasından 23 il keçməsinə baxmayaraq o yenə də Azərbaycan 

cəmiyyətinin bir nömrəli məsələsi olaraq qalır. Aparılan bütün fəaliyyət onun tezliklə həll edilrərk ölkəmizin 

ərazi bütövlüyünün təmin edilməsinə yönəldilmişdir.  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 

Sədrliyi ilə yanvarın 14-də Nazirlər Kabinetinin 2010-cu ilin sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və 2011-ci 

ildə qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş iclasda cənab İlham Əliyev məsələ ilə bağlı bildirmişdi : " Əfsuslar 

olsun ki, 2010-cu ildə biz Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli işində irəliləyişə nail ola 

bilməmişik. Bunun da təkcə bir səbəbi var. Bu da ondan ibarətdir ki, Ermənistan tərəfi, demək olar ki, 

danışıqları pozmaq istəyir. Danışıqlar masasında əvvəlcə razılaşdırılmış məsələlərə yenidən qayıtmaq istəyir, 

vaxt uzatmaq istəyir.  

Bir sözlə, bizdə belə fikir yaranır ki, Ermənistan işğal olunmuş torpaqları azad etmək istəmir, çalışırlar 

nə qədər mümkündürsə, o torpaqları işğal altında saxlasınlar. Beləliklə də, bundan istifadə edib Azərbaycandan 

Dağlıq Qarabağın statusu ilə bağlı onlara xeyir gətirən şərtləri əldə etsinlər. Bu isə mümkün deyildir. Biz bunu 

dəfələrlə bəyan etmişik: Dağlıq Qarabağ əzəli Azərbaycan torpağıdır, beynəlxalq birlik tərəfindən Azərbaycan 

torpağı kimi tanınır. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bütün beynəlxalq aləm tərəfindən tanınır, BMT tərəfindən 

tanınır, bütün beynəlxalq təşkilatlar bizim ərazi bütövlüyümüzə hörmətlə yanaşır.  
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Azərbaycan dövləti heç vaxt imkan verməz ki, ikinci erməni dövləti yenə də Azərbaycanın tarixi 

torpaqlarında yaradılsın. Yəni bu, danışıqlar mövzusu deyil və heç vaxt olmayacaqdır. Məsələnin həlli üçün 

Ermənistan öz işğalçı qüvvələrini zəbt edilmiş torpaqlardan çıxarmalıdır. Ondan sonra sülh yarana bilər. 

Azərbaycan vətəndaşları öz doğma torpaqlarına qayıtmalıdırlar, o cümlədən Dağlıq Qarabağa qayıtmalıdırlar, 

Dağlıq Qarabağda muxtariyyət şəraitində yaşamalıdırlar. Bütün sivil ölkələrdə olduğu kimi, orada da işlər bütün 

demokratik prinsiplər əsasında təşkil edilməlidir. Bundan kənarda məsələnin heç bir başqa istiqamətdə həlli 

mümkün deyildir. Azərbaycan buna razılaşmayacaqdır".  

Fikrini davam etdirən Prezident bütün məsuliyyəti ilə bildirdi : " Biz çalışacağıq ki, 2011-ci ildə öz 

mövqeyimizi daha da möhkəmləndirək. Deyə bilərəm ki, 2010-cu ildə beynəlxalq təşkilatlarda bu məsələ ilə 

bağlı çox mühüm hadisələr baş vermişdir. Avropa Parlamenti Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsinə dair çox ədalətli qətnamə qəbul etmişdir. Bu məsələ digər beynəlxalq təşkilatlarda da müzakirə 

olunur və bizim mövqeyimiz dəstəklənir. NATO-nun zirvə görüşündə bu məsələ ilə bağlı çox dəyərli, ədalətli, 

Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyən qətnamə qəbul olunmuşdur. Dünən Avropa Komissiyasının sədri 

cənab Barrozu ilə birgə mətbuat konfransında bu məsələ ilə bağlı Avropa Komissiyasının və Avropa İttifaqının 

mövqeyi ifadə edilmişdir. Bu da ondan ibarətdir ki, Avropa İttifaqı Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir. 

Yəni məsələnin həlli üçün beynəlxalq çərçivələr budur və o, yalnız bu çərçivələr daxilində öz həllini 

tapa bilər. Heç bir başqa variant müzakirə mövzusu deyildir. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan danışıqlar 

prosesində konstruktiv mövqe nümayiş etdirir. Biz çalışırıq ki, məsələ sülh yolu ilə həll olunsun. Ancaq 

beynəlxalq hüquq normaları burada əsas rol oynayır. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpası qeyd-şərtsiz öz 

həllini tapmalıdır.  

Digər tərəfdən, o da heç kim üçün sirr deyil, biz danışıqlar apardığımız zaman, eyni zamanda, ordu 

quruculuğuna böyük diqqət göstəririk, ordumuzu gücləndiririk. Bu sahədə böyük uğurlara nail ola bilmişik. 

Düşmən də bunu bilir və qorxudan əsir. Onların son aylarda verdikləri isterik və əsəbi, qorxu ilə dolu çıxışlar 

bunun əyani sübutudur.  

 Onlar da yaxşı bilirlər ki, Azərbaycan ordusu istənilən anda düşmənə sarsıdıcı zərbə endirə bilər. O 

zərbə nəticəsində nəinki Dağlıq Qarabağda, Ermənistanda da vəziyyət başqa istiqamətdə inkişaf edə bilər. 

Sadəcə olaraq, biz istəyirik ki, bu məsələ sülh yolu ilə həll olunsun. Ancaq biz özümüzü çox əmin hiss edirik. 

Son illərdə ordu quruculuğuna ayrılan vəsait artır, yeni müasir silahlar, texnika - təyyarələr, artilleriya, hava 

hücumuna qarşı ən müasir qurğular, zirehli maşınlar alınır, onların hamısını sadalamaq üçün bəlkə də bir neçə 

saat lazımdır. Azərbaycanda istehsal olunan hərbi məhsullar, 500 növə qədər məhsul həm ordumuza xidmət 

edir, həm də biz artıq xarici bazarlara da çıxırıq, beynəlxalq sərgilərdə iştirak edirik. Bu sahədə 2011-ci ildə də 

çox mühüm hadisələr baş verəcək, Azərbaycanda ən müasir avadanlığın, texnikanın, döyüş sursatının istehsalı 

başlanmalıdır".  

 Dövlət başçısı, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş Komandanı  Bəyan etdi : " 2011-ci ildə ordu 

xərcləri, müdafiə xərcləri 3 milyard dollardan çox olacaqdır. Onun böyük hissəsi yenə də silah-sursat, hərbi 

texnika alınmasına sərf olunacaq, biz bu prosesi bundan sonra da davam etdirəcəyik. Əminəm ki, Azərbaycanın 

güclü ordusu Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün öz sözünü deməlidir və vaxt 

gələndə deyəcəkdir". 

 

“Səs”.-2011.-28 yanvar.-N.16.-S.10-11. 
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"Dağlıq Qarabağda 1991-ci ildəki 

qeyri-qanuni referendumun nəticələrinin tanınması mümkün deyil" 
 

“Azərbaycan vəziyyəti hərbi əməliyyatlara çatdırmadan, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsinin sülh yolu ilə nizamlanmasına və Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq səviyyədə tanınan 

dövlət sərhədlərinin sülh yolu ilə bərpasına tərəfdardır". Bu fikirləri Azərbaycan Prezidenti Administrasiyasının 

Siyasi təhlil və informasiya təminatı şöbəsinin müdiri Elnur Aslanov Trend-ə Ermənistan prezidenti Serj 

Sarkisyanın "Exo Moskvı" radiostansiyasına müsahibəsi zamanı bəyanatını şərh edərkən deyib. Onun sözlərinə 

görə, bunun üçün Ermənistan silahlı qüvvələrinin ümumilikdə dövlətimizin ərazisinin 20 faizini təşkil edən 

Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərindən - Dağlıq Qarabağ və ona bitişik yeddi rayondan çıxarılması tələb 

olunur.  

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli yolları haqda danışan Sarkisyan deyib ki, 

"münaqişənin yeganə nizamlanma üsulu sülh üsuludur və yeganə yol Dağlıq Qarabağda referendumun 

keçirilməsi və ya 1991-ci ildə Sovet İttifaqının qanunvericiliyinə və beynəlxalq hüquqa tam uyğun keçirilən 

referendumun nəticələrinin tanınmasıdır". 

Elnur Aslanovun sözlərinə görə, 1991-ci il dekabrın 10-da Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ regionunda 

qeyri-qanuni və özbaşına keçirilən qondarma "referendum"un nəticələrinin tanınması qeyri-mümkündür. Belə 

ki, hüquqşünasların ekspert rəyinə görə, o, SSRİ qanunvericiliyini pozaraq keçirilib, heç bir hüquqi bazaya 

malik olmayıb, bu halda beynəlxalq hüquqa "uyğunluqdan" söhbət belə, gedə bilməz: "Yeni səsvermənin 

keçirilməsi də qanunvericiliyə zidd olmamalıdır. Əks halda, o, mənasız olacaq və hüquqi əhəmiyyəti olmayaraq 

analoji şəkildə tanınacaq. Bundan başqa, yeni səsvermənin suveren Azərbaycanın ərazisinin davam edən işğalı 

və Dağlıq Qarabağ regionunun əhalisinin üçdə birinin qaçqın olması şəraitində keçirilməsi qeyri-mümkündür. 

Avropa Şurasının və ATƏT-in üzvü olan dövlətlərin ərazisində referendumu belə keçirmirlər. Bu ciddi maneələr 

aradan qaldırılacağı halda, Azərbaycan Konstitusiyasına zidd olmayan səsvermənin keçirilməsi mümkündür". 

Onun sözlərinə görə, Azərbaycan Ermənistanın ərazi bütövlüyünü və onun dövlət sərhədlərini tanıyır və 

bu məsələdə ondan analoji yanaşmanı gözləyir, lakin təəssüf ki, bunu görmür: "Ərazi bütövlüyü hallanmır və 

müxtəlif formaları yoxdur, halbuki xalqların öz müqəddəratını təyin etməsi kontekstdən asılı olaraq, müxtəlif 

növdə - həm daxili, həm də xarici olur. ATƏT-in Minsk qrupunun Madrid təklifləri bu iki prinsipin bir araya 

sığışdırılmasını nəzərdə tutursa, bu, məntiqə görə, suveren dövlətin ərazi bütövlüyünün pozulmasına aparmayan 

öz müqəddəratını təyinetmə formasının seçilməsi deməkdir. Bu iki prinsipin bir araya sığışdırılmasının yeganə 

forması sülh prosesinin, əsas kimi qəbul edilən 1975-ci il Helsinki Yekun Aktının VIII maddəsinə uyğun olaraq, 

ərazi bütövlüyü çərçivəsində öz müqəddəratını təyinetmədir. Yəni bu, daxili öz müqəddəratının təyin 

edilməsidir. Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın tərkibindən çıxarılmasına aparan öz müqəddəratını təyinetmə ərazi 

bütövlüyünü pozur və deməli, ilk növbədə Madrid prinsiplərinin məntiqinə ziddir. Buna görə də belə sxemi 

qəbul edən Azərbaycanın mövqeyi tam həcmdə kompomislidir. Burada sizə öz müqəddəratını təyinetmə imkanı 

verən ərazi bütövlüyü və ərazi bütövlüyünü pozmayan öz müqəddəratını təyinetmə var". 

"İlk növbədə Ermənistan maksimalist mövqe tutaraq, işğal etdiyi Dağlıq Qarabağ üçün faktiki digər 

prinsipin üstündən xətt çəkən öz müqəddəratını təyinetmə formasını tələb edir, - o qeyd edib. - Məhz bu 

səbəbdən Ermənistanın danışıqlar prosesindəki indiki mövqeyini qeyri-konstruktiv adlandırırlar. Bu mövqe 

kompromislər qurmur, əksinə, onu dağıdır, yəni o, konstruksiyaya deyil, destruksiyaya aparır. Məhz burada 

"Ermənistanın qeyri-konstruktiv mövqeyi" anlayışı yer alır", - deyə Azərbaycan Prezidenti Administrasiyasının 

şöbə müdiri əlavə edib. Onun fikrincə, Azərbaycanın öz müqəddəratını təyinetmə məsələsinə baxmağa və 

müzakirə etməyə hazır olması faktı öz-özlüyündə böyük kompromisdir, belə ki, öz müqəddəratını təyinetmə 

Cənubi Sudanda olduğu kimi, dövlətlərdaxili münaqişələrin həlli mexanizmidir, halbuki Ermənistan-

Azərbaycan münaqişəsi açıq-aydın görünən dövlətlərarası mübahisədir: "Dövlətlərarası münaqişələrin həlli 

suveren dövlətlərin ərazi bütövlüklərinə riayət etməyə əsaslanır və bu növ münaqişələrdə öz müqəddəratını 

təyinetmə yersizdir, belə ki, dövlətlərarası münaqişələrdə tərəflər onların ayrıca əyalətləri deyil, artıq öz 

müqəddəratlarını təyin edən müstəqil dövlətlər olur". 

Elnur Aslanovun sözlərinə görə, Azərbaycan kompromisə gedərək, öz Dağlıq Qarabağ regionunun iki 

icmadan ibarət əhalisinin öz müqəddəratını təyinetmə məsələsinə baxmağa hazır olduğunu bəyan edib. Lakin 

əlbəttə ki, öz ərazi bütövlüyünə xələl gətirmədən: "Bu, Azərbaycanın işğal edilmiş ərazisində, o cümlədən 

Dağlıq Qarabağ regionunda Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin yerləşməsi faktının mübahisəsizliyini nəzərə 

alaraq, böyük güzəştdir. Münaqişənin dövlətlərarası olmaması üçün Ermənistan öz qoşunlarını Azərbaycanın 

ərazisindən çıxarmalıdır. Və onda ərazi bütövlüyü mövzusu bağlanacaq və məsələ vətəndaşların əlverişli öz 

müqəddəratlarını təyin etməsi formasının müəyyənləşdirilməsi məqsədilə paytaxt və əyalət arasında dialoq 
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müstəvisinə keçəcək. Lakin Yerevan "öz müqəddəratını təyinetmə" anlayışında Azərbaycanın iki hissəyə 

parçalanmasını başa düşür. Axı biz "millətin öz müqəddəratını təyinetmə" termini ilə müdafiə edilərək 

Ermənistandan analoji parçalanmanı və onun ərazisinin bir hissəsində - azərbaycanlıların əsrlərlə yaşadıqları 

Zəngəzurda və Şərqi Göyçədə ikinci Azərbaycan dövlətinin yaradılmasını tələb etmirik. Hər bir şeydə səthilik 

deyil, balans lazımdır". 

Onun sözlərinə görə, buna görə də ən son mərhələdə Dağlıq Qarabağın hüquqi statusunun 

müəyyənləşdirilməsi zamanı heç bir səsvermə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün pozulmasına səbəb 

olmamalıdır: "Ermənistan Dağlıq Qarabağ erməniləri üçün qondarma "müstəqillik" tələb etməkdə davam etsə, 

biz də ondan Ermənistanın keçmiş azərbaycanlı əhalisinin öz müqəddəratını təyin etməsi üçün eyni ölçüdə ərazi 

ayırmasını və Ermənistan ərazisində ikinci Azərbaycan dövlətinin yaradılmasını tələb etməliyik. Onu, məsələn, 

"Göyçə-Zəngəzur xalqı" adlandıracağıq. Lakin biz dalanın dibinə irəliləməkdənsə, hər halda rəsmi Yerevanın 

konstuktivlik yoluna qayıtmasını istərdik". 

“Səs”.-2011.-28 yanvar.-N.16.-S.7. 
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QARABAĞ MÜNAQİŞƏSİ 

2010-cu ilin yekunları 
 

Rasim Musabəyov 

Millət vəkili 

 

2010-cu il başa çatdı. Təəssüflər olsun ki, Minsk qrupunun Ermənistan Azərbaycan, Dağlıq 

Qarabağ münaqişəsini "Madrid prinsipləri" çərçivəsində həll etmək cəhdləri müsbət nəticə vermədi. 

Ermənistan tərəfi gözlənilənin əksinə olaraq hələ AŞ PA-nın xarici işlər nazirlərinin 2009-cu ilin yayında 

Afinada keçirilən sammitində ona rəsmi təklif olunmuş "Madrid prinsipləri"nin yenilənmiş versiyasını 

qəbul etmədi. Baxmayaraq ki, Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Soçi şəhərində 

keçirilən görüşü zamanı Sarkisyan bu məsələnin təhlili və dəqiqləşdirilməsi üçün bir-iki həftə vaxt 

istəmişdi. 

 

Bəlli oldu ki, qeyri-legitim, zəif dəstəkli prezident Serj Sarkisyana bu danışıqlar yalnız status-kvonu 

saxlamaq üçün lazımdır. Dağlıq Qarabağı Azərbaycandan ayırmadan və "dəhliz" adı altında bizim ölkənin 

müəyyən bir hissəsini qoparmadan bu münaqişənin həlli Sarkisyan və onun komandası üçün qəbuledilməzdir. 

Onlar üçün bu oyunun qiyməti Dağlıq Qarabağ deyil, Qarabağ klanının ələ keçirdiyi və istismar etdiyi 

Ermənistandır. "Madrid prinsipləri" ( 90-cı illərdə bu prinsiplərə oxşar olan "mərhələli həll planını" qəbul 

etdiyinə görə prezident Levon Ter-Petrosyan hakimiyyətdən uzaqlaşdırılmışdı) qəbul olunarsa, indiki 

hakimiyyət nəinki radikallar qarşısında, həm də xalq qarşısında bu vaxta qədər verdiyi qeyri-real və icrası 

mümkün olmayan vədlərə görə cavab verməli olacaq. 

Bu vaxta qədər yeridilən səmərəsiz siyasət nəticəsində Ermənistan regionda həyata keçirilən iri 

layihələrdən kənarda qalmış, sülhə və tərəqqiyə sərf edilməli olan 12 il vaxt boş yerə itirilmişdir. Amma 

Ermənistanın bu qədər itirməsinə baxmayaraq, dövlət hakimiyyətini özəlləşdirən Qarabağ klanı hədsiz dərəcədə 

varlanmışdır. 

Bütün bunlara baxmayaraq, diplomatların səylərini nəticəsiz, 2010-cu ili isə itirilmiş il hesab etmək 

olmaz. Xatırlatmaq istərdim ki, 20 may 2010-cu il tarixində Avropa Parlamentinin Bolqarıstandan olan deputatı 

Yevgeni Kirilovun məruzəsi əsasında "Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz strategiyasının hazırlanmasının 

vacibliyi" haqqında qətnamə qəbul olundu. Bu qətnamədə xüsusən qeyd edildi ki, "Dağlıq Qarabağa son statusu 

müəyyənləşənə qədər müvəqqəti status verilə bilər. Bu da keçid dövründə azərbaycanlıların və ermənilərin sülh 

və əməkdaşlıq şəraitində yaşamalarını təmin edə bilər". Sənəddə o da qeyd olunur ki, erməni qoşunları işğal 

olunmuş Azərbaycan torpaqlarından çıxarılmalıdır. 

Serj Sarkisyanın qatılmadığı NATO-nun Lissabon sammiti də ermənilər üçün sarsıdıcı oldu. 

Ermənilərin daimi istinad etdiyi "öz müqəddəratmı həll etmək" prinsipi burada rədd edildi. NATO-nun qəbul 

olunmuş yeni strateji konsepsiyasının 34-cü maddəsində dövlətlərin suverenliyinə, müstəqilliyinə və ərazi 

bütövlüyünə hörmət prinsipi bir daha təsdiqlənməklə ermənilərin işğalçılıq siyasətlərinə haqq qazandırmaq üçün 

daim istinad etdiyi "öz müqəddəratını təyinetmə" prinsipi rədd edildi. 

Azərbaycan tərəfinin təkidi ilə ermənilər tərəfindən işğal olunmuş Azərbaycan torpaqlarına Avropa 

Təhlükəsizlik Şurasının Minsk qrupunun və BMT-nin üzvlərindən ibarət faktaraşdırıcı missiya göndərildi. 

Missiyanın araşdırmalarının nəticələri hazır olandan sonra biz bu sənədə əsaslanaraq Baş Assambleyada 

Ermənistan tərəfinin beynəlxalq hüquq normalarına zidd olaraq Azərbaycan torpaqlarını işğal etməsini qınayan 

müvafiq qətnamənin qəbul olunmasının səsverməyə qoyulmasını tələb edə bilərik. 

Eyni zamanda, Astana sammitində Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli danışıqlarının 3+2 formatında 

keçirilməsi haqqında qərarın qəbul olunması da əlamətdar hadisədir. Minsk qrupuna üzv dövlətlərin nümayəndə 

heyətlərinin başçıları olan Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedyev, ABŞ-nın dövlət katibi Hillari Klinton, 

Fransanın Baş naziri Fransua Fiyon, həmçinin Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri belə qərara gəldilər ki, 

artıq Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində daha qəti addımların atılmasının zamanı çatmışdır. 

Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri beynəlxalq hüquq normalarına, BMT Nizamnaməsinə, Helsinki Yekun 

Aktına, həmçinin Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedyevin, Fransa Prezidenti Nikola Sarkozinin və ABŞ 

Prezidenti Barak Obamanın 10 iyul 2009-cu il Akvildə və 26 iyun 2010-cu il Muskokda verilən birgə 

bəyanatları əsasında Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tam həllinə hazır olduqlarını bildirmişdilər. 

Xatırlatmaq istərdim ki, ABŞ, Fransa və Rusiya prezidentlərinin Akvildə və Muskokda verdikləri 

bəyanatlara görə "Madrid prinsipləri"ndə nəzərdə tutulur: 

- Dağlıq Qarabağ ətrafındakı rayonların Azərbaycanın nəzarəti altına qaytarılması; 
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- Dağlıq Qarabağa müvəqqəti statusun verilməsi və orada təhlükəsizliyin və özünüidarəetmənin təmin 

olunması; 

- Ermənistanla Dağlıq Qara bağ arasında dəhlizin açılması; 

- Gələcəkdə Dağlıq Qarabağa hüquqi statusun verilməsi; 

- Qaçqınların və məcburi köçkünlərin bütün hüquqlarının bərpa olunaraq öz əvvəlki yaşayış yerlərinə 

dönmələrini təmin etmək; 

- Sülhməramlı əməliyyatların və təhlükəsizliyin beynəlxalq təminatı. 

Gördüyümüz kimi, Dağlıq Qarabağın status məsələsində onun Azərbaycandan ayrılmasından söhbət 

getmir, işğal olunmuş torpaqların qaytarılması və qaçqınların hüquqları bərpa olunaraq öz əvvəlki yaşayış 

yerlərinə qayıtması məsələsi isə birmənalı şəkildə vurğulanır. 

Dünya ictimaiyyəti 2010-cu ildə özünün mötəbər strukturlarının və dövlətlərinin simasında Dağlıq 

Qarabağ məsələsinin həllinin siyasi-hüquqi parametrlərini cızmışdır. 

Lakin müəyyən səbəblərdən, xüsusilə erməni lobbisinin dəstəyini itirməmək xətrinə Fransa və ABŞ 

hökumətləri Yerevana ciddi təzyiqlər etmək istəmirlər, əvəzində Serj Sarkisyanı yumşaltmaq missiyasını 

Rusiyanın üzərinə qoyurlar. Moskva isə adəti üzrə ikili oyun oynayır. Bir tərəfdən Prezident Medvedyev və 

Rusiya XİN aktivlik nümayiş etdirir, üçtərəfli görüşlər təşkil edərək tərəfləri kompromisə çağırır, digər tərəfdən 

erməni forpostu üçün "qazanc" əldə etməyə çalışmaqla bərabər Azərbaycandan öz geosiyasi və iqtisadi 

maraqları üçün güzəştlər əldə etmək istəyir. Yəni, Rusiya heç də bu münaqişənin həllini sürətləndirməyə 

tələsmir. 

Belə qənaətə gəlmək olar ki, Rusiya münaqişənin həllində yalnız simvolik addımlar atmaqla 

kifayətlənmək istəyir. Bu isə Azərbaycan üçün qəbuledilməzdir. Bu faktlar artıq Minsk qrupuna üzv ölkələr 

üçün də aydın olduğundan, onlar Astana sammitində öz fəaliyyətlərini də aktivləşdirəcəklərini vəd etdilər. 

Beləliklə, demək olar ki, Rusiyanın Qarabağ münaqişəsinin həllindəki bu qeyri-konstruktiv fəaliyyətini Fransa 

və ABŞ öz təşəbbüsləri ilə tarazlamağa çalışacaq. 

Əsas məsələ emosiyalara uymadan və gərginliyə davam gətirərək Ermənistana siyasi, iqtisadi, 

informasiya, hətta hərbi sahədə təzyiqlərin artırılması xəttini davam etdirməkdir. Bunun üçün Azərbaycanın 

bütün imkanları var. Artan iqtisadiyyatımız, böyük məbləğdə maliyyə ehtiyatımız, inkişaf edən hərbi-sənaye 

kompleksimiz, 2011-ci ildə artaraq 3 mld. dollar olacaq hərbi büdcəmiz, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun 

çəkilişinin başa çatdırılması və s. layihələr Azərbaycanın üstünlüyünü möhkəmlədəcək. 

Ermənilər nə qədər kəkələnsələr də, onların manevr imkanları getdikcə daralır. Rusiya ilə Ermənistan 

arasında rabitə yolları (xüsusilə hərbi yükdaşımaları) bağlı qalmaqda davam edir. 2009-cu ilin 15%-lik 

defoltundan sonra Ermənistan iqtisadiyyatının bərpası çox ləng gedir, maliyyə böhranı isə dərinləşir. 2011-ci 

ildə Ermənistanın xarici borcu 3,9 mld. dollar təşkil edəcək və bu rəqəm 4,4 mld. dollara qədər yüksələ də bilər. 

Ermənistanın keçmiş baş naziri Qrant Baqratyan, Yerevanın sabiq meri Vaaqn Haçatryan və c. kimi 

təcrübəli ekspertlər hökumət bəyanatlarının və proqnozlarının əksinə olaraq, ölkənin uçuruma yuvarlandığını 

bildirirlər. Sübut kimi bu il Ermənistanın maliyyə ehtiyatlarının 160 mln. dollar azaldığını göstərmək olar. 

Maraqlıdır, 2012-ci ildə xarici borcların qaytarılması üçün xərclər 3 qat artarsa, ölkəyə yeni kreditlərin verilməsi 

dayandırılarsa və ya siyasi tələblər qoyularaq sərtləşdirilərsə, onda vəziyyət necə olacaq? 

KTM-in Moskvada keçirilən son iclasından da məlum oldu ki, Ermənistanın bu təşkilata bəslədiyi 

ümidlər əsassızdır. Hərbi sahədə Ermənistan Azərbaycanla rəqabət apara bilməz. Rusiyadan da kömək almaq 

ümidləri azalmaqdadır. Serj Sarkisyanın "Azərbaycan müharibəyə başlayarsa, Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini 

tanıyacağıq" kimi cəfəng bəyanatları onun artıq yaxınlaşan müharibədən necə qorxduğunu göstərir. Digər 

tərəfdən, qəti səsləndirməyə çalışdığı həmin bəyanatda Sarkisyan onu da etiraf edir ki, Moskvanın xeyir-duası 

olmasa, Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanıya bilməz. 

Münaqişənin həllində hər hansı müsbət irəliləyiş olmadığı təqdirdə Ermənistanla Azərbaycan arasında 

hərbi gərginliyin artması qaçılmazdır. Bu hərbi büdcənin artırılmasında, silahlanmanın geniş vüsət almasında, 

müharibə ruhlu çıxışların çoxalmasında, hərbi təlimlərin intensivləşməsində, atəşkəsin pozulmasında və 

cəbhədə hərbi insidentlərin sayının artmasında özünü büruzə verəcəkdir. Hesab edirəm ki, vasitəçi dövlətlərin 

və ümumiyyətlə, bu münaqişənin dinc yolla həllində maraqlı olan qüvvələrin hadisələrin belə inkişafının 

qarşısını almağa gücü var. Bunun üçün dolayı deyil, birbaşa təsir göstərməklə "Madrid prinsipləri"ni 

Ermənistana qəbul etdirmək, sonra da sülh müqaviləsinin hazırlanması və razılaşdırılması istiqamətində 

addımlar atmaq lazımdır. Əks təqdirdə Azərbaycan öz hərbi təzyiqini davam etdirməlidir. Dünya ictimaiyyəti 

bizə başqa seçim yolu qoymur. 

 

«Milli-Məclis ».–2011.-№1-2.-S.62-65. 
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Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı İcması: Qarabağ problemi 1828-ci ildə,  

ermənilərin kütləvi şəkildə Zaqafqaziyaya köçürülməsi başlayanda yaranmışdır 
 

Bakı, 12 mart (AzərTAc). Azərbaycanın işğal edilmiş Dağlıq Qarabağ bölgəsinin erməni icmasının 

faktiki rəhbəri Bako Saakyan, xidməti xarici pasportuna görə mühakimə yürütsək, həm də Ermənistan 

Respublikasının dövlət məmurudur. O, Fransaya qeyri-rəsmi səfəri zamanı bu Avropa ölkəsindəki 

erməni diasporunun nümayəndələri qarşısında bir sıra bəyanatlarla çıxış etmişdir. Məsələn, Saakyan 

özünün bu səyyar məclislərində etnik soydaşlarına demişdir ki, Dağlıq Qarabağ tarixi Ermənistanın 

əyalətlərindən biridir və uzun müddət müstəqil erməni dövlətçiliyinin son parçası və milli azadlıq 

mübarizəsinin episentri olmuşdur (qəribədir, görəsən, Dağlıq Qarabağ nə vaxt “müstəqil”, üstəlik, alban 

Arsax knyazlığını və türk Qarabağ xanlığını hesaba almasaq, kiminsə dövlətçiliyinin “son parçası” 

olmuşdur?! – (AzərTAc).  

O, 1918-ci ili “Qarabağ probleminin yaranmasının başlanğıcı” adlandırmışdır. Onun sözlərinə görə, həmin 

ildə “Osmanlı Türkiyəsinin müdaxiləsi ilə Zaqafqaziyada “Azərbaycan” adlı dövlət yaranmışdır. O vaxta qədər 

tarixdə heç vaxt belə bir dövlət mövcud olmamışdır və o, yarandığı ilk gündən etibarən Osmanlı imperiyası ilə 

quru sərhədlərini formalaşdırmaq və pantürkist dövlət yaratmaq məqsədilə bütün qonşu dövlətlərə qarşı ərazi 

iddiaları irəli sürməyə başlamışdır”.  

1921-ci il iyulun 5-də Qafqaz bürosunun plenumu tərəfindən Qarabağın Azərbaycanın tərkibində olmasının 

təsdiq edilməsini isə Saakyan “Azərbaycana zorla birləşdirilmə” adlandırmışdır. Saakyanın qastrol klounadasına 

bir sıra başqa nömrələr də daxil idi, lakin biz onun solo çıxışının yalnız ən “parlaq” nömrələrini seçmişik.  

Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı İcması (DQAİ) öz həmyerlisinin Fransaya səfəri haqqında REGNUM 

informasiya agentliyinin məlumatına (http://regnum.ru/news/polit/1381281.html) münasibət bildirmişdir. 

DQAİ-nin bəyanatı elə həmin agentliyin saytında dərc edilmişdir 

(http://regnum.ru/news/polit/1381675.html). Bəyanatın mətnini oxucularımıza təqdim edirik:  

“Özünü bir “ölkənin” “prezidenti” adlandıran, lakin Şengen zonasına tamam başqa ölkənin pasportu ilə 

gedən (etiraf edək ki, belə “dövlət başçısı”na hər gün rast gəlməzsən), əslən bizim diyardan olan Bako Saakyan 

öz dinləyicilərinin (əsasən elə ermənilərin) qulaqlarını yalan və saxtakarlıq lehməsi ilə doldurmuşdur. Məsələn, 

o bildirmişdir ki, guya Qarabağ problemi 1918-ci ildə, “Osmanlı Türkiyəsi Azərbaycan adlı dövlət yaradan 

vaxt” ortaya çıxmışdır.  

Əvvələn, tarix elmində “Osmanlı Türkiyəsi” adlı dövlət olmamışdır. Vaxtilə Osmanlı imperiyası olmuşdur, 

bu gün isə Türkiyə Cümhuriyyəti vardır. “Osmanlı Türkiyəsi” eynilə “Parfiya İslam Respublikası”, “Tevton 

Federativ Respublikası” və ya “Kirenaik Cəmahiriyyəsi” kimi nonsensdir. Özünü hətta mövcud olmayan bir 

dövlətin “prezidenti” adlandıran adam, ümumiyyətlə, bu cür adi şeyləri bilməli idi.  

İkincisi, Bako Saakyanın naftalin qoxusu gələn erməni təbliğat ştamplarına söykənib söylədiyi kimi, 

Qarabağ problemi 1918-ci ildə deyil, ondan düz 90 il əvvəl, Rusiya imperiyasının yenicə zəbt etdiyi İran 

ərazisində, əsasən türklərin məskunlaşdığı İrəvan və Naxçıvan xanlıqlarında o vaxta qədər həmin ərazilərdə 

mövcud olmamış qondarma “Erməni vilayəti” yaratmağı qərara alanda (bu vilayət 1828-ci il martın 21-də 

yaradılmışdır), Türkmənçay müqaviləsinin 15-ci maddəsinin şərtlərinə əsasən oraya İrandan və Osmanlı 

imperiyasından on minlərlə ermənini köçürəndə yaranmışdır. Həmin müqavilə bağlanandan sonra cəmi 80 il 

ərzində Osmanlı imperiyasından və İrandan Cənubi Qafqaza bir milyona yaxın erməni köçürülmüşdür. Rus 

publisisti N.Şavrov bu barədə yazırdı: “Ermənilər əsasən Yelizavetpolun və İrəvan quberniyasının münbit 

torpaqlarında yerləşdirilirdi. Burada onların sayı çox cüzi idi. Həmin ermənilər Yelizavetpol quberniyasının 

dağlıq hissəsində (Dağlıq Qarabağ və Zəngəzur) və Göyçə gölünün sahillərində məskunlaşdırılmışdı” (bax: 

Шавров Н.И. «Новая угроза русскому делу в Закавказье: предстоящая распродажа Мугани инородцам», 

С-Петербург, 1911, сс. 59-61.).  

Qeyd etmək lazımdır ki, 1918-ci ildə İrəvan xanlığının (sonralar İrəvan quberniyası) ərazisində, habelə 

Dağlıq Qarabağ və Naxçıvan xanlıqlarının ərazisinin bir hissəsində (Yelizavetpol quberniyası), daha dəqiq 

desək, tarixən Qarabağın bir hissəsi olmuş Zəngəzurda Ermənistan respublikası yaradılmışdı. Bu, həmin 

torpaqlarda ilk erməni dövləti idi. XIX əsrin birinci qərinəsində bu vilayətlər Rusiyaya birləşdirilənə qədər 

həmin ərazinin əhalisinin 85 faizi müsəlmanlar idi. Yeni yaradılmış Ermənistan Respublikasının ərazisinin 

erməni əhalisinin sayı Cənubi Qafqazın Rusiya imperiyasının tərkibində olduğu 90 il müddətində artaraq 50 

faizə çatmışdır. Çoxsaylı deportasiya və mühacirət dalğalarından sonra da türklər (azərbaycanlılar) yenə 

əhalinin xeyli hissəsini təşkil edirdi. Erməni tarixçiləri Ronald Suni və Corc Burnutyan da bu barədə yazırlar.  

Məsələn, Corc Burnutyan yazır: “Bir sıra erməni mənbələri 1830-cu illərdən sonrakı statistikadan danışarkən 

İran hakimiyyəti dövründə Şərqi Ermənistanda ermənilərin sayını düzgün göstərmir və onların əhalinin ümumi 
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sayının 30-50 faizini təşkil etdiklərini bildirirlər. Həqiqətdə isə rəsmi statistik məlumatlara görə, rus işğalından 

sonra ermənilər Şərqi Ermənistanda ümumi əhalinin güclə 20 faizini, müsəlmanlar isə 80 faizdən çoxunu təşkil 

edirdi. İstənilən halda, Rusiya istilasınadək ermənilər burada heç vaxt çoxluq təşkil etməmişlər. Kameral 

siyahıyaalma Şərqi Ermənistanın bir neçə mahalında ermənilərin çoxluq təşkil etməsini göstərsə də, bu 

dəyişiklik artıq 35 mindən çox müsəlmanın həmin bölgədən mühacirətindən sonra baş vermişdir. Beləliklə, İran 

administrasiyası illərində heç bir dairədə ermənilərin çoxluq təşkil etməsini sübuta yetirən sənəd yoxdur. Çox 

güman ki, ermənilərin yerli səviyyədə çoxluq təşkil etdiyi yeganə yer Qərbibasar mahalı idi. Burada Üçkilsə 

(Eçmiədzin) erməni dini mərkəzi yerləşirdi. 1832-ci ildə minlərlə müsəlmanın köçürülməsi, İrandan və Osmanlı 

imperiyasından 57 min erməni immiqrantın gəlməsi ilə xristian əhalinin sayı xeyli artmış və müsəlmanlara 

bərabər olmuşdur. Yalnız 1855-56-cı və 1877-78-ci illərdəki rus-türk müharibələrindən sonra Osmanlı 

imperiyasından daha çox erməni köçüb gələndən, buradan isə daha çox müsəlman köçüb gedəndən sonra 

ermənilər, nəhayət, çoxluq təşkil etməyə başladılar. Hətta bundan sonra da XX əsrin əvvəllərindək İrəvan şəhəri, 

əsasən, müsəlman şəhəri olaraq qalırdı” (bax: "Transcaucasia, Nationalism and Social Change. Essays in the 

History of Armenia, Azerbaijan, and Georgia" (1996), p. 77-80).  

Burnutyanın misal gətirdiyi statistik məlumatlara görə, 1826-1832-ci illərdə İrəvan və Naxçıvan 

xanlıqlarında müsəlmanların sayı təxminən 30 faiz azalmışdır. Ermənilərin sayı isə köçkünlərin hesabına 3,5 

dəfə artmışdı. Burnutyan daha sonra qeyd edir: “Statistikadan görünür ki, Rusiya istilasınadək ermənilər Şərqi 

Ermənistan əhalisinin təxminən 20 faizini, müsəlmanlar isə 80 faizini təşkil edirdilər. Rusiya ilhaqından sonra 

İrandan və Osmanlı imperiyasından bura 57 min erməni immiqrant gəlmiş, 35 min müsəlman Şərqi Ermənistanı 

tərk etmişdir. 1832-ci ildə ermənilər ümumi əhalinin yarısını təşkil edirdilər” (bax: yenə orada, s.79).  

Ermənilərin İrəvana, Qarabağa və Naxçıvana köçürülməsi faktının özü müasirlər tərəfindən ətraflı 

sənədləşdirilmişdir və inkar edilə bilməz (bax: Грибоедов А.С. «Записка о переселении армян из Персии в 

наши области». http://feb-web.ru/feb/griboed/texts/piks3/3_4_v3.htm; Глинка С.Н. «Описание переселения 

армян аддербиджанских в пределы России, с кратким предварительным изложением исторических 

времен Армении». Москва, 1831, с. 131. http://www.libex.ru/detail/book166843.html). 1914-1916-cı illərdə 

isə keçmiş İrəvan xanlığına daha 350.000 erməni gəlmişdir. Bax: «История армянского народа». Ереван, 

издательство Ереванского университета, 1980 год, с. 268; Подборка статистических данных по Кавказу. 

Тифлис, 1869 г., том I, глава I, часть III; Кавказский календарь за 1917 год. Тифлис: канцелярия 

Кавказского генерал-губернатора Его Императорского Величества, 1916 г., с. 183, 219–221; Акты 

Кавказской археологической комиссии. Тифлис, 1870 г., т. 4, док. 37, с. 37.).  

1978-ci ildə ermənilərin Qarabağa köçürülməsinin 150 illiyi bayram ediləndə Ağdərə rayonunun Marağa 

kəndində abidə ucaldılmışdı. “Miatsum” avantürası başlanandan dərhal sonra bu abidə ermənilərin həmin 

diyarda Nuh əyyamından əvvəl yaşaması barədə yayılan mifə mane olan bir monument kimi ermənilər 

tərəfindən tez-tələsik məhv edilmişdir. Lakin abidənin fotoşəkli və yubiley haqqında qısa material “Sovetski 

Karabax” qəzetində dərc edilmişdi və qəzetin həmin nömrəsinin surəti bu gün də arxivlərdə saxlanılır.  

Türkmənçay sülh müqaviləsi bağlanana qədər İrəvan xanlığının əhalisinin 3/4 hissəsi müsəlmanlardan ibarət 

idi. Qraf Paskeviç öz qeydlərində bunu iki dəfə təsdiqləmişdir: “…Azərbaycanın (İran hissəsi nəzərdə tutulur – 

DQAİ) və İrəvan vilayətinin idarəçiliyi arasındakı kəskin fərqi görməmək olmaz. Şəxsi heyəti 25 minə yaxın 

(ərzaq payı alan insanların sayı bu qədər olmuşdur) olan qoşunlarımızın beş ay Azərbaycanda olmasına, yerli 

sakinlərin bununla əlaqədar üzləşdiyi çətinliklərə, 1/2 milyon g.r. (gümüş rubl– DQAİ) məbləğində pul və sursat 

toplanmasına, nəhayət, bizim hökumətə qarşı böyük narazılıq yaratmağa çalışan Abbas Mirzənin bütün 

intriqalarına baxmayaraq hər şey qaydasında idi. Yerli sakinlər bizim qoşunların bu əyalətdən çıxarılmasını 

həqiqətən kədərlə qarşılayırdılar. Rusların orada olması haqqında xatirələr bizim üçün ən xoş mənada orada 

uzun müddət yaşayacaqdır. Əksinə, əvvəllər də sərdarın zülmündən və ağır vergilərdən təngə gəlmiş, bizim 

hökumətin dövründə indiyə qədər bütün oklad vergilərindən azad edilmiş İrəvan vilayətində isə bütün əhalinin 

3/4 hissəsini təşkil edən müsəlmanlar arasında narazılıq doğurmuşduq və indi onlar sərdar üsul-idarəsini artıq 

təəssüf hissi ilə xatırlayırlar (bax: Отношение графа Паскевича к начальнику Главного Штаба Е.И.В., от 2 

апреля 1828 года, № 51. Акты, собранные Кавказскою археографическою комиссиею. Архивъ главного 

управления намъстника Кавказского, том VII. Изданъ под редакциею председателя комиссии дсс. 

А.Д.Берже (Тифлисъ: Типография главного управления намъстника Кавказского, 1878), Документ № 

438, с. 488.).  

Elə həmin Paskeviç daha sonra yazırdı: “Lakin mən heç vaxt güman etməzdim ki, hər halda özünün səy 

göstərməsini bəyan edən bu arxiyepiskop (arxiyepiskop Nerses - DQAİ) yalnız bütün qayğılarını təkcə 

ermənilərə yönəltmək məqsədilə öz üzərinə belə bir öhdəlik götürəcək, dövlətin mənfəətinə az qayğı göstərəcək, 

erməni ruhanilərinin, xüsusən Eçmiədzin monastırının xeyrini dövlətin mənafeyindən üstün tutacaqdır. Mən onu 
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da qabaqcadan görə bilməzdim ki, general Krasovski Nersesin iradəsinin icraçılarından birinə çevriləcək və 

mənim ona verdiyim bütün tapşırıqlara məhəl qoymadan hətta bu ram edilmiş diyarın adi abadlığına qayğı 

göstərməyəcək və əhalinin 3/4 hissəsini təşkil edən müsəlmanları himayəsiz və müavinətsiz qoyacaqdır” (yenə 

orada, s.491).  

Qarabağda da demoqrafik vəziyyət təxminən belə idi. Qarabağın Rusiyanın tərkibinə daxil olması haqqında 

Kürəkçay müqaviləsini 1805-ci ildə Rusiya tərəfindən knyaz Pavel Sisyanov, Qarabağ tərəfdən şuşalı 

İbrahimxəlil Xan imzalamışdır (traktatın mətni ilə tanış olmaq üçün bax: http://azeri.ru/az/karabakh/412/). Onun 

erməni etnosuna mənsub olmasını güman etmək çətin idi. 150 ildən sonra ermənilər “Qarabağ ermənilərinin 

Rusiyanın tərkibinə könüllü daxil olması” haqqında mif yaradacaqlar. Bu, “Zaporojye Seçi ermənilərinin Rusiya 

imperiyasının tərkibinə könüllü daxil olması” kimi absurd səslənir.  

Bununla bərabər, Rusiya statistik məlumatlarına görə həmin dövrdə Qarabağın əhalisi 12.000 ailədən, o 

cümlədən 9.500 türk-müsəlman (azərbaycanlı) və 2.500 erməni ailəsindən ibarət olmuşdur (bax: Акты, 

собранные Кавказскою археографическою комиссиею. Архивъ главного управления намъстника 

Кавказского, том IV. Изданъ под редакциею председателя комиссии дсс. А.Д.Берже (Тифлисъ: 

Типография главного управления намъстника Кавказского, 1870), Документ № 37, с. 38-39.). Adətən 

müsəlman ailələrində üzvlərin sayı erməni ailələrindən daha çox olduğunu nəzərə alsaq, ermənilərin və türklərin 

(sonradan rahatlıq üçün onları azərbaycanlı adlandırmağa başlamışlar) say nisbəti mütləq mənada türklərin 

xeyrinə idi.  

“Müstəqil erməni dövlətçiliyinin son parçasının” və “milli azadlıq mübarizəsinin episentrinin” (yəni, 

Qarabağ ermənilərinin) yaxın tarixi ilə bağlı faktlar belədir. A.S.Qriboyedovun uzaqgörənliklə xəbərdarlıq 

etdiyi kimi onlar “müvəqqəti buraxıldığı torpaqlara həmişəlik sahib olmaq” üçün əllərindən gələni edirdilər” 

(bax: Грибоедов А.С. «Записка о переселении армян из Персии в наши области». http://feb-

web.ru/feb/griboed/texts/piks3/3_4_v3.htm). Bu faktların çoxu akademik Ramiz Mehdiyevin bu yaxınlarda 

çapdan çıxmış “Gorus-2010: absurd teatrı mövsümü” kitabında yer almışdır. Bu kitab 2010-cu ilin payızında 

Gorus şəhərində Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanın irqçi çıxışına layiqli cavab olmuşdur.  

Əgər Bako Saakyan “o vaxta qədər tarixdə heç vaxt mövcud olmamış dövlət” deyəndə həqiqətən 1918-ci 

ildə yaradılmış Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini (AXC) nəzərdə tutursa, o, nədəsə haqlıdır – istər XIX əsrdə, 

istər XVIII əsrdə, istər Miladdan əvvəl AXC olmamışdır. Hərçənd, 1918-ci ilə qədər Ermənistan Respublikası 

da olmamışdır. Bir kiçik sirr açaq: 1922-ci ilə qədər tarixdə Sovet İttifaqı da olmamışdır, XX əsrin ortalarına 

qədər Misir Respublikası da olmamışdır. Nə edəsən ki, bizim eradan əvvəl müasir Misir ərazisində heç bir 

respublika olmamışdır!  

Azərbaycan Respublikası 1918-ci ildə, Ermənistan Respublikası ilə eyni gündə doğulmuşdur. Amma 

Saakyanın özünü “prezident” hesab etdiyi “respublika” hələ də doğulmamışdır və heç vaxt doğulmayacaqdır.  

REGNUM informasiya agentliyinin oxucularının nəzərinə çatdırırıq ki, Osmanlı imperiyası AXC-ni 

“yaratmamış”, onu (onunla birlikdə isə bütün qardaş Azərbaycan xalqını, habelə tat, xınalıq, ləzgi, kürd və talış 

xalqlarını) cəllad Stepan Şaumyan başda olmaqla daşnak-bolşevik banditlərin bütün Şərqi Zaqafqaziya 

müsəlmanlarına qarşı başladığı, sözün hərfi mənasında soyqırımından xilas etmişdir. Buna görə cəsur general 

Nuru Paşanın xatirəsi qarşısında baş əyirik!  

Bako Saakyanın təfəkkürünün məhdudluğu, onun əyalət səviyyəsində düşünməsi hətta tarixi hadisələri 

primitiv interpretasiya etməsində də görünür: işə baxın ha, belə çıxır ki, əvvəlcə Osmanlı imperiyası 

Azərbaycanı “yaradır”, sonra isə Azərbaycan dərhal elə həmin Osmanlı imperiyası ilə quru sərhədi yaratmaq 

üçün bütün qonşulara ərazi iddiaları “irəli sürməyə başlayır”. Bako Saakyanın ağlına gəlmir ki, əgər Osmanlı 

imperiyası Azərbaycanı “yaratmış olsaydı”, o, öz “övladı” ilə onun arasında quru sərhədi olmasının qeydinə 

hansı şəkildəsə qalardı. Bu, müasir erməni təbliğatının miskinliyinin nümunələrindən biridir.  

Bako Saakyan onu da bilməli idi ki, onun təbirincə desək, “Osmanlı Türkiyəsi tərəfindən yaradılmış” AXC 

1920-ci il yanvarın 12-də Millətlər liqası tərəfindən de-fakto tanınmışdır və bu faktiki tanıma Qarabağ, 

Naxçıvan və Zəngəzur da daxil olmaqla AXC-nin bütün ərazisinə şamil edilirdi. AXC-nin de-yure tanınmasına 

1920-ci ilin aprelində, yəni AXC-nin formal baxımdan tanınmasına dair millətlər liqasında təyin edilmiş 

səsvermə tarixinə qədər 11-ci Qızıl Ordu tərəfindən işğal edilməsi mane oldu. AXC-nin Millətlər Liqası 

tərəfindən de-yure tanınmamasının yeganə səbəbi bu olmuşdur. Öz xəritələrinə ucsuz-bucaqsız və nəzarət 

etmədiyi əraziləri özbaşına daxil etmiş Ermənistan Respublikası isə onun iki nümayəndə heyəti göndərdiyi Paris 

sülh konfransında rəğbətlə qarşılanmadı və onun ərazi iştahası dəstəklənmədi.  

Erməni diplomatlar bunun əvəzinə avropalılardan gözlənilməz bir şapalaq aldılar: 1919-cu ilin aprel ayında 

müttəfiq dövlətlər AXC hökuməti tərəfindən 1919-cu ilin yanvarında təsis edilmiş və mərkəzi Şuşa şəhərində 

olmaqla Şuşa, Cavanşir, Cəbrayıl və Zəngəzur qəzalarının daxil olduğu Qarabağ general-qubernatorluğunu 
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tanıdılar. Azərbaycanın yurisdiksiyası altında yaradılmış bu qurumun qubernatoru Xosrov bəy Sultanov idi. Bu 

fakt mübahisəsiz olaraq təsdiq edir ki, 1918-1920-ci illərdə Qarabağ, Zəngəzur və Naxçıvan AXC-nin tərkibinə 

daxil idi və müttəfiqlər tərəfindən Azərbaycanın tərkib hissəsi kimi tanınmışdır. General-qubernatorluq 

Qarabağın bütün ərazisinə səmərəli nəzarət edirdi. Nəticə etibarilə ermənilər özləri də bunu etiraf etməyə 

məcbur olmuşdu. 1919-cu ildə Dağlıq Qarabağ ermənilərinin milli qurultayı Azərbaycan hakimiyyətini rəsmən 

tanımışdır ( “Azərbaycan hökuməti və Dağlıq Qarabağ erməniləri arasında 26 avqust 1919-cu il tarixli 

Müvəqqəti Saziş”in mətni ilə tanış olmaq üçün bax: «К истории образования Нагорно-Карабахской 

автономной области Азербайджанской ССР. 1918–1925 годы: документы и материалы» (Баку: 

Азернешр, 1989 год), сс. 23–25. Həmçinin bax: Tadeusz Swietochowski, Russia and Azerbaijan: A Borderland 

in Transition (New-York: Columbia University Press, 1995), pp. 75–76.).  

Bu fakt erməni tərəfin həmin dövrdə Dağlıq Qarabağın Ermənistanın tərkibinə daxil olması, “müstəqil hüquq 

subyekti” və ya “müstəqil siyasi vahid” statusuna malik olması barədə iddialarını tamamilə təkzib edir. Bu, 

yalnız onların xəyallarında, ya da “dqr konstitusiyası” deyilən, heç bir əhəmiyyəti olmayan kağız üzərində 

mümkündür. Elə həmin il Anastas Mikoyan V.İ.Leninə yazırdı: “Ermənistan hökumətinin agentləri olan 

daşnaklar Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsinə çalışırlar. Lakin Qarabağ əhalisi üçün bu, Bakıdakı həyat 

mənbəyindən məhrum olmaq və heç vaxt, heç nədə bağlı olmadıqları İrəvanla bağlanmaq demək olardı. Erməni 

kəndliləri özlərinin beşinci qurultayında Azərbaycana birləşməyi qərara almışlar” (Bax: Marksizm-Leninizm 

İnstitutunun Mərkəzi Partiya Arxivi – MLİ MPA, fond 461, siyahı 1, saxlama vahidi 4525, vərəq 1).  

Qarabağ ermənilərinin nümayəndə heyəti Bakıda AXC-nin baş naziri N.Yusifbəyovla görüşdə “Qarabağ 

probleminin dinc yolla həll edilməsinə görə” Azərbaycan hökumətinə dərin minnətdarlığını bildirmişdi. Bu 

sazişin imzalanması Ermənistanın Dağlıq Qarabağı “Ermənistan ərazisi” elan etmək niyyətlərinin puç olması 

demək idi. AXC Cənubi Qafqazda ilk dəfə Qarabağın erməni azlığının hüquqlarına zəmanəti təmin etməklə 

milli azlıqların problemlərinin dinc və mülki yolla həll edilməsinə əməli nümunə göstərmişdir, qonşu 

Ermənistan isə eyni problemləri “özünəməxsus tərzdə” – insanların fiziki cəhətdən məhv edilməsi və 

deportasiya metodu ilə həll edirdi. Britaniyalı jurnalist Skotland-Liddel Şuşadan Londona yazırdı: “Qarabağa 

sülh gəlmişdir. Ermənilər Azərbaycan hökumətinə tabe olmağa razılaşmışlar... Ermənilər mənə deyirdilər ki, 

Şuşada və Qarabağda indiyə qədər bu cür asayiş və sülh olmamışdır” (bax: Azərbaycan Dövlət Tarix Arxivi, 

f.894, siyahı 10, saxlama vahidi 103, vərəq 18). Daha sonra o yazır: “Hər iki xalq dinc həyatını davam 

etdirməyə hazır idi və əgər təşviqatçılar müdaxilə etməsəydi belə də edəcəkdilər. Mən əminəm ki, 

Zaqafqaziyanın digər rayonlarında erməni-tatar (erməni-azərbaycanlı – qeyd DQAİ-nindir) qırğınına görə məhz 

onlar məsuliyyət daşıyır. Erməni təbliğatçılar öz əməllərini bilərəkdən törədir. Lakin mən əminəm ki, onların 

Zaqafqaziyadakı fəaliyyəti xalis təhrikçilikdir” (yenə orada).  

1920-ci ilin mart ayında daşnaklar xaincəsinə qiyam qaldırmağa cəhd etmişdilər. O vaxt bütün Dağlıq 

Qarabağ erməniləri Novruz bayramını sakitcə qeyd edən Azərbaycan kəndlilərinin evlərində qanlı talanlar 

törətmiş, Xankəndi, Şuşa və digər yaşayış məntəqələrində hökumət qarnizonlarına hücum etmişdilər. Lakin 

AXC hökuməti qoşunları daşnakların qiyamını yatırmağa və Şuşanı azad etməyə nail olmuşdur.  

Bako Saakyan Parisdə Qarabağın Azərbaycana Stalin tərəfindən “zorla verilməsi” haqqında köhnə bayatıları 

səsləndirmişdir. 1921-ci ildə Dağlıq Qarabağı heç kəs zorla Azərbaycana birləşdirməmişdir. Qafqaz Bürosu 

Qarabağı Azərbaycana “zorla vermək” haqqında deyil, onun Azərbaycanın tərkibində SAXLANILMASI 

haqqında qərar qəbul etmişdir. Bu qərarın lehinə erməni Nazaretyan da (yəqin “zorla”) səs vermişdir. Qafqaz 

Bürosunun arxivdə saxlanılan qətnaməsində məhz belə deyilir: Qarabağ Azərbaycanın tərkibində 

SAXLANILSIN. Eyni zamanda əhalisinin əksəriyyəti azərbaycanlılar (mənbələrdə “tatarlar”) olan Zəngəzur 

Azərbaycan İnqilab Komitəsi tərəfindən Ermənistanın tərkibində “saxlanmamış”, məhz orada sovet hakimiyyəti 

qurulan gün – 1920-ci il dekabrın 2-də Ermənistanın bolşevikləşdirilməsinə kömək etmək və ermənilərin yeni 

hakimiyyətə rəğbətini qazanmaq üçün Ermənistana hədiyyə edilmişdi.  

Qarabağ əhalisinin əksəriyyətini azərbaycanlılar təşkil edirdi. Buna görə də Qafqaz Bürosu Qarabağın 

erməni azlığını birtəhər sakitləşdirmək və onların arasında daşnakların təsirini azaltmaq üçün Qarabağın dağlıq 

rayonlarında yaşayan ermənilərə Azərbaycanın tərkibində muxtariyyət hədiyyə etməyi qərara almışdır. Lakin 

təəssüf ki, sakinlərinin əksəriyyəti azərbaycanlılar olan Zəngəzura və Şərqi Göyçəyə buna oxşar muxtariyyət 

verilməmişdir. Sovet hakimiyyətinin süqutu ərəfəsində ermənilər bu cür hədiyyələrə ənənəvi “təşəkkür” 

formasında cavab verərək bəyan etdilər ki, burada ümumiyyətlə heç vaxt azərbaycanlılar olmamışdır, ermənilər 

özləri isə az qala “8000 ildir” orada yaşayırlar.  

Məlumat üçün bildirək ki, 1897-ci ildə Rusiya imperiyasında ilk ümumi siyahıyaalma məlumatlarına görə 

(bu məlumatlar İnternetdə yerləşdirilmişdir), Zəngəzur qəzasının 137.871 sakinindən 71.206 nəfəri “tatar” (yəni 

Azərbaycan) dilini ana dili hesab etdiyi halda erməni dilini ana dili hesab edənlərin sayı 63.622 nəfər olmuşdur 
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(http://demoscope.ru/weekly/ssp/emp_lan_97_uezd.php?reg=387). Özü də bu rəqəmlər azərbaycanlıların həmin 

bölgədən fasiləsiz mühacirətindən və ermənilərin Rusiya tərəfindən təşviq edilən immiqrasiyasından sonrakı 

məlumatlardır! Elə həmin siyahıyaalma məlumatlarına görə o dövrdə bütün İrəvan quberniyasında 313.176 

nəfər azərbaycanlı və 441.000 erməni yaşayırdı (bunlar əsasən Aleksandropol, Yeni Bayazid və Eçmiədzin 

qəzalarında əksəriyyət təşkil edən ermənilərin hesabına yaranmış rəqəmlərdir). İrəvan qəzasında 

azərbaycanlıların və ermənilərin sayı, müvafiq surətdə 77.491 və 58.148 nəfər (əvvəlki kimi azərbaycanlılar 

əksəriyyət təşkil edir), İrəvan şəhəri nəzərə alınmadan İrəvan qəzasında (yəni əsasən kənd təsərrüfatı ilə məşğul 

olan əhali) 65.132 və 45.625 nəfər ayrıca, İrəvan şəhərində 12.359 və 12.523 nəfər, Naxçıvan qəzasında 64.151 

və 34.672, ayrıca Naxçıvan şəhərində 6.161 və 2.263, Ordubad şəhərində 4.088 və 284, Şərur-Dərələyəz 

qəzasında 51.560 və 20.726, Sürməli qəzasında 41.417 və 27.075, Eçmiədzin qəzasında 35.999 və 77.572 nəfər 

olmuşdur. Beləliklə, Türkmənçay müqaviləsindən sonra ermənilərin immiqrasiyası və müsəlman əhalinin 

kənara axını nəticəsində XIX əsrin axırlarında İrəvan quberniyasının 7 qəzasının 4-də əvvəlki kimi 

azərbaycanlılar və yalnız 3 qəzada ermənilər əksəriyyət təşkil edirdi.  

Qarabağın daxil olduğu Yelizavetpol quberniyasında 1897-ci ildə “tatar” (Azərbaycan) dilini ana dili hesab 

edən 534.086 nəfər və ana dili erməni dili olan 292.188 nəfər yaşayırdı 

(http://demoscope.ru/weekly/ssp/emp_lan_97_uezd.php?reg=372). Bu quberniyanın səkkiz qəzasından 

yeddisində azərbaycanlı əhali əksəriyyət təşkil edirdi. Siyahıyaalma məlumatları Yerevan siyasətçilərinin 

bugünkü Dağlıq Qarabağın erməni əhalisinin 90 faiz təşkil etməsi barədə uydurduğu mifi alt-üst edir.  

Hətta 1828-ci ildən başlayaraq ermənilər bu regiona köçürüləndən sonra da Qarabağda ermənilər nisbi 

çoxluq təşkil etməmişlər. Yelizavetpol quberniyasının tərkibinə daxil olan Qarabağ dörd qəzadan ibarət idi – 

Cavanşir (1897-ci ildə bu qəzada 52.041 azərbaycanlı və 19.551 erməni yaşayırdı), Cəbrayıl (49.189 və 15.746), 

Şuşa (62.868 və 73.953) və Zəngəzur (71.206 və 63.622). Ermənilərin azacıq da olsa üstünlük təşkil etməsi 

üçün təkcə Şuşa qəzası üzrə məlumatları nəzərə almaq lazımdır, hərçənd Qarabağın dağlıq hissəsi Cavanşir və 

Şuşa qəzaları hesab edilirdi. Bu iki qəzada isə, ermənilər bütövlükdə yenə də azlıq təşkil edirdi. Görəsən, erməni 

təşviqat və təbliğat maşını “90 faiz” rəqəmini haradan götürmüşdür? Yəqin ki, özünün “8000 yaşını” götürdüyü 

“mənbə”dən.  

Rəsmi Yerevanın məntiqinə görə səkkiz qəzanın yalnız birinin əhalisinin tərkibində ermənilərin cüzi çoxluq 

təşkil etməsi bütün Yelizavetpol quberniyasının Azərbaycana “zorla birləşdirilməsi” haqqında bütün Parisə car 

çəkmək üçün kifayətdir. Belə olan təqdirdə Rusiya imperiyası əhalisinin tamamilə qərəzsiz şəkildə siyahıya 

alınması nəticələrinə əsasən İrəvan və Sürməli qəzalarında azərbaycanlı əhalinin aşkar əksəriyyət təşkil 

etməsinə baxmayaraq, həmin qəzaların Ermənistana birləşdirilməsinə nə ad vermək olar? Əgər Naxçıvan 

qəzasında erməni əhalinin 34 faiz təşkil etməsi 90 ildən sonra bu diyarın “əhalisinin iradəsinə rəğmən” onun 

Azərbaycanın tərkibinə “qanunsuz daxil edilməsi” barədə bütün dünyada şivən qaldırmaq üçün kifayətdirsə, 

onda bütün İrəvan quberniyasının əhalisinin 40 faizini təşkil edən azərbaycanlıların fikri nə üçün həmin ərazidə 

erməni köçkünlərin varisləri üçün süni dövlət yaradılmasının yolverilməz olması barədə analoji protestlər üçün 

kifayət hesab edilməməlidir? Üstəlik, elə həmin qərəzsiz qraf Paskeviçin məlumatlarına görə 1828-ci ildə İrəvan 

vilayətinin bütün sakinlərinin 3/4 hissəsini təşkil etmiş yerli müsəlman əhalisi deportasiyaya məruz qalmışdır! 

Əgər Naxçıvana Azərbaycanın tərkib hissəsi statusu verilməsi təkcə o səbəbdən qanunsuz hesab edilirsə ki, bu, 

Naxçıvan əhalisinin 34 faizinin xoşuna gəlmirdi, onda türk (azərbaycanlı) əhalinin nisbi sayı, müvafiq surətdə 

51 faiz (ermənilər 38 faiz), 47 faiz (ermənilər 30 faiz) və 52 faiz (ermənilər 46 faiz) təşkil edən İrəvan, Sürməli 

və Zəngəzur qəzalarının ərazilərində Ermənistan Respublikasının və Ermənistan SSR-in yaranması da eyni 

qaydada qanunsuz hesab edilməlidir.  

Yeri gəlmişkən, əgər 1921-ci ildə Qafqaz Bürosu Qarabağın Ermənistana verilməsini qərara alsaydı, bu 

həqiqətən zorla birləşdirmək olardı, çünki bu qərar nə diyarın tarixi keçmişini, nə də onun əhalisinin 

əksəriyyətinin iradəsini əks etdirməzdi.  

Saakyan Parisdə tez-tez “Qarabağ xalqı” ifadəsini işlətmişdir. Lakin o, bir məsələni unudur ki, onun bütün 

qarabağlıların adından çıxış etmək səlahiyyəti yoxdur. Ola bilsin ki, o, Qarabağ xalqının erməni icmasının 

lideridir, lakin bu xalqın Azərbaycan seqmenti də vardır – Qarabağın təkcə dağlıq rayonlarının əhalisinin 

üçdəbir hissəsindən çoxu azərbaycanlılardır! Lakin əgər qarabağlılar dedikdə Qarabağın təkcə dağlıq hissəsinin 

sakinlərini deyil, onun bütün sakinlərini nəzərdə tutsaq, (əslində belə də olmalıdır) belə çıxır ki, Saakyan 

qarabağlıların cəmi 20 faizini təmsil edir, özü isə hamının adından çıxış edir. Qoy o hər yerdə elə belə də desin 

– mən qarabağlıların 20 faizinin adından, məhz ümumi Qarabağ xalqının erməni hissəsinin adından çıxış 

edirəm. Hindi rezervasiyalarından birinin başçısı bütün amerikalıların prezidenti sayıla bilərsə, Saakyan da 

qarabağlıların prezidenti ola bilər.  
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Ümumiyyətlə qeyd etmək lazımdır ki, Saakyanın Fransaya səfəri, orada əsasən ermənilərlə görüşməsi və 

necə deyərlər, Fransanın ermənidaxili gettosunun hüdudlarından kənara çıxmaması daha çox keçmiş DQMV-

nin ermənilər yaşayan kəndlərinə səyahəti xatırladır.  

Aydındır ki, erməni təşviqatı və təbliğatı növbəti dəfə dəlilsiz-sübutsuz Azərbaycanı “tarixi 

saxtalaşdırmaqda” təqsirləndirməyə tələsəcək və heç bir ciddi akademik əks arqument olmadığı halda, iki 

xalqdan hansının “daha qədim” olması və Stalin dövrünün möcüzəli sınaq şüşəsindən kimin hamıdan sonra 

çıxması mövzusunda mənasız fəlsəfi mühakimələrə qapılacaqdır. Təkcə onu qeyd edək ki, yuxarıda göstərilən 

bütün faktlar müstəqil, mötəbər və əlyetərli tarixi mənbələrdən, əsasən Rusiya mənbələrindən, bəzi hallarda isə 

erməni müəlliflərin özlərinin təsdiqlədiyi mənbələrdən götürülmüşdür. Əgər bundan sonra kimisə tarixi 

saxtalaşdırmaqda və yalanda ittiham etsələr, bu ittihamlar 1828-ci il Türkmənçay müqaviləsinin müəlliflərinə, 

qraf İ.F.Paskeviçə, knyaz P.D.Sisyanova və imzalanmış traktat üzrə onun qarabağlı tərəfdaşı şuşalı İbrahimxəlil 

Xana, A.S.Qriboyedova, S.N.Qlinkaya, N.Şavrova, A.D.Berjeyə, C.Burnutyana, R.Suniyə, A.Mikoyana, ingilis 

Skotland-Liddelə, Kameral Siyahıyaalma müəlliflərinə, 1897-ci il Rusiya imperiyasının birinci ümumi 

siyahıyaalmasının iştirakçılarına, RK(b)P Qafqaz Bürosunun stenoqrafçılarına, Marağa kəndindəki abidənin və 

“Sovetski Karabax” qəzetindəki məqalənin müəlliflərinə, bir sözlə bu cür ittiham irəli sürənlərin özlərindən 

başqa hamıya ünvanlanmış olacaqdır. Pitekantroplar qəbiləsindən kimin daha tez aralanaraq millətə çevrilməsi 

mövzusunda marazmatik diskussiyalara gəldikdə isə, bağışlayın, biz həmin diskussiyalarda iştirak etmirik. Belə 

diskussiyalar üçün cənab Şavarş Koçaryanın və Ara Saqatelyanın idarələri vardır”.  

 

“Azərbaycan”.-2011.-16 mart.-N 59.-S.6. 
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Qarabağın maddi və mənəvi mədəniyyətinə bir nəzər 
 

Mənbələrdə albanlar və Albaniya dövləti ilk dəfə e.ə. IV əsr hadisələri ilə əlaqədar xatırlanır, e.ə. IV-III 

əsrlərin qovşağında meydana çıxması xatırlanır. Azərbaycan Albaniyası IV-VII əsrlərdə geniş əraziyə malik idi. 

O, şimaldan Böyük Qafqaz dağlarına, cənubdan Kür və Araz çaylarına, şərqdən Xəzər dənizinə, qərbdən 

İberiyaya qədər torpaqları əhatə edirdi. Albaniya dövlətində 11 tarixi vilayət yerləşirdi. Albaniyanın cənub 

sərhədi bu dövrdə Araz çayı boyunca keçmişdir. Qardman, Sakasena, Uti, Arsak, Paytakaran, Sisakan 

Qarabağın (Azərbaycan Albaniyasının mərkəzi hissəsi) tarixi torpaqları idi. 

Albaniyada V əsrin başlanğıcında alban əlifbası icad edilmiş və yazıda işlənməyə başlanmışdır. Bu hələ 

əsrin əvvəllərində istifadə edilmiş Alban əlifbasının yeni forması və rəsmi yazılarda işlənməsi hesab edilir. 

Üzərində Alban yazıları olan əşyaların Qarabağ ərazisinin bir çox abidələrində tapılması, eləcə də çox da uzaqda 

olmayan Mingəçevirdə aşkar edilməsi yazı mədəniyyətinin özəlliyi haqqında tutarlı məlumatdır. 

Erkən Alban ədəbiyyatı əlverişli tarixi şəraitdə təşəkkül tapmış, müstəqil Alban dövlətinin mövcud 

olduğu alban arsakları və onları əvəz edən Böyük Alban hökmdarları olan mehran sülaləsinin hakimiyyəti 

dövründə inkişaf etmişdir. 

Dövrün Alban ədəbi ənənələrinə aid olan Moisey Kalankatlının "Albaniya tarixi", VII əsr şairi Dəvdəkin 

elegiyası, Alban hüquqi mənbələri olan kilsə qanunları (488-ci il Aquen və 705- ci il Bərdə məclisinin qanunu) 

bizə yetişmiş narrativ mənbələrdir. 

Bu mənbələr sırasında Moisey Kalankatlının "Albaniya tarixi" Azərbaycanın tarixi-coğrafiyasını və 

etnogenezini, ictimai-iqtisadi, siyasi, ideoloji və eləcə də mədəni tarixini öyrənmək baxımından çox 

əhəmiyyətlidir. 

Moisey Kalankatlı qüdrətli Alban hökmdarı Cavanşirin müasiri idi. Məhz bu dövr Albaniyanın siyasi və 

mədəni dirçəliş dövrü sayılırdı. Hərbi istedadı, müdrik və çevik siyasəti ilə Albaniyanı öz əzəli hüdudlarında - 

cənubda Araz çayından şimalda Dərbəndədək olan ərazidə birləşdirən, müstəqil daxili və xarici siyasət yeridən 

Cavanşir, şübhəsiz, xüsusi yazılı abidədə öz dövrünün inikasını görmək arzusu ilə Moisey Kalankatlıya 

"Albaniya tarixi" kitabını yazmağı sifariş vermişdir. Alban dilində yazılmış bu tarixi əsər Qarabağın tarixi-

coğrafiyası, iqtisadi, sosial və etnik tarixinin öyrənilməsində mühüm əhəmiyyətə malikdir. 

Qarabağ ərazisində arxeoloji abidələrdən başqa xeyli yerüstü xristian abidələri tədqiq edilmişdir. Onlar 

çiy kərpic, çay daşı, əhəngdaşı və sonralar kərpiclə tikilmiş məbədlərdən ibarətdir. Bu növ abidələrin tikintisinə 

ilk orta əsrlərdən başlanmış, orta əsrlərdə də davam etdirilmişdir. Belə abidələrə Qarabağın Bərdə, Ağcabədi, 

Ağdam, Füzuli, Ağdərə ərazisində, habelə Laçın və Kəlbəcərdə rast gəlinmişdir. Bu məbədlərdən ən məşhuru 

Gəncəsər (Qanzasar), Amaras və Yelisey məbədləridir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, alban xristian abidələri 

Azərbaycanın digər ərazilərində də (Qəbələ, Naxçıvan, Mingəçevir, Şamaxı) mövcuddur. 

Ermənilərin iddialarına baxmayaraq, həmin abidələrin alban mənşəli olduğu və həmçinin ermənilərlə heç 

bir bağlılığı olmadığı dəfələrlə sübut edilmişdir. 

Tarixi-arxeoloji və antropoloji tədqiqatlar Dağlıq Qarabağ ərazisində gəlmə elementər olan ermənilərin 

(haylar) uydurmaları olmasını tarixi xarakter məsələlərinin həlli işində mühüm vasitə olan Fonocoğrafiya 

tədqiqatları (Odontologiya) birmənalı şəkildə sübut etmişdir. Belə ki, Qarabağın dağlıq hissəsində (Dağlıq 

Qarabağ ərazisində) yaşamış qədim insanların diş-çənə sümüklərinin analizi nəticəsində öyrənilmişdir ki, orada 

tarixən yaşamış insanlarla indiki ermənilərin heç bir etnik bağlılığı yoxdur. Həmin analizlərin nəticəsində sübuta 

yetirilmişdir ki, Qarabağın qədim sakinləri indiki azərbaycanlıların əcdadlarıdır. Ermənilərin Qarabağ 

ərazisindəki mədəniyyət irsinə iddiaları əsassızdır. 

Qarabağ abidələrinin ermənilərə məxsusluğuna aid gətirilən yeganə sübut bu abidələr üzərindəki 

yazılardır, lakin bu hal həmin abidələrin etnik məxsusluğunu sübut etmək işində sübut ola bilməz. Elmi 

ədəbiyyatdan. məlumdur ki, Albaniya ərazisi l-VI əsrlərdə alban arsakları, VII əsr-VIII əsrin əvvəllərinədək 

mehran sülalələrinin hakimiyyəti altında olmuşdur. Həmin dövrdə alban yazısı və alban-arran dili hökm 

sürürdü. Burada erməni dilinə nə ehtiyac, nə də yer var idi. Abidələrin üzərindəki erməni yazıları isə bir qayda 

olaraq sonradan, saxtalaşdırmaq məqsədilə qoyulmuş izlərdir. 

Hələ V əsrdə alban hökmdarları Bərdədə əyan uşaqlarına təhsil vermək, bilik öyrətmək üçün məktəblər 

açmışdılar. Moisey Kalankatlı bildirir 

ki, Albaniya hökmdarı (III Vaçaqan- 487-510) "təhsil vermək üçün müəllimlər topladı, kahinlərin və 

digər təbəqədən olanların uşaqlarını həmin məktəblərə cəlb etdirdi". 

Alban kilsəsinin, alban kilsə məclislərinin 488-ci il Aquen və 705-ci il Bərdə qurultayının kanonik 

qərarlarını da alban tarixi-ədəbi ənənələrinin nümunələri sırasına daxil etməklə mənəvi tarix nümunələrinin 

məzmununun geniş olduğunu görə bilərik. 
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Bərdədə alban katolikosu Bəkirin zəngin kitabxanası olmuşdur. Həmin kitabxana erməni qriqoryan 

təriqəti tərəfdarlarının (keşiş İlyanın) satqınlığı nəticəsində Tərtər çayına atdırılmaqla məhv edilmişdir. 

Bu regionun əsas əhalisi gəlmə ermənilərdən fərqli olaraq mənşə, dil və mədəniyyət etibarı ilə min illərlə 

Böyük Qafqazla Araz arasında yaşamış müxtəlif türk və digər Qafqaz etnik qurumları olmuşdur. 

Heç də sirr deyil ki, Qarabağ ərazisində müxtəlif dinlərin mövcud olması insan cəmiyyətinin ictimai 

həyatına böyük təsir göstərmişdir. Bu təkcə insanların məişətində, mənəvi dünyasında deyil, şəhərsalma 

üslubunda, ictimai və dini binaların, tikinti komplekslərinin quruluşu və planlaşdırılmasında müəyyən rol 

oynamışdır. Bu baxımdan Azərbaycanın hər yerində olduğu kimi Qarabağda da xristianlıq və müsəlmanlığın 

mövcud olması və biri digərini əvəz etməsi tikinti mədəniyyətində özünü göstərmişdir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, lll-VII əsrlərin memarlığının özünəməxsus xüsusiyyətləri var idi. Bu dövrdə 

Albaniyada şəhər quruculuğu geniş vüsət almış, yaşayış və sitayiş təyinatlı binalar tikilmiş, su təchizatı 

qurğuları və körpülər inşa edilmişdir. 

Burada bir məsələni qeyd etmək lazımdır ki, xristianlığın Albaniyada rəsmi dövlət dini kimi qəbul 

edildiyi vaxtdan (IV əsrin əvvəlləri) etibarən məişət arxitekturası cəhətdən yeni formalar meydana çıxmışdır. 

IV-VII əsrlər tikinti mədəniyyəti xristian arxitekturası tipində yaradılmışdır. Həmçinin digər müxtəlif dini 

təsirlərin mövcud olması da tikintilərin və məişət əşyalarının formalarında özünü göstərmişdir. 

Albaniya ərazisində meydana çıxmış şəhərlər Azərbaycana və onun yerli sakinlərinə məxsus olmuş, antik 

dövrdə atəşpərəstlik, ilk orta əsrin əvvəlki yüzilliklərində xristianlıq dövrünə uyğun olan memarlıq üslublarında 

müxtəlif tikililər yaradılmışdır. Qarabağda antik dövr şəhər tikintilərinin əsas atributlarından olan tikinti 

qalıqlarının aşkar edilməsi, həmçinin həmin maddi mədəniyyət nümunələrinin digər şəhərtipli arxeoloji 

abidələrdən tapılmış nümunələrlə oxşarlığı qədim mədəniyyət və geniş yayılmış mədəni əlaqələrin 

mövcudluğundan xəbər verir. 

Qarabağın Füzuli, Ağdam, Ağdərə, Xankəndi ərazilərində alban və Pəhləvi yazıları, Tərtər, Bərdə və 

Beyləqan ərazisindən tapılmış daş bütlər, sənətkarlıq ocaqları, müxtəlif tip qəbir növləri tədqiq edilmiş, müxtəlif 

dövrlərə aid və şəhərlilərin ictimai həyatında mühüm yeri olan, üzərində yazı və xüsusi işarələr həkk edilmiş daş 

bütlər və heykəllər aşkar edilmişdir. Həmin bütlər antik və ilk orta əsrlər dövründə daha çox yayılmış, dini 

ayinləri və adət ənənələri əks etdirən maddi nümunələrdir. 

Həmin dövrün maddi mədəniyyətini əks etdirmək baxımından metaldan düzəldilmiş əşyalar da 

maraqlıdır. IV- V əsrlərə aid metal əşyalar özlərinin texniki baxımından kamilliyi, süjet və üslubca yerli və qərb 

(Roma və Bizans) bədii vasitələrinin harmonik tətbiqi ilə fərqlənir. Əşyalara yeni keyfiyyət verən bu tətbiq 

alban incəsənəti məhsullarını qonşu Sasani, İber və s. məmulatlarından da fərqləndirir. 

Sankt-Peterburq şəhərinin Ermitaj muzeyinin eksponatı üzərində alban hökmdarı Cavanşirin təsviri olan 

35,6 sm hündürlüyündə tunc buxurdanı tədqiqatçılar yerli sənətkarların məhsulu kimi qəbul etmişlər. 

Moisey Kalankatuklu Cavanşirin sarayını təsvir edərkən yerli mədəniyyət və incəsənət üslublarından necə 

istifadə edilməsi barədə məlumat verir: "O, günbəzdən tutmuş kandaradək hər yeri naxışlarla bəzətdirdi, 

divarlara başdan-başa ipək parçalar çəkdirdi, kainatı qoruyub saxlayan yataq otağının qapısını gümüşə tutdurdu, 

üzərində oyma naxışlar açmağı əmr etdi". 

Məlum olur ki, Albaniya dövlətinin yaranması dövrünə xas olan maddi mədəniyyət nümunələri, xüsusilə 

də incəsənət daha qədim dövrlərin incəsənətindən doğduğuna baxmayaraq, yeni tarixi şəraitlə bağlı olaraq, 

mədəniyyəti yeni keyfiyyətlərlə zənginləşdirmişdir. Bu dövrün incəsənəti tarixdə ilk dəfə dini təsəvvürlərin 

zəncirini qırmış, sənətə yeni, dünyəvi və nikbin xüsusiyyətlər gətirmişdir. 

Tədqiqatlara əsasən demək olar ki, Albaniyada Şərq xristianlığına məxsus memarlığın bütün növləri 

inkişaf etmişdir. Alban xristianlığının ilk dövrü üçün xarakterik kilsə tikintisi uzunsov ibadət zalı olan bir nefli 

məbədlərdən ibarət olmuşdur. Bu məbədlərin uzunsov ibadət zalının şərq qurtaracağında yarımdairəvi mehrab 

hissəsi yerləşirdi. Bu növ məbədlərin üstü iki qatlı sadə daşla örtülürdü. Belə məbədlərə Ağdamda, eləcə də 

Kəlbəcər və Mingəçevirdə təsadüf edilmişdir. 

Qarabağ ərazisində, xüsusilə Dağlıq Qarabağda Amaras, Ağdamda Govurqala, Ağcabədinin Təzəkənd 

yaşayış məntəqəsindəki üç cüt sütundan ibarət olan bina, Bərdə şəhərində üç yarımdairəvi apsidalı, üçnefli 

bazilika formasına malik məbəd tikilmişdir. Ağdamın Sofulu kəndində vaxtilə aşkar edilmiş Govurqala məbədi 

VI-VII əsrlərə aiddir. 

Alban xristian məbədi olan Govurqala ağ daşdan inşa edilmiş ən yaxşı memarlıq nümunələrindəndir. 

Məbədin dörd qapısı, hamar yonulmuş daşlarla örtülmüş döşəməsi olmuşdur. Məbəddən aşkar olunmuş daş 

sənduqənin qapağı üzərindəki Alban hökmdarı Hammamın qardaşının adının yazılmasından məlum olur ki, bura 

Albaniya hökmdarlarının dəfn yeri kimi seçilmişdir. 
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Govurqala Alban hökmdarlarının yay iqamətgahı kimi tanınan Aluen şəhərinin qalıqları hesab edilir. 

Aluen şəhəri orta əsrlərdə Bərdədən Dəbilə (Dvin) gedən ticarət yolu üstündə yerləşirdi. 

Yuxarı Qarabağda Ağoğlan monastırı, Xocavənddə alban monastrı, iri bazilika tikilisi Azərbaycan 

xalqının əcdadlarının yaratdığı maddi miraslardır. Ağoğlan çayının sol sahilində "Müqəddəs" dərədə tikilmiş və 

Amaras adlanan yaşayış yerinin mərkəzində yerləşən eyni adlı alban xristian abidəsinin ilkin formaları 

qalmamışdır. Albaniya bazilikalarının yeni tipinin formalaşmasını göstərən Ağoğlan monastrı V əsrin sonu-VI 

əsrin əvvəlinə aid edilir. Erməni işğalından sonra bərpa adı altında saxtalaşdırılmış alban kilsəsi erməni 

qriqoryan kilsəsi şəklinə salınmışdır. 

VI-VIII əsrdən başlayaraq geniş vüsət almış bazilika tikililəri plan quruluşuna görə əvvəlkilərdən əsaslı 

surətdə fərqlənmişdir. Belə ki, bazilikalar qərb-şərq istiqamətdə tikilməklə, onun şərq hissəsi yarımoval formalı 

apsida ilə tamamlanır və bu hissə məbədin mehrabına çevrilirdi. Bazilikaların geniş zalı sıra sütunlarla bir neçə 

hissəyə - nefə bölünürdü. Ümumi ansambla uyğun olaraq hər nefin şərqində yarım kümbəz formalı çıxıntılar 

düzəldilirdi. Ortadakı çıxıntı göstərilən iri mehrab, yan çıxıntılar isə cübbəxana rolu oynayırdı. Bazilikaların üst 

örtüyü onların orta hissəsinin künbəzlərinin çıxıntısı ilə tamamlanırdı. Bazilikaların qərb tərəfində, binanın 

tavanında xüsusi sütunlar üzərində zəngxanalar qurulurdu. 

Albaniyanın xristianlıq tikinti üslubunda "dairəvi məbədlər" deyilən xüsusi memarlıq da əsas yer 

tutmuşdur. Albaniyanın xristian memarlığının ən kütləvi forması sovmələr idi. Sovmələr karvan yollarının 

kənarlarında kiçik ibadətgah rolundan əlavə həm də memorial tikililərdir. Albaniya ərazisində həm mehrabsız, 

həm də mehrablı sovmələrə təsadüf edilir. Sovmələrin divarları bir qayda olaraq, zəif naxışlara malik nişan 

daşlarla bəzədilir. Ən mürəkkəb quruluşlu tikililər bir qayda olaraq monastrlarda olurdu. 

Qeyd etmək lazımdır ki, son dövrlərdə Qarabağda məqsədəyönlü şəkildə, müxtəlif üsullarla aparılan 

erməninkiləşdirmə siyasəti özünü maddi mədəniyyət abidələrinin yox edilməsində və dəyişdirilməsində də 

göstərir. Əvvəllər köçüb yerləşdikləri ərazilərdə alban-xristian abidələrini məhv etməklə izini itirməyə çalışan 

ermənilər sonradan bunun fayda verməyəcəyini başa düşərək, yeni fitnəkarlığa əl atmışlar. Belə ki, bütün alban 

xristian abidələrini özününküləşdirməyə təşəbbüs göstərir, ermənilərə məxsus abidələr kimi elan edirlər. 

Halbuki, alban abidəsi ilə erməni abidəsi tamamilə fərqlidir. Yuxarıda şərhini verdiyimiz alban məbədlərinin 

özünəməxsus xüsusiyyətləri və bugünkü görkəmi deyilənlərə əyani sübutdur. 

Yeri gəlmişkən, alban xaçları erməni xaçlarından əsaslı şəkildə fərqlənir. Tədqiqatlar sübut etmişdir ki, 

Albaniyanın erkən xristianlıq incəsənətinin meydana çıxması və inkişafı tamamilə orijinal, özünəməxsus yolla 

getmişdir. Burada söhbət üzərində xristianlığa qədər mövcud olmuş dini-ayinlərin simvolikası əks olunmuş 

xristian və müsəlman qəbirləri və yazılı abidə daşlarından gedir. Alban xaç daşları üzərindəki obrazlar çoxlu 

yüzilliklər keçdiyinə görə əvvəlcə iki, sonralar üç din hakimiyyəti altında toplanmış, harmonik olaraq yüzlərlə 

mümkün yazılı daşların üzərində əks olunmuş ayin simvolikasıdır. Buradan aydın olur ki, bütün özünəməxsus, 

orijinal və köklü fərqi olan xaçdaş, başdaş və nişandaş erməni xaçından fərqlidir. 

Xaçobrazlı alban xaç daşlarında dekorativ tərtibatlar qovuşur. Xaçdaşlarda başlıca cəhət odur ki, onlar 

təkcə xaç deyil, məqsədli şəkildə bədii icra olunmuş yazılı daş obrazdır. Öz mənasına görə bu xaçlar xristianlığa 

qədərki dini ayinlərlə bağlıdır və həyat ağacının - xaçın təsvirinə yaxınlaşır. Bütpərəst qəbirüstü yazılı daşların 

qanunauyğunluqlarının açılması Albaniyanın xristian xaçdaşı və müsəlman başdaşılarının xarakterini izləməklə 

müəyyənləşir. 

Qarabağdakı alban xaçdaşları bir sıra mühüm lokal cizgiləri, bütün alban yazılı daşlarının üzərində 

xristianlığa qədərki inamlar və kainat qüvvələrinin yerləşməsi ilə dini-bədii qanunlara tabe edilmiş 

özünəməxsus qrup təşkil edir. Alban xaçı xristianlığa qədərki inamların və kainatı dərketmənin əlamətlərini 

özündə cəmləşdirən işarələrə malikdir. Onun bütün kompazisiyaları göylə yerin əlaqəsi, günəş, işıq və 

məhsuldarlıq simvolu kimi əks olunmuşdur. 

Qeyd etmək lazımdır ki, Cənubi Qafqazı erməni millətinin qədim torpağı hesab edən bir çox erməni 

"tarixçiləri" uzun müddət Sovetlər dövründəki xristian təəssübkeşliyindən istifadə edərək, bütün alban xristian 

abidələrini "erməni abidələri" kimi qələmə verməyə çalışmışlar. Hətta (guya qədim mənbələrdən istifadə 

edərək), Kür və Araz çayları arasındakı ərazilərin "qədim erməni torpaqları" və mədəniyyət irsinin ermənilərə 

məxsus olduğunu "sübut etməyə" səy göstərmişlər. Halbuki ermənilər nəinki sözügedən ərazidə, ümumiyyətlə 

Qafqazda, son dövrlərdə (IV əsrdən sonra) heç vaxt kompakt şəkildə məskun olmamışlar. Ermənilərin həmin 

ərazidə tarixi mədəniyyət izlərinin olması da uydurma fikirdir. 

Beləliklə, Qarabağ ərazisində aşkar edilmiş arxeoloji materiallar, başqa sözlə maddi mədəniyyət 

nümunəsi olan irili-xırdalı bütün əşyalar - tikinti materialları, məişət avadanlıqları, süfrə qab-qacaqları, bəzək 

əşyaları hər biri həm özünün istehsal olunması baxımından, həm də onların üzərindəki müxtəlif qliptik, teoreftik 
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təsvirlərin, naxışların həkk olunması baxımından üstünlüyü insanların həyatında özünə yer tutmuş qədim 

mədəniyyətin xarakterik cəhətləri, səviyyəsi və inkişaf xüsusiyyətlərini özündə əks etdirir. 

Qarabağ ərazisində müxtəlif dövrlərdə müxtəlif dinlər biri digərini əvəz etmişsə də bunlar öz tarixi-etnik 

torpağına bağlı olan köklü, yerli bir xalqın tarixi taleyində baş verdiyindən dinin özü və dini inamlar dəyişmişsə 

də, xalq bir qayda olaraq adət-ənənə özəlliyini, milli xüsusiyyətini saxlamışdır. Ancaq bu həmişə və hər yerdə 

eyni olmamışdır. Zaman və dövranın təsirindən asılı olaraq, müxtəlif həyat tərzi, dini ideologiya mövcud olmuş, 

bununla əlaqədar mənəvi mədəniyyətin fərqli xüsusiyyətləri meydana çıxmışdır. Azərbaycanın digər 

ərazilərindən fərqli olaraq, Qarabağ ərazisində dini ayrılığın davam etməsi bölgədə sonralar böyük 

dəyişikliklərin yaranmasına gətirib çıxarmışdır. Albaniyada xristianlığın müsəlmanlıqla əvəz olunduğu zaman 

Qarabağın dağlıq ərazisində yaşayanlar xristianlıq dini ideologiyasına sitayiş etməkdə davam etmişlər. Yeri 

gəlmişkən, Yuxarı Qarabağın avtoxton (yerli) albanlarının xristian olmasından istifadə edərək, oraya XIX 

əsrdən etibarən çoxlu erməni ailəsi köçürülmüşdür. Qarabağda yerləşdikdən sonra ermənilər həmin ərazinin 

tarixi mədəniyyətinə sahib çıxmağa, onları özəlləşdirməyə başlamışlar. Onlar yerli xristian albanları 

qriqoryanlaşdıraraq, assimliyasiya etmiş hayklar (ermənilər) adlandırmış, ərazini isə "hayk ölkəsinin bir hissəsi" 

hesab etmişlər. Vaxtilə sığınacaq tapdığı Azərbaycan torpaqlarını son dövrlərdə "şərqi Ermənistan" adlandıraraq 

"böyük Ermənistanın (?) tərkibinə daxil olan ərazi" kimi tanıtmaqla, həmin əraziləri tarixi vətənləri, erməni 

mədəniyyəti məskənləri kimi tarixi uydurma yaratmışlar. 

Bu məsələyə aydınlıq gətirmək üçün bir qədər qədimə müraciət etmək lazımdır. Qarabağ ərazisində 

xristianlıqdan əvvəlki dinlər ayrı-ayrı etnik qrupları əhatə etmiş, insanlar biri digərindən az ya çox dərəcədə 

fərqlənən müxtəlif dini ideologiyalara sahib olmuşlar. Albaniyada xristianlığın qəbul edilməsi (IV əsrin 

əvvəlləri) bir sıra tarixi proseslərin baş verməsi ilə nəticələnmişdir. Bu, xristianlıq dininin özündən əvvəlki 

dinlərdən bir çox cəhətlərinə görə fərqlənməsi ilə bağlı olmuşdur. 

Erməni tədqiqatçılarının Cənubi Qafqazda xristianlığın ilk dəfə ermənilər tərəfindən qəbul edilməsi və 

onların vasitəsilə yayılması fikrini ortaya atmaqda məqsədləri ermənilərin Cənubi Qafqazda gedən proseslərin 

həmişə önündə olduğunu göstərmək iddiasıdır. Erməni ideoloqları bundan çıxış edərək Azərbaycan ərazisindəki 

xristian (alban) abidələrinin ermənilərə məxsus olmasını təlqin edirlər. Əslində onların bu fikri elmi ictimaiyyət 

tərəfindən ciddi qəbul edilmir. Obyektiv düşünən alimlər bu fikrin yanlış, əsassız olduğunu dəfələrlə bəyan 

etmişlər. 

Əslində xristianlığın Cənubi Qafqazda rəsmi din kimi ilk dəfə Albaniyada qəbul edildiyi (IV əsrin 

əvvəlləri) məlumdur. O da məlumdur ki, xristianlıq Albaniyada çox möhkəmlənməmiş müsəlmanlıqla əvəz 

olunmuşdur. 

Elmi tədqiqat belə bir məntiqi nəticə çıxarmağa imkan verir deyək ki, bütpərəstlikdən tanrıçılığa, 

atəşpərəstliyə, onlardan da xristianlığa keçən xalqa bu dinlər heç vaxt zorla qəbul etdirilməmişdir. Eləcə də 

xristianlıqdan müsəlmanlığa keçid zorla həyata keçirilməmişdir. Məlum olduğu kimi, bu dəyişmələr dinlərin 

biri digərindən mütərəqqi hesab edildiyinə görə baş vermişdir. Ancaq burada bəzi məsələləri ayrıca qeyd etmək 

lazımdır. Bu da ondan ibarətdir ki, Qarabağ ərazisində tarixən bütün dinlərə rəğbətlə yanaşılmışdır. Bu proses 

arxeoloji qazıntılar zamanı aşkar edilmiş maddi mədəniyyət nümunələri ilə təsdiq olunur. Aşkar edilmiş kurqan 

dəfn adətinin, küp və daş qutu qəbirlərin, dəfn edilmiş bütlərin, üzərində xaçobrazlı naxışları olan nişan daşların 

tədqiqi bunu deməyə əsas verir. Hətta ilk orta əsrlərdə xristianlığın Cənubi Qafqazdakı mərkəzlərindən biri 

Qarabağın qədim və mərkəzi şəhəri Bərdə olmuşdur. Həmçinin ilk orta əsrlərdə xristian dini cərəyanları 

arasında gedən mübarizə də, ideoloji fikir cərəyanı da (Yaqubilik hərəkatı, alban katolikosu Bəkirin fəaliyyəti) 

Bərdədə cəmləşmişdi. 

Xristianlığın mövcud olduğu bir yerdə yeni meydana çıxmış İslam dininin Albaniyada qəbul edilməsi 

mütərəqqi hal sayılırdı. Bu, hər şeydən əvvəl ölkənin paytaxtı, beynəlxalq iqtisadi, ticarət mərkəzlərindən biri 

olan Bərdə şəhərinin dünyada baş verən proseslərlə sıx bağlı olması ilə əlaqədar idisə, ikincisi, İslam dininin 

yüksək mənəvi məna kəsb etməsi ilə bağlı idi. 

İslam dininin qəbul edilməsi Albaniyada (Azərbaycanda) yeni bir mərhələnin başlanğıcını qoymuşdur. 

Çox keçmədən ölkənin hər yerində, o cümlədən Qarabağda keçmiş dini ibadətlərə son qoyulmuş, yeni və 

mütərəqqi olan İslam bütün dinləri üstələmişdir. Yalnız Qarabağın dağlıq hissəsində yaşayan az miqdarda əhali 

Xilafət büdcəsinə dini vergi (zimmi) verməklə xristian inancını saxlamışdır. Məhz bundan sonra biri digərinə 

dini müxalif olan eyni soyköklü insanlar sonralar bir-birinə qarşı düşmən mövqedə dayanmağa məkum 

olunmuşlar. Bu gün də davam edən Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin meydana çıxmasında həmin tarixi 

dolaşıqlığın rolu var. Yuxarı Qarabağda yaşayan əhalinin bir hissəsinin xristian olmasından (alban mənşəli 

olmasına baxmayaraq) istifadə edərək XIX əsrdə və sonralar xristian ermənilər burada yerləşdirilmiş, erməni 

keşişlərinin hərtərəfli fəaliyyəti və digər xristian dinli dövlətlərin siyasi oyunlarının meydanına çevrilmişdir. 
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Tarixi tədqiqatlar göstərir ki, Xilafət hökmranlığı möhkəmləndikcə elmi və bədii kitablar, ümumiyyətlə, 

bütün əsərlər ərəb dilində yazılmağa başlanmış, xristian məktəblərini müsəlman mədrəsələri əvəz etmişdir. Çox 

yerdə məscid kompleksləri tikilmiş, Yaxın Şərq ölkələrində olduğu kimi, şəhərlər yeni üslubda yenidən 

qurulmağa başlanmışdır. 

Xilafətin genişlənməsi və inkişaf etməsi ilə əlaqədar olaraq, ictimai, siyasi məsələlərin həll edilməsində 

yeni elmi biliklərin meydana çıxmasına zərurət yaranmışdır. Quran, sünnə, icma və qiyas müsəlman hüququnun 

əsasını təşkil etmişdir. 

Qarabağda, bütün ölkədə olduğu kimi ictimai mühitin dəyişməsi mənəvi mədəniyyətdə də öz əksini 

tapmışdır. Siyasi sahədə mövcud olan vəziyyətin qeyri sabitliyinə və kəskinliyinə baxmayaraq, həmin dövrdə 

iqtisadiyyat inkişaf etmiş, elm, ədəbiyyat və incəsənət əsl tərəqqi dövrü keçirmişdir. Həmin dövrdə müsəlman 

ölkələrində dini elmlərə üstünlük verilmiş, həmçinin, fəlsəfə, məntiq, riyaziyyat, astronomiya, musiqi və s. 

elmlərin inkişafına diqqət yetirilmişdir. Elm öyrənmək istəyənlər Şərqin mədəniyyət mərkəzlərində fəaliyyət 

göstərən görkəmli mütəfəkkirlərdən təhsil almışlar. Orta əsr mənbələrində onların adları, təhsili, yaradıcılığı, 

nüfuzlu müəllimləri və şagirdləri haqqında məlumat verilir. 

Həmin dövrdə "Bərdəi", "Qarabaği" təxəllüsü ilə tanınmış onlarca mütəfəkkir yetişmiş, onların adı, 

şəxsiyyəti və yaradıcılığı haqqında məlumatlar tarixə çevrilmişdir. İslam dininin əhatə etdiyi şəhərlərdən ərəb 

dilini bilən, elmə, mədəniyyətə və incəsənətə marağı olan şəxslər Şərqin mədəniyyət mərkəzlərinə gedir, təhsil 

və biliklərini artırır, bəziləri geri - öz vətənlərinə qayıdır, bir çoxu isə ya təhsil aldığı şəhərdə qalır, ya da başqa 

müsəlman ölkələrinə gedib fəaliyyət göstərirdilər. Mənbələrdə Yaxın Şərqin və Orta Asiyanın iri mədəniyyət 

mərkəzlərində - Bağdadda, Qahirədə, Dəməşqdə, Şirazda, Heratda, Nişapurda, Şaşda (Daşkənddə) fəaliyyət 

göstərmiş bir çox qarabağlının adı çəkilir. 

Mənbələrin verdiyi məlumata görə, 

tanınmış bir çox bərdəli alim hüquqa, fəlsəfəyə, dilçiliyə və digər elmlərə dair qiymətli əsərlər 

yaratmışlar. Tarixi faktdır ki, islamın yayıldığı Yaxın və Orta Şərq ölkələrində alimlərin yetişməsində 

Azərbaycan - qarabağlı mütəfəkkirlərin də xüsusi xidməti olmuşdur. 

XI-XII əsrlərdə memarlığın əsas istiqamətlərini əks etdirən Şirvan - Abşeron, Naxçıvan - Marağa 

məktəblərinin geniş yayıldığı dövrdə Arran (Qarabağ) memarlıq məktəbi də orta əsr Azərbaycan memarlığının 

sonrakı inkişafını müəyyənləşdirmişdir. 

Ümumiyyətlə, Qarabağ ərazisində sayı 2000-dən artıq müxtəlif növ mədəniyyət abidəsi qeydə alınmışdır 

ki, bunların da əksəriyyətini epiqrafik abidələr təşkil edir. Azərbaycanın Şuşa, Ağdam, Bərdə, Fizuli, Zəngilan, 

Cəbrayıl, Laçın, Kəlbəcər rayonları ərazisindən vaxtilə xeyli miqdarda tikinti, qəbir və s. epiqrafik abidələri 

qeydə alınmış və tədqiq edilmişdir. İndi onlar işğal altında olduğu üçün ermənilər tərəfindən dağıdılmışdır. 

Füzuli bölgəsində Babi türbəsi, Qoç Əhmədli Cümə məscidi, Hacı Ələsgər məscidi, Aşağı Veysəlli 

kəndindəki Mir Əli və Əhmədallar kəndindəki türbələr, Şeyx İbrahim türbəsi, Əhməd Sultan türbəsi, Cəlal 

türbəsi, Horadiz kəndindəki Cümə məscidi, Dağlıq Qarabağ ərazisində Əsgəran qalası, Cəbrayılda Qız qalası, 

Şıxlar kəndindəki türbələr, Ağdam bölgəsində Xaçın - Dərbənd kəndi yaxınlığında 12 künclü türbə, Ağdam 

Cümə məscidi, türbələr, Ağdamın Abdal - Gülablı kəndində hamam binası, Ağdamın Şahbulaq məscidi, Bərdə 

şəhərindəki Tərtər çayı üzərində 12 tağlı körpü, "Bərdə", "Axsadan baba" türbələri, Kərbəlayı Səfxan Qarabaği 

tərəfindən Bərdə şəhərində tikilmiş qoşa minarəli "İmamzadə" məscid kompleksi, "Bəhmən Mirzə" türbəsi, 

Şuşa şəhərində səkkiz bucaqlı türbə, Pənah xan qalası, Natəvanın evi, Mamayı məscidi, Məşədi Şükür Mirsiyab 

oğlunun məscidli karvansarası, Culfalar məscidi, Hacı Yusifli məscidi, Saatlı məscidi, Yuxarı Gövhərağa 

məscidi, Aşağı Gövhərağa məscidi, Xan evi, gimnaziya binası, Laçın ərazisində Qarasaqqal türbəsi, Soltan baba 

türbəsi, Şeyx Əhməd türbəsi, Sarı aşığın türbəsi, Cicimli kəndindəki türbələr, Quşçu kəndində "Uşaq qalası", 

"Böyük bulaq" abidəsi, Həmzə soltan sarayı, Qubadlıdakı türbələr və qədim körpülər, Kəlbəcərdəki qədim tarixi 

abidələr də tariximiz üçün qiymətli maddi mədəniyyət nümunələridir. 

XVIII əsrin II yarısında Qarabağda Bayat, Şahbulaq (Təməküt), Pənahabad (Şuşa) qalaları salınmış və 

həmin qalalarda bazar, karvansaray, məscid, hamam və s. inşa edilmişdir. Ağdamda imarətlər, Pənah xana və 

nəslinə aid türbələr tikilmişdir. 

Qarabağ xanlığı dövründə bir çox qalalar tikilmiş, şəhər və qəsəbə tipli yaşayış məntəqələri yaranmışdır. 

Qarabağ xanlığının mərkəzi Şuşada yaşayış evlərinin, ictimai tikililərin interyerində divar naxışlarının gözəl və 

tipik nümunələri yaradılmışdı. Bu abidələrin çoxu Azərbaycanda memorial tikililərin əsas növünü təşkil edirdi. 

Hal-hazırda işğal altında olduğuna görə həmin abidələrin taleyi məlum deyil. 

Orta əsrdə Qarabağda maddi mədəniyyəti əks etdirən dekarativ incəsənət növləri inkişaf etmişdir. Rəng 

çalarları və naxışlarının orijinallığı ilə seçilən, bədii və texnoloji xüsusiyyətlərinə görə üstün olan Qarabağ xalça 

növünün bu gün də dünya şöhrətli olması həmin mədəniyyət ənənəsinin öz təsirini saxlaması ilə şərtlənir. 
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Qarabağda palaz, kilim və xalı toxuculuğu xüsusi yer tutmuşdur. Bunların arasında aparıcı yer tutan 

xalçaçılıq məhsulları - xovlu (xalça, xalı, gəbə) və xovsuz (palaz, kilim, cecim, sumağı, zili) xalçalar geniş 

yayılmışdır. Q rabağın xovlu xalçaları naxışlarının incəliyi və rənglərin zənginliyi ilə fərqlənirdi. Qarabağda 

toxunmuş sujetli kompozisiyalı xovsuz xalçalar Azərbaycan xalçalarının ən gözəl nümunələrindəndir. 

Qarabağ xalçaları öz şöhrətini günümüzədək saxlamışdır. Qarabağ xalçaları qrupuna aid olan xalçalar 

adları və naxışları ilə seçilir. Qarabağ xalçaları Bərdə, Ağcabədi xalçaları olub birinci qrupa, Şuşa xalçaları adı 

altında ikinci qrupa, Cəbrayıl qrupu adı altında 3-cü qrupa ayrılır. 

Məlum məsələdir ki, XIX əsrə qədər Dağlıq Qarabağda ermənilər kütləvi şəkildə olmamışdır. Bunu 

Dağlıq Qarabağda Ağdərənin (Mardakert) Marağa kəndində Qarabağa (İranın Marağa şəhərindən) ilk 200 

ailənin (erməni ailəsinin) köçürülməsi şərəfinə 1978-ci ildə ermənilərin özlərinin qoyduqları abidə əyani şəkildə 

sübut edir. 

XVIII əsrdə Qarabağın mərkəzi şəhəri Şuşada Qarabağ xanlığının baş vəziri şair Molla Pənah Vaqif və öz 

şeirləri ilə Qarabağın mənəvi həyatını əks etdirən şeirlər müəllifi şair Molla Vəli Vidadi yaşayıb yaratmışlar.  

"Şükürnameyi-Şahənşah" və "Təzkire-yi-Məhəmmədşah" əsərlərinin müəllifi Bəhmən Mirzə Qacar 

ömrünün son dövrlərində Qarabağda (Bərdə və Şuşada) yaşayıb yaratmış, öz vəsiyyəti ilə sağlığında Bərdədə öz 

zövqü ilə tikdirdiyi türbədə dəfn edilmişdir. 

Qarabağlı Mir Möhsün Nəvvab öz dövrünün qabaqcıl bədii yaradıcılığın müxtəlif sahələrində fəaliyyət 

göstərən ziyalılarından idi. O, həm şair və ədəbiyyatçı, rəssam və xəttat, həm də dövrünün görkəmli maarifçisi, 

alimi və sənətkarı olmuşdur. O, "Məclisi Fəramuşan" şairlər məclisinin təşkilatçısı və rəhbəri olmuş, Qarabağ 

şairlərinə həsr etdiyi "Təskireyi Nəvvab", klassik Şərq musiqisi haqqında "Vüzuhul-ərqam", astronomiya elminə 

aid "Kifayət-ül-Ətfal" və s. elmi və ədəbi-bədii əsərlər yazmışdır. 

Qarabağ Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli ədibləri olan Qasım bəy Zakir, Xurşudbanu Natəvan, 

Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev, Nəcəf bəy Vəzirov, Yusif Vəzir Çəmənzəminli, Süleyman Sani Axundov kimi 

görkəmli mütəfəkkirlərin vətənidir. 

Qarabağda aşıq-şairlər - Xəstə Qasım, Valeh, Haqverdi, Məmmədağa, Şamil, Qəmbər, Nəcəfqulu, 

Abbasqulu, həmçinin hikmətli söz ustası, hazırcavablığı ilə tanınmış Abdal Qasım kimi yaradıcı şəxslər 

olmuşdur. Məşhur müğənnilər- Hacı Hüsü, Kərbəlayı Hüsü, Abdulbagi Hilalov, Ələsgər Fərzəliyev, Cabbar 

Qaryağdıoğlu, Keçəçi oğlu Məhəmməd, peşəkar musiqiçilər - Sadıqcan, Malıbəyli Həmid, Ata Bağdaguloğlu, 

Qurban Pirimovun Qarabağın musiqi mədəniyyəti tarixində xüsusi yeri vardır. Qarabağda XIX-XX əsrlərdə 

muğam və mahnıların Zabul Qasım, Segah İslam, Bülbül, Seyid Şuşinski, Xan Şuşinski, Zülfü Adıgözəlov, 

Rəşid Behbudov və Arif Babayev kimi məşhur ifaçıları olmuşdur. 

Qarabağ dünya mədəniyyəti tarixinə ensiklopedik biliyə, yüksək istedada malik olan və müsəlman 

aləmində operanın banisi Üzeyir bəy Hacıbəyli kimi dahi, Zülfüqar bəy Hacıbəyli, Zakir Bağırov, Fikrət 

Əmirov, Soltan Hacıbəyli, Niyazi, Süleyman Ələsgərov, Əfrasiyab Bədəlbəyli kimi böyük bəstəkarlar bəxş 

etmişdir. 

Qarabağ təkcə Azərbaycan musiqi aləmində deyil, bütövlükdə Şərq dünyasının çox yerində tanınmış, 

həmçinin Qərb dünyası musiqi meydanlarına ayaq açmış, öz milli xüsusiyyətlərinə görə səs salmış "Qarabağ 

şikəstəsi", "Rast", "Segah", "Cahargah" kimi muğamların, "Sarı gəlin", "Apardı sellər Saranı" kimi qədim 

mahnıların ana vətənidir. 

Təsadüfi deyil ki, müstəqilliyimizin möhkəmləndirilməsi tədbirlərini davam etdirən Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev Azərbaycan muğam sənətinin inkişafına xüsusi diqqət yetirərək 

paytaxt Bakı şəhərində nəhəng Muğam evi ucaltdı. Belə bir muğam evinin yaradılması məsələsində 

Prezidentimizlə yanaşı xüsusi rolu olan YUNESKO-nun, İSESKO-nun xoşməramlı səfiri, millət vəkili, Heydər 

Əliyev Fondunun prezidenti, Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyevanın iştirakı ilə açılması ayrıca 

vurğulanmalıdır. Bu möhtəşəm saray Azərbaycan xalqının, bütün muğamsevərlərin ixtiyarına verildi. Muğam 

mərkəzi muğam sənətimizi davam etdirən mötəbər xanəndələrin - xalq artistləri Arif Babayevin, Əlibaba 

Məmmədovun, Qədir Rüstəmovun, Canəli Əkbərovun, Sabir Mirzəyevin, Mənsum İbrahimovun və digər 

muğam ustalarının fəaliyyət meydanına çevrildi. 

2009-cu ildə dünya musiqisinin şah əsəri olan muğamın beynəlxalq festivalının Azərbaycanın paytaxtı 

Bakı şəhərində keçirilməsi də, muğam ifasına görə "Qran Pri" mükafatının əslən qarabağlı olan Təyyar 

Bayramova nəsib olması da təsadüfi deyildir. 

Bu gün Azərbaycanın muğam beşiyi Qarabağ bölgəsinin bir sıra şəhərlərində tikilmiş muğam-musiqi 

evlərinin inşası Qarabağın indi işğal altında olan ərazilərində - vaxtilə bütün dünyada Cənubi Qafqazın 

Konservatoriyası kimi tanınmış Şuşada da davam etdiriləcəyinə heç bir şübhəmiz yoxdur. 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Ermənistan-Azərbaycan 

münaqişəsi 

 

 210 

Beləliklə, tədqiqatlar Qarabağın maddi və mənəvi mədəniyyətinin Azərbaycan xalqına məxsus maddi və 

mənəvi mədəniyyət olduğunu aydın şəkildə göstərir və bu barədə əks fikirlərin əsassız olduğunu sübut etməyə 

əsas verir. 

Təəssüf ki, iki yüz ildən artıqdır Azərbaycanın türk-müsəlman xalqı erməni şovinist-millətçi ünsürlərinin 

Azərbaycana Dağlıq Qarabağla bağlı ərazi iddiaları, soyqırım və etnik təmizləmə siyasəti ilə üz-üzədir. Bu 

müddət ərzində yerli xalq - azərbaycanlılar amansız hücumlara məruz qalmış, öz doğma ocaqlarından 

qovulmuş, qaçqın və köçkünə çevrilmişlər. 

XIX əsrin əvvəllərində Rusiyanın Qafqazı ələ keçirmək üçün Osmanlı dövləti və İranla apardığı 

müharibələr Azərbaycan torpaqlarının iki hissəyə bölünməsi ilə nəticələndi, 1828-30-cu illərdə İrandan (40 min 

nəfər), Osmanlı Türkiyəsindən (84 min nəfər) ermənilər Azərbaycan ərazisinə köçürüldü. Rus ordusunun 

köməyi ilə Qarabağın müsəlman-türk kəndlərinin boşaldılması, erməni ailələrinin yerləşdirilməsi sonrakı 

faciələrin əsasını qoydu. Qafqaza köçürülmüş ermənilərin hesabına demoqrafiq vəziyyət dəyişdirildi, 

ermənilərin yerli türk-müsəlman əhalisindən sayca üstünlüyü süni surətdə təmin edildi. Türk-müsəlman yurdu 

Qərbi Azərbaycan ərazisində ermənilər üçün İrəvan şəhəri də verilməklə Ermənistan, sonra isə Qarabağ 

bölgəsində DQMV kimi dövlət qurumları yaradıldı. 

Sovetlər dövründə hakimiyyət orqanlarında yer tutmuş ermənilər müxtəlif mətbuat orqanlarında 

antiazərbaycan yazıları dərc edir, məzlum ermənilərin qonşusu azərbaycanlılar tərəfindən sıxışdırılmaları barədə 

uydurma fikirlər yaradırdılar. Yeri gəldi-gəlmədi, Qarabağ və Naxçıvan torpaqlarını "doğma əraziləri" kimi 

gündəmdə saxlamağa çalışırdılar. Azərbaycanlıların milliyyətcə türk olduğunu unutdurmağa xüsusi maraq 

göstərən rus şovinistləri öz xəyallarında və əməllərində türkü qətiyyən yaddan çıxarmırdılar. Naxçıvan və 

Qarabağ bölgələrində xalqımızın daş yaddaşı olan abidələrimizin, xüsusilə türkçülük rəmzi olan qoç 

heykəllərinin müxtəlif üsullarla məhv edilməsinə nail olur, alban xristianlara məxsus abidələri isə bərpa adı ilə 

dəyişdirir, saxtalaşdırırdılar. Qədim Qərbi Azərbaycan (indiki Ermənistan) ərazilərinin müxtəlif yerlərində heç 

bir cəzadan belə çəkinmədən əsrlərin tarixi yaddaş rəmzi olan daş abidələri yer üzündən silirdilər. Əslində, heç 

onları cəzalandıran da yox idi. Əgər belə olmasaydı, istisu (Cermux) şəhəri yaxınlığındakı qayalıqlardakı qaya-

üstü yazıları müxtəlif bəhanələrlə silməz, qədim qəbiristanlıqları dağıtmaz, qədim türk toponimlərini 

dəyişməzdilər. Şəxsən tanıdığımız və oranın yerli sakinlərinin bildiyi kimi, İstisudan (Cermuxdan) Əzizbəyov 

rayonuna gedən yolda çay üzərində körpü salarkən qazıntı zamanı, eləcə də qədimdən azərbaycanlılara məxsus 

Tarp, Terp kəndləri ərazisində, "Gümüş mədəni" adlandırılan yerdə aşkar olunan maddi mədəniyyət 

nümunələrinin, qoç daşların və s. məhv edilməsinə görə kimsə cəzalandırılar, yaxud bu barədə bir tədbir 

görərdilər. 

Yeri gəlmişkən, həmin dövrdə ermənilərin müxtəlif yerlərdə - o zamankı Ermənistan SSR, Azərbaycan 

SSR və Gürcüstan SSR-in bir sıra ərazilərində tarix və memarlıq abidələri gizli şəkildə ermənilər tərəfindən 

Ermənistana daşınanda, həmçinin müxtəlif bəhanələrlə dağıdılanda, saxtalaşdırılanda Naxçıvan MR-da 

ermənilərin bu mənfur niyyətlərinin qarşısı ciddi şəkildə alınırdı. Daimi yurd-yuvası olmayan bu ermənilərin 

məqsədlərini bilən səlahiyyətli şəxslərin uzaqgörənliyi bu əməllərin qarşısına sipər çəkirdi. Naxçıvan MR-ın 

mədəniyyət nazirliyi belə tədbirlərin görülməsində gözaçıqlığı ilə fərqlənirdi. Azərbaycanın müxtəlif yerlərində 

arxeoloji abidələrin, qayaüstü rəsmlərin, qədim tikili qalıqlarının və daş heykəllərin (bütlər) yanında şəkil 

çəkdirən saqqallı erməni fotoqrafları həmin şəkilləri gizli şəkildə ermənidilli qəzet və jurnallarda nəşr etdirib 

xarici ölkələrə ötürəndə az-az adam tapılardı ki, bunları vaxtında duyub qarşısını alsın. Sözsüz ki, ermənilərin 

müxtəlif səviyyələrdə apardığı separatçı hərəkətləri barədə dövlət işçiləri səviyyəsində də məlumatlandırmalar 

aparılır, onların ayıq-sayıq olmasına diqqət artırılırdı. Çox ədalətli olar ki, həmin dövrlərdə Naxçıvan MR-in 

mədəniyyət naziri, millət vəkili Fəttah Heydərovun bu sahədəki xidmətləri xüsusi vurğulansın. Respublikanın 

digər ərazilərində mədəniyyət abidələri dağıdıldığı, nadir eksponatların ermənilərin qarət hədəfinə çevrildiyi 

zaman erməni xislətinə yaxından bələd olan Fəttah müəllim bir daşın belə tərpədilməsinə imkan vermədiyi 

çoxlarına yaxşı məlumdur. Əsl vətənpərvərlik insanın qanında, işində, əməlində olur. Mən, Naxçıvanda 

olduğum müxtəlif vaxlarda bu dediklərimin bilavasitə şahidi olmuşam. Bu məsələyə dair diqqətəlayiq faktlarla 

bizə məlum olan hadisələr yaddaşlarımızdadır. 

Əvvəllər heç vaxt olmadıqları bir ərazidə - türk-müsəlman torpaqlarında yeni dövlətin yaranmasından 

şirniklənən ermənilər XX əsrin sonlarında Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olan Naxçıvan MSSR və DQMV-nin 

Ermənistana birləşdirilməsi kimi bədnam iddialar irəli sürdülər. Erməni ideoloqları süni şəkildə "Dağlıq 

Qarabağ problemi" yaratdılar. SSRİ-nin ermənipərəst dövlət başçısı Qorbaçovun hakimiyyəti dövründə 

Ermənistan SSR və DQMV-də erməni əhalisi arasında imza toplayaraq Dağlıq Qarabağın Ermənistana 

birləşdirilməsi üçün hazırlıq işləri görülməsi, nümayiş və mitinqlərə başlanması, erməni ekstremistlərinin 

Qarabağda (Əsgəranda) qətllər törətməsi, Sumqayıt hadisəsini təşkil etmələri, azərbaycanlı əhaliyə qarşı 
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zorakılıq, vəhşilik, qətllər, qarətlər törədilməsi, DQMV-nin Ermənistana birləşdirilməsi haqqında qərarın qəbul 

edilməsi, 1990-cı ilin yanvar ayında Bakı şəhərində törədilən 20 Yanvar faciəsi, Naxçıvan MSSR-n Ermənistan 

tərəfindən blokadaya alınması, kənd və qəsəbələrə hücum, dinc əhaliyə vəhşicəsinə divan tutulması, yüzlərlə 

günahsız insanın məhv edilməsi, evlərin dağıdılması, yandırılması Azərbaycanla Ermənistan arasında 

münaqişəni həddindən artıq gərginləşdirdi. 

Moskvada qurulmuş ssenari üzrə davam edən dövlət separatizminin qarşısını almaq mümkün olmadı. 

Ermənistan tərəfindən 1991-ci ildən başlanan açıq hərbi müdaxilə müharibəyə çevrildi. 

1992-ci il fevralın 26-da Ermənistan qoşunları Rusiya Federasiyasının silahlı qüvvələrinin 366-cı alayının 

köməyi ilə Azərbaycanın Xocalı şəhərini yerlə yeksan etdi. Ermənilərin güllə yağışında yüzlərlə insan məhv 

oldu. Həmin dəhşətli gecə ermənilər hə uşaqlara, nə qocalara, nə də qadınlara aman verdi. 

Rəsmi məlumata görə 613 nəfərdən artıq (qeyri rəsmi məlumatlara görə 800 nəfər) Xocalı sakini məhv 

edilmiş, 1275-dən artıq dinc sakin girov götürülmüşdür. Faciə zamanı 1000 nəfər dinc sakin müxtəlif dərəcəli 

yara aldı, 106 qadın, 83 azyaşlı uşaq, 70 qoca öldürüldü. 76 insan, həddi-buluğa çatmamış gənc oğlan və qız əlil 

oldu. 

Bu hərbi-siyasi cinayət zamanı 8 ailə tamamilə məhv edildi, 25 uşaq hər iki valideynini, 130 uşaq isə 

valideynlərindən birini itirdi, 56 nəfər xüsusi amansızlıq və qəddarlıqla diri-diri yandırıldı. 

Ulu öndərimiz Heydər Əliyev Xocalı faciəsinin mahiyyətinə vaxtında siyasi qiymət verdi: "Xocalı faciəsi 

iki yüz ilə yaxın bir müddətdə erməni şovinist-millətçiləri tərəfindən azərbaycanlılara qarşı müntəzəm olaraq 

həyata keçirilən etnik təmizləmə və soyqırımı siyasətinin davamı və ən qanlı səhifəsidir". 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab ilham Əliyev ATƏT-in VII sammitində (1 dekabr 2010 il) 

demişdir: "... Ermənistan şəhər və kəndlərimizi, evlərimizi və müqəddəs yerlərimizi, ulu babalarımızın 

məzarlarını və məscidlərimizi dağıtmışdır. Onlar hərbi cinayətlər və Xocalıda soyqırımı törətmişlər və orada 

yüzlərlə mülki şəxs yalnız azərbaycanlı olduğuna görə Ermənistanın silahlı qüvvələri tərəfindən məhv 

edilmişdir". 

Erməni silahlı birləşmələri Dağlıq Qarabağ ərazisini tam nəzarət altına aldıqdan sonra təcavüzü 

genişləndirərək, onun hüdudlarından kənarda Azərbaycan Respublikasının Laçın, Kəlbəcər, Ağdam, Fizuli, 

Cəbrayıl, Qubadlı, Zəngilan rayonlarını və Qazax rayonunun bir hissəsini işğal etdilər. Hərbi əməliyyatlar 

zamanı dinc əhali kütləvi surətdə qırıldı, işğal olunmuş ərazilərdə dağıntılar törədildi. 

Ermənistanın pozuculuq fəaliyyəti Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində maddi mədəniyyət abidələrinin 

taleyini də təhlükə altında qoydu. Müharibə ərəfəsində abidələrin qeydinə qalmağa imkan belə olmadı. Muzey 

eksponatlarının və kitabxanaların köçürülməsinə imkan verilmədi. Davam edən vandalizm Azərbaycanın 

əsrlərlə qoruyub saxladığı tarixi abidələrin çoxunu məhv etdi. Ulu əcdadlarımızın tarixi yaddaş rəmzi olan 

məşhur Xocalı qəbiristanlığını texnika vasitəsilə darmadağın etdilər. Mənfurlar Xocalıda və Şuşada bu 

vandalizmi ifrat dərəcəyə çatdırdılar. Məşhur Xocalı-Gədəbəy mədəniyyətinin qədim beşiyi, türk dünyasının 

tarixində mühüm yeri olan Xocalı kurqanlarını yer üzündən sildilər. Şuşada Azərbaycan mütəfəkkirlərinin 

heykəllərini avtomat güllələri ilə deşik-deşik etdilər. Şuşa muzeylərini dağıtdılar. 

Bəşəriyyətin ulu əcdadlarının beşiklərindən biri olan Azıx mağarası ermənilərin hərbi sursat anbarına 

çevrildi. Müsəlmanlıq abidələri dağıdılıb yer üzündən silindi, alban xristian abidələri isə tamamilə 

saxtalaşdırıldı. Xalqımızın tarixi yadigarı olan Yelisey məbədi, Həsənriz məbədi və digər abidələrdə alban 

yazıları silindi. Həmin abidələrin albanlara məxsus olan əşyaları dağıdıldı. Yelisey məbədində saxlanmış Alban 

hökmdarı III Vaçaqanın qəbri tamamilə məhv edildi. 

İşğal zamanı erməni hərbi birləşmələrinin bilavasitə rəhbərliyi ilə Qarabağ bölgəsindən külli miqdarda 

muzey eksponatları Ermənistana aparılmış, oradan isə ermənininki kimi dünya muzeylərinə, sərgilərinə 

göndərilmiş, xarici bazarlarda satmışlar. 

Vaxtilə erməni ideoloqları Qarabağ ərazisində gizli həyata keçirdikləri saxtakarlığı indi aşkar şəkildə icra 

edir, bölgədəki tarixi abidələrin şəkillərinin kitab və jurnallarda erməni abidələri adı altında dünya ölkələrində 

təbliğatını aparırlar. 

Ermənilər və ermənipərəst qüvvələr, eləcə də mövcud həqiqətlər qarşısında tab gətirə bilməyəcəyini dərk 

edən Ermənistan hakimiyyəti Azərbaycanın beynəlxalq imicinə xələl gətirmək üçün hər cür böhtana əl atırlar. 

Hətta Cənubi Qafqazda yerli xalq olduqlarını sübut etmək üçün Azərbaycan Respublikasının Naxçıvan, 

Qarabağ, Gəncə və digər bölgələrinə dair saxta və uydurma tarixi, arxeoloji "materiallar" toplamağa xüsusi 

cəhdlər göstərir, erməni mənşəli xarici jurnalistlər və erməni lobbisi vasitəsi ilə beynəlxalq aləmə yayırlar. 

Hər şeydən əli üzülən, Naxçıvanı erməni torpağı kimi qələmə vermək üçün ac-susuzluqdan, öz daşnaq 

doğmalarının "qayğısından" qaçaraq Naxçıvana sığınmış ermənilərin qəbirlərini bu gün qədim abidə kimi 
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qələmə verərək vətən həsrətindən, azərbaycanlıların onlara qarşı haqsızlığından dünyaya car çəkən ermənilərə 

nə demək olar?... 

Qeyri-konstruktiv mövqe tutmaqla sülh danışıqlarını dəfələrlə pozan, işğal etdiyi Azərbaycan ərazilərini 

azad etmək istəməyən Ermənistan hakimiyyəti müxtəlif bəhanələrə əl atır. Heç kəsə sirr deyil ki, məkrli 

ermənilər Qarabağı xəyanət yolu ilə işğal ediblər, Naxçıvanı da ona görə gündəmə gətirirlər ki, bu 

xəyanətkarlıqlarına "tarixi ədaləti bərpa etmək" donu geyindirsinlər. Lakin unudulmamalıdır ki, torpaqdan pay 

olmaz. Hər bir qarış torpağımız, hər bir mədəniyyət abidəmiz bizə əzizdir. Biz torpaqlarımızı işğaldan mütləq 

azad edəcək, abidələrimizi böhtan və saxtalaşdırmalardan qurtaracağıq. 

 

Q.HACIYEV,  

AMEA A. Bakıxanov adına Tarix 

 Institutunun Qarabağ tarixi şöbəsinin müdiri,  

tarix elmləri doktoru. 
 

“Respublika”.-2011.-10 aprel.-N 72.-S.6-7.,17 aprel.-N 78.-S.8. 
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Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzkarlıq 

siyasətinin mərhələləri 
 

ELÇİN ƏHMƏDOV 

Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

 

Son iki əsrdə xalqımıza qarşı erməni millətçiləri tərəfindən məqsədyönlü şəkildə həyata keçirilən etnik 

təmizləmə, soyqırımı və təcavüzkarlıq siyasəti Azərbaycan tarixinin faciələrlə, o cümlədən qanlı hadisələrlə 

dolu çox ağrılı mərhələlərini təşkil edir. Bu millətçi-şovinist siyasətin əsas məqsədi azərbaycanlıları tarixi 

torpaqlarından qovmaqla bu əzəli Azərbaycan ərazilərində ermənilərin uydurduqları "Böyük Ermənistan" 

dövləti yaratmaq olmuşdur. 

Tarixi faktlar göstərir ki, strateji baxımdan mühüm əhəmiyyətə malik olan Azərbaycanın Qarabağ 

bölgəsinin dağlıq hissəsinə İrandan və Türkiyədən çoxlu sayda erməni əhalisinin köçürülməsinə XIX əsrin 

əvvəllərində başlanmışdır. Bu dövrdə regionun zəngin təbii sərvətləri üzərində nəzarəti ələ keçirmək istəyən çar 

Rusiyası XVIII əsrin sonu-XIX əsrin əvvəllərində Türkiyə və İrana qarşı müharibə apararkən "erməni 

amili"ndən siyasi alət kimi istifadə etmişdir. 

XIX əsrin əvvəllərində Qafqaz qoşunlarının baş komandanı P. D. Sisianov Gəncəni tutduqdan sonra, 

1805-ci il 22 may 19№-1İ raportunda yazırdı ki, Qarabağ özünün coğrafi mövqeyinə görə Azərbaycanın, eləcə 

də İranın qapısı hesab edilir, buna görə də onu itaətdə saxlamalı və burada mövqeyimizi möhkəmlətməyə daha 

çox cəhd göstərilməlidir (l,s.l6). 
Belə bir məqsəd tezliklə həyata keçirildi. 1805-ci il mayın 14-də Qarabağ xanı İbrahim xanla general 

Sisianov arasında müqavilə imzalandı. Qarabağ xanlığı Rusiyanın tərkibinə daxil olan kimi R.D. Sisianov 
dərhal Qarabağda çarizmin mövqeyini möhkəmlətmək üçün Cənubi Qafqazın digər əyalətlərindən erməniləri 
bura köçürməyə başladı (2,s.271-272). 

Qarabağ əhalisinin sayı və etnik tərkibi haqqında ətraflı məlumat verən mühüm sənəd çar məmurları 
Yermolov və Mogilyovski tərəfindən tərtib edilən "Qarabağ əyalətinin təsviri"nə görə, 1823-cü ildə Qarabağ 
əyalətində 20 min 95 ailə, o cümlədən 15 min 729 azərbaycanlı və 4 min 366 erməni ailəsi olmuşdur. Yəni, 
hələ 1823-cü ilə qədər Qarabağa köçürülən ermənilərin hesabına əyalətdə onların sayı artıb 4 min 366-ya 
çatmışdır (l,s. 17). 

Qarabağın dağlıq hissəsində erməni əhalisinin xeyli dərəcədə çoxaldılması XIX əsrin 20-ci illərində, 
xüsusilə Cənubi Qafqazın Rusiya tərəfindən işğal edilməsindən sonra baş vermişdir. 1804-1813-cü, 1826-
1828-ci illər Rusiya-İran və 1828-1829-cu illər Rusiya-Türkiyə müharibələrinin gedişində, həm də sonralar 
ermənilərin İran, Türkiyə və Cənubi Azərbaycandan kütləvi surətdə Cənubi Qafqaza, o cümlədən Qarabağa 
köçürülməsi nəticəsində burada onların sayı ilbəil artmağa başladı. 

Çar Rusiyasının Qafqazı işğal etməsini N.N. Şavrov açıq söyləyir və bu məqsədlə həmin əraziyə ilk dəfə 
başqa millətlərin köçürülməsini yazırdı: "Biz müstəmləkəçilik fəaliyyətimizə Qafqaza rus əhalisinin deyil, 
xaricilərin köçürülməsindən başladıq. Vətəndə arzuedilməz ünsürlər sayılan bu kolonistlərdən Tiflis və 
Yelizavetpol (Gəncə) quberniyalarında koloniyalar yaratdıq. Onlara ən yaxşı torpaqlar ayrıldı və müxtəlif 
imtiyazlar verildi". 

Qarabağın dağlıq hissəsinə əvvəlcə rəsmən 124 min, daha sonra isə qeyri-rəsmi olaraq xeyli erməni 
köçürülmüşdür. Ümumiyyətlə, 1828-1830-cu illər ərzində Qarabağın dağlıq hissəsinə 200 min erməni 
köçürülmüşdür. Bu faktları N.N. Şavrov belə təsvir edir: "1828-1830-cu illər müharibəsi qurtardıqdan sonra biz 
40 mindən çox İran və 84 min Türkiyə ermənisi köçürüb, onları demək olar ki, ermənilər yaşamayan 
Yelizavetpol və İrəvan quberniyalarında, Tiflis, Borçalı, Axalsixi, Axalkalaki qəzalarının ən yaxşı dövlət 
torpaqlarında yerləşdirdik. Onların məskunlaşması üçün 200.000 desyatindən çox xəzinə torpağı ayrılmış və 
onlar üçün müsəlmanlardan 2 milyon manatlıqdan çox xüsusi sahibkar torpağı satın alınmışdı. Həmin ermənilər 
Yelizavetpol quberniyasının dağlıq hissəsi (Qarabağın dağlıq hissəsi nəzərdə tutulur – E. Ə. ) və Göyçə gölünün 
sahillərində məskunlaşdırıldılar. Bunu da nəzərə almaq lazımdır ki, rəsmi olaraq köçürülən 124 min ermənidən 
başqa, buraya qeyri-rəsmi köçənlərlə birlikdə onların sayı 200 min nəfərdən çoxdur" (3, s.63). 

Bu fakt onu göstərir ki, köçürülən ermənilər, əsasən ermənilər yaşamayan və ya az erməni yaşayan 
ərazilərdə yerləşdirildilər. Buradan belə məlum olur ki, XIX əsrin əvvəllərinə, xüsusilə Türkmənçay 
müqaviləsinə qədər Azərbaycanın Gəncə və İrəvan quberniyalarında ermənilərin sayı həddindən artıq az 
olmuşdur. 

Beləliklə, Türkmənçay müqaviləsindən sonrakı iki ildə çar Rusiyasının himayədarlığı nəticəsində 
ermənilər Azərbaycanın müxtəlif yerlərində, o cümlədən Qarabağın dağlıq hissəsində məskunlaşmağa nail 
oldular. Çarizmin ermənilərə olan bu diqqəti və himayədarlığı sonrakı illərdə də özünü göstərirdi. 
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XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində Cənubi Qafqaza ermənilərin köçürülməsi davam etdirildi. Təkcə 
1896-cı ildən 1908-ci ilə kimi keçən 13 ildə Zaqafqaziyaya 400 min erməni köçürülmüşdü. Bu barədə 
N.N. Şavrov yazır: "1896-cı ildə general-adyutant Şeremetyev Zaqafqaziyada yaşayan ermənilər haqqında 
məlumatında onların sayının 900 min nəfər olduğunu göstərmişdir. 1908-ci ildə isə onların sayı 1 milyon 300 
min nəfərə çatmışdır, yəni bu müddət ərzində ermənilər 400 min nəfərdən artıq çoxalmışlar. Hal-hazırda 
Zaqafqaziyada yaşayan 1 milyon 300 min ermənidən 1 milyon nəfəri diyarın köklü sakinləri deyillər. Onları 
buraya biz köçürmüşük" (3, s.63). 

Ümumiyyətlə, Qarabağın dağlıq hissəsinə ermənilərin köçürülməsi bölgədə demoqrafik vəziyyətə ciddi 
təsir göstərdi. 1897-ci ildə əhalinin siyahıya alınması zamanı Qarabağda yaşayan 54 min 841 ailədən 29 min 
350-sinin azərbaycanlı, 18 min 616-sının isə erməni ailəsi olduğu bildirilir. 1917-ci ildə isə Qarabağda 
ermənilərin sayı gəlmələrin hesabına artaraq ümumi əhalinin 46%-ni, azərbaycanlılar isə 51 %-ni təşkil 
etmişdir(l, s.19). 

1917-ci ilin "Kavkazski kalendar" məcmuəsinin yazdığına görə ,Qarabağda 199 min azərbaycanlı 
(58,3%) və 142 min erməni (41,7%) yaşayırdı. Göründüyü kimi, çar Rusiyasının himayəsi sayəsində süni 
surətdə ermənilərin mərhələ-mərhələ köçürülüb Qarabağda yerləşdirilməsinə baxmayaraq, azərbaycanlılar 
həmin torpaqların əzəli sakinləri olmaqla yanaşı, bütün dövrlərdə çoxluq təşkil etmişlər. 

"Kavkazski kalendar"ın salnamələrində verilən statistik məlumatlar sübut edir ki, Ermənistanın indiki 
ərazisində də əvvəllər azərbaycanlılar ermənilərdən xeyli çox olmuşdur. Məsələn, 1886-cı ildə Gəncə 
(Yelizavetpol) quberniyasının Zəngəzur qəzasındakı 326 kənddən 154-ü azərbaycanlı kəndi (45,7 %), 91-i kürd 
kəndi (27,8%) və yalnız 81-i erməni kəndi (24,8%) olmuşdur (4, s.46). 

1889-cu ildə Zəngəzur qəzasının azərbaycanlı əhalisi 1500 nəfər ermənilərdən çox olmuşdur. 1897-ci ildə 
isə Zəngəzurun əhalisi 142 min nəfər olmuşdur ki, onlardan 71,2 mini (50,1%) azərbaycanlı, 63,6 min nəfəri isə 
(44,8%) erməni olmuşdur (5, s.23). 

Ermənistan Mərkəzi Statistika İdarəsinin 1962-ci ildə nəşr olunmuş statistik məcmuəsində göstərilir ki, 
1831-ci ildə İrəvan şəhərinin 18 min 766 nəfər əhalisinin 15 min 992 nəfəri, 1866-cı ildə isə 27 min 246 
nəfərdən 23 min 627 nəfəri azərbaycanlı olmuşdur (yəni əhalinin 85,2%-i) (4, s.25). 

Z. Kirokodyanın 1932-ci ildə İrəvanda nəşr olunmuş "Sovet Ermənistanının əhalisi 1831-1931" 
kitabında da qeyd edilir ki, İrəvan quberniyasının İrəvan, Eçmiəzdin, Yeni Bəyazid, Aleksandropol 
qəzalarında, Yelizavetpol (Gəncə) quberniyasının Zəngəzur və Qazax-Dilican qəzalarında, Tiflis 
quberniyasının Lori-Pəmbək (Borçalı mahalı) qəzasında 2310 yaşayış məntəqəsindən 2000-i azərbaycanlılara 
məxsus olmuşdur. İrəvanda yaşayan 10 min nəfər əhalinin 7 min nəfəri azərbaycanlı olmaqla yanaşı, eləcə də 
xanlığı idarə edən 40 nəfərin hamısı azərbaycanlılar olmuşlar (5, s. 22). 

İrəvan quberniyasının 1920-ci ilədək Azərbaycanın tərkibində olan qəzalarında, xüsusilə İrəvan 
qəzasında azərbaycanlı əhalinin sayı xeyli çox olmuşdur. Məsələn, qəzada olan 99 min nəfərdən 62,6 mini 
azərbaycanlı (66%), 36,4 min nəfəri erməni (34%) olmuşdur. 

İrəvan quberniyasının Eçmiəzdin, Yeni Bəyazid, Sürməli qəzalarında isə azərbaycanlılar əhalinin üçdə 
birini təşkil etmişdir. 1916-cı il yanvarın birinə olan məlumata görə, bu ölkələrdə əhalinin etnik tərkibi yenə 
azərbaycanlıların xeyrinə çoxluq təşkil edirdi. İrəvan qəzasında 74,2 min nəfər və ya 48%, Zəngəzur qəzasında 
119,5 min və ya 53,3%, Yeni Bəyazid qəzasında 50,7 min nəfər, Sürməli qəzasında 45 min nəfər azərbaycanlı 
olmuşdur. Bu rəqəmlər əyani surətdə sübut edir ki, XIX və XX əsrlərin əvvəllərində indiki Ermənistanın 
ərazisində yerli əhali olan azərbaycanlılar əksəriyyət təşkil etmişlər(5, s.22). 

Erməni millətçiləri XIX əsrin sonunda-1885-ci ildə Marseldə "Armenakan", 1887-ci ildə Cenevrədə 
"Qınçaq", 1890-cı ildə isə Tiflisdə "Daşnaksütyun" partiyalarını yaratdılar. Bundan sonra, ermənilərin "Böyük 
Ermənistan" yaratmaq iddiaları yeni mərhələyə qədəm qoydu. 

XX əsrin əvvəllərində erməni millətçiləri "Daşnaksütyun" partiyasının proqramında qarşıya qoyduğu 
"Böyük Ermənistan" ideyasını reallaşdırmaq istiqamətində fəaliyyətini genişləndirərək öz tarixi torpaqlarında 
yaşayan azərbaycanlıları planlı surətdə doğma yurdlarından qovmaqla etnik təmizləmə və soyqırımı siyasətini 
həyata keçirməyə başladılar. 

Belə ki, 1905-1907-ci illərdə ermənilər Bakıda, Gəncədə, Qarabağda, İrəvanda, Naxçıvanda, Ordubadda, 
Şərur-Dərələyəzdə, Tiflisdə, Zəngəzurda, Qazaxda və başqa yerlərdə dinc azərbaycanlılara qarşı qırğınlar 
törətmiş, əhali amansızlıqla qətlə yetirilmiş, şəhər və kəndlər yandırılmış və dağıdılmışdır. Erməni silahlı 
dəstələri Şuşa, Zəngəzur və Cəbrayıl qəzalarında, İrəvan və Gəncə quberniyalarında azərbaycanlılar yaşayan 
200-dən artıq yaşayış məntəqələrini viran qoymuş, on minlərlə soydaşımız öz doğma yurdlarından qaçqın və 
məcburi köçkün düşmüşlər (6, s. 14). Ermənilər 200 mindən artıq azərbaycanlını (uşaq, qadın, qoca) fərq 
qoymadan qətlə yetirməklə, həmin ərazilərdə çar Rusiyasının onlara vəd etdiyi "Ermənistan dövləti"ni qurmaq 
üçün etnik təmizləmə aparmışlar. 

1917-ci ildə Rusiyada baş verən fevral və oktyabr hadisələrindən sonra "Daşnaksütyun" partiyası və 
Erməni Milli Konqresi daha geniş fəaliyyətə başladı. İlk addım kimi özlərini Qafqazda bolşevik hakimiyyətinin 
qanuni nümayəndələri hesab edən maskalanmış daşnaklar, əsasən Türkiyədən qaçıb gələn erməniləri 
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silahlandıraraq sovet hakimiyyəti qurmaq adı altında Bakıda hakimiyyəti ələ keçirdilər. Lenin tərəfindən 1917-
ci ilin dekabrında Qafqaza fövqəladə komissar təyin edilən daşnak S. Şaumyan azərbaycanlıların kütləvi 
qırğınının təşkilatçısı və rəhbərinə çevrildi (7, s.34). 

Erməni silahlı qüvvələri tərəfindən 1917-ci ilin əvvələrindən 1918-ci ilin mart ayına qədər olan dövrdə 
İrəvan quberniyasında 197 kənd, Zəngəzur qəzasında 109, Qarabağda 157 kənd dağıdılmış, digər bölgələrdə 60 
yaşayış məskəni məhv edilmiş, yandırılmış və viran qoyulmuşdur. 

1918-ci ilin əvvələrində yəni mart qırğını ərəfəsində bilavasitə Şaumyana tabe olan erməni silahlı 
qüvvələrinin sayı 20 minə yaxın idi. Bolşeviklərin, o cümlədən Leninin himayəsi altında Şaumyan Bakı 
Kommunasının rəhbəri oldu və onun başçılığı ilə 1918-ci ilin martında ermənilər tərəfindən dinc 
azərbaycanlılara qarşı əsl soyqırımı törədildi. 

Belə ki, həmin il martın 30-da erməni-bolşevik birləşmələri Bakı şəhərini gəmilərdən yaylım atəşinə 
tutdular. Bunun ardınca isə silahlı daşnaklar azərbaycanlıların evlərinə hücum edərək amansız qətllər törətdilər. 
Martın 31-də və aprelin ilk günlərində qırğınlar kütləvi xarakter aldı. Minlərlə dinc azərbaycanlı yalnız milli 
mənsubiyyətinə görə məhv edildi. Həmin günlərdə erməni-bolşevik birləşmələri Bakıda 12-15 min dinc 
azərbaycanlını qətlə yetirdilər. Bu qanlı hadisələr zamanı insanlar evlərində diri-diri yandırılmış, eləcə də xüsusi 
işgəncələrlə və amansızlıqla öldürülmüşlər. 

Ermənilərin basqını nəticəsində 1918-ci ilin ilk beş ayı ərzində Quba qəzasında 16 mindən çox insan 
xüsusi qəddarlıqla qətlə yetirilmiş, 162 kənd dağıdılmışdır ki, onlardan 35-i hal-hazırda mövcud deyil (4, s. 
47). 

Erməni-daşnak dəstələrinin Quba qəzasında azərbaycanlıların kütləvi şəkildə qətlə yetirilmələrini aşkar 
edən faktlar son vaxtlar bir daha sübuta yetirilmişdir. Belə ki, tapılmış saysız-hesabsız insan sümükləri bu 
qırğınlar zamanı erməni vandalizmini təsdiqləyən əyani faktlardır. Artıq bunların 1918-ci ildə erməni silahlı 
birləşmələrinin Qubaya basqın zamanı qəddarlıqla qətlə yetirilmiş və sonradan kütləvi şəkildə basdırılmış yeni 
sakinlərə məxsus olduğu müəyyən edilmişdir. 

Bundan əlavə, Azərbaycanın yüzlərlə yaşayış məntəqəsi, o cümlədən Qarabağda 150- dən çox kənd 
dağıdılmış və yandırılmış, eləcə də Şuşada azərbaycanlılara qarşı amansız qırğınlar törədilmişdir. 

Ümumilikdə erməni daşnakları tərəfindən 1918-ci ilin mart-aprel aylarında 700 mindən çox azərbaycanlı, 
o cümlədən Bakıda və ətraf kəndlərdə 30 minə yaxın azərbaycanlı xüsusi qəddarlıqla qətlə yetirilmişdir. Eyni 
zamanda Zəngəzur qəzasında 10 min, Şamaxı qəzasında (şəhərlə birlikdə) 16 min, İrəvan quberniyasında 132 
min azərbaycanlı amansızlıqla öldürülmüşdür (4, s.35). 

1918-1920-ci illərdə indiki Ermənistan ərazisində yaşamış yüz minlərlə azərbaycanlı doğma torpağından 
didərgin salınmış, işgəncələrə məruz qalmış, öldürülmüşlər. Bu rəqəmi Z. Kirokodyan özünün "Sovet 
Ermənistanının əhalisi 1831-1931" kitabında təsdiq edərək yazır ki, "1920-ci ildə sovet hökumətinə 
daşnaklardan cəmi 10 min nəfərdən bir qədər artıq türk (azərbaycanlı) əhali qalmışdır. 1922-ci ildə 60 min 
qaçqın geri qayıtdıqdan sonra azərbaycanlılar burada 72 min 596 nəfər, 1931-ci ildə isə 105 min 838 nəfər 
olmuşdur" (5,s.33). 

Bu dövrdə Quba qəzasında 122, Şamaxı qəzasında 72, Zəngəzur qəzasında 115, Qarabağda 157, İrəvan 
quberniyasında 211, Qars vilayətində 92 yaşayış məntəqəsi yandırılmış, dağıdılmış və talan edilmişdir (6, s.14). 
1919-cu ilin son iki ayında İrəvan quberniyasının Eçmiəzdin və Sürməli qəzalarında 96 kənd, İrəvan qəzasının 
isə bütün kəndləri məhv edilmişdir (7, s.44). 

Azərbaycanlılara qarşı törədilmiş kütləvi qırğınların Bakı, Quba, Şamaxı, Kürdəmir, Lənkəranla yanaşı, 
İrəvan quberniyası ərazisində, Zəngəzurda, Naxçıvanda, Şərurda, Ordubadda, Qarsda və başqa bölgələrdə 
amansız şəkildə davam etdirilməsi nəticəsində yüz minlərlə azərbaycanlı ən qəddar üsullarla qətlə yetirilmiş, bir 
milyondan çox əhali öz doğma torpaqlarından didərgin salınmışdır. Tarixi Azərbaycan torpaqlarında ermənilər 
tərəfindən bu vəhşiliklər törədilərkən məktəblər, məscidlər yandırılmış, maddi- mədəniyyət nümunələri məhv 
edilmişdir. 

1918-ci il mayın 28- də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti qurulduqdan sonra fövqəladə istintaq 
komissiyası yaradılmış və ermənilərin törətdikləri bu cinayətlər araşdırılmağa başlanmışdır. Hökumətin qərarı 
ilə hər il (1919 və 1920-ci il martın 31-də iki dəfə ümummilli matəm günü kimi qeyd edilmişdir) mart ayının 
31-inin matəm günü kimi qeyd edilməsi qərara alınmışdı. Lakin Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin süqutu bu 
işi başa çatdırmağa imkan vermədi (6, s.8). 

"Böyük Ermənistan" ideyası ilə yaşayan ermənilər öz məqsədlərinə çatmaq üçün xarici himayədarların 
köməyi ilə müxtəlif vaxtlarda azərbaycanlılara və türklərə qarşı dəhşətli terror və soyqırımı həyata keçirməklə 
etnik təmizləmə siyasəti aparmışlar. Belə ki, Azərbaycan xalqı son 200 il ərzində erməni millətçilərinin 
davamlı olaraq etnik təmizləmə, soyqırımı və təcavüzkarlıq siyasətinə məruz qalaraq, öz tarixi torpaqlarından 
didərgin salınmış, qaçqın və məcburi köçkünə çevrilmişlər. 

Çar Rusiyasının müstəmləkəçilik siyasətinin tərkib hissəsi olan köçürülmə prosesi bütün XIX əsr 
boyunca davam etdirilmiş və nəticədə regionda demoqrafik vəziyyətə təsir göstərmişdir. Ermənilərin bu 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Ermənistan-Azərbaycan 

münaqişəsi 

 

 216 

bölgədə süni surətdə çoxaldılması onların XX əsrin əvvəllərindən başlayaraq Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları 
və təcavüzkarlıq siyasətinin baş qaldırmasına səbəb olmuşdur. 

Cənubi Qafqazın sovetləşməsindən öz məqsədləri üçün istifadə edən ermənilər 1920-ci ildə Zəngəzuru və 

Azərbaycanın bir sıra torpaqlarını Ermənistan SSR-nin ərazisi elan etdilər. Sonrakı dövrlərdə isə bu ərazilərdə 

tarixən yaşamış azərbaycanlıların deportasiya edilməsi siyasətini daha da genişləndirdilər. 

Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinin dağlıq hissəsinə XIX əsrdə köçürülən ermənilərə 1923-cü il iyulun 7-

də muxtar vilayət statusu verildi ki, bu da Sovet Rusiyasının himayəsi və iştirakı ilə həyata keçirildi (8, s.77). 

Bu hadisə təkcə Azərbaycanın inzibati-ərazi bölgüsünün pozulması deyil, həm də ermənilərin ölkəmizə qarşı 

gələcək ərazi iddiaları üçün bir vasitə oldu. 
Sovet dövründə Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinin dağlıq hissəsində yaşayan erməni icması bütün siyasi, 

iqtisadi, sosial və mədəni məsələləri əhatə edən muxtariyyətə malik olsa da, Ermənistan öz ərazi iddialarını bir 
neçə dəfə ortaya atmış, ancaq istəyinə nail ola bilməmişdir. 

Lakin bunun əvəzində 1947-ci il dekabrın 23-də SSRİ Nazirlər Sovetinin "Ermənistan SSR-dən kolxozçu 
və digər azərbaycanlı əhalinin Azərbaycan SSR-nin Kür-Araz ovalığına köçürülməsi haqqında" qərarına əsasən, 
1948-53-cü illərdə azərbaycanlıların tarixi torpaqlarından, xüsusilə də İrəvan və onun ətraf rayonlarından 
kütləvi şəkildə deportasiya olunması nəticəsində 150 minə yaxın soydaşımız zorakılıqla Azərbaycanın aran 
rayonlarına köçürülmüşdür (6, s.8). 

XX əsrin 80-ci illərinin ikinci yarısında ermənilər özlərinin yaxın və uzaq xaricdəki himayədarlarının 
köməkliyi ilə "Böyük Ermənistan" ideyasını həyata keçirmək üçün aşkarlıq və demokratiyadan istifadə edərək 
yenidən Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsinə dair ərazi iddiaları irəli sürdülər. 

SSRİ-nin süqutu ərəfəsində Dağlıq Qarabağ bölgəsində yaşayan ermənilərə Azərbaycandan ayrılaraq 
Ermənistanla birləşməyin zəruriliyinə nail olmaq ideyasını süni surətdə qəbul etdirən təcavüzkar dövlət buna 
nail olmaq üçün Dağlıq Qarabağdan 50 min azərbaycanlını soyqırımı və təcavüzə məruz qoyub didərgin salmış, 
eləcə də Ermənistandan 220 min azərbaycanlını tarixən yaşadığı torpaqlardan zorakılıqla deportasiya etmişdir. 

Belə ki, 1988-ci ildə keçmiş SSRİ rəhbərliyinin himayədarlığı sayəsində Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ 
bölgəsinə dair ərazi iddiasında olan Ermənistan parlamentinin gizli göstərişinə əsasən, iki həftə ərzində, 1988-ci 
il noyabrın 22-dən dekabrın 7-dək olan müddət ərzində azərbaycanlılar yaşayan 22 rayonda 170 sırf və 94 
qarışıq (ermənilərlə) yaşayış məskənləri boşaldılmış, nəticədə 200 mindən artıq azərbaycanlı əhali Azərbaycana 
qovulmuşdur (7, s.68). 

Nəticədə, Ermənistanı azərbaycanlılardan təmizləmək aksiyası həyata keçirilərək, 216 azərbaycanlı 

vəhşicəsinə qətlə yetirilmiş, minlərlə qadın, uşaq və qoca bədən xəsarəti almış, on minlərlə ailənin əmlakı qarət 

olunmuşdur. 

Hər dəfə Qarabağa dair ərazi iddiaları kənardan, məhz, Ermənistanın təbliği, təhriki və təzyiqi ilə ortaya 

atılırdı. Heç şübhəsiz, ermənilərin bu ərazi iddiaları birdən-birə deyil, Yerevanda, Moskvada və Qərbdə olan 

himayədarları tərəfindən hələ xeyli əvvəl diqqətlə və hərtərəfli plan əsasında hazırlanmışdı. Sovet dövründə 

mərkəzi hakimiyyət orqanlarının himayədarlığı ilə Azərbaycan əleyhinə məqsədyönlü şəkildə təbliğat 

kompaniyası aparılmış və nəticədə, mənfi ictimai fikir formalaşdırılmışdı. Erməni ideoloqları və onların 

ilhamvericiləri Azərbaycanın tarixi, sosial-iqtisadi inkişafı haqqında faktları açıq-aşkar saxtalaşdıraraq bütün 

ittifaq miqyasında yaymışdılar (9, s.9-16). 
1988-ci il hadisələri başlayanda ilk vaxtlar vəziyyəti son dərəcə gərginləşdirməyə, ictimai rəyi öz 

tərəflərinə çəkməyə çalışan erməni siyasətçiləri və onların mərkəzi ittifaqdakı himayədarları tərəfindən 
vilayətin iqtisadi geriliyi pərdəsi altında Dağlıq Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsi üçün uzun müddətdən 
bəri hazırlanmış plan üzrə Xankəndində və Yerevanda davamlı tətillər keçirilərək, müəssisələr dayandırılır və 
kütləvi mitinqlər təşkil edilirdi. 

Lakin baş verən sonrakı hadisələr DQMV-in sosial-iqtisadi geriliyi barədə erməni siyasətçiləri və onların 
mərkəzdəki himayədarlarının irəli sürdükləri bu saxta tezisin yalnız bəhanə, əsas məqsədin isə Ermənistanın 
Azərbaycana qarşı ərazi iddiasında olduğunu göstərdi. 

Artıq ilin ikinci yarısında vəziyyət o qədər mürəkkəbləşdi ki, DQMV-nin azərbaycanlı əhalisinə qarşı 
silahlı təcavüz oldu. Belə ki, avqustun axırı və sentyabrın əvvəllərində Kərkicahan və Xocalı üzərinə 
ermənilərin kütləvi hücumu baş verdi. Sentyabrın 18-də ermənilər Xankəndində yaşayan 15 minə qədər 
azərbaycanlını şəhərdən zorakılıqla çıxardılar, onların evləri yandırıldı, özlərini isə Şuşa və ətraf rayonlara 
köçməyə məcbur etdilər. 

Dağlıq Qarabağda vəziyyətin belə bir gərgin anında Ermənistan SSR Ali Soveti 1989-cu il dekabrın 1-də 
Azərbaycanın suverenliyini kobud surətdə pozaraq DQMV-nin Ermənistan SSR-lə birləşdirilməsi haqqında 
Konstitusiyaya zidd qərar qəbul etdi. 42 gün ərzində DQMV-nin müəssisələri Ermənistanın müvafiq nazirlik 
və idarələrinin tabeliyinə verildi (10, s.130). Birbaşa Sovet rəhbərliyinin fəaliyyətsizliyi, bəzən isə açıq 
himayədarlığı sayəsində DQMV iqtisadiyyatının və digər sahələrinin faktiki olaraq Azərbaycandan ayrılması 
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və Ermənistana birləşdirilməsi baş verdi. Bütün rayon partiya komitələri Ermənistan KP-nın tərkibinə daxil 
oldu. Azərbaycanın bütün dövlət atributları (bayrağı, gerbi, himni və s.) dəyişdirildi və DQMV ərazisində 
Ermənistanın bayrağı və gerbi qaldırıldı. Ermənistan rəhbərliyi və erməni separatçıları mərkəzin bəzi 
dairələrinin köməkliyi ilə vilayətdə əsl mənada Dağlıq Qarabağın iqtisadi, ictimai-siyasi və mədəni cəhətdən 
mənimsənilməsi prosesi aparırdılar. 

Belə ki, Sovet rəhbərliyinin çox ciddi və bağışlanılmaz səhvləri və ermənipərəst siyasəti 1990- cı ilin 
sonu-1991-ci ilin əvvəllərində vəziyyətin getdikcə kəskinləşməsinə gətirib çıxartdı, DQMV və Azərbaycanın 
Ermənistanla həmsərhəd bölgələrində erməni təcavüzü daha geniş miqyas aldı. 

Bu illərdə Moskva-Bakı sərnişin qatarlarında, Tbilisi-Bakı, Tbilisi-Ağdam, Ağdam-Şuşa, Ağdam-Xocalı 
marşrutları üzrə avtomobillərdə törədilən terror aktları nəticəsində yüzlərlə azərbaycanlının həyatına son 
qoyuldu. Minlərlə azərbaycanlı Moskvanın hakim dairələri tərəfindən himayə edilən ermənilərin işğalçılıq 
siyasətinin qurbanı oldu. 

Təəssüf ki, hadisələrin başlanğıcında erməni separatçılarının qarşısının alınmaması vəziyyəti get-gedə 
kəskinləşdirirdi. Nəticədə, ermənilər Azərbaycan hökuməti tərəfindən nəzarət olunmayan vilayətdə 
Ermənistandan göndərilən silahlı dəstələr və hərbi texnikanın köməyi ilə azərbaycanlılara qarşı daha qanlı 
cinayətlər törətdilər ki, bu da münaqişənin böyüyüb irimiqyaslı müharibəyə çevrilməsinə səbəb oldu. 

1991-ci ildən Qarabağın dağlıq hissəsində baş verən hadisələrin gərginliyi get-gedə artırdı. Artıq ictimai-
siyasi vəziyyət böyük fəlakətin yaxınlaşmasından xəbər verirdi. l991-ci ilin iyun-dekabr aylarında erməni silahlı 
qüvvələrinin Xocavəndin Qaradağlı və Əskəran rayonunun Meşəli kəndinə hücumu nəticəsində 12 nəfər 
öldürüldü, 15 nəfər isə yaralandı. Həmin ilin avqust və sentyabr aylarında Şuşa-Cəmilli, Ağdam-Xocavənd və 
Ağdam-Qaradağlı avtobuslarının erməni silahlı dəstələri tərəfindən atəşə tutulması nəticəsində 17 nəfər həlak 
oldu, 90 nəfərə qədər azərbaycanlı yaralandı. 

1991-ci ilin oktyabrın sonunda və noyabr ayı ərzində Qarabağın dağlıq hissəsindəki 30-dan çox yaşayış 
məntəqəsi, o cümlədən Tuğ, İmarət Qərvənd, Sırxavənd, Meşəli, Cəmilli, Umudlu, Qaradağlı, Kərkicahan və s. 
bu kimi digər strateji əhəmiyyətə malik kəndlərimiz ermənilər tərəfindən yandırıldı, dağıdıldı və talan edildi. 

Ümumiyyətlə, 1988-1991-ci illərdə, yəni hadisələrin başlanğıcından SSRİ-nin süqutuna qədər olan dövrdə 
İttifaqın hakim dairələri tərəfindən himayə edilən Ermənistan Azərbaycana qarşı açıq-aşkar təcavüzkarlıq 
siyasəti yeritmiş, nəticədə dinc sakinlər qətlə yetirilmiş, yaşayış məntəqələri dağıdılmış, talan edilmiş və 
yandırılmışdır. Bu illər ərzində Dağlıq Qarabağda ermənilər tərəfindən törədilmiş 2559 toqquşma, 315 silahlı 
basqın, 1388 atəşə tutma halları qeyd alınmışdır ki, bunların da nəticəsində 514 nəfər həlak olmuş, 1318 nəfər 
yaralanmışdır. 

1992-ci ilin əvvəllərindən başlayaraq Ermənistan ordusu bir-birinin ardınca yuxarı Qarabağda 
azərbaycanlılar yaşayan sonuncu yaşayış məntəqələrini də işğal etdilər. Belə ki, fevral ayının 12-də Şuşanın 
Malıbəyli və Quşçular kəndləri Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən zəbt olundu. Hücum zamanı 100-dən çox 
azərbaycanlı öldürülmüş, 140-dan çoxu yaralanmış və əsir götürülmüşdür (ll, s.143). Bu qanlı hadisələr 
Rusiyanın 366-cı motoatıcı alayının iştirakı ilə həyata keçirilmişdir. Fevralın 13-dən 17-dək isə ermənilərin 
Xocavənd rayonunun Qaradağlı kəndinə hücumu nəticəsində 92 nəfər öldürülərək silos quyusuna atılmış, 117 
nəfər kənd əhalisi girov götürülmüş və sonradan onların 77 nəfəri amansızlıqla qətlə yetirilmişdir (12, s.294). 

1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Ermənistan silahlı qüvvələri Xankəndində yerləşən 
Rusiyanın 366-cı motoatıcı alayının 180 nəfər hərbi mütəxəssisi və ağır texnikanın iştirakı ilə Xocalı şəhərinə 
hücum edərək şəhəri yerlə-yeksan etdilər (13, s.8). Çoxsaylı ağır texnika ilə şəhər tamamilə dağıdıldı, 
yandırıldı və insanlar xüsusi qəddarlıqla qətlə yetirildi. Bu soyqırımı nəticəsində rəsmi rəqəmlərə görə, 613 
nəfər öldürülmüşdü ki, onlardan 63 nəfəri uşaq, 106 nəfəri qadın, 70 nəfəri isə qocalar idi. 8 ailə tamamilə 
məhv edilmişdi. 487 nəfər şikəst olmuşdu ki, onlardan da 76-sı uşaqdır. Bundan əlavə, 1275 nəfər əsir 
götürülmüş, 150 nəfər itkin düşmüşdür (12, s.235). 

Xocalıya hücum zamanı 366-cı motoatıcı alayının 3-cü batalyonunda 50-dən çox erməni zabiti və 
gizirləri iştirak etmişdir. Xocalı soyqırımında izləri itirmək üçün 1992-ci il martın 2-də ruslara məxsus olan 
366-cı motoatıcı alay Gürcüstanın Vaziani şəhərinə köçürüldü, martın 10-da isə marşal Şapoşnikovun əmri ilə 
həmin alay ləğv edilərək tərkibi başqa alaylara paylandı 911, s.145). 

1992-ci il mayın 8-də İranın təşəbbüsü ilə Tehranda Azərbaycan və Ermənistan rəhbərləri arasında 
üçtərəfli görüş keçirildi. Sonralar aydın oldu ki, görüş zamanı Azərbaycan-Ermənistan sərhədi boyu və 
Qarabağın dağlıq hissəsində atəşin dayandırılmasından erməni tərəfi əslində başqa məqsəd güdürmüş. Məhz bu 
görüş Ermənistana beynəlxalq ictimaiyyətdən öz niyyətlərini gizlətmək üçün lazım idi. Heç şübhəsiz ki, 
Ermənistan rəhbərliyi hazırlanmış hücum əməliyyatından əvvəlcədən xəbərdar olmuşdur. Çünki, Şuşanın işğalı 
Ermənistan rəhbərliyinin Tehranda danışıqlar apardığı, atəşi dayandırmağı tələb etdiyi vaxtla üst-üstə düşür və 
bağlanan sülh müqaviləsi mürəkkəbin quruduğu ana qədər qüvvədə qalmışdır. Bununla yanaşı, ermənilər 
həmişə olduğu kimi, hücum ərəfəsində bütün dünyaya Şuşadan Xankəndinə güclü hücumlar edilməsi barədə 
dezinformasiya yaymışdılar. 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Ermənistan-Azərbaycan 

münaqişəsi 

 

 218 

Beləliklə, ən müasir texnika hesabına 289 km2 ərazisi, 24 000 nəfər əhalisi, 1 şəhər və 30 kənddən ibarət 
olan Şuşa rayonu Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edildi. Şuşa uğrunda döyüşlərdə 155 nəfər şəhid 
oldu, 167 nəfər isə yaralandı. Ermənilər tərəfindən əsir götürülmüş və Şuşa türməsində saxlanılan 114 nəfər 
azərbaycanlı sonradan xüsusi qəddarlıqla qətlə yetirildi(12,s.297). 

Bu hadisə mütəmadi şəkildə BMT Nizamnaməsini və ATƏT-in prinsiplərini kobud şəkildə pozaraq 
Qarabağın dağlıq hissəsini zorla Ermənistana ilhaq etməyə çalışan Ermənistan hökumətinin beynəlxalq hüquq 
normaları ilə bir araya sığmayan və təcavüzkar siyasətinə sadiq qaldığını bir daha təsdiq etdi. Şuşanı ələ 
keçirməklə Ermənistan bu problemi yalnız hərbi- taktiki baxımdan həll etmiş oldu. Problemin siyasi həlli isə 
getdikcə dərinləşərək çətin məcraya salındı. Məhz Şuşanın işğalı sonralar digər Azərbaycan ərazilərinin 
itirilməsində əsas rol oynadı. 

Azərbaycanın qədim musiqi və mədəniyyət mərkəzi Şuşa şəhərinin işğalından sonra, erməni hərbi 
qüvvələri Şuşa-Laçın yolunu bağlayaraq birbaşa Ermənistan Respublikası ərazisindən Laçın şəhərini güclü top 
atəşinə tutdular. Erməni hərbi qüvvələrinin məqsədi işğal etdikləri Azərbaycan torpaqlarında möhkəmlənmək, 
Qarabağın dağlıq hissəsini Ermənistan Respublikasına birləşdirmək üçün onların arasında dəhliz açmaq idi. 
Şuşa işğal edildikdən az sonra, ermənilər qısa müddət ərzində, yəni mayın 18-də iki respublikanın arasında 
yerləşən qədim Azərbaycan şəhəri Laçını da zəbt etdilər. Nəticədə, 1385 km2 ərazisi, 71.000 nəfər əhalisi və 120 
kəndi olan Laçın rayonu Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olundu (1 l,s.l48). Heç şübhəsiz ki, 
Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ bölgəsinin erməni icması, hətta istəsəydi belə, kənardan çox 
böyük kömək olmadan Azərbaycan ərazilərini işğal edə bilməzdi. 

Beləliklə, "öz müqəddəratını təyin etmək" ideyasını reallaşdırmaq adı altında Azərbaycanın Dağlıq 
Qarabağ bölgəsini Ermənistanla birləşdirən dəhliz silah gücünə ələ keçirildi. Laçının işğalı müharibənin Dağlıq 
Qarabağ hüdudlarından çıxdığını və Ermənistanın hərbi işğalçılıq niyyətinin böyük olduğunu göstərdi. 
Ermənilərin "humanitar dəhliz" adlandırdığı bu yol ilə Dağlıq Qarabağa külli miqdarda silah, döyüş sursatı və 
hərbi qüvvə gətirildi. 

Nəticədə, mono-etnik dövlət yaratmağa nail olan Ermənistan silahlı qüvvələri ona himayədarlıq edən 
dövlətlərin köməyindən istifadə edərək, Dağlıq Qarabağ bölgəsinin (4,4 min km2) hüdudlarından kənarda 
yerləşən və onun ərazisindən 4 dəfə böyük olan Laçın, Kəlbəcər, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan 
bölgələrini işğal etdilər. Bütün bu ərazilər ermənilər tərəfindən etnik təmizləməyə məruz qalmışdır. Belə ki, 
Ermənistanın ərazi iddiası obyekti olan Dağlıq Qarabağın 120 min nəfərlik erməni icmasının öz müqəddəratını 
təyin etmək cəhdi kimi qələmə verdiyi bu proses Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən 1 milyondan çox 
əhalinin (ümumi əhalinin 15%-i) öz torpağından qaçqın vəziyyətinə düşməsinə gətirib çıxartdı (14, s.4-6). 

Hazırda Azərbaycan ərazisinin 20 %-dən çox hissəsi Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalı altındadır. 
İşğal nəticəsində 900-ə yaxın yaşayış məntəqəsi, 22 muzey və 4 rəsm qalereyası, tarixi əhəmiyyəti olan 9 saray, 
nadir tarixi əhəmiyyətli 40 min muzey sərvəti və ekspanatı, 44 məbəd və 9 məscid dağıdılmış, talan edilmiş və 
yandırılmışdır. Bundan əlavə, 927 kitabxanada 4,6 milyon kitab və qiymətli tarixi əlyazmalar məhv edilmişdir. 

Eyni zamanda, dövlət terrorizmi və soyqırımı siyasəti yeridən Ermənistan və işğal olunmuş ərazilərdəki 
separatçı rejim tərəfindən ümumilikdə, müxtəlif səpkili (sərnişin avtobuslarında, sərnişin və yük qatarlarında, 
Bakı metropolitenində, hava nəqliyyatında, sərnişin daşıyan dəniz bərəsində, yaşayış məntəqələrində, mülki və 
dövlət obyektlərində) 373. terror aktı törədilmişdir ki, nəticədə 1200 nəfər həlak olmuş, 1705 nəfər 
yaralanmışdır (15, s 158-159). 

Bütün dövrlərdə olduğu kimi, ermənilərin həyata keçirdiyi bu işğalçılıq siyasəti kütləvi qırğınlarla 
müşayiət olunmuşdur. Beləki, 1988-1993-cü illərdə Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində 20.000 nəfər 
azərbaycanlı həlak olmuş, 100.000 nəfərdən çoxu yaralanmış, 50.000 nəfər isə müxtəlif dərəcəli xəsarət alaraq 
əlil olmuşdur. Münaqişə dövründə 4853 nəfər itkin düşmüş, onlardan 1357 nəfəri əsirlikdən azad edilmiş, 783 
nəfəri isə hələ də Ermənistanda əsirlikdədir. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin məlumatına görə, 439 nəfər 
əsirlikdə ölmüşdür(l 1, s.157). 

XX əsrin sonunda ermənilərin Xocalıda törətdikləri soyqırımı bütü insanlığa və bəşəriyyətə qarşı 
yönəldilmiş ən ağır cinayətlərdən biri kimi qiymətləndirilir. Dünya tarixində Xocalı faciəsi tarixi yaddaşlardan 
heç vaxt silinməyən Xatın, Xirosima, Naqasaki, Sonqmi, Ruanda, Srebrenitsa və Xolokost kimi dəhşətli 
faciələrdən heç də geri qalmır. Adı çəkilən hadisələr müharibələr tarixinə dinc əhalinin soyqırımı olaraq daxil 
olmuş və bütün dünyada geniş əks-səda doğurmuşdur. 

Bütün dünyanın gözü qarşısında baş verən bu dəhşətli soyqırımının əsl mahiyyəti yalnız ümummilli lider 
Heydər Əliyev 1993-cü ildə siyasi hakimiyyətə yenidən qayıtdıqdan sonra açıqlanmış, 1994-cü ilin fevralında 
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Xocalı soyqırımına siyasi-hüquqi qiymət vermişdir. Bundan əlavə, 
ermənilərin azərbaycanlılara qarşı zaman-zaman törətdikləri soyqırımı ilə əlaqədar ümummilli lider Heydər 
Əliyevin 1998-ci il martın 26-da imzaladığı fərmanla 31 mart Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü elan 
edilmişdir. 
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Bununla yanaşı, ümummilli liderin "1948-1953-cü illərdə azərbaycanlıların Ermənistan SSR ərazisindəki 
tarixi-etnik torpaqlarından kütləvi surətdə deportasiyası haqqında" 1997-ci il 18 dekabr tarixli fərmanı 
Ermənistan SSR ərazisindən azərbaycanlıların deportasiyasının hərtərəfli tədqiq edilməsi, bu cinayətə hüquqi-
siyasi qiymət verilməsi və onun beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılması baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 
Bu fərmanlar təkcə tariximizin qanlı səhifələrinin öyrənilməsi və yaddaşlarda həkk olunması deyil, eləcə də 
erməni şovinizmi və terrorizminin ifşa olunması baxımından da əhəmiyyətlidir. 

Hazırda bu proses Azərbaycanın xarici siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri kimi müəyyənləşdirilmişdir. 
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin uğurlu xarici siyasəti nəticəsində artıq bir sıra beynəlxalq təşkilatların 
qəbul etdiyi bir sıra sənədlərdə Ermənistan işğalçı dövlət kimi göstərilmişdir. 

Beynəlxalq hüquqa görə, soyqırımı sülh və insanlıq əleyhinə yönələn əməldir və ən ağır cinayət hesab 
edilir. Bu barədə BMT Baş Məclisinin 1948-ci il 9 dekabr tarixli 260 (III) saylı qətnaməsi qəbul edilmiş və 
1961-ci ildən qüvvəyə minən "Soyqırımı cinayətinin qarşısının alınması və cəzalandırılması" haqqında 
konvensiyada soyqırımı cinayətinin hüquqi əsası təsbit olunmuşdur. 

Ermənistanın bu cinayətkar siyasətinin davamlılığını sübut edən fakt ondan ibarətdir ki, təkcə XX əsrdə 
azərbaycanlılar 4 dəfə - 1905-1907-ci, 1918- 1920-ci, 1948-1953-cü və nəhayət 1988-1993-cü illərdə erməni 
millətçiləri tərəfindən törədilən soyqırımı və etnik təmizləmələrə məruz qalmışdır. 

Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü zamanı yuxarıda adı çəkilən konvensiyada təsbit edilmiş 

soyqırımı cinayətini təşkil edən bütün əməllər azərbaycanlılara qarşı tətbiq olunmuşdur. Bu işğalçı dövlətin 

yürütdüyü təcavüzkarlıq siyasəti 20 ildən artıqdır ki, dünya ictimaiyyətinin gözü qarşısında baş verir. Ona görə 

də dövlətimiz bu konvensiyanı rəhbər tutaraq, Ermənistan Respublikasına qarşı BMT-nin Beynəlxalq 

məhkəməsində iddia qaldırmaq üçün bütün hüquqi əsaslara malikdir. 

Münaqişənin nizama salınması prosesində Azərbaycan dövləti və onun başçısı cənab İlham Əliyev ilk 

növbədə sülh variantına üstünlük verir. Lakin Prezident İlham Əliyev Azərbaycan xalqı və dövlətinin bu işğal, 

etnik təmizləmə siyasəti və torpaqlarımızın müvəqqəti olaraq itirilməsi ilə heç vaxt barışmayacağını bildirməklə 

yanaşı, öz torpaqlarımızı azad etmək üçün tam əsasımızın olduğunu və bunun beynəlxalq hüquq normaları ilə 

təsdiq etdiyini vurğulamışdır. 
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Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ  

münaqişəsinin həlli perspektivləri: Mülahizələr, versiyalar, proqnozlar 
 

ELMAN NƏSİROV 

Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

 

Artıq düz 23 ildir ki, Ermənistanın Azərbaycana qarşı etnik təmizləmə və işğalçılıq siyasəti davam edir. 

"Nə sülh, nə də müharibə vəziyyətinin tezliklə 17 "yaşı" tamam olacaqdır. Əslində, müharibə davam 

etməkdədir, lakin onun aktiv hərbi fazasında atəşkəsdir. Ermənistanın silahlı qüvvələrinin cəbhə bölgəsində 

atəşkəsi mütəmadi olaraq pozması hərbi əməliyyatların istənilən anda başlanmasının mümkünlüyünün 

göstəricisidir. 1992-ci ilin mart ayında aradılmış və münaqişənin tənzimlənməsində vasitəçi missiyasını yerinə 

yetirən ATƏT-in Minsk qrupu permanent atəşkəsdə israrlıdır. Ermənistan da eyni müvəffəqiyyətlə həmin 

israrları davamlı olaraq qulaqardına vurmaqda davam edir. Yeri gəlmişkən, ATƏT - Minsk qrupunun nəticə 

baxımından bir çox hallarda fəaliyyətsizlik kimi təsir bağışlayan "fəaliyyəti"nin də bu ilin mart ayında 19 "yaşı" 

tamam olmuşdur. 

1999-cu ildən bəri 43 dəfə münaqişənin həlli ilə bağlı Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin 

görüşünü təşkil edən ATƏT-in Minsk qrupunun nəticə baxımından öyünməyə haqqı yoxdur. Əvvəllər, dəfələrlə 

olduğu kimi, elə indi də ATƏT-in bəyan etdiyi mövqeyə görə. münaqişə tərəfləri özləri tənzimlənmə 

prosesində real addımlar atmalıdırlar. ATƏT isə istənilən razılaşmanı dəstəkləyəcəkdir. Qəribə məntiqdir. Əgər 

doğrudan da münaqişə tərəfləri vasitəçi olmadan razılığa gəlmək iqtidarındadırsa, onda ümumiyyətlə, ATƏT-in 

Minsk qrupu nəyə lazımdır? Təəssüf ki, münaqişənin həlli prosesi ilə bağlı acı reallıq belədir. 

Münaqişənin tənzimlənməsində maraqlı olduğunun görüntüsünü yaratmaq və növbəti dəfə beynəlxalq 

ictimai fikri aldatmaq məqsədilə Ermənistan prezidenti S. Sarkisyan Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə 

2008-ci ilin iyun ayında Sankt-Peterburqda, noyabr ayında Moskvada, 2009-cu ilin yanvar ayında Sürixdə, may 

ayında Praqada, iyun ayında Sankt-Peterburqda, iyul ayında Moskvada, oktyabr ayında Kişinyovda, noyabr 

ayında Münhendə, 2010-cu ilin yanvar ayında Soçidə, iyun ayında Sankt-Peterburqda, oktyabr ayında 

Həştərxanda və 2011-ci ilin mart ayında yenidən Soçidə görüşsə də, tutduğu ənənəvi qeyri- konstruktiv mövqe 

ucbatından problemin həllində real nəticə hasil olmamışdır. 

2008-ci ilin mart ayının 1-2-də Ermənistanda prezident seçkilərinin nəticələrinin total şəkildə 

pozulmasına etiraz edən dinc əhalinin S. Sarkisyan iqtidarı tərəfindən gülləboran edilməsi nəticədə 10 nəfərin 

öldürülməsi və 200 nəfərin yaralanması faktı beynəlxalq birliyə məlumdur. Həm də o da məlumdur ki, 

S. Sarkisyan hakimiyyətinin ölkə daxilində avtoritar idarəetmə üsuluna, ölkə xaricində isə təcavüzkar siyasətinə 

beynəlxalq birlik hələ də göz yumur və bununla da cəzasızlıq rejiminin yaranmasına şərait yaradır. İstənilən 

halda cəzasızlıq rejimi işğalçını yeni-yeni cinayətlərə sövq edir. XX əsrdə Avropa iki dünya müharibəsinin 

timsalında bu həqiqətin dəhşətli fəsadlarını yaşamışdır. 

Elə məhz bu cəzasızlıq mühitindən qaynaqlanaraq Ermənistan prezidenti S. Sarkisyan hələ də keçən əsrin 

80-ci illərinin ritorikasını xatırladan bəyanatlar verməkdə davam edir. İşğalçı dövlətin rəhbərinin mövqeyinə 

görə, Dağlıq Qarabağ heç bir halda Azərbaycanın tərkibində qala bilməz. Terrrorizmi dövlət siyasəti 

səviyyəsinə qaldırmış ölkənin prezidentinin fikrincə, Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin normallaşdırılması 

və Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsi prosesləri əlahiddə olaraq aparılmalı və burada heç bir 

paralellikdən söhbət gedə bilməz. 

Halbuki hər iki prosesin həlli bir-biri ilə son dərəcə bağlıdır. Burada çox ciddi səbəb-nəticə əlaqəsi vardır. 

Ermənistanın silahlı qüvvələrinin 1993-cü ildə Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ ərazisinin hüdudlarından 

kənardakı Kəlbəcər rayonunu işğal etməsinə (səbəb) cavab olaraq Türkiyə həmin ildə bu ölkə ilə sərhədlərini 

bağlamışdır (nəticə). Türkiyənin Baş naziri R. T. Ərdoğanın təbirincə desək, yalnız səbəb aradan qaldırıldığı 

halda nəticə də öz həllini tapa bilər. ATƏT-in Minsk Qrupunun həmsədri olan dövlətlərin himayəsi və təzyiqi 

altında 2009-cu il oktyabrın 11-də Türkiyə və Ermənistan xarici işlər nazirləri Ə. Davudoğlu və E. Nalbandyan 

arasında imzalanmış "Sürix protokolları"nın Türkiyə Böyük Millət Məclisində ratifikasiyasının baş tutmaması 

da, əsasən bu səbəblə bağlıdır. 

Xatırladaq ki, Ermənistanın konstitusiya məhkəməsinin protokolların mətnində etdiyi qeyri-qanuni və 

məsuliyyətsiz düzəlişlər rəsmi Ankaranın kəskin etirazına səbəb olmuşdu. Ermənistan prezidenti S. Sarkisyanın 

Vaşinqton-Paris marşrutunun ardınca siyasi məsləhətləşmələr üçün Moskvaya yollanması və geri qayıtdıqdan 

sonra 2010-cu il aprelin 22-də ölkəsinin protokolların ratifikasiyasını təxirə salması ilə bağlı bəyanat verməsi bu 

prosesin tam olaraq dalana dirəndiyini və perspektivsizliyini növbəti dəfə təsdiqlədi. 
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Regionda baş verən proseslərin mənfi inkişaf tendensiyasına baxmayaraq, Azərbaycan tərəfi 

münaqişənin tənzimlənməsi ilə bağlı ATƏT-in Minsk qrupunun 2004-cü ildə start verdiyi "Praqa prosesinə" 

sadiqdir. Bu proses çərçivəsində münaqişənin "mərhələli həll" yolu ilə tənzimlənməsi nəzərdə tutulmuşdur. Bu 

prosesin davamı olaraq 2007-ci ilin noyabr ayında ATƏT-in Minsk qrupu münaqişənin həlli ilə bağlı "Madrid 

prinsipləri"ni irəli sürmüşdür. Azərbaycan və Ermənistan tərəfləri bir neçə dəfə bu prinsiplərlə bağlı təkliflərini 

irəli sürmüş və son nəticədə sənədin yeni variantı 2009-cu ilin dekabr ayında hazırlanaraq münaqişə tərəflərinə 

təqdim olunmuşdur. Sənədə əsasən, münaqişənin tənzimlənməsi prosesinin birinci mərhələsində Dağlıq 

Qarabağın hüdudlarından kənarda işğal altında olan 7 Azərbaycan rayonunun (Kəlbəcər, Ağdam, Füzuli, 

Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı və Laçın) azad olunması, məcburi köçkünlərin öz yurd-yuvasına qaytarılması, 

bölgədə beynəlxalq sülhməramlıların yerləşdirilməsi, ərazilərin minalardan təmizlənməsi, kommunikasiyaların 

bərpası və iki xalqın təhlükəsizlik şəraitində yaşamasını təmin edən digər addımların atılması nəzərdə 

tutulmuşdur. Yalnız növbəti mərhələdə Dağlıq Qarabağın statusunun müəyyənləşdirilməsi məsələsinə 

baxılacağı sənəddə əks olunmuşdur. Konfidensial xarakterli "Madrid prinsipləri"ndən geniş ictimaiyyət üçün 

məlum olanlar müddəaları bunlardan ibarətdir. 

Azərbaycan tərəfi yenilənmiş "Madrid prinsipləri"nin bir sıra nüanslarından narazı qalsa da, münaqişənin 

həlli naminə prinsip etibarilə sənədi qəbul etməyə hazır olduğunu bildirmişdir. Bununla da Azərbaycan növbəti 

dəfə konfliktin həlli prosesində konstruktiv mövqe nümayiş etdirmişdir. Azərbaycanın bu mövqeyi Ermənistanı 

çıxılmaz vəziyyətə salmışdır. Rəsmi Yerevan problemin həlli yolları deyil, onun yenidən mürəkkəbləşdirilməsi 

ilə bağlı ssenarilər üzərində baş sındırır. Məqsəd permanent danışıqlar yolu ilə status-kvonu-Azərbaycan 

torpaqlarının işğal altında saxlanılması vəziyyətini qoruyub saxlamaqdan ibarətdir. 

Bütün bunlara baxmayaraq, Azərbaycan tərəfinin münaqişənin həlli yolları ilə bağlı mövqeyi 

dəyişməzdir. Həmin mövqe Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən dəfələrlə bəyan edilibdir. Həmin 

mövqeyə görə, Azərbaycan dövləti münaqişənin beynəlxalq hüquq prinsipləri əsasında, ölkəmizin ərazi 

bütövlüyü çərçivəsində və Dağlıq Qarabağın ermənilərinə respublikamızın hüdudları daxilində ən yüksək 

muxtariyyət statusu verilməsi yolu ilə həllini dəstəkləyir. Azərbaycan üçün bu çərçivədən kənarda hər hansı bir 

həll yolu qəbuledilməzdir. Münaqişənin həlli ilə bağlı bu yanaşma tərzi Azərbaycanın prinsipial mövqeyinin 

ifadəsidir. 

Münaqişənin həlli ilə bağlı danışıqlar prosesinin Ermənistanın qeyri-konstruktiv mövqeyi ucbatından 

nəticəsiz qalmasına baxmayaraq, o hələ ki, davam etdirilməkdədir. 2011-ci ilin fevral ayında həmsədrlərin 

regiona səfəri mart ayında Soçidə Rusiya prezidentinin iştirakı ilə Ermənistan və Azərbaycanın dövlət 

başçılarının görüşünün keçirilməsi ilə nəticələndi. Görüşün yekunları ilə bağlı detalları açıqlanmayan müsbət 

bəyanatlar verilsə də, bu hadisədən 2 gün sonra 9 yaşlı azərbaycanlı uşağın sərhəd zonasında erməni snayperinin 

gülləsinə tuş gəlməsi göstərdi ki, Ermənistan münaqişənin həllini istəmir, sadəcə müddətsiz danışıqlar 

taktikasını seçməklə beynəlxalq ictimai fikri növbəti dəfə aldatmaq niyyəti güdür. Bunun ardınca Xankəndində 

mayın 9-da, yəni Şuşanın işğalı günündə aeroportun açılacağı ilə bağlı Ermənistan rəhbərliyinin bəyanat 

verməsi əslində danışıqlar prosesinin dalana dirənməsinə hesablanmış siyasi gediş idi. Azərbaycan tərəfi bu 

halda ölkəmizin hava məkanını pozan hər hansı mülki təyyarəyə qarşı beynəlxalq praktikada tətbiq olunan 

istənilən təsir mexanizminin (o cümlədən, onun məhv edilməsinin) işlək vəziyyətə gətiriləcəyini bildirdi. 

Xankəndinə uçacaq mülki təyyarənin hətta birinci sərnişini olacağını bəyan edən S. Sarkisyan son nəticədə 

Azərbaycanın təzyiqlərinə davam gətirməyib, texniki səbəblərlə bağlı aeroportun açılması mərasiminin təxirə 

salındığını bildirməyə məcbur oldu. 

Aprel ayında həmsədrlər yenidən regiona səfər etdilər. May ayında onların regiona olacaq növbəti 

səfərinin ardınca iyun ayında Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin bu il ərzində sayca 2-ci görüşünün baş 

tutacağı planlaşdırılır. Nəticə olacaqmı? Müsbət cavab vermək xeyli çətindir. Hər halda münaqişənin 

tənzimlənməsi prosesinin real mənzərəsinin natamam təqdimatı belə sübut edir ki, Ermənistan hər vəchlə 

mövcud status-kvo vəziyyətini qoruyub saxlamaqda maraqlıdır. Azərbaycan üçün isə bu variant 

qəbuledilməzdir. Münaqişənin mövcud vəziyyətinin bu reallıqları fonunda onun perspektiv həlli imkanları 

haqqında hansı mülahizə, variant və ya proqnozlar irəli sürmək mümkündür? 

Zənnimizcə, münaqişənin həllinin 3 variantı vardır. Birinci 2 variant dinc, sonuncu variant isə hərbi həll 

imkanlarını özündə ehtiva edir. 

I variant- Ermənistanda S. Sarkisyan rejimi öz işğalçılıq siyasəti nəticəsində üzləşdiyi total və permanent 

böhran vəziyyətindən çıxmaq üçün siyasi iradə nümayiş etdirərək Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli 

istiqamətində konkret konstruktiv addımlar ata bilər. Nəticədə danışıqlar prosesində keyfiyyətcə yeni 

mərhələnin əsası qoyular və qarşılıqlı kompromislər əsasında münaqişənin həlli prosesi həyata keçirilər. Başqa 

sözlə, Azərbaycanın tərkibində Dağlıq Qarabağa ən yüksək idarəetmə statusu verilə bilər. 
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S. Sarkisyan hökuməti konfliktin həlli naminə siyasi iradə nümayiş etdirmək iqtidarında deyildir, çünki 

bu rejimin müvafiq addımları atmaq üçün ciddi sosial bazası yoxdur. Xalqı səfalət, işsizlik və aclıq həddində 

yaşayan dövlətin iqtidarının bu vəziyyətdə totalitar-terrorçu idarə metodlarına üstünlük verməsi siyasəti 

anlaşılandır. Bu siyasətin mühüm həlqələrindən birini də ölkədaxili ictimai fikri öz üzücü gündəlik 

problemlərindən yayındırmaq ? və onu kənar istiqamətlərə yönəltmək təşkil edir. Belə hallarda cəbhə 

bölgəsində atəşkəs rejimini kobud şəkildə pozmaqla Azərbaycan tərəfini daha ciddi adekvat addımlar atmağa 

təhrik etmək və nəticədə ölkədaxili deyil, ölkəxarici problemlərin prioritetliyini qabartmaq hakimiyyətin 

mövcudluğunu qoruyub saxlamağın Ermənistanda dəfələrlə sınaqdan çıxarılmış üsuludur. 

II variant - Ermənistan dövləti beynəlxalq birlik, xüsusilə də ATƏT-in Minsk qrupu tərəfindən sülhə 

məcbur edilə bilər. Regionda sülh və sabitlik naminə, xüsusilə də daşıyıcısı olduqları milli maraqlardan çıxış 

edərək, həmsədrlər - ABŞ, Rusiya və Fransa S. Sarkisyan rejiminə müəllifi olduqları yeniləşmiş Madrid 

prinsiplərini qəbul etdirə bilərlər. Xüsusilə, bu istiqamətdə Rusiyanın imkan və potensialı daha böyükdür. Hələ 

ki, bu baş vermir. Bu heç də o demək deyildir ki, həmin güclər Ermənistanın müqavimət potensialını qıra 

bilmirlər. Əsla yox. Sadəcə bu və ya digər səbəblərdən bunu etmirlər. Başqa sözlə, bunu etməli olan dövlətlər 

üçün hələ ki, Dağlıq Qarabağ probleminin həlli beynəlxalq gündəliyin prioritet məsələsinə çevrilməyibdir. 

III variant -birinci və ikinci variantlar heç bir halda nəticə verməyəcəyi təqdirdə müharibə variantı 

qaçılmaz ola bilər. BMT TŞ-nın münaqişə ilə bağlı qəbul etdiyi 4 qətnaməsi (822, 853,874, 884-1993-cü ildə 

qəbul olunmuşdur), təşkilatın nizamnaməsinin özünümüdafiə hüququ ilə bağlı 51-ci maddəsi, qurumun qəbul 

etdiyi qərarlarının yerinə yetirilməsinin icbari xarakter daşıması haqqında 25-ci maddəsi, habelə AŞPA, İKT və 

Avropa Parlamentinin Ermənistanı işğalçı dövlət elan etməsi kimi məlum hüquqi arqumentlər Azərbaycana öz 

ərazi bütövlüyünü təmin etməsi məqsədilə istənilən təsir mexanizmlərini, o cümlədən hərbi tənzimləmə 

variantını işə salmaq səlahiyyəti verir. 

Zənnimizcə, Azərbaycanın Ermənistandan bir neçə dəfə deyil, bir neçə on dəfələrlə ölçülən hərbi 

üstünlüyü fonunda torpaqlarımızın təkcə güc yolu ilə deyil, eləcə də I və II variantda qeyd etdiyimiz dinc 

tənzimləmə üsulu ilə azad olunması imkanı son dərəcədə arta bilər. Başqa sözlə, Azərbaycanın mövcud iqtisadi-

hərbi potensialı qarşısında ya S. Sarkisyan rejimi vahimələnib münaqişənin həlli naminə siyasi iradə nümayiş 

etdirər, ya da regionda müharibənin yenidən alovlanmasını heç bir halda istəməyən, lakin bunun son dərəcə 

labüd olduğunun fərqinə varan beynəlxalq güclər Ermənistanı anoloji addım atmağa məcbur edər. 
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Ermənistan Dağlıq Qarabağ münaqişəsini həll etmək istəyirmi?  

Ermənistanın 100 illik strategiyası nədir? 
 

Sinan OGAN 

Beynəlxalq Münasibətlər və Strateji Təhlil Mərkəzinin (TÜRKSAM) rəhbəri 

 

Bir çox ölkələr mühüm hesab etdikləri məsələlərə dair strateji planlar hazırlayırlar. Bu planlar bəzən açıq 

şəkildə bəyan edilir, bəzən isə açıqlanmır və ya hətta gizli saxlanılır. Bu mənada Ermənistanın Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsi və Türkiyə ilə münasibətlərinin normallaşması məsələlərinə dair strategiyaları diqqəti cəlb edir. Bu 

iki məsələ ilə əlaqədar verdiyi bəyanatlar Ermənistanın əsl niyyətinə və planlarına uyğundurmu? Bu sualın 

cavabı həmin strategiyaların ətraflı aydınlaşdırılmasını və diqqətli təhlilini tələb edir. 

Qəbul və ya təkzib olunsa da, Türkiyə və Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşması prosesi 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə sıx əlaqəlidir. Məhz bu amili nəzərə alaraq münaqişənin həlli yolları həmin 

proseslə paralel olaraq axtarılmalıdır. Bu kontekstdə belə bir sual doğur: Doğrudanmı, Ermənistan Dağlıq 

Qarabağ münaqişəsinin həll olunmasını istəyir? Bu suala cavab verməzdən öncə Türkiyə ilə münasibətlərin 

normallaşması məsələsində Ermənistanın strategiyasını başa düşmək, bunun üçün isə bu ölkənin əsas 

strategiyası və layihəsi hesab edilən "Yüzillik plan"ını anlamaq lazımdır. 

Hazırkı "Yüzillik plan" nədir və onun məqsədləri hansılardır? Bu məqsədlərə nail olmaq üçün ermənilər 

hansı qısa, orta və uzunmüddətli planlar hazırlayırlar? Uğurlu olması üçün bu strateji plan taktiki dəyişikliklərə 

məruz qalırmı? Bu məqalədə verilən suallara cavab axtarmağa çalışacağıq. 

Ermənistan dövləti və dünyanın hər yerində yaşayan ermənilər 1915-ci ilin müharibə şəraitində verilmiş 

yerdəyişmə hökmünü soyqırım" kimi qələmə verirlər. 

 

Ermənilərin iddia etdiyi "soyqırımın" yüzilliyi 2015-ci ilə təsadüf edir. Bu tarixə qədərki dövrü və 

ondan sonrakı müddəti əhatə edən, müxtəlif mərhələlərdən ibarət olan plan tərtib edilib və hazırda dəqiq  

şəkildə icra edilir. Bu plana bəzi taktiki dəyişikliklər edilsə də, strategiyanın özü dəyişməz olaraq qalır. 

 

Ermənilər lap əvvəldən 1915-ci il hadisələrinə görə qisas almaq fikrində idilər. Bunun üçün ilk növbədə 

deportasiya qərarını imzalayanlar və onu icra edənlər öldürülməli idilər. Bu səbəbdən ilk öncə Tələt Paşa və 

Camal Paşa, sonra isə bir neçə ziyalı, dövlət adamı və vəzifəli şəxslər qətlə yetirildi. Bir çox insanın 

öldürülməsinə baxmayaraq, 1918-ci ildən sonra ingilislər tərəfindən işğal edilmiş İstanbulda məhkəmələr bu 

cinayətləri tam təhqiq edə bilməmişdilər. 

SSRİ-nin qurulması, sonra isə Soyuq müharibənin başlanması erməniləri öz iddialarından və qətl 

taktikalarından bir ara çəkindirsə də, tam imtina etdirə bilmədi. 1970-1980-ci illərdə ermənilərin öz ərazi 

iddialarını səsləndirməklə yanaşı, "ASALA" terror təşkilatı xaricdəki türk diplomatlarına qarşı amansız 

müharibə elan etdi. Lakin bu taktikaların onlara "terrorçu" adı verməkdən başqa heç nə gətirmədiyini gördükdən 

sonra ermənilər məsələyə yanaşma metodlarını dəyişdilər. Belə ki, ermənilər əvvəlcə xarici dövlətlərin 

parlamentlərində, federal və məhəlli məclislərində 1915-ci il hadisələrinin "soyqırım" kimi tanınması 

kampaniyasına başladılar və xüsusən, Türkiyəyə qarşı qərarların qəbul edilməsinə çalışdılar. Bir sıra əyalət 

hökumətləri və bələdiyyələrlə əməkdaşlıq edən ermənilər bir neçə yerdə "soyqırım" abidəsinin qoyulmasına da 

nail oldular. Zaman-zaman Türkiyəyə qarşı "qara təbliğat" davam etdirildi, 1915-ci ilin "ermənilərin soyqırımı" 

ili kimi elan edilməsi səyləri ildən-ilə gücləndirildi. 

Ermənilərin iddia etdiyi "soyqırımın" yüzilliyi 2015-ci ilə təsadüf edir. Bu tarixə qədərki dövrü və ondan 

sonrakı müddəti əhatə edən, müxtəlif mərhələlərdən ibarət olan plan tərtib edilib və hazırda dəqiq şəkildə icra 

edilir. Bu plana bəzi taktiki dəyişikliklər edilsə də, strategiyanın özü dəyişməz olaraq qalır. 

İndiyədək ermənilərin strateji planı iki istiqamətdə inkişaf edir: birinci istiqamət erməni diasporuna 

doğru, ikinci istiqamət isə bir çox ölkələrin parlamentləri, federal məclisləri və yerli inzibati orqanları tərəfindən 

Türkiyənin ittiham edilməsinə yönəlib. Bu istiqamətlərin və məqsədlərin yığcam şəkildə açıqlanması yerinə 

düşər. 

 

Buna görə ermənilər Türkiyəni hüquqi vasitələrlə ittiham etməyə deyil, dünyanın ictimai rəyində 

gözdən salmağa can atırlar. Xüsusən Qərbin ictimai rəyinə və tarix dərsliklərinin dəyişdirilməsinə 

birbaşa yönəlmiş Erməni praktikasının qayəsi heç bir tarixi təhlilə ehtiyac duymadan siyasətçilərdən 

tutmuş adi insanlara qədər hamı tərəfindən 1915-ci ilin deportasiyasının "soyqırım" kimi tanınması 

məqsədi daşıyır. 
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Erməni strateji planının birinci məqsədi dünyanın istənilən yerində yaşayan bütün erməniləri bir araya 

gətirmək və onların yaşadığı cəmiyyətlərdə qarışıb itməsinin, assimilyasiyasının qarşısını almaqdır. Yəni burada 

əsas niyyət erməni "identikliyi"nin, kimliyinin qorunmasıdır. Buna nail olmaq üçün isə Ermənistandan kənarda 

yaşayan ermənilərin diqqəti tək bir hədəfə yönləndirilməli, onlar bu amala xidmət etməyə çağırılmalı idilər. Bu 

hədəf Türkiyəyə və türklərə qarşı ədavətdir. Türklərə qarşı nifrətlə ruhlanan ermənilər bu məqsədə nail olmaq 

üçün öz nüfuzlarını pula və siyasi təsirə də çevirməyə çalışırlar. Göründüyü kimi, ermənilər məqsədlərinə 

çatmaqda xeyli irəliləyişlər əldə ediblər. 

Strateji planın ikinci məqsədi Türkiyənin ittiham edilməsidir. Bütün gətirilən dəlillərin əsassız olduğunu 

və törədilməmiş cinayəti təsdiq edə biləcək heç bir inandırıcı sübutun, sənədin olmamasını dərk edən ermənilər 

bu məsələni hər hansı beynəlxalq məhkəməyə çıxara bilmirlər. Çünki başa düşürlər ki, bu işə məhkəmədə 

baxılsa belə, Türkiyə bu təhqiqatdan üzüağ çıxacaqdır. Buna görə ermənilər Türkiyəni hüquqi vasitələrlə ittiham 

etməyə deyil, dünyanın ictimai rəyində gözdən salmağa can atırlar. Xüsusən Qərbin ictimai rəyinə və tarix 

dərsliklərinin dəyişdirilməsinə birbaşa yönəlmiş Erməni praktikasının qayəsi heç bir tarixi təhlilə ehtiyac 

duymadan siyasətçilərdən tutmuş adi insanlara qədər hamı tərəfindən 1915-ci ilin deportasiyasının "soyqırım" 

kimi tanınması məqsədi daşıyır Təəssüflər olsun ki, ermənilər bu istiqamətdə də ardıcıllıqla və müvəffəqiyyətlə 

işləyirlər. 

 

Ermənilərin böyük əksəriyyəti hesab edir ki, türklərin əvvəlcə vicdan əsasında, sonra 

parlamentlərdə və nəhayət, beynəlxalq soyqırım konvensiyası vasitəsilə məhkum edilməsi və bunun 

əsasında Türkiyədən (ərazi və maliyyə baxımından) təzminat alınması bu gün Türkiyə ilə sərhədlərin 

açılması və ermənilərin güzəranının qismən yaxşılaşdırılmasından üstündür. 

 

Bu sahədə erməni strateji planının növbəti məqsədi bir çox dövlətlərin yarımməhkəmə hakimiyyətinə 

malik olan parlamentləri, federal məclisləri və yerli inzibati orqanları tərəfindən Türkiyənin ittiham edilməsidir. 

Xüsusən, son illərdə ermənilər bu hədəfə çatmaq üçün bütün imkanlarını səfərbər ediblər. Eyni zamanda, xarici 

siyasət sahəsində bir çox dövlətlərin Türkiyə ilə maraqlarının toqquşması ermənilərə bu sahədə siyasətlərini 

həyata keçirməyə əlavə imkanlar yaradır. 

Beləliklə, göstərilən üçmərhələli planın sonuncu mərhələsi qeyd edilən məsələ ilə bağlı beynəlxalq 

soyqırım konvensiyasının qəbul edilməsi və bu konvensiyaya bir sıra dövlətlərin qoşulması ilə izah olunur. 

Hazırda Ermənistan bu istiqamətdə diqqətini və səylərini xeyli artırmışdır. Bu məqsədə nail olmaq üçün nə 

Türkiyə ilə barışmaq, nə də onunla yaxşı əlaqələr qurmaq Ermənistan üçün əlverişlidir. 

Ermənistanın məqsədi stratejidir və qazanıla bilən qısamüddətli üstünlüklərdən daha önəmlidir. Başqa 

sözlə desək, ermənilərin böyük əksəriyyəti hesab edir ki, türklərin əvvəlcə vicdan əsasında, sonra 

parlamentlərdə və nəhayət, beynəlxalq soyqırım konvensiyası vasitəsilə məhkum edilməsi və bunun əsasında 

Türkiyədən (ərazi və maliyyə baxımından) təzminat alınması bu gün Türkiyə ilə sərhədlərin açılması və 

ermənilərin güzəranının qismən yaxşılaşdırılmasından üstündür. 

Bu qeyddən sonra, heç şübhəsiz, "Ermənilər nə dərəcədə sərhədlərin açılmasını arzu edirlər?" sualı ortaya 

çıxır. Adətən, hesab edilir ki, ermənilər Türkiyə ilə Azərbaycan arasında əlaqələri pozduğu üçün sərhədlərin 

açılmasına tərəfdardırlar. Artıq 17 ildir ki, sərhədlər bağlıdır və embarqo hələ də aradan qaldırılmayıb. 2015-ci 

ilə yalnız beş il qalır və ermənilər güman edirlər ki, sərhədlərin bağlı qalmasına beş il də dözə bilərlər. 

Sərhədlər açıldıqdan sonra Türkiyə ilə Ermənistan arasında münasibətlər normallaşarsa, bu, Qərb 

parlamentlərində "soyqırım" hökmünün çıxarılmasını çətinləşdirə bilər. Əslində, ermənilər 2015-ci ilədək 

sərhədlər məsələsinin həll olunmamış qalmasını istəyirlər. Sərhəd məsələsi Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə sıx 

bağlıdır. Dağlıq Qarabağ probleminin həllində irəliləyiş olarsa, Türkiyə sərhədləri açacaqdır, çünki belə olan 

halda sərhədlərin açılması Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin ifadə etdiyi "bir millət, iki 

dövlət" şüarına xələl gətirməyəcəkdir və beləliklə, Ermənistan Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərini korlamaq 

məqsədlərinə çatmayacaqdır. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli sərhədlərin açılmasına gətirib çıxararsa, bir 

çox dövlətlərin parlamentləri Türkiyəyə qarşı qərar qəbul etməkdən çəkinərlər. Bu isə ermənilərin "Yüzillik 

plan" strategiyasına ziddir. Bu baxımdan ermənilər münaqişənin həll olunmasına doğru çalışdıqları kimi özlərini 

göstərsələr də, əslində nə münaqişənin həllinə cəhd edəcək, nə də Türkiyə ilə münasibətlərin normallaşmasına 

çalışacaqlar. 

 

Ermənilərin 2015-ci il ərzində daha aqressiv münasibət göstərəcəyi gözlənilə bilər. Bu vəziyyət bir 

istisnaya söykənir. Azərbaycan öz gücləndirilmiş ordusu ilə Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş 
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ərazilərini hərbi yolla azad etmək üçün israrlı olmaq niyyətini açıq şəkildə bildirməlidir. Yalnız bunun 

nəticəsi kimi, ermənilər hazırda 2015-ci ilə nəzərdə tutduğu məqsədindən taktiki olaraq əl çəkməlidirlər 

ki, bu da öz növbəsində Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə yol aça bilər. Əks halda, sülhün qarşılıqlı 

razılaşma nəticəsində əldə edilməsi yaxın gələcəkdə qeyri-mümkün görünür. 

 

Ermənilərin 2015-ci il ərzində daha aqressiv münasibət göstərəcəyi gözlənilə bilər. Bu vəziyyət bir 

istisnaya söykənir. Azərbaycan öz gucləndirilmiş ordusu ilə Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş ərazilərini 

hərbi yolla azad etmək uçun israrlı olmaq niyyətini açıq şəkildə bildirməlidir. Yalnız bunun nəticəsi kimi, 

ermənilər hazırda 2015-ci ilə nəzərdə tutduğu məqsədindən taktiki olaraq əl çəkməlidirlər ki, bu da öz 

növbəsində Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə yol aça bilər. Əks halda, sülhün qarşılıqlı razılaşma 

nəticəsində əldə edilməsi yaxın gələcəkdə qeyri-mümkün görünür. 

Digər aydınlaşdırılmalı məsələ "soyqırım" sözünün istifadəsi və bundan hansı məqsədin güdülməsidir. 

Prezident Barak Obama tərəfındən "Mets Yegern" ("böyük faciə") ifadəsinin işlədilməsi təsadüfi idimi? Eynilə, 

Türkiyənin bəzi "ziyalıları" tərəfindən başlanılan "üzr istəyirik" kampaniyasında "böyük fəlakət" ifadəsi 

təsadüfən səsləndirildimi? Əsla yox. Bu ifadə Obamanın 2009-cu il aprelin 24-də etdiyi çıxış ərəfəsində 

Türkiyənin ictimai rəyini hazırlamaq məqsədi daşıyırdı. Bu hadisələrdən əvvəl biz qeyd etmişdik ki, həm 2009-

cu, həm də 2010-cu ilin aprelində Obama beynəlxalq termin olan ingiliscə "genosid" ("soyqırım") sözü əvəzinə 

erməni kəlməsindən istifadə edəcəkdir. Gözləntilərimiz özünü doğrultdu. Hamı ingilis "genosid" termini haqda 

danışdığı halda, ermənicə olan "Mets Yegern" ifadəsinin işlədilməsini təşviq etmək üçün çox böyük, lakin gizlin 

fəaliyyət aparıldığını diqqətdən kənarda qoyur. Əmin ola bilərsiniz ki, ermənilərin bu məsələdə niyyəti 

beynəlxalq müzakirə açmaq və sonradan bu ifadəni ədəbiyyata daxil etdirməkdir. 

Son illərdə ermənilər yəhudiləri müşahidə edərək onların təcrübələrini təkrar edirlər. Bu gün "Holokost" 

söylənildiyi zaman, sözün etimologiyasından asılı olmayaraq, yəhudilərin soyqırımı yada düşür. Ermənilər də 

"Mets Yegern" kəlməsini dünyaya təqdim edib "erməni soyqırımı" mənasının yaddaşlarda həkk olunmasını 

istəyirlər. Əslində, ermənilər "genosid" terminində israr edərək və onun ətrafında ictimai kampaniya quraraq 

dünyanın diqqətini "Mets Yegern"ə cəlb etməyə çalışırlar. "Genosid" və "Mets Yegern" terminlərinin istifadəsi 

barədə müzakirələr sırf ictimai rəy kampaniyası xarakteri daşıyır. 

Son illərdə ermənilər yəhudiləri muşahidə edərək onların təcrübələrini təkrar edirlər. Bu gün "Holokost" 

söylənildiyi zaman, sözün etimologiyasından asılı olmayaraq, yəhudilərin soyqırımı yada düşür. Ermənilər də 

"Mets Yegern" kəlməsini dünyaya təqdim edib "erməni soyqırımı" mənasının yaddaşlarda həkk olunmasını 

istəyirlər. 

 

«Azerbaijan Focus».-2010.-№3.-S.27-32. 
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Kollektiv yaddaş, emosiyalar və etnosiyasi münaqişə:  

Dağlıq Qarabağ 
 

Rauf QARAGÖZOV, 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin aparıcı elmi işçisi, 

psixologiya elmləri namizədi. 

 

Giriş 

Hər bir münaqişədə olduğu kimi Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsində də psixoloji 

aspekt əhəmiyyətli dərəcədə iştirak edir, lakin siyasi və hüquqi aspektlərdən fərqli olaraq nadir hallarda xüsusi 

təhlil predmeti olur. Münaqişənin başlıca olaraq hüquqi və siyasi aspektlərinin müzakirəsi ilə məşğul olan 

ekspertlər konfliktdə bir-birinə münasibətdə mənfi rəy və xoşagəlməz hisslər, düşmənçilik münasibətləri 

bəsləyən, neqativ stereotiplərlə yanaşan tərəflərin arasında qarşılıqlı anlaşmanın əldə edilməsində çətinliklərin 

mövcud olduğunu ən yaxşı halda gözucu olaraq qeyd edirlər. Lakin, bizim fikrimizə görə, münaqişənin psixoloji 

"tərkibi", xüsusən də onun sülh yolu ilə həlli istiqamətində mövcud olan səylər nəzərə alınarsa, daha ətraflı təhlil 

tələb edir. Bu yazıda mən Qarabağ münaqişəsinin yaranması və həllində kollektiv yaddaşın rolu üzərində xüsusi 

dayanmaq istərdim. Bunun üçün, ilk növbədə, kollektiv yaddaşın nə olduğunu müəyyən etməliyik. 

 

Kollektiv yaddaşın sosiomədəni modeli 

Bizim model üçün sosiomədəni yanaşma aspektində işlənilmiş bəzi ideya və kateqoriyalar vacib 

əhəmiyyət kəsb edir.15 Bu yanaşma çərçivəsində kollektiv yaddaş müxtəlif, ilk növbədə, tarixi rəvayətlərlə 

(narrativlərlə) şərtləndirilmiş fenomen kimi nəzərdən keçirilir. Tarixi rəvayətlər (salnamələr, xronikalar, məktəb 

dərslikləri və s.) kollektiv hafizəyə yardımçı olan mədəni vasitələr hesab olunur. Həm də bu zaman təhkiyələrin 

müəyyən xüsusiyyətləri kollektiv yaddaşın formalaşmasına spesifik təsir göstərir. Belə xüsusiyyətlərdən biri 

kimi C. Verç çoxçalarlı rəvayətlərin təməlində duran mücərrəd və ümumi təhkiyə formalarını ayırd edir və 

bunları "sxematik nəqli şablon" adlandırır".16 

Bu şablonlar bir mədəniyyətdən digərinə keçdikcə dəyişir, özünün aşkar olunması üçün xüsusi refleksiya 

tələb edir və hətta sxemə uyğun gəlmədiyi halda belə öz tarixinin ən mühüm hadisələri barədə süjetin qurulması 

üçün model qismində istifadə edilir. Müəllif belə şablonlardan biri kimi spesifik rus sxematik nəqli şablonunu 

diqqətə çəkir və onu "yadelli (xarici) qüvvələr üzərində zəfər" adlandırır. Tədqiqatlarımız17 göstərdi ki, bu 

qəbildən olan şablonların qorunması və daim yaşaması üçün tarixi yazı, tarixi mətnlərin istehsalı və istehlakı 

prosesini nəzarətdə saxlayan dövlət və kilsə kimi hakimiyyət institutları xüsusi rol oynayır. Sonralar mədəni və 

tarixi sosiallaşmanın müxtəlif formaları vasitəsilə kütləvi şüura "yeridildiyi" halda bu şablonlar kollektiv 

təcrübənin müəyyən konfiqurasiyasının yaranmasına səbəb ola bilər ki, bunları mən kollektiv yaddaşın 

patternləri adlandırıram. Kollektiv yaddaşın patternləri dedikdə insan qruplarının tarixi mətnlərdə, dərsliklərdə, 

mədəni artefaktlarda (ədəbiyyat, incəsənət), sosial institutlarda (muzeylər, memorial komplekslər, sərgilər) 

özünün keçmişi, qəhrəmanlarının və özgələrin əməlləri, məramı haqqında davamlı və geniş yayılan, cəmiyyətdə 

yaddaş siyasəti ilə dəstəklənən təsəvvür və qavrayışlarını nəzərdə tuturuq. 

 

Kollektiv yaddaş, emosiyalar, sosial istiqamətlər və kütlələrin davranışı 

Keçmişdə baş verən hər hansı bir hadisənin insanın yaddaşında müəyyən müsbət, yaxud mənfi hiss və 

yaşantılar oyada bilməsi təcrübələrdə qeyd olunmuşdur və bunun xüsusi sübuta ehtiyacı yoxdur. Məsələ ondadır 

ki, keçmişdə baş verən, həm də fərdlərin şəxsi keçmişində deyil, onların mənsub olduqları (etnik və ya milli) 

qrupun (yaxın və ya uzaq) keçmişindəki hadisələr barədə müəyyən xatirələrin onların emosional yaşantısına, 

qavrayışına, istiqamətlərinə və davranışına təsir etdiyini söyləmək nə dərəcədə düzgündür? Və əgər bu cür təsir 

baş verərsə, yaddaşın emosiyaya mümkün təsirinin diapazonu nə qədər ola bilər? Bu suallara cavab vermək 

üçün psixologiyada yaddaşın necə başa düşülməsinə nəzər salmaq lazımdır. 

Psixologiyada yaddaşın müxtəlif, o cümlədən epizodik, prosedur və semantik növlərini fərqləndirirlər.18 

Sadə dillə desək, epizodikyaddaş fərdin həyatında baş verən hadisələr barədə informasiyanın hafizədə 

 
15 J.V. WERTSCH, Voices of collective remembering, Cambridge: Cambridge University Press, 2002. 
16 J.V. WERTSCH, op.cit. p. 62. 
17 R.R. GARAGOZOV, "Collective Memory and the Russian "Schematic Narrative Template"", Journal of Russian andEast 

European Psychology, Vol. 40, N° 5, 2002, p. 55-89. 
18 P. COЛCO, Когнитивная психология,, Спб, Питер, 2006, c. 193. 
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saxlanılmasıdır. Prosedur yaddaş adət və vərdişlərin yadda saxlanılmasıdır. Semantik yaddaş isə insanın öz 

sosial və təbii yaşayış mühiti haqqında sistematik informasiyanı yadda saxlamasıdır. 

Bizim yuxarıda bəhs etdiyimiz yaddaş modelimiz semantik yaddaş hissəsinə aiddir, çünki fərdin 

doğulmasından çox-çox əvvəl baş verən hadisələr onun epizodik yaddaşında əks oluna bilməz. Belə olan halda 

yuxarıda səsləndirilən sual bu cür dəyişdirilə bilər: emosiyalar semantik yaddaşda nə kimi rol oynaya bilər? Bu 

suala tədqiqatçı belə cavab verir: 

"Əlbəttə, biz həyatımızda heç vaxt rastlaşmadığımız hadisə və obyektləri müsbət, yaxud mənfi 

qiymətləndirə bilərik. Məsələn, semantik yaddaş hətta hər hansı şəxsi təcrübə olmadığı halda belə bizim müsbət, 

yaxud da mənfi hisslər bəslədiyimiz müxtəlif insanlar və tarixi hadisələr (məsələn, Adolf Hitler, Mahatma 

Qandi, Gindenburqların süqutu, VIII Luinin tacqoyma mərasimi və s.) barədə bilikləri əks etdirə bilər. üstəlik də 

bəhs edilən hadisədən və subyektin bu hadisəyə dair biliyinin tipindən asılı olaraq, emosiyaların intensivliyi 

bəzən epizodik yaddaşla bağlı olan emosiyalarla rəqabət apara bilər. Məsələn, Holokostu şəxsən yaşayan 

insanlar hazırda çox az qalmışdır. Lakin öz-özlüyündə bu hadisələr barədə biliklər və hadisənin baş verdiyini 

sübut edən fotoşəkillər həmin hadisələrdən çox-çox sonra doğulan insanlarda belə müstəsna dərəcədə güclü 

reaksiya oyada bilər".19 

Beləliklə, güman etmək olar ki, fərdin (semantik) yaddaşında müəyyən informasiyanın oyanması 

(canlanması) müvafiq olaraq müəyyən (müsbət və ya mənfi) emosiyaların yaşanmasına səbəb ola bilər. Lakin 

Lambertin düzgün olaraq qeyd etdiyi kimi, ayrıca bir fərddə bu cür emosiyaların oyanması bir məsələdir, eyni 

emosiyaların çoxlu sayda insanları eyni vaxtda bürüməsi isə başqa məsələdir.20 

Hələ Qustav Lebon kütlə psixologiyasına dair yazdığı klassik əsərində belə hadisələrin baş verə bilməsinə 

dair bəzi nümunələr gətirmişdir. Başqa bir misal kimi, politoloqlara məlum olan, "Bayraqlar altında toplanma" 

adlandırılan effekti göstərmək olar ki, bu halda yaranan hərbi münaqişəyə cavab kimi ictimai rəydə prezidentin 

nüfuzu və populyarlığı kəskin şəkildə artır.21 Bununla belə, bütün mövcud misallar hər halda epizodik yaddaşı 

əks etdirir, halbuki bizi semantik yaddaş maraqlandırır. Məsələ burasındadır ki, tarixi keçmiş haqqında bəzi 

təsəvvürlər bir çox insanda eyni vaxtda eyni emosiyaları necə yarada bilər? Biz keçmişin hansısa tarixi 

reprezentasiyalarının yenidən xatırlanması ilə insanlarda eyni vaxtda eyni emosiyaların yaranması proseslərinin 

mexanizmlərini aşkarlayan tədqiqatlara rast gəlməmişik. Buna görə də bu prosesə öz baxışımızı təqdim edirik. 

 

Kollektiv tarixi təsəvvürlər və sosial davranış arasındakı  

əlaqəni əks etdirən proseslərin modelləşdirilməsi 

Bu məqalə kontekstində biz fərz edirik ki, birincisi, semantik yaddaş fərdin mənsub olduğu qrupun 

keçmişi haqqında müsbət, yaxud mənfi emosiyalar oyadan və ya oyada bilən informasiyaya malik ola bilər. 

İkincisi, semantik yaddaşın müvafiq elementlərini, yəni müvafiq tarixi təsəvvürlər, dərketmə və xatirələrin 

fəallaşdırılmasını şərtləndirən müəyyən mexanizmlər olmalıdır. Bununla bağlı kollektiv yaddaşın etnik 

münaqişənin yaranmasını necə şərtləndirməsinin aşağıdakı mexanizmini təklif etmək olar. Bu, bir neçə 

mərhələdən ibarət olan, mürəkkəb və çoxvasitəli prosesdir. 

Əvvəlcə kollektiv yaddaş patternlərinin "fəallaşdırılması" baş verir. Bu fəallaşdırma geniş mətbuatda 

keçmişi canlandıran, yaxud da müasir dövrün hadisələrini müstəsna olaraq öz mədəniyyətinə xas ənənəvi 

sxematik nəqli şablonlara uyğun şəkildə şərh edən spesifik təhkiyələrin yer alması ilə baş verə bilər. Məhz tarixi 

hadisələrin şərhində müəyyən olunmuş sxematik nəqli şablonlara riayət edən belə spesifik təhkiyələrin ictimai 

şüurda və qrup şəklində olan müzakirələrdə "üzə çıxması" kollektiv yaddaşın müvafiq patternlərini fəallaşdıra 

və eyni zamanda, gələcək münaqişələrin özünəməxsus carçısı ola bilər. İctimai müzakirələrdə belə təhkiyələrin 

yaranması və dövriyyədə olması, şübhəsiz ki, bu cür bəsitləşdrilmiş, özündə güclü mif yaradıcılığı möhürünü 

daşıyan tarixi şərhlərdə xüsusi marağı olan millətçiliyin kəskin yüksəlişi ilə əlaqədardır. Öz növbəsində bəzi 

tədqiqatçıların qeyd etdiyi kimi,22 millətçiliyin tüğyan etməsi demokratikləşmə yoluna yeni qədəm qoyan və 

gözlənilmədən mətbuat azadlığı əldə edən cəmiyyətlərdə tez-tez müşahidə olunur. 

Bu baxımdan, Sovet İttifaqının dağılmasına yaxın bəyan edilən "aşkarlıq" siyasəti ilk dəfə kütləvi 

müzakirə azadlığına imkan açan kimi həqiqi, peşəkar jurnalistika normalarından və institutlarından, fikirlərə 

tənqidi yanaşma və onları müqayisəetmə vərdişlərindən, fikir mübadiləsi forumlarından məhrum olan 

 
19 A. LAMBERT, "How Does Collective Memory Create a Sense of Collective?", in Memory in Mind &Culture, P. BOYER, J. 

WERTSCH (Eds.), Cambridge: Cambridge University press, 2009, p. 204. 
20 A. LAMBERT, op. cit. 
21 J. MUELLER, War, Presidents and Public Opinion, N.Y.: Wiley, 1973. 
22 J. SNYDER and K. BALLENTINE, "Nationalism and the Marketplace of ideas", in Nationalism and Ethnic Conflict, M.E. 

BROWN, O. R. COTE, S. M. LYNN-JONES and S. E. MILLER (Eds.), Cambridge, Mass.: MIT Press. 2000, p. 61-96. 
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cəmiyyətdə millətçi ritorika və mif yaradıcılığının girovuna çevrildi. Hadisələrin gedişatına diqqətlə baxsaq 

görərik ki, keçmiş Yuqoslaviya və Sovet İttifaqının ərazilərində etnik münaqişələr törədən etnik millətçiliyin 

tüğyan etməsi ardıcıl şəkildə kütləvi informasiya vasitələrində spesifik tarixi təhkiyələrin peyda olması və geniş 

dövriyyəyə buraxılması ilə müşayiət edilmişdir.23 

Bir qayda olaraq, "qurban" təhkiyələri tipinə aid olan bu mətnlərin əsas xüsusiyyəti onların tarixi 

hadisələri bəsit şəkildə şərh etməsi, həddən ziyadə emosionallıq, eləcə də miflərə və keçmiş incikliklərə 

əsaslanması olmuşdur (Kaufman, 2001). Lakin bu, necə deyərlər, təhkiyələrin "zahiri" səciyyələridir. Bizim 

yanaşmamıza əsasən hesab etmək olar ki, bu təhkiyələrin "ən dərin" xüsusiyyəti, sxematik nəqli şablonların 

yenidən canlandırılması və bununla da etnosiyasi mübarizəyə başlayan qrupların kollektiv yaddaş patternlərinin 

fəallaşdırılmasıdır. Məlum olduğu kimi, təbliğat iki halda ən uğurlu nəticə verir: ya auditoriyanın təsəvvürlərinə 

uyğun gələndə, ya da yeni ideyaları kütlədə artıq mövcud olan təsəvvürlərlə əlaqələndirəndə.24 Məhz belə 

"uyğunluq" sayəsində təhkiyələr etnomilli qrupun üzvlərinin ağlına və hisslərinə o qədər güclü təsir etməyə 

qadirdir ki, bu dəyişmə effekti kənar müşahidəçiləri və etnosiyasi münaqişələrin tədqiqatçılarını indiyə qədər də 

heyrətləndirməkdədir. 

Başqa sözlə, bu qəbildən olan spesifik təhkiyələrin qrupun şüuruna təsiri iki ilkin faktorla həmin qrupda 

müəyyən kollektiv yaddaş patternlərinin mövcudluğu və müasir dövrün və/və yaxud keçmişin tarixi hadisələrini 

şərh edən təhkiyələrin külli miqdarda dövriyyəyə buraxılan məzmunu, bu patternlərə təsir edən nəqli şablonların 

olması ilə şərtlənmişdir. Münaqişənin yaranmasının istinad nöqtəsi xalqın etnik bölgələrə görə siyasi səfərbər 

olunması belə baş verir. 

 

Qarabağ münaqişəsi nəzəri rakursda 

Hər bir etnosiyasi münaqişə kimi Qarabağ münaqişəsi də mürəkkəb və dolaşıq olub, Yer kürəsinin ən 

mühüm geosiyasi regionunu təhdid edən müdhiş effektə malikdir. Münaqişəni digərlərindən ayıran cəhət həmin 

münaqişənin şərhlərində yanlış təsəvvürlərin həddən ziyadə çox olması və üst-üstə yığılmasıdır. Bu, bir sıra 

amillərlə bağlıdır ki, onların arasından ən azı ikisini göstərmək olar: birincisi, Sovet İttifaqı dövründə, Qarabağ 

münaqişəsinin ilkin mərhələsində bütün informasiyanın mərkəzi və yerli hakimiyyət tərəfindən ciddi-cəhdlə 

nəzarətə alınması və təhrif edilməsi nəticəsində obyektiv, yoxlanılmış informasiyanın çatışmazlığı; və ikincisi, 

bir çox müşahidəçi və tədqiqatçıların regionun tarixi və mədəni xüsusiyyətlərinə bələd olmaması. əlbəttə, bu 

siyahını davam etdirmək də olar, lakin vacib olan məsələ bu deyil. Daha vacibi odur ki, münaqişənin 

başlanmasından regionda nəhəng dəyişikliklərin (xüsusilə, Sovet İttifaqı dağılmış, Cənubi Qafqaz ölkələri 

müstəqillik əldə etmiş, bölgəyə müşahidəçi və tədqiqatçıların gəlmək imkanları müqayisəedilməz dərəcədə 

artmışdır) baş verdiyi 22 il keçməsinə baxmayaraq, bu münaqişədə bir çox məsələlər, xüsusən də, onun 

yaranmasına səbəb olan amillər hələ də mübahisəlidir və sonadək aydın deyil. 

Bununla əlaqədar olaraq, münaqişənin bir çoxları üçün öz əhatə və nəticələrinə görə gözlənilməz olan 

başlanğıc mərhələsinin nəzərdən keçirilməsinin faydası var. Mən həmin dövrün hadisələri üzərində təfərrüatı ilə 

dayanmaq fikrində deyiləm. Bu hadisələr məlumdur və xüsusi ədəbiyyatda təsvir olunmuşdur. Mən oxucuların 

diqqətini münaqişənin yalnız bir aspektinə, məhz Ermənistan və Qarabağ ermənilərinin etnosiyasi səfərbərliyi25 

məsələsinə cəlb etmək istərdim. Bu hadisə mənim üçün o zaman və indi baş verənləri dərk etməkdə həlledici rol 

oynayır. Mətbuatda təqdim edilən məlumatlardan ermənilərin etnosiyasi səfərbərliyinin tempi, miqyası və 

dinamikasını səciyyələndirən 7 epizod məlumdur:26 

Birinci epizod (başlanğıc): 13 fevral 1988-ci il. Qarabağ ermənilərindən ibarət bir neçə yüz nəfərlik 

qrupun "Lenin" meydanında "Dağlıq Qarabağın Ermənistanla (Ermənistan SSR) birləşməsi" tələbi ilə icazəsiz 

mitinq keçirməsi. 

İkinci epizod: 15 fevral 1988-ci il. Ermənistan Yazıçılar İttifaqının iclası zamanı məşhur erməni şairəsi 

S.Kaputikyanın öz çıxışında Qarabağ ermənilərinin tələblərini müdafiə etməsi; 

 
23 Məsələn, buna misal kimi, gələcək Yuqoslaviya münaqişəsini qabaqlayan, 1986-cı ildə mətbuatda peyda olan xüsusi "qurban" 

təhkiyəsini Serbiya Elmlər Akademiyasının bir çox üzvləri tərəfindən imzalanan, Kosovoda baş verən "serblərin soyqırımı" haqqında 

memorandumu göstərmək olar (Gagnon, 2000; SNYDER and BALLENTINE, 2000). 
24 D. KINDER & D. SEARS, "Public Opinion and Political Action", in Handbook of Social Psychology, G. LINDZEY & E. 

ARONSON (Eds.), Vol. 3. N.Y.: Random House, 1985, p. 659-741. 
25 Etnosiyasi səfərbərlik dedikdə etnik qrupun dərk olunmuş kollektiv maraqlar əsasında siyasiləşməsini və siyasi fəaliyyət 

aparmaq üçün resurslara malik olmasını ifadə edən proses başa düşülür (M. ESMAN, Ethnicpolitics, Ithaca, N.Y.: Cornell University 

Press, 1994, p. 28). 
26 Məlumatlar, əsasən, T. DE VAALın kitabından götürülmüşdür (Черный сад. Армения и Азербайджан: между миром и 

войной, М.: Текст, 2005) və imkan daxilində başqa mənbələrlə müqayisə olunmuşdur.  
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Üçüncü epizod: fevralın 18-də İrəvanda ətraf mühitin çirklənməsinə qarşı təşkil olunan etiraz mitinqi 

(müşahidəçilərin fikrinə görə, siyasi tələblər ekoloji mövzu ilə ört-basdır edilmişdir); 

Dördüncü epizod: 20 fevral İrəvanda Qarabağ ermənilərinin tələblərini dəstəkləyən 30 000 mitinqçinin 

meydana çıxması; 

Beşinci epizod: 22 fevral İrəvanda Qarabağ ermənilərinin tələblərini dəstəkləyən 100 000 mitinqçinin 

meydana çıxması; 

Altıncı epizod: 23 fevral İrəvanda Qarabağ ermənilərinin tələblərini dəstəkləyən 300 000 mitinqçinin 

meydana çıxması; 

Yeddinci epizod: 25 fevral İrəvanda Qarabağ ermənilərinin tələblərini dəstəkləyən 700 000 mitinqçinin 

meydana çıxması. 

Bu məlumatlardan göründüyü kimi, iki həftədən də az müddətdə ermənilərin etnosiyasi etiraz forması 

alan etnosiyasi səfərbərliyi maksimal intensivlik həddinə çatmışdır.27 Son dərəcə qısa müddət ərzində, həm də 

Dağlıq Qarabağın özündə deyil, ondan yüz kilometrlərlə uzaqda olan İrəvanda etnosiyasi səfərbərliyin müstəsna 

dərəcədə yüksək səviyyəyə çatmasını necə izah etmək olar?28 

Münaqişələrin tədqiqinə dair bizdə olan ədəbiyyatda bu hadisənin xüsusi təhlil predmeti olmasına rast 

gəlməmişik, bir çox tədqiqatçılar isə erməni nümayişlərinin səbəbi qismində münaqişənin başlanğıcında 

mərkəzi sovet qəzeti "Pravda"nın ifadə etdiyi mövqeyi indiyə qədər bölüşməyə meyillidirlər.29 

O cümlədən, münaqişəyə yanaşmalarda onun səbəbi ya Dağlıq Qarabağda yaşayan erməni azlığına 

münasibətdə onu əhatə edən azərbaycanlı çoxluğun həyata keçirdiyi "sosial, mədəni, iqtisadi, yaxud siyasi ayrı-

seçkiliyin olmasında", ya da "ermənilər və azərbaycanlılar arasındakı əsrlərlə yaşayan düşmənçilik", "bir araya 

gəlməsi mümkün olmayan etnik və dini identikliklər", yaxud da bu amillərin bəzi kombinasiyaları ilə izah 

edilir.30 

Məsələn, Qarabağ münaqişəsinin izahı üçün nəzəri formulun tapılmasına cəhd edən və başqa 

tədqiqatçıların əsərlərindən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənən S. Kornelin əsərində müəllif erməni-azərbaycanlı 

münaqişəsinin yaranmasının səbəblərini bir sıra amillərlə izah edir ki, onların arasında əsrlər boyu davam edən 

"antaqonist identikliklərin" mübarizəsi, erməni diasporunun xarici dəstəyi, keçmiş SSRİ-də Qarabağın erməni 

əhalisinə öz narazılığını və şikayətlərini ifadə etməyə imkan verən demokratik institutların olmaması və s. 

göstərilir. 

T.R. Qurun etnosiyasi fəaliyyət konsepsiyasını əsas kimi götürərək tədqiqatçı münaqişəni törədən 

ermənilərin etnosiyasi səfərbərliyini onların qrupdaxili birlik səviyyəsinin çox yüksək olması ilə izah edir. Lakin 

öz-özlüyündə qrupdaxili birlik səviyyəsinin çox yüksək olması, qrupun sosial və yaxud da siyasi səfərbərliyinin 

təmin edilməsi üçün kifayətedici şərt ola bilməz. Üstəlik də, S. Kornelin əsərində Dağlıq Qarabağ Muxtar 

Vilayətinin erməni əhalisinin şikayət və narazılığının əsasında hansı səbəblərin durduğu naməlum qalır. S. 

Kornelin etiraf etdiyi kimi, SSRİ-nin digər regionları ilə müqayisədə heç də pis iqtisadi rifaha malik olmayan, 

həmçinin, mədəni-siyasi muxtariyyətə malik olan erməni azlığına qarşı kəskin sosial, mədəni, yaxud hətta siyasi 

ayrı-seçkiliyin mövcudluğunu təsdiq etmək olmaz.31 Buna əlavə kimi, belə bir dəlil irəli sürmək olar ki, bu 

münaqişə "əsrlər boyu davam edən düşmənçiliyin" törəməsi deyil: ermənilər və azərbaycanlılar mədəniyyət 

baxımından ümumi cəhətlərə malikdirlər, bir-biri ilə yanaşı yaşamışlar və XIX əsrin sonlarına qədər bir-biri ilə 

vuruşmamışlar. Lakin əgər bu səbəb sosial-iqtisadi amillər və erməni azlığına münasibətdə kəskin ayrı-seçkilik 

 
27 T.R. GURR, Minorities at Risk: A Global View of Ethnopolitical Conflicts, Washington, DC: USIP Press, 1993. 
28 Əlbəttə, mitinqlər, xüsusilə də başlanğıcdakılar son bir neçə il ərzində fəallaşan gizli, yaxud da yarıgizli erməni millətçi 

təşkilatları tərəfindən təşkil olunmuşdur (Toмac ДЕ BAAЛ, 2005). Bununla yanaşı, gizli, yaxud da yarıgizli təşkilatlar həmin dövrdə 

əhalinin bu qədər qısa müddət ərzində bu dərəcədə intensiv səfərbər edilməsi üçün zəruri olan güclü təşkilati, inzibati və ya informasiya 

imkanlarına o qədər də malik ola bilməzdi. Başqa varianta əsasən bu nümayişlər köhnə siyasi elitanın başı üzərində duran, Sov.İKP MK-

nın Baş katibi M. QORBAÇOV tərəfindən irəli sürülən yenidənqurma siyasəti nəticəsində öz hakimiyyətini itirmək qorxusu ilə yaşayan 

erməni hakimiyyəti, o cümlədən DTK tərəfindən təşkil olunmuşdu (QRIQORYAN, 1989). Belə olan halda, əlbəttə ki, daha geniş olan 

təşkilati, inzibati və ya maliyyə resursları hərəkətə gətirilə bilərdi. Lakin hətta respublika rəhbərliyinin bu "incə" oyunu variantını qəbul 

etsək belə, yenə də bir məsələ qeyri-müəyyən qalacaqdı: xalqın hansı "simlərinə" toxunmaq lazım idi ki, bu cür kütləvi nümayişlər baş 

verə bilsin. 
29 "Pravda" qəzeti Qarabağ hadisələrinə həsr olunan xüsusi məqalədə yazırdı: " Stepanakertin (DQMV-nin paytaxtının keçmiş adı 

qeyd. R.Q.) və İrəvanın küçələrinə on minlərlə ermənini nə çıxarmışdı? Axı təkcə Ermənistan ərazisi ilə birləşmək arzusu Stepanakertin 

küçələrinə on minlərlə ermənini tökə bilməzdi. Onları, hər şeydən əvvəl, DQMV-nin sosial-iqtisadi inkişafındakı çatışmazlıqlar, milli və 

başqa hüquqların pozulması çıxarmışdı" ("Эмоции и разум. О событиях в Нагорном Карабахе и вокруг него". "Правда", 21 марта 

1988). 
30 S.E. CORNELL, Conflict Theory and the Nagorno-Karabakh Conflict: Guidelines for a Political Solution?, Triton Publishers, 

1997. 
31 S.E. CORNELL, op. cit. 
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də deyilsə, bəlkə, onda münaqişənin qızışdırılmasında "Moskvanın əli" günahkardır? Bununla belə, keçmiş 

Yuqoslaviyada etnik münaqişəyə rəvac verilməsində günahkar olan Belqrad hakim kommunist hökumətindən 

fərqli olaraq, Moskvadakı mərkəzi hökuməti bəhs edilən dövrdə analoji siyasətin həyata keçirilməsində çətin ki 

ittiham etmək olsun. Beləliklə, Qarabağ ermənilərinin bu qədər yüksək etnosiyasi səfərbərliyini nəyin 

şərtləndirdiyi yenə də kölgədə qalır. Qarşımızda yenə də müəmmalı sual yaranır: "İrəvanın və Stepanakertin 

küçələrinə on minlərlə ermənini çıxaran nə idi?" 

Qarabağ münaqişəsinin şərhində yuxarıda sadalanan yanaşmaların kifayət qədər olmadığını qeyd edən ilk 

tədqiqatçılardan biri kimi Tomas DE VAAL münaqişədə olan tərəflərin bir-birinin keçmişinə dair fərqli tarixi 

təsəvvürləri, nifrətin rəsmi təbliği, mif yaradıcılığı və s. məsələlərin nəzərdən keçirilməsini mühüm hesab 

etmişdir. Müəllif bu münaqişəyə səbəb olan aşağıdakı səbəbləri qeyd edir: "Yuqoslaviyada və ya Sovet 

İttifaqında baş verən digər münaqişələrlə müqayisədə bu münaqişə ona görə labüd idi ki, onun kökləri iki tərəfin 

kommunist sisteminin mövcudluğunun son dövrlərindəki qarşılıqlı münasibətlərinin daxili strukturuna gedib 

çıxırdı. Dörd əsas tərkib hissəsi tarixin bir-birindən fərqli şərhlərinin milli variantları, mübahisəli ərazi 

sərhədləri, təhlükəsizliyin qeyri-sabit sistemi və tərəflər arasında dialoqun olmaması həmin münasibətlərin 

təməlində çatların yaranmasına səbəb oldu və bu çatlar ilkin gərginliklərin başlaması ilə Ermənistan və 

Azərbaycan arasında dibsiz uçuruma çevrildi. Lakin məhz problemin yeniliyi və dərinliyi səbəbindən onun 

yaradan qaldırılmasına imkan yaradan bir mexanizm mövcud deyildi və yaxud da indiyə qədər tapılmayıb.32 

Yuxarıda verilən suala tədqiqatçı belə cavab verir: "Bir çox müşahidəçilər üçün bunu demək nə qədər xoş 

olmasa da, Dağlıq Qarabağda baş verən münaqişənin mənası yalnız bir halda aydınlaşa bilər ki, biz minlərlə 

azərbaycanlı və erməninin fəaliyyətinin tarix, identiklik və hüquqlara dair ideyalarla qızışdırılmış olduğunu 

etiraf edək (kursiv bizimdir R. Q.). Və bu ideyaların əhəmiyyətli dərəcədə təhlükəli və illüziyalı olması heç də o 

demək deyil ki, insanlar buna tam səmimiyyətlə inanmırdılar... Bunlar Sovet İttifaqının sonunda mövcud olan 

ideoloji vakuum şəraitində çiçəklənmiş və müharibə zamanı yeni təkan almışdır. Bu baxışların ən tutqun 

təzahürləri çox dərin köklər atan "nifrət haqqında povestlər" olmuşdur və nə qədər ki onlar mövcuddur, 

Ermənistan və Azərbaycanda heç nə dəyişə bilməz".33 

Tomas DE VAALın Qarabağ münaqişəsinin yaranmasında əksər hallarda mif xarakteri daşıyan tarixi 

təsəvvürlərin münaqişəsinin əhəmiyyətli rola malik olmasına dair çıxardığı nəticə təqdirəlayiqdir. Demək olar 

ki, tədqiqatçı araşdırmasını düzgün istiqamətə yönəltsə də, onu ümumi nəticə ilə də məhdudlaşdırır. T. DE 

VAALın tədqiqatı ilə bağlı üç məqam tənqidi iradlar doğurur. Birincisi, tədqiqatçı türk-erməni münasibətlərinin 

daha ətraflı kontekstinə biganə qalmışdır (məsələn, nə üçün Ermənistan-Azərbaycan münaqişələri XX əsrin 

əvvəlində baş vermişdir), hansı ki, bunsuz hazırkı münaqişənin sərt xarakterini dərk etmək çətindir.34 İkincisi, 

bir çox xalqlar bir-biri haqqında "xoşagəlməz tarixi təsəvvürlərə" malik olsalar da, onlar münaqişələrə 

başlamırlar. Görünür, münaqişənin yaranması üçün özünəməxsus "pis tarixlər", eləcə də xüsusi şərait tələb 

olunur ki, bunlar dəqiqləşdirilməlidir. Üçüncüsü, T. DE VAALın öz əsərində xatırladığı "nifrət haqqında 

povestlər", onun hesab etdiyi kimi SSRİ-in mövcudluğunun son illərində deyil, daha əvvəl yaranmışdır; onlar 

SSRİ-nin, yaxud da Ermənistan və Azərbaycan SSR-nin yaranmasından çox-çox əvvəl mövcud idi. Bir qədər 

sonra göstərəcəyik ki, "nifrət haqqında povestlər" erməni sxematik nəqli şablonunu mühafizə edən və spesifik 

olaraq canlandıran, öz kökləri ilə uzaq orta əsrlərə gedib çıxan köhnə erməni tarixşünaslıq ənənəsinin davamıdır. 

 

Erməni sxematik nəqli şablonıı 

Bizim tədqiqatlarımızda göstərildiyi kimi,35 erməni tarixşünaslıq ənənəsi özünün sxematik nəqli 

şablonunun inkişafı ilə səciyyələnir ki, bunu da "düşmənlər tərəfindən əhatəyə alınan və əzab verilən, lakin 

sədaqətli xalq" kimi ifadə etmək olar. Bu spesifik erməni sxematik nəqli şablonu aşağıdakı əsas tərkib 

hissələrdən ibarətdir: 

- Başlanğıc situasiya: erməni xalqı şanlı və şərəfli bir dövrdə yaşayır, lakin bu mərhələ düşmənin fitnələri 

nəticəsində pozulur və nəticədə, 

- düşmən qüvvələr ermənilərə hücum edir, 

- ermənilər çox böyük əzab və məşəqqətlər çəkirlər, 

 
32 Toмac ДЕ BAAЛ, Конфликт вокруг Нагорного Карабаха: истоки, динамика и распостраненные заблуждения (Bax.: 

www.c-r.org/our-work/accord/nagorny-karabakh/russian/ index.php). 14 aвгуcтa 2006. 
33 Toмac ДЕ BAAЛ, Черный сад. Армения и Азербайджан: между миром и войной, М.: Текст, 2005, c. 361. 
34 Bu kontekst göstərilən əsərlərdə yaxşı təqdim olunmuşdur J. MACARTHY, C. MACARTHY, Turks & Armenians. A manual 

of the Armenian question, Committee on Education, Assembly of Turkish American Association, Washington D. C., 1989. 
35 P.P. KAPAГЕЗОB, Метаморфозы коллективной памяти в России и на Центральном Кавказе, Баку: Нурлан, 2005. 

http://www.c-r.org/our-work/accord/nagorny-karabakh/russian/
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- əgər onlar öz inamlarına sadiqdirlərsə, onda düşmənlərə qalib gəlirlər, əgər inamdan üz döndərirlərsə, 

onda məğlub olurlar. 

Bu şablona əsaslanan bir çox erməni tarixi təhkiyələri üçün başqa dinlərə, başqa konfessiya və 

mədəniyyət mənsublarına "nifrət mətnləri" adlanan xüsusiyyət səciyyəvidir ki, bu da tarixi əsərlərin yaradılması 

və qorunmasına cavabdeh olan başlıca institut kimi öz icmasının üzvlərinin hiss və ağıllarına təsirini hər cür 

saxlamağa və gücləndirməyə cəhd edən erməni kilsəsinin səyləri ilə izah edilir.36 

Vaxt keçdikcə, xüsusilə də XVIII əsrin sonlarından XX əsrin əvvəllərinə qədər erməni tarixi əsərlərinin 

kütləvi nəşri, tarixin erməni dini məktəblərində bu kitablar üzrə tədris edilməsi və s. sayəsində bunlar 

ermənilərin kollektiv yaddaşına fəal surətdə yeridilməyə başlayır. Sonralar bu şablon kollektiv təcrübənin 

müxtəlif tələbləri ilə çulğaşaraq ermənilərin təfəkkürünə və öz əhatəsini qavramasına, eləcə də kollektiv 

davranışına özünəməxsus təsir göstərən erməni kollektiv yaddaşının patterninə çevrilir. Daha sonra, artıq XIX 

əsrdə sekulyar "millətçilik epoxası"nın başlanması ilə erməni sxematik nəqli şablonu onun dini əsaslarını 

millətçi əsaslarla əvəzləməyə çalışan erməni intellektualları tərəfindən bəzi dəyişikliklərə məruz qalmışdır. Son 

nəticədə onlar buna nail ola bilmişlər: "erməni inamı" anlayışını "erməni xalqı", yaxud da "millət" sözü ilə əvəz 

edən millətçi əhvali-ruhiyyəli erməni ziyalıları "ermənilərin taleyi onların öz inamlarına sədaqətlərindən 

asılıdır" məzmunlu dini ideologemanı yeni, millətçi məzmunla dəyişdirdilər. Bunun da nəticəsində əvvəlki dini-

ayin xarakteri dəyişərək belə ifadə olundu: "ermənilərin taleyi onların öz xalqlarına sədaqətlərindən asılıdır". 

Başqa sözlə, erməni kilsəsinin qoynunda yaranan, sonralar isə erməni millətçiləri tərəfindən öz siyasi 

məqsədləri və iddiaları üçün istifadə edilən erməni sxematik nəqli şablonu, şübhəsiz ki, erməni mədəniyyətinin 

müxtəlif qatlarını, o cümlədən kollektiv yaddaşı sarsıntı yaradan xatirələrə yönəldir, "özününkülər" və 

"özgələri" özünəməxsus qavrayışına meyil etdirir. Bu təsirin nəticələri, məsələn, tədqiqatçılar tərəfindən qeyd 

edilən, "mühasirə mentaliteti"nin cizgilərini daşıyan psixikanın təşkilində, özünü "vəhşi müsəlman asiyalıların 

düşmənçilik dənizinin ortasında sivilizasiyalı xristian avropalıların adası" kimi dərk edilməsində büruzə verir.37 

 

Kollektiv yaddaşın patternləri və etnosiyasi nümayişlər: Qarabağ münaqişəsi 

Hesab etdiyim kimi, məhz erməni kollektiv yaddaşının bu spesifik patterninin mövcudluğu Qarabağ 

münaqişəsinin yaranmasını şərtləndirən ən mühüm amil olmuşdur. Bu tezisin qəbul edilməsi üçün bəzi əsasları 

təqdim edirəm. 

Beləliklə, "düşmənlər tərəfindən əhatəyə alınan və əzab verilən, lakin özünə sədaqətli xalq", yuxarıda 

göstərdiyimiz kimi, erməni kollektiv yaddaşının patternidir və bununla yanaşı, başlıca erməni milli mifidir ki, 

müəyyən ("qeyrimüəyyən" demək daha düzgün olardı) situasiyalarda üzə çıxarılır. Sonralar XX əsrin 

əvvəllərində Osmanlı Türkiyəsində bu pattern başlıca düşmən kimi türklərin obrazında konkret təcəssümünü 

tapır və eyni zamanda, azərbaycanlılar da buraya aid edilir. Nəticədə, azərbaycanlıların ermənilər tərəfindən 

düşmən kimi qəbul olunmasına baxmayaraq, kollektiv yaddaşlarında belə patternə malik olmayan 

azərbaycanlılar uzun müddət erməniləri öz düşmənləri kimi təsəvvür etməmişlər. 

Öz növbəsində, belə kollektiv yaddaş patterninin mövcudluğu erməniləri D.A. LEYK və D. Rotşildin 

qruplararası strateji qarşılıqlı təsir konsepsiyasında "etnik qorxular" kimi adlandırılan38 təhlükələrə və öz taleyi 

üçün narahatçılığa məruz qoyur.39 Müəlliflərin fikrinə görə, əksər hallarda bu kəskin etnik münaqişənin əsasında 

qrupun öz gələcəyi üçün yaşadığı qorxular dayanır: a) assimilyasiya qorxusu; b) fiziki məhvolma qorxusu. Bu 

qorxular, xüsusilə də, dövlətin zəifliyi və hərc-mərclik dövründə güclənir, münaqişələrə səbəb olan qruplararası 

strateji qarşılıqlı təsir dilemmasını doğurur. Güman etmək olar ki, kollektiv yaddaşın özünəməxsus erməni 

sxematik nəqli şablonunu daim yenidən canlandıran, kütləvi informasiya vasitələrində tirajlaşdırılan təhkiyələr 

vasitəsilə bu patterninin fəallaşması, etnik liderlərin və himayədarların çıxışları və s. ermənilərin "etnik 

qorxularına" rəvac verə bilər. 

Jurnal məqaləsi çərçivəsinin həcmi məhdud olduğu üçün mən o zaman erməni ictimai müzakirələrində 

peyda olan təhkiyələrin mahiyyətini təcəssüm etdirən və münaqişənin yaranması dövründə ermənilərin istifadə 

 
36 P.P. KAPAГEЗОB, там же. 
37 Bax.: S. E. CORNELL, op. cit.; E.M. HERZIG, "Armenia and the Armenians", in The nationalities question in the Post-Soviet 

States, G. SMITH (Eds.), London: Longman, 1996. 
38 D.A. LAKE & D. ROTHCHILD, "Containing Fear: The Origins and Management of Ethnic Conflict", in Nationalism and 

Ethnic Conflict, M.E. BROWN, O.R. COTE, S.M. LYNN-JONES and S.E. MILLER (Eds.) Cambridge, Mass.: MIT Press, 2000, p. 97-

131. 
39 Tomas DE VAALA müsahibəsində erməni respondentlərdən birinin dediyi kimi: "Məhv edilmək, həm də şəxsiyyət kimi, fərd 

kimi deyil, bir millət kimi məhv edilmək qorxusu, soyqırım qorxusu hər bir erməninin qəlbində gizlənmişdir" (Toмac ДЕ BAAЛ, 

Черный сад. Армения и Азербайджан: между миром и войной, М.: Текст, 2005, c. 361., M.: Teкст, 2005, c. 117). 
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etdiyi bütün əsas dəlilləri özündə ehtiva edən yalnız belə bir təhkiyəni misal gətirəcəyəm. Söhbət "Dağlıq 

Qarabağ. Tarixi arayış" adlanan, Ermənistan SSR Elmlər Akademiyası tərəfindən xüsusi olaraq hazırlanan və 

1988-ci ildə 45 000 nüsxə tirajla çap olunan əsərdən gedir.40 Bu kiçik həcmli kitabça 5 fəsildən ibarətdir. 

Maraqlı burasıdır ki, elmi-məlumat xarakterli olmağa iddia edən bu əsər erməni sxematik nəqli 

şablonunun əsas tələblərinə tam uyğun şəkildə tərtib edilmişdir.41 

Belə ki, birinci fəsildə ("Dağlıq Qarabağ qədim dövrlərdən 1917-ci ilə qədər") bu diyarın tarixi keçmişinə 

dair müəyyən informasiya verilir ki, bunun da əsas məqsədi diyarın lap qədimdən Ermənistana və ermənilərə 

"məxsus olduğunu" göstərməkdir. Üstəlik də, tarix oxucuda müstəsna olaraq ermənilər tərəfindən məskunlaşan 

diyarın şanlı keçmişi haqqında təsəvvürlər oyatmaq üçün sərfəli olan şəkildə təqdim olunur ki, bu da erməni 

sxematik nəqli şablonunun birinci elementinə tamamilə uyğun gəlir ("erməni xalqı öz tarixinin şanlı və şərəfli 

dövrünü yaşayır"). 

İkinci fəsil ("Dağlıq Qarabağ 1918-1923-cü illərdə") Azərbaycan SSR-in tərkibində Dağlıq Qarabağ 

Muxtar Vilayətinin yaranmasına gətirib çıxaran hadisələrin işıqlandırılmasına həsr olunmuşdur. Hadisələr elə 

təqdim olunur ki, Stalinin zülmkar şəxsiyyəti ilə bağlı olan həmin qərarın "yanlış" olduğu göstərilsin (erməni 

şablonunun ikinci komponentinə tam uyğun olaraq "düşmən qüvvələr ermənilərə hücum edir"). 

Üçüncü, ən kiçik fəsil ("Dağlıq Qarabağ problemi Leninin millətlərin öz müqəddəratını təyin etməsi 

konsepsiyası işığında") bir qədər erməni şablonundan kənara çıxır. Bunu kommunist ideologiyasına xidmət edən 

cəmiyyətdə ənənəvi ideoloji ştamplara, marksizm-leninizm müddəalarına və kommunist ritorikasına məcburi 

sadiqliyin nümayişi kimi izah etmək olar. 

Lakin artıq dördüncü fəsildə ("DQMV-nin bəzi sosial-iqtisadi və demoqrafik məsələləri") iqtisadi, 

mədəni, sosial və ən başlıcası, demoqrafik tənəzzül barədə məhz DQMV-nin erməni əhalisinin bu diyarın 

azərbaycanlı əhalisi ilə müqayisədə payının azalmasına dair tezislərdə, mahiyyətcə erməni sxematik nəqli 

şablonunun üçüncü komponenti yenidən dirçəldilir ("ermənilər böyük əzab və əziyyət çəkirlər").42 

Nəhayət, sonuncu beşinci fəslin məzmunu ("Dağlıq Qarabağ və onun ətrafındakı hadisələr haqqında") 

erməni sxematik nəqli şablonunun sonuncu komponentinə tamamilə uyğun gəlir ("əgər ermənilər öz xalqına 

sadiq qalarlarsa, onda düşmənlərə qalib gələcəklər"). Bu fəsildə deyilir ki, Ermənistanda və Qarabağda 

ermənilərin çıxışları təsadüfi deyil və "kənardan təhrik edilməyib", xalqın "özünə münasibətdə yaşadığı 

ədalətsizliyi aradan qaldırmaq" səylərini göstərir. Üstəlik də, burada ermənilərin (o cümlədən xaricdə yaşayan) 

öz talelərinə düşən ağır sınaqlara baxmayaraq, sarsılmaz birliyə malik olması və öz mübarizəsini davam 

etdirmək əzmində olduğu xüsusi vurğulanır. 

Əgər bu əsərdə erməni sxematik nəqli şablonu çox və ya az dərəcədə elmi mühakimədə qəbul edilən 

formalarda təqdim olunursa, bəhs edilən dövrdə geniş yayılan çoxsaylı digər təhkiyələr şablona riayət etmək 

baxımından daha kobud və birmənalıdır.43 

Spesifik erməni sxematik nəqli şablonunu canlandıran təhkiyələrin meydana gəlməsi, şübhəsiz ki, 

müvafiq etnik qorxu amili ilə müşayiət olunan erməni kollektiv yaddaşı patterninin fəallaşmasını şərtləndirdi. 

Məhz erməni kollektiv yaddaşının "fəallaşması" müstəsna dərəcədə qısa müddət ərzində erməni əhalisinin 

etnosiyasi səfərbərliyini təmin edən həmin güclü qüvvəni doğurdu ki, bu barədə tədqiqatçı yazır: "Qarabağda 

etiraz aksiyalarından sonra Sovet Ermənistanını kütləvi küçə nümayişləri dalğası bürüdü. Baxmayaraq ki, 

Ermənistan SSRİnin etnik planda ən yekcins respublikalarından biri idi, heç kəs, o cümlədən bu nümayişlərin 

liderləri də belə güclü enerjinin üzə çıxacağını əvvəlcədən görə bilməzdilər. Sanki Dağlıq Qarabağın taleyi 

məsələsi hər bir erməninin qəlbindəki ən həssas tellərə toxunmağa qadir idi. Qarabağ məsələsinin birdən-birə 

yüz minlərlə insanı küçələrə tökməsini izah etməyə çalışan politoloq Aleksandr İskəndəryan "dondurulmuş 

potensial" anlayışını istifadə edir. Onun sözlərinə görə, "Qarabağ faktoru dondurulmuşdu və onun oyanması 

üçün çox cüzi bir təkan lazım idi". Hətta Dağlıq Qarabağın ictimai-siyasi vəziyyəti haqqında heç nə bilməyənlər 

də emosional olaraq "türklərin" əhatəsində yaşayan ermənilərin halına yanırdı (sadə erməni dilində bu söz həm 

 
40 Г. Агалоян, К.С. Худавердян, Нагорный Карабах. Историческая справка, Ереван: Историческая справка, Ереван: Изд.-

во АН Армянской CCP, 1988. 
41 Bu əsərdə məqsədimiz təqdim olunan arqumentlərin düzgünlük və ya səhvlik səviyyəsini nəzərdən keçirmək deyil. Yalnız onu 

da qeyd etmək lazımdır ki, bu əsər bir tərəfin Dağlıq Qarabağa iddialarını əsaslandırmaq məqsədinə xidmət edir və bu qəbildən olan 

istənilən əsərlər kimi hədsiz qərəzliliklə, birtərəfliliklə və hadisələrin şərhində ayrı-seçkiliklə səciyyələnir. 
42 Əsərdə verilən yeganə cədvəl "Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin əhalisinin sayı və milli tərkibi" adlanır (Г. Агалоян, К.С. 

Худавердян, Нагорный Карабах. Историческая справка, Ереван: Историческая справка, Ереван: Изд.-во АН Армянской CCP, 

1988, c. 47). 
43 Şablonun yenidən dirçəldilməsinə daha bir kobud və birmənalı nümunə kimi erməni jurnalisti Z. BALAYANIN 1987-ci ildə 

İrəvanda çap olunan "Ocaq" kitabını və bilavasitə Stepanakertdəki (1213 fevral 1988-ci il) mitinqlər ərəfəsində yayılan 10 000 vərəqəni 

göstərmək olar (Toмac ДЕ BAAЛ, Черный сад. Армения и Азербайджан: между миром и войной, М.: Текст, 2005). 
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türkləri, həm də azərbaycanlıları nəzərdə tutur)".44 Müəyyən mənada erməni əhalisinin bu təsəvvür edilən 

qorxuları onun sürətli siyasi səfərbərliyini təmin edən güclü katalizator qismində çıxış etdi. 

 

Nəticə əvəzi 

Yuxarıda verilən təhlil erməni kollektiv yaddaşını münaqişədə əhəmiyyətli amil kimi identikləşdirməyə 

imkan verir. Məsələ ondadır ki, erməni sosial motivlərini barış və sülh yönündə dəyişmək, yaxud yumşaltmaq 

üçün yaddaşa necə təsir etmək olar? O cümlədən bu prosesi hansı təhkiyələr mümkün edə bilər? Sosial 

tədqiqatçıların aldığı bəzi nəticələr bu suala cavabın axtarışında bizim üçün müəyyən oriyentirlər verir. Müasir 

tədqiqatların göstərdiyi kimi, mətnlərdəki düşmənçilik məzmununu yumşaltmağa yönələn yeni mətnlərin 

mühüm aspekti baş verənlərdə bütün günahın üçüncü tərəfin üzərinə qoyulması ola bilər.45 

Öz növbəsində ictimai rəy probleminə dair bu yaxınlarda keçirilən tədqiqatlar göstərir ki, insanların 

düşüncələrinin hətta ən "dərin" qatları belə bizim fikirlərimizin müxtəlif variasiyalarına müvafiq olaraq 

dəyişdirilə bilər.46 Bundan başqa, insanlar vəziyyəti yeni aspektdə təsvir edən dəlillərlə rastlaşdıqda, yaxud da 

yeni sübutlarla üzləşdikdə öz fikirlərini dəyişə bilərlər. 

Regionda uzunmüddətli sülhün bərqərar olmasını şərtləndirən mühüm amillərdən biri də, əvvəlkindən 

fərqli olaraq, yalnız milli quruculuq prinsipləri deyil, həm də xalqlar arasında barışa xidmət edən yeni tarixin 

yaradılması ola bilər. Bunun üçün siyasi elitalar əvvəlki şablonlara təhrik edilməsindən imtina etməli və qarşı-

qarşıya duran tərəflərin düşmənçiliyini aradan qaldırmağa yönəlmiş tarixi şərhləri əks etdirən yeni təhkiyələrin 

yaradılmasına "sosial sifariş" verməlidirlər. Belə olan halda, münaqişənin həll edilməsində maraqlı olan 

beynəlxalq birlik hazırkı vaxtda münaqişədə olan tərəflərin malik olduğu yaddaş siyasətinin dəyişməsinə 

yönəlmiş xüsusi fəaliyyət proqramını hazırlaya və təklif edə bilərdi. Təbii ki, bütün bu təşəbbüslər yalnız Dağlıq 

Qarabağ ətrafında Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həllini nəzərdə tutan siyasi müqavilənin 

imzalanmasından sonra yerlərdə real dəstək qazana bilər. 

 

Abstract: 

This article suggests a social-psychological look at the role of collective memory in instigation and 

resolution of the Nagorno-Karabakh conflict. As point of departure we take the particular version of collective 

memory developed by the socio-cultural approach. This approach looks at collective memory as a phenomenon 

shaped by all types of narratives. Historical narratives (annals, chronicles, history textbooks, etc.) are regarded 

as cultural instruments employed to promote collective remembering. Certain properties of narratives affect the 

collective remembering process in a very specific way. Modeling the relationship between collective historical 

representations and current social attitudes and behavior which is proposed in our article allow us to identify 

the peculiarities of Armenian collective memory as an important factor in instigation of conflict. Dealing with 

this it is suggested that a new history should be created which, as distinctfrom the current historical narrations, 

should not only abide by the principles of the nations' development, but could also reconcile them. The local 

political elites should abandon the habit of reviving the oldpatterns and "order" new narratives capable of 

introducing new interpretations designed to quench animosity on both sides. 

 

“Strateji təhlil (SAM)”.-2010.-№1(1).-S.17-30. 

 

 
44 Toмac ДЕ BAAЛ, op. cit. c. 44. 
45 K. MCGRAW, "Managing Blame: An Experimental Test of the Effects of Political Accounts." The American Political Science 

Review, 85 December, 1991, p. 1133-1157. 
46 D. MUTZ, P. SNIDERMAN, R. BrODY (Eds.), Political Persuasion and Attitude Change, Ann Arbor: University of Michigan Press, 

1996. 
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Qarabağ - əzəli Azərbaycan torpağı 
 

Bu torpaqların Azərbaycan torpağı olduğu, ermənilərin isə bura gəlmə olduğu tarixi faktlarla 

sübuta yetirilib 

 

Başqasının torpağına göz dikmək, onu özünküləşdirmək ermənilərin xislətindən doğan bir xəstəlikdir. 

Əzəli Azərbaycan torpaqları üzərində dövlət quran ermənilər bu gün utanmadan işğal etdikləri torpaqlarımızı da 

özlərinki hesab etməkdən utanmırlar. Bu torpaqların Azərbaycan torpağı olduğu, ermənilərin isə bura gəlmə 

olduğu tarixi faktlarla sübuta yetirilib. Dağlıq Qarabağın da ermənilərin gəlmə olduğunu sübuta yetirən çoxsaylı 

faktlar var. Tək birini qeyd edək.  

Belə ki, ermənilər onlar 1978-ci ildə onların bura gəlmələrinin 150 illiyinə həsr olunmuş abidəni 

Qarabağda hadisələr başlanan zaman partlatdılar. Həmin memorial 1988-ci ildə erməni millətçiləri tərəfindən 

tarixin izini silmək üçün törətmiş olduğu vandalizmin qurbanına çevrilib. Bununla onlar hesab edirlər ki, tarixi 

də dəyişə biləcəklər. Lakin yanılırlar. Tarixi mənbələr ermənilərin bura gəlmə olduğunu artıq üzə çıxarıb. 

Bizlərin də üzərinə düşən vəzifə də tarixi saxtakarlıqlara yol verməmək, ən əsas bunu  beynəlxalq ictimaiyyətə 

doğru-dürüst çatdırmaqdır.  

 

Ermənilər necə oldu Cənubi Qafqazda peyda oldular 

 

Ermənilərin ilk dəfə Cənubi Qafqazda peyda olmaları təxminən e.ə. II əsrdən sonralara təsadüf edir. 

Onların regiona daxil olması ilə yerli dövlətlərə və xalqlara qarşı təcavüzkar fəaliyyətləri də başlanır. Roma 

imperiyasının e.ə. 66-cı ildə II Tiqranı darmadağın etməsi ilə uydurma «Böyük Ermənistan» əfsanəsi puça çıxır, 

onlar Romanın vassalına çevrilir və bu vəziyyət IV əsrədək davam edir. Belə olduğu halda ermənilərin 

müvəqqəti işğal etdikləri Albaniyanın tarixi torpaqlarını Ermənistanın tərkib hissəsi kimi qələmə verməsi heç 

bir elmi-tarixi əsasa malik deyil. Halbuki ermənilərdən fərqli olaraq Azərbaycan-Albaniya dövləti müstəqil 

siyasət yeritməkdə davam edirdi və Qarabağın tarixi vilayətləri onun tərkibinə daxil idi.  

 

«Kitabi-Dədə Qorqud» dastanında Qarabağ 

 

Qarabağın Azərbaycana məxsus olduğunu və burada ən qədim zamanlardan başlayaraq müxtəlif türk 

etnoslarının yaşadığını Azərbaycan və ümumtürk şifahi xalq ədəbiyyatının möhtəşəm abidəsi olan «Kitabi-Dədə 

Qorqud» dastanı da sübut edir. «Dədə Qorqud» dastanı VI-VII əsrlərdə Qarabağ da daxil olmaqla bütün 

Azərbaycan torpaqlarında, o cümlədən, ermənilərin indi Sevan adlandırdıqları Göyçə gölü hövzəsində 

yayılmışdı. Qarabağın tarixində əsas dəyişikliklər VII əsrdə Ərəb xilafətinin işğalları və bunun nəticəsində 

Albaniya dövlətinin aradan qaldırılması ilə baş verir. Ərəb işğallarınadək Qarabağın tarixi əhalisi etnik 

baxımdan eyni kökdən, yəni Azərbaycan-Albaniya kökündən olduğu halda, bu dövrdə Ərəb xilafətinin 

Azərbaycanla bağlı yeritdiyi faciəli siyasət nəticəsində vilayətin dağlıq hissəsində ermənilərin dini üstünlüyünün 

təmin edilməsi, zaman keçdikcə etnik sahədə də özünü göstərdi: Albaniyanın tarixi Arsax bölgəsi əhalisinin 

əvvəlcə qriqorianlaşdırılmasına, bunun ardınca da erməniləşdirilməsinə başlandı. Ərəb xilafəti parçalandıqdan 

sonra Albaniyanın həmin ərazisində Sünik və Arsax-Xaçın knyazlıqları yarandı. XII əsrin sonlarına yaxın Sünik 

padşahlığı dağıldı, buradakı hakim sülalə 1166-cı ildən knyaz Qriqorun və Smbatın ölümü ilə kəsilmiş oldu. XII 

əsrin sonu – XIII əsrin əvvəllərində Arsax ərazisində təşəkkül tapan Xaçın knyazlığı tarixçi-alim İ.A. Orbelinin 

sözləri ilə desək «qədim Albaniyanın bir hissəsi» idi». Beləliklə, tamamilə təbiidir ki, Ərəb xilafəti dağılarkən 

onun ərazisində dirçələn yerli dövlətlər içərisində heç bir erməni dövləti olmamışdır. Bu da, Azərbaycandan və 

Gürcüstandan fərqli olaraq, Cənubi Qafqazda ermənilərin, ümumiyyətlə, dövlətçilik tarixinə malik olmadıqlarını 

sübut edir.  

 

Rusiyanın erməni planı 

 

Ruslar əsrlər öncə bölgədə erməni dövlətinin qurulmasını planlamışdı. 19 may 1783-də Knyaz G. A. 

Potyomkinin II. Katerinaya yazdığı məktubda deyilir: "Fürsət tapan kimi Qarabağı ermənilərin idarəsinə vermək 

ve beləcə Asiyada bir Xristian dövleti qurmaqdan" bəhs etmişdi. XVIII yüzilin sonları - XIX yüzilin 

başlanğıcında Rusiyanın Cənubi Qafqazda, o cümlədən Azərbaycanda işğalçılıq fəaliyyəti gücləndi. İbrahim 

xan Rusiya qoşunlarının komandanı R.D. Sisianovla (1802-1806) Kürəkçayda müqavilə bağladı. Kürəkçay 

müqaviləsinə əsasən, Qarabağ xanlığı məhz müsəlman - Azərbaycan torpağı kimi Rusiyaya ilhaq olundu. Tarixi 
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reallığı əks etdirən Kürəkçay müqaviləsi, eyni zamanda, Qarabağın, o cümlədən bu diyarın dağlıq hissəsinin 

Azərbaycan xalqına məxsus olduğunu sübut edən ən mötəbər sənəddir. 1846-cı il inzibati-ərazi bölgüsü zamanı 

Şuşa qəzası yeni yaradılmış Şamaxı quberniyasına (1859-cu ildən Bakı) tabe oldu. 1867-ci ildə Yelizavetpol 

(Gəncə) quberniyası yaradıldıqda Şuşa qəzası onun tərkibinə verilir və ərazisi bölünərək burada daha üç qəza - 

Zəngəzur, Cavanşir və Cəbrayıl qəzaları da təşkil olunur. Bununla, Şuşa qəzası da vahid inzibati-siyasi idarəsini 

itirir. Belə bir inzibati-ərazi bölgüsü xüsusi məqsədlə həyata keçirilmişdi. Bu islahatlar ermənilərin idarə 

sistemində daha geniş təmsil edilməsinə hərtərəfli imkanlar açdı. Çarizm Şimali Azərbaycan torpaqlarını işğal 

etdikcə, bu torpaqlarda möhkəmlənmək üçün həm də əhalinin erməniləşdirilməsi siyasətini də həyata keçirirdi. 

1828-ci il Türkmənçay müqaviləsindən sonra bu hal daha müntəzəm və məqsədyönlü xarakter alır. Ermənilərin 

İrandan Şimali Azərbaycana köçürülməsi həmin müqavilənin XV maddəsi ilə təsdiq olunurdu. 1829-cu il 

Ədirnə müqaviləsi ilə Osmanlı imperiyasından da ermənilərin yenicə işğal olunmuş Şimali Azərbaycan 

torpaqlarına köçürülməsi həyata keçirilməyə başlayır.  

 

Ermənilərin köçürülməsinin əsas istiqamətlərindən biri Qarabağ ərazisi idi 

 

Ermənilərin köçürülməsinin əsas istiqamətlərindən biri Qarabağ ərazisi idi. Bu antlaşma ilə 84.000 

erməni Qarabağ və ətraf rayonlara köçürülmüşdür. Rəsmi məlumatlara əsasən, 1828-1830-cu illər arasında, yəni 

cəmi 2 il ərzində, Şimali Azərbaycana, o cümlədən Qarabağa İrandan 1825-1826 tarixləri arasında 18.000, 

1828-dən sonra 50.000, Osmanlı imperiyasından isə 84 min erməni köçürüldü. Qeyri-rəsmi erməni köçkünləri 

ilə birlikdə onların sayı 200 mini ötmüşdü. Köçürülmədən sonra Qarabağın etnik tərkibində ermənilərin sayı 

artmağa başladı.Bu köçlər nəticəsində Çar I Nikolay İrəvan və Naxçıvan xanlığı torpaqlarında bir erməni 

bölgəsi qurdu. XIX yüzilin 30-cu illərindən sonra da ermənilərin kütləvi surətdə Şimali Azərbaycan 

torpaqlarına, o cümlədən Qarabağa köçürülməsi davam etdirilirdi. Rus qafqazşünası N.Şavrov yazırdı: 

"Zaqafqaziyadakı 1,3 mln erməninin 1 mln-dan çoxu gəlmədir". Bunlara baxmayaraq 1832-ci ildə Qarabağın 

64,4 faizi Azərbaycan türkü, 34,8-i faizi erməni idi. Köçürülüb gətirilən ermənilərin Qarabağın dağlıq 

hissəsində – onlarla eyni dindən olan yerli əhalinin (qriqorianlaşmış və erməniləşmiş albanların) yaşadığı 

ərazidə məskunlaşdırılması daha geniş hal almışdı. Aparılan siyasət nəticəsində, XX əsrin ortalarından 

başlayaraq ermənilər sayca Dağlıq Qarabağda üstünlük təşkil etməyə başladılar. 1990-cı ildə əhalisi 192,000-ə 

çatmışdı. Əhali tərkibi ermənilərdən (76%), azərbaycanlılardan (23%), kürdlərdən, ruslardan ibarət idi. Mərkəzi 

Xankəndi, başqa böyük şəhəri isə Şuşadır.  

 

Sovet hakimiyyəti - ermənilərin əsas hamisi kimi 

 

Sovet hakimiyyətinin ilk illərində Qarabağ ətrafındakı hadisələrin yeni mərhələsi başlandı. Dağlıq 

Qarabağın bir tərəfdən, Azərbaycanın tarixi torpaqları kimi onun tərkibində saxlanması və bununla da digər 

Azərbaycan torpaqları ilə tarixi bağlılıq ənənələrini davam etdirməsi, digər tərəfdən, Dağlıq Qarabağ Muxtar 

Vilayətinə Azərbaycanın göstərdiyi xüsusi qayğı, bu diyarın sovet hakimiyyəti illərində sosial-siyasi və iqtisadi 

inkişafı üçün müstəsna şərait yaratdı. Lakin 1980-ci illərin sonlarında Dağlıq Qarabağı Azərbaycandan ayırmağı 

qarşılarına məqsəd qoymuş erməni «ideoloqları» və onların himayəçiləri bunu açıq-aşkar inkar etməyə 

başladılar. 

Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Dağlıq Qarabağa muxtariyyət verildikdən sonra da istər 

Dağlıq Qarabağ, istər Ermənistan, istərsə də bu hüdudlardan kənardakı ermənilər separatçılıq fəaliyyətini 

dayandırmadılar. Erməni «siyasətçilərinin» susduqları dövrdə yazıçılar, şairlər və başqa zümrədən olanlar 

separatçılığın daşıyıcılarına çevrildilər, daha doğrusu, «siyasətçilər» onları qabağa verdilər. Hətta, 1960-cı 

illərdə SSRİ-də antitürkiyə kampaniyasının gücləndiyi şəraitdə yenidən bu problemi ortaya atdılar. 1965-ci ildə 

Dağlıq Qarabağın Ermənistana ilhaq edilməsi barədə 45 min nəfərin «imzaladığı» petisiya Moskvaya təqdim 

edilmiş, lakin bu iddialar təmin edilməmişdi. 1984-cü ildə İrəvanda Z. Balayanın «Ocaq» kitabının çap 

edilməsi, onun Qarabağın tarixinə və müasir dövrünə dair məqsədyönlü təhrifləri, millətçi-separatçı çağırışları 

ehtirasları yenidən qızışdırdı. Bu əhvali-ruhiyyə erməni millətçiləri tərəfindən əhatə olunmuş M.S. Qorbaçovun 

elan etdiyi «aşkarlıq və yenidənqurma» şəraitində sovet rəhbərliyində (M.S. Qorbaçovun timsalında!) böyük 

dəstək qazandı və yeni mərhələyə qədəm qoydu. Moskvadan hərtərəfli dəstək alan erməni separatçıları və 

terrorçuları tərəfindən idarə olunan Dağlıq Qarabağ 1920-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə 

olduğu kimi, yenə də Azərbaycan xalqına qarşı xəyanət yolunu tutdu. 1987-ci ilin noyabrında Qorbaçovun 

komandasına daxil olan erməni akademik A.Aqanbekyan Parisdə Dağlıq Qarabağ barədə sovet rəhbərliyinə 

təklif verildiyini, yenidənqurma və demokratiya şəraitində bu problemin həllini tapacağına ümid etdiyini 
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bildirdi. Əvvəllər gizli fəaliyyət göstərən erməni «Qarabağ Komitəsi», onun Dağlıq Qarabağ Muxtar 

Vilayətindəki separatçı-terrorçu təşkilatı «Krunk» (Durna) açıq işə keçdi, «Miatsum» (Birləşmə) hərəkatı 

formalaşdırıldı. Bu hərəkat Ermənistan, Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti, Moskva rəhbərliyi, SSRİ və dünya 

ermənilərinin potensialına arxalanırdı. Hadisələr 1988-ci ilin fevralından daha aqressiv məcraya yönəldi. Fevral 

günlərində İrəvanda və Xankəndində (Stepanakert) separatçılar və erməni millətçilərinin mitinqlər dalğası 

başladı. Hadisələrin sonrakı inkişafı isə bəllidir. 

 

Hazırladı:  

Azər NURİYEV 

Material KİVDF-nin dəstəklədiyi layihə çərçivəsində hazırlanıb  

 

“Kaspi”.-2011.-4 avqust.-№137.-S.12. 
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Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin beynəlxalq-hüquqi aspektləri 
 

ELÇİN ƏHMƏDOV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik  

Akademiyasının dosenti, siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru 

 

Açar sözlər: Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi, ərazi iddiaları, təcavüz, beynəlxalq təşkilatlar, 

danışıqlar prosesinin təşkili 

Key words: Armenia-Azerbaijan conflict, Nagorno-Karabakh, territorial claims, aggression, 

international organizations, the negotiation process 

Ключевые слова: Армяно-Азербайджанский конфликт, Нагорный Карабах, территориальные 

претензии, агрессия, международные организации, переговорный процесс 

 

Giriş 

Tarixi faktlar göstərir ki, strateji əhəmiyyətə malik olan Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinin dağlıq 

hissəsinə İrandan və Türkiyədən çoxlu sayda erməni əhalisinin köçürülməsinə XIX əsrin əvvəllərində 

başlanmışdır. Çar Rusiyasının müstəmləkəçilik siyasətinin tərkib hissəsi olan bu köçürülmə prosesi bütün XIX 

əsr boyunca davam etdirilmiş və nəticədə regionda demoqrafik vəziyyətə təsir göstərmişdir. Ermənilərin bu 

bölgədə süni surətdə çoxaldılması onların XX əsrin əvvəllərindən başlayaraq Azərbaycana qarşı ərazi 

iddialarının baş qaldırmasına səbəb olmuşdur. 

Sovet dövründə Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinin dağlıq hissəsində yaşayan erməni icması bütün siyasi, 

iqtisadi, sosial və mədəni məsələləri əhatə edən muxtariyyətə malik olsa da, Ermənistan öz ərazi iddialarını bir 

neçə dəfə ortaya atmış, ancaq istəyinə nail ola bilməmişdir. Lakin SSRİ-nin süqutu ərəfəsində Dağlıq Qarabağ 

bölgəsində yaşayan ermənilərə Azərbaycandan ayrılaraq Ermənistanla birləşməyin zəruriliyinə nail olmaq 

ideyasını süni surətdə qəbul etdirən təcavüzkar dövlət buna nail olmaq üçün Dağlıq Qarabağdan 50 min 

azərbaycanlını soyqırımı və təcavüzə məruz qoyub didərgin salmış, eləcə də Ermənistandan 250 min 

azərbaycanlını tarixən yaşadığı torpaqlardan deportasiya etmişdir. 

 

XX əsrin sonunda Ermənistanın Azərbaycana qarşı  

ərazi iddiaları və təcavüzkarlıq siyasətinin nəticələri 

XX əsrin 80-ci illərinin ikinci yarısında Sovetlər İttifaqında yenidənqurma adı altında bir sıra dəyişikliklər 

baş verdi. Belə bir şəraitdə ermənilər özlərinin yaxın və uzaq xaricdəki himayədarlarının köməkliyi ilə "Böyük 

Ermənistan" ideyasını həyata keçirmək üçün aşkarlıq və demokratiyadan istifadə edərək yenidən Azərbaycanın 

Dağlıq Qarabağ bölgəsinə dair ərazi iddiaları irəli sürdülər. 

Hər dəfə Qarabağa dair ərazi iddiaları kənardan, məhz, Ermənistanın təbliği, təhriki və təzyiqi ilə ortaya 

atılırdı. Heç şübhəsiz, ermənilərin bu ərazi iddiaları birdən-birə deyil, Yerevanda, Moskvada və Qərbdə olan 

himayədarları tərəfindən hələ xeyli əvvəl diqqətlə və hərtərəfli plan əsasında hazırlanmışdı. Sovet dövründə 

mərkəzi hakimiyyət orqanlarının himayədarlığı ilə Azərbaycan əleyhinə məqsədyönlü şəkildə təbliğat 

kompaniyası aparılmış və nəticədə, mənfi ictimai fikir formalaşdırılmışdı. Erməni ideoloqları və onların 

ilhamvericiləri Azərbaycanın tarixi, sosial-iqtisadi inkişafı haqqında faktları açıq-aşkar saxtalaşdıraraq bütün 

ittifaq miqyasında yaymışdılar (11, s.9-16). 

1988-ci il hadisələri başlayanda ilk vaxtlar vəziyyəti son dərəcə gərginləşdirməyə, ictimai rəyi öz 

tərəflərinə çəkməyə çalışan erməni siyasətçiləri və onların mərkəzi ittifaqdakı himayədarları tərəfindən vilayətin 

iqtisadi geriliyi pərdəsi altında Dağlıq Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsi üçün uzun müddətdən bəri 

hazırlanmış plan üzrə Xankəndində və Yerevanda davamlı tətillər keçirilərək, müəssisələr dayandırılır və 

kütləvi mitinqlər təşkil edilirdi. 

Lakin baş verən sonrakı hadisələr DQMV-in sosial-iqtisadi geriliyi barədə erməni siyasətçiləri və onların 

mərkəzdəki himayədarlarının irəli sürdükləri bu saxta tezisin yalnız bəhanə, əsas məqsədin isə Ermənistanın 

Azərbaycana qarşı ərazi iddiasında olduğunu göstərdi. 

Artıq ilin ikinci yarısında vəziyyət o qədər mürəkkəbləşdi ki, DQMV-nin azərbaycanlı əhalisinə qarşı 

silahlı təcavüz oldu. Belə ki, avqustun axırı və sentyabrın əvvəllərində Kərkicahan və Xocalı üzərinə 

ermənilərin kütləvi hücumu baş verdi. Sentyabrın 18-də ermənilər Xankəndində yaşayan 15 minə qədər 

azərbaycanlını şəhərdən zorakılıqla çıxardılar, onların evləri yandırıldı, özlərini isə Şuşa və ətraf rayonlara 

köçməyə məcbur etdilər. 
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1988-ci il sentyabrın 21-də DQMV-də xüsusi vəziyyət elan edildi və qadağan saatı qoyuldu (15, s.183). 

Lakin xüsusi vəziyyətin tətbiq olunması da DQMV-də və Ermənistanda zorakılığın qarşısını ala bilmədi. 

Mərkəzi ittifaq orqanlarının hadisələrə birtərəfli yanaşması nəticəsində Dağlıq Qarabağ və Ermənistanda 

yaşayan azərbaycanlılar hərbi təcavüzə məruz qalmaqla yanaşı, kütləvi şəkildə öz doğma yurdlarından 

çıxarıldılar. 

1989-cu ilin yanvarın 12-də SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyəti DQMV-də və onun ətrafında millətlərarası 

münasibətlərin gərginliyinin davam etməsi ilə əlaqədar olaraq və bunun qarşısını alıb regionda vəziyyəti 

sabitləşdirmək məqsədilə Dağlıq Qarabağın Azərbaycan SSR tərkibində Muxtar Vilayət statusunu saxlamaqla 

DQMV-də xüsusi idarə formasının tətbiq edilməsi haqqında fərman qəbul etdi. Həmin fərmanla DQMV-də 

bilavasitə SSRİ-nin ali dövlət hakimiyyəti və idarə orqanlarına tabe olan Xüsusi İdarə Komitəsi yaradıldı (1, 

s.67; 14, s.30-32). 

Xüsusi İdarə Komitəsi "millətlərarası münasibətlərin daha da kəskinləşməsinin qarşısını almaq və bu 

regionda vəziyyəti sabitləşdirmək" adı altında yaradılsa da, fərmanda göstərilənlərin əksinə olaraq bu komitənin 

fəaliyyətdə olduğu müddətdə DQMV-də vəziyyət daha da kəskinləşmişdi. Komitənin sədri A.İ. Volski vəziyyəti 

sabitləşdirmək deyil, əksinə gərginləşdirmək siyasəti yürütdü. Onun fəal "səyləri" nəticəsində az müddət ərzində 

vilayətin idarə və müəssisələrinin demək olar ki, hamısı Azərbaycanın tabeliyindən çıxarılaraq mərkəzin 

tabeliyinə keçirildi. Bütün sənədlərdə DQMV Azərbaycanın tərkibindən çıxarılmışdı (4, s.67). Belə ki, o dövrdə 

SSRİ Plan Komitəsinin Hesabat sənədlərində Dağlıq Qarabağ əslində on altıncı müttəfiq respublika kimi, 

əlahiddə göstərilirdi. Vilayət İcraiyyə Komitəsinin binasının üzərində dalğalanan Azərbaycan bayrağı çıxarılıb 

Ermənistanın bayrağı sancılmışdı. Hər gün Xankəndi -Yerevan marşrutu üzrə təyyarələr 22 dəfə reysə çıxırdı. 

Dağlıq Qarabağda vəziyyətin belə bir gərgin anında Ermənistan SSR Ali Soveti 1989-cu il dekabrın 1-də 

Azərbaycanın suverenliyini kobud surətdə pozaraq DQMV-nin Ermənistan SSR-lə birləşdirilməsi haqqında 

Konstitusiyaya zidd qərar qəbul etdi. 42 gün ərzində DQMV-nin müəssisələri Ermənistanın müvafiq nazirlik və 

idarələrinin tabeliyinə verildi (7, s.130). Birbaşa Sovet rəhbərliyinin fəaliyyətsizliyi, bəzən isə açıq 

himayədarlığı sayəsində DQMV iqtisadiyyatının və digər sahələrinin faktiki olaraq Azərbaycandan ayrılması və 

Ermənistana birləşdirilməsi baş verdi. Bütün rayon partiya komitələri Ermənistan KP-nın tərkibinə daxil oldu. 

Azərbaycanın bütün dövlət atributları (bayrağı, gerbi, himni və s.) dəyişdirildi və DQMV ərazisində 

Ermənistanın bayrağı və gerbi qaldırıldı. Ermənistan rəhbərliyi və erməni separatçıları mərkəzin bəzi 

dairələrinin köməkliyi ilə vilayətdə əsl mənada Dağlıq Qarabağın iqtisadi, ictimai-siyasi və mədəni cəhətdən 

mənimsənilməsi prosesi aparırdılar. 

Ümumiyyətlə, 1988-1991-ci illərdə, yəni hadisələrin başlanğıcından SSRİ-nin süqutuna qədər olan 

dövrdə İttifaqın hakim dairələri tərəfindən himayə edilən Ermənistan Azərbaycana qarşı açıq-aşkar 

təcavüzkarlıq siyasəti yeritmiş, nəticədə dinc sakinlər qətlə yetirilmiş, yaşayış məntəqələri dağıdılmış, talan 

edilmiş və yandırılmışdır. Bu illər ərzində Dağlıq Qarabağda ermənilər tərəfindən törədilmiş 2559 toqquşma, 

315 silahlı basqın, 1388 atəşə tutma halları qeyd alınmışdır ki, bunların da nəticəsində 514 nəfər həlak olmuş, 

1318 nəfər yaralanmışdır (5, s.148). 

1992-ci ilin əvvəllərindən başlayaraq Ermənistan ordusu bir-birinin ardınca yuxarı Qarabağda 

azərbaycanlılar yaşayan sonuncu yaşayış məntəqələrini də işğal etdilər. Belə ki, fevral ayının 12-də Şuşanın 

Malıbəyli və Quşçular kəndləri Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən zəbt olundu. Hücum zamanı 100-dən çox 

azərbaycanlı öldürülmüş,140- dan çoxu yaralanmış və əsir götürülmüşdür (2, s.143). Bu qanlı hadisələr 

Rusiyanın 366-cı motoatıcı alayının iştirakı ilə həyata keçirilmişdir. Fevralın 13-dən 17-dək isə ermənilərin 

Xocavənd rayonunun Qaradağlı kəndinə hücumu nəticəsində 92 nəfər öldürülərək silos quyusuna atılmış, 117 

nəfər kənd əhalisi girov götürülmüş və sonradan onların 77 nəfəri amansızlıqla qətlə yetirilmişdir (9, s.294). 

1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Ermənistan silahlı qüvvələri Xankəndində yerləşən Rusiyanın 

366-cı motoatıcı alayının 180 nəfər hərbi mütəxəssisi və ağır texnikanın iştirakı ilə Xocalı şəhərinə hücum 

edərək şəhəri yerlə-yeksan etdilər (12, s.8; 13, s.88-92). Çoxsaylı ağır texnika ilə şəhər tamamilə dağıdıldı, 

yandırıldı və insanlar xüsusi qəddarlıqla qətlə yetirildi. Bu soyqırım nəticəsində 613 nəfər öldürüldü, 487 nəfər 

şikəst oldu, 1275 nəfər əsir götürüldü və 150 nəfər itkin düşdü (9, s.285). 

Xocalıya hücum zamanı 366-cı motoatıcı alayının 3-cü batalyonunda 50-dən çox erməni zabiti və gizirləri 

iştirak etmişdir. Xocalı soyqırımında izləri itirmək üçün 1992-ci il martın 2-də ruslara məxsus olan 366-cı 

motoatıcı alay Gürcüstanın Vaziani şəhərinə köçürüldü, martın 10- da isə marşal Şapoşnikovun əmri ilə həmin 

alay ləğv edilərək tərkibi başqa alaylara paylandı (2, s.145). 

1992-ci il mayın 8-də İranın təşəbbüsü ilə Tehranda Azərbaycan və Ermənistan rəhbərləri arasında 

üçtərəfli görüş keçirildi. Sonralar aydın oldu ki, görüş zamanı Azərbaycan-Ermənistan sərhədi boyu və 

Qarabağın dağlıq hissəsində atəşin dayandırılmasından erməni tərəfi əslində başqa məqsəd güdürmüş. Məhz bu 
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görüş Ermənistana beynəlxalq ictimaiyyətdən öz niyyətlərini gizlətmək üçün lazım idi. Heç şübhəsiz ki, 

Ermənistan rəhbərliyi hazırlanmış hücum əməliyyatından əvvəlcədən xəbərdar olmuşdur. Çünki, Şuşanın işğalı 

Ermənistan rəhbərliyinin Tehranda danışıqlar apardığı, atəşi dayandırmağı tələb etdiyi vaxtla üst-üstə düşür və 

bağlanan sülh müqaviləsi mürəkkəbin quruduğu ana qədər qüvvədə qalmışdır. Bununla yanaşı, ermənilər 

həmişə olduğu kimi, hücum ərəfəsində bütün dünyaya Şuşadan Xankəndinə güclü hücumlar edilməsi barədə 

dezinformasiya yaymışdılar. 

Beləliklə, ən müasir texnika hesabına 289 km2 ərazisi, 24 000 nəfər əhalisi, 1 şəhər və 30 kənddən ibarət 

olan Şuşa rayonu Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edildi. Şuşa uğrunda döyüşlərdə 155 nəfər şəhid 

oldu, 167 nəfər isə yaralandı. Ermənilər tərəfindən əsir götürülmüş və Şuşa türməsində saxlanılan 114 nəfər 

azərbaycanlı sonradan xüsusi qəddarlıqla qətlə yetirildi (9, s.297). 

Bu hadisə mütəmadi şəkildə BMT Nizamnaməsini və ATƏT-in prinsiplərini kobud şəkildə pozaraq 

Qarabağın dağlıq hissəsini zorla Ermənistana ilhaq etməyə çalışan Ermənistan hökumətinin beynəlxalq hüquq 

normaları ilə bir araya sığmayan və təcavüzkar siyasətinə sadiq qaldığını bir daha təsdiq etdi. Şuşanı ələ 

keçirməklə Ermənistan bu problemi yalnız hərbi-taktiki baxımdan həll etmiş oldu. Problemin siyasi həlli isə 

getdikcə dərinləşərək çətin məcraya salındı. Məhz Şuşanın işğalı sonralar digər Azərbaycan ərazilərinin 

itirilməsində əsas rol oynadı. 

Azərbaycanın qədim musiqi və mədəniyyət mərkəzi Şuşa şəhərinin işğalından sonra, erməni hərbi 

qüvvələri Şuşa-Laçın yolunu bağlayaraq birbaşa Ermənistan Respublikası ərazisindən Laçın şəhərini güclü top 

atəşinə tutdular. Erməni hərbi qüvvələrinin məqsədi işğal etdikləri Azərbaycan torpaqlarında möhkəmlənmək, 

Qarabağın dağlıq hissəsini Ermənistan Respublikasına birləşdirmək üçün onların arasında dəhliz açmaq idi. 

Şuşa işğal edildikdən az sonra, ermənilər qısa müddət ərzində, yəni mayın 18-də iki respublikanın arasında 

yerləşən qədim Azərbaycan şəhəri Laçını da zəbt etdilər. Nəticədə, 1385 km2 ərazisi, 71 000 nəfər əhalisi və 120 

kəndi olan Laçın rayonu Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olundu (2, s.148). Heç şübhəsiz ki, 

Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ bölgəsinin erməni icması, hətta istəsəydi belə, kənardan çox 

böyük kömək olmadan Azərbaycan ərazilərini işğal edə bilməzdi. 

Beləliklə, "öz müqəddəratını təyin etmək" ideyasını reallaşdırmaq adı altında Azərbaycanın Dağlıq 

Qarabağ bölgəsini Ermənistanla birləşdirən dəhliz silah gücünə ələ keçirildi. Laçının işğalı müharibənin Dağlıq 

Qarabağ hüdudlarından çıxdığını və Ermənistanın hərbi işğalçılıq niyyətinin böyük olduğunu göstərdi. 

Ermənilərin "humanitar dəhliz" adlandırdığı bu yol ilə Dağlıq Qarabağa külli miqdarda silah, döyüş sursatı və 

hərbi qüvvə gətirildi. 

Nəticədə, 1993-cü il ərzində Ermənistanın ərazi iddiası obyekti olan Dağlıq Qarabağ bölgəsinin (4,4 min 

km2) hüdudlarından kənarda yerləşən və onun ərazisindən 4 dəfə böyük olan Kəlbəcər, Ağdam, Füzuli, 

Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan bölgələri Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edildi. Bütün bu ərazilər 

ermənilər tərəfindən etnik təmizləməyə məruz qalmışdır. Belə ki, Ermənistanın ərazi iddiası obyekti olan Dağlıq 

Qarabağın 120 min nəfərlik erməni icmasının öz müqəddəratını təyin etmək cəhdi kimi qələmə verdiyi bu 

proses Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən 1 milyondan çox əhalinin (ümumi əhalinin 15%-i) öz 

torpağında qaçqın vəziyyətinə düşməsinə gətirib çıxartdı. İşğal nəticəsində 900-ə yaxın yaşayış məntəqəsi 

dağıdılmış, talan edilmiş və yandırılmışdır. Hazırda Azərbaycan ərazisinin 20%-dən çox (17 min km^) hissəsi 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalı altındadır (16, s.4-6). 

1988-1993-cü illərdə Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində 20 000 nəfər azərbaycanlı həlak olmuş, 

100 000 nəfərdən çoxu yaralanmış, 50 000 nəfər isə müxtəlif dərəcəli xəsarət alaraq əlil olmuşdur. Münaqişə 

dövründə 4853 nəfər itkin düşmüş, onlardan 1357 nəfəri əsirlikdən azad edilmiş, 783 nəfəri isə hələ də 

Ermənistanda əsirlikdədir. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin məlumatına görə 439 nəfər əsirlikdə ölmüşdür 

(2, s.157). 

 

Münaqişəsinin beynəlxalq hüquqi aspektləri 

Ermənistanın ölkəmizə qarşı açıq-aşkar təcavüzü bütün beynəlxalq hüquq norma və prinsiplərinə ziddir. 

Belə ki, dünyada sülhün və təhlükəsizliyin təminatçısı olan BMT Nizamnaməsinin 1-ci maddəsinin 1-ci 

bəndində təşkilatın əsas vəzifəsi kimi "beynəlxalq sülhü qorumaq və bu məqsədlə təcavüz hərəkətlərinə və ya 

sülhün pozulmasına yönəlmiş digər pozuntulara qarşı təsirli kollektiv tədbirlər həyata keçirmək" nəzərdə tutulur. 

Nizamnamə nəinki təcavüzü, həm də dövlətlərarası münasibətlərdə qüvvə və ya hədə tətbiq etməni də qadağan 

edir (2-ci maddənin 2-ci bəndi), dövlətlər arasında baş verə biləcək hər cür mübahisələri ancaq dinc vasitələrlə 

həll etməyi tələb edir (2-ci maddənin 3-cü bəndi). (17, s.19-20, s.3) 

Təcavüz aktının baş verməsilə təcavüzə məruz qalmış dövlət BMT Nizamnaməsinin 39-cu maddəsinə 

uyğun olaraq BMT Təhlükəsizlik Şurası qarşısında təcavüzkar dövlətin məsuliyyəti məsələsini qoyur. Təcavüz 
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anlayışının müddəalarının birində göstərilən faktın olması kifayət edir ki, Təhlükəsizlik Şurası təcavüzkara qarşı 

Nizamnamənin VI-VII fəsillərinə uyğun olaraq məcburiyyət tədbirləri görsün (18, s.19-28). BMT Baş 

Məclisinin 1967-ci il 18 dekabr tarixli 2330 (XXII) saylı qətnamə layihəsində təcavüz hərəkətlərinin qarşısını 

almaq və BMT Nizamnaməsinə uyğun olaraq beynəlxalq sülhü və təhlükəsizliyi qorumaq və təsirli tədbirlər 

həyata keçirmək üçün təcavüz anlayışının mahiyyəti öz əksini tapmışdır (20, s.38). 

1974-cü il dekabrın 14-də BMT Baş Məclisinin XXIX sessiyasının 3314 (XXIX) saylı qətnaməsində ilk 

dəfə olaraq təcavüz anlayışının mahiyyəti və məzmunu açıqlandı və ona beynəlxalq hüquqi qiymət verildi. 8 

maddədən ibarət olan qətnamədə təcavüzün nədən ibarət olması müəyyənləşdirildi (20, s.38). 

1-ci maddədə göstərilirdi ki, bir dövlət tərəfindən digər dövlətin suverenliyinə, ərazi bütövlüyünə və 

siyasi müstəqilliyinə qarşı silahlı qüvvə tətbiq edilməsi BMT Nizamnaməsinə ziddir və təcavüzkarlıq hesab 

olunur. 

2-ci maddədə deyilir ki, dövlətin BMT Nizamnaməsini pozaraq birinci olaraq silahlı qüvvə tətbiq etməsi 

təcavüz aktına sübutdur. 

3-cü maddədə: a) bir dövlətin silahlı qüvvələrinin digər dövlətin ərazisinə müdaxilə və ya hücum etməsi, 

yaxud müvəqqəti xarakter daşımasından asılı olmayaraq hər hansı bir hərbi işğal və ya müdaxilə nəticəsində 

ərazinin ilhaqı; b) bir dövlətin silahlı qüvvələri tərəfindən digər dövlətin ərazisinin bombardman edilməsi ..; v) 

bir dövlət tərəfindən və ya onun adından, silahlı qüvvələrin, qeyri-nizami dəstələrin və ya muzdluların 

göndərilməsi və s. təcavüz aktı kimi qiymətləndirilir. 

Qətnamənin 5-ci maddəsində göstərilir ki, heç bir siyasi, iqtisadi, hərbi və ya başqa mülahizələr təcavüzə 

haqq qazandıra bilməz; təcavüz beynəlxalq sülhə, əmin-amanlığa qarşı cinayətdir və bu cinayəti törədənlər 

beynəlxalq məsuliyyət daşımalıdırlar; təcavüz nəticəsində ərazi əldə edilməsi və yaxud hər hansı mənfəət 

qazanılması qeyri-qanunidir. 

Ermənistan Respublikası tərəfindən qətnamədəki hər hansı bir bəndin, ümumiyyətlə əksər maddələrin 

pozulması belə bir nəticəyə gəlməyə imkan verir ki, bu, əsl təcavüz hərəkətləridir. 

Ermənistanın bu təcavüzkarlığı BMT Nizamnaməsində nəzərdə tutulan öz müqəddaratını təyin etmək 

hüququnun həyata keçirilməsi deyil, Nizamnamənin 2-ci maddəsinin 4-cü bəndinin kobud şəkildə pozulması - 

başqa dövlətin ərazi bütövlüyünə və siyasi müstəqilliyinə qarşı zor işlədilməsi deməkdir. Bunu belə bir fakt da 

təsdiq edir ki, Ermənistan parlamenti, bütün beynəlxalq hüquq normalarını kobudcasına pozaraq, hələ 1989-cu 

ildə Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ bölgəsinin Ermənistana birləşdirilməsi, yəni qonşu dövlətin 

ərazisinin bir hissəsinin ilhaq olunması haqqında qeyri-qanuni qərar qəbul etmiş və bu qərarın indi də qüvvədə 

qalması Ermənistanın ölkəmizə qarşı dövlət səviyyəsində ərazi iddiasında olmasına sübutdur. 

Ümumiyyətlə, Ermənistan Respublikası bütün beynəlxalq hüquqi sənədləri, xüsusilə BMT 

Nizamnaməsinin I və II maddələrində, 1970-ci il 24 oktyabr tarixli beynəlxalq hüququn prinsipləri haqqında 

bəyannamədə, eləcə də 1975-ci il 1 avqust tarixli ATƏM/ATƏT-in Helsinki Yekun Aktında ifadə olunmuş 

beynəlxalq hüququn əsas prinsiplərini kobudcasına pozmuşdur. Bununla yanaşı, Ermənistan başqa dövlətlərin 

ərazisində yaşayan erməni icmalarının hüquqlarını müstəqil xalqların əsas kütləsinin hüquqları ilə qəsdən 

qarışdırır və müstəqil dövlətlərin ərazi bütövlüyünə münasibətdə erməni etnik qruplarının hüquqlarına əsassız 

üstünlük verir. Beynəlxalq hüquq normalarının bu cür ermənisayaq təfsiri dövlətlərin ərazi bütövlüyü və 

sərhədlərin pozulmasının qeyri-mümkünlüyü haqqında 1990-cı il noyabrın 21-də qəbul edilmiş yeni Avropa 

üçün Paris Xartiyasına da tamamilə ziddir və qəbuledilməzdir (8, ). 

 

Münaqişənin nizama salınması istiqamətində Azərbaycan dövlətinin mövqeyi 

Buna baxmayaraq Ermənistan tərəfi ermənilərin öz müqəddəratını təyinetmə prinsipini əsas gətirərək 

Dağlıq Qarabağın müstəqil dövlət kimi tanınmasına çalışır. Ancaq ermənilər öz müqəddəratını təyin etmə 

hüququndan hələ XX əsrin əvvəllərində ən yüksək səviyyədə istifadə edərək özlərinin müstəqil dövlətini - 

Ermənistan Respublikasını yaratmışlar. Dövlət başçısı İlham Əliyev öz çıxışlarında dəfələrlə bəyan etmişdir ki, 

bugünkü Ermənistan dövləti 1918-ci ildə qurularkən tarixi Azərbaycan torpaqlarından İrəvan xanlığı və 

Zəngəzur mahalı ərazilərində yaradılmışdır. 

Dağlıq Qarabağ bölgəsinin erməniləri isə digər ölkələrdə yaşayan ermənilər kimi Azərbaycanda yaşayan 

milli azlıqlardan biridirlər. 

Beynəlxalq hüquq normalarına görə milli azlıqlar öz müqəddəratlarını təyin edə bilərlər (internal self-

determination). Lakin bu, müstəqillik formasında ola bilməz. Çünki müstəqil dövlətin ərazisində yaşayan milli 

azlıqların belə hüquqları yoxdur. Eyni zamanda, xalqların öz müqəddəratını təyinetmə məsələsi beynəlxalq 

hüququn əsas prinsiplərindən olan ərazi bütövlüyü prinsipini pozmamalı, bu prinsiplə ziddiyyət təşkil 

etməməlidir. Bu baxımdan, ermənilərin öz müqəddəratını təyin etmə hüququnu bəhanə etməsi beynəlxalq hüquq 
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normalarının, xüsusilə, dövlətlərin suveren bərabərliyi, zor işlətməmək və zor işlətməklə hədələməmək, 

sərhədlərin toxunulmazlığı, dövlətlərin ərazi bütövlüyü, mübahisələri dinc yolla nizama salmaq və başqa 

dövlətlərin daxili işlərinə qarışmamaq və beynəlxalq hüquqi öhdəlikləri vicdanla yerinə yetirmək kimi ATƏT-in 

Helsinki prinsiplərinin kobud şəkildə pozulması deməkdir (10). 

Bu səbəbdən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev dəfələrlə bəyan etmişdir ki, Azərbaycan torpağında 

ikinci erməni dövlətinin yaradılmasına Azərbaycan dövləti və xalqı heç vaxt imkan verməyəcək. Dağlıq 

Qarabağa yalnız Azərbaycanın tərkibində hər hansı bir status verilə bilər. Lakin bu Azərbaycanın ərazi 

bütövlüyü çərçivəsində mümkündür. Bu prinsipdən kənarda heç bir məsələnin həll oluna bilməyəcəyini bildirən 

dövlət başçısı Azərbaycanın bununla əlaqədar öz prinsipial mövqeyindən bir addım belə geri çəkilməyəcəyini 

bəyan etmişdir (6, s.56). 

Bundan əlavə, Ermənistan münaqişənin nizama salınması üçün aparılan danışıqlarda Dağlıq Qarabağın 

erməni icmasının tərəf kimi iştirakının təmin olunmasını istəyir. Ancaq bu tələb də əsassızdır və beynəlxalq 

hüquq prinsiplərinə uyğun deyil. Çünki Dağlıq Qarabağ ermənilərinin müstəqil tərəf kimi danışıqlarda iştirakı 

məsələsi nəinki ATƏT-in Minsk qrupunun mandatına ziddir, eyni zamanda 2008-ci ilin sonunda Moskvada 

imzalanmış məlum bəyannamədə də açıq şəkildə bildirilir ki, münaqişənin nizamlanması istiqamətində aparılan 

danışıqlar prosesində yalnız Azərbaycan və Ermənistan tərəfləri iştirak edə bilər (6, s.56-57). 

Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın əzəli torpağı və ayrılmaz tərkib hissəsi olduğunu dəfələrlə bəyan edən 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Ermənistan rəhbərinin Moskva bəyannaməsini tərəf kimi imzaladığını 

vurğulamaqla yanaşı, danışıqların Ermənistanla Azərbaycan arasında aparıldığını və bunun beynəlxalq format 

olduğunu bildirərək qeyd etmişdir ki, əgər Dağlıq Qarabağ münaqişə tərəfi olsaydı, onda Ermənistan tərəfi 

bəyannaməni imzalamazdı. 

Artıq 20 ilə yaxındır ki, təcavüzkar Ermənistan aparılan danışıqlar prosesində həmişə qeyri-konstruktiv 

mövqedən çıxış edərək hər dəfə bu prosesi süni surətdə uzatmağa çalışır. Azərbaycan Prezidenti bu taktikanın 

heç bir perspektivinin olmadığını bildirərək qeyd etmişdir ki, ilk növbədə ermənilər Dağlıq Qarabağ ətrafında 

işğal etdikləri əraziləri mərhələli şəkildə azad etməli, məcburi köçkünlər öz doğma yurdlarına qayıtmalıdırlar. 

Bununla yanaşı, dövlət başçısı İlham Əliyev bəyan etmişdir ki, Dağlıq Qarabağın azərbaycanlı əhalisi oraya, o 

cümlədən Şuşaya qayıtdıqdan sonra status məsələsi müzakirə oluna bilər. Heç şübhəsiz ki, bütün bunlar 

Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həllini tapmalıdır. Prezident İlham Əliyev qeyd etmişdir ki, 

gələcəkdə Dağlıq Qarabağın azərbaycanlı və erməni icmalarının yüksək muxtariyyət şəraitində, Azərbaycan 

dövlətinin tərkibində yaşamalıdırlar. 2008-ci il noyabrın 2-də Moskvada Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan 

prezidentlərinin birgə imzaladığı bəyannamədə də münaqişənin ərazi bütövlüyü çərçivəsində həlli nəzərdə 

tutulur. 2009-cu il dekabrın 5-də ATƏT-in xarici işlər nazirlərinin Afinada keçirilən görüşündə qəbul edilmiş 

sənəd də məhz bu yanaşmanı təsdiq edir. 

Buna görə də Ermənistan ilk növbədə Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın tərkib hissəsi olduğunu qəbul 

etməli, işğalçılıq siyasətinə son qoymalı, sonra isə münaqişənin nizamlanmasının variantları barədə öz 

mövqeyini bildirməlidir. Münaqişənin nizama salınması prosesində Azərbaycan dövləti və onun başçısı cənab 

İlham Əliyev ilk növbədə sülh variantına üstünlük verir. Lakin Prezident İlham Əliyev Azərbaycan xalqı və 

dövlətinin bu işğalı, etnik təmizləmə siyasəti və torpaqlarımızın müvəqqəti olaraq itirilməsi ilə heç vaxt 

barışmayacağını bildirməklə yanaşı, öz torpaqlarımızı azad etmək üçün tam əsasımızın olduğunu və bunun 

beynəlxalq hüquq normaları ilə təsdiq etdiyini vurğulamışdır (21). 

Münaqişənin dinc vasitələrlə nizama salınması istiqamətində bütün beynəlxalq təşkilatların qəbul etdiyi 

sənədlər də Azərbaycanın mövqeyinin bir daha gücləndirilməsi və məsələnin beynəlxalq hüquq prinsipləri 

əsasında həllinin təsdiqlənməsi deməkdir. Bu baxımdan BMT Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi 4 qətnamə, 

ATƏT, Avropa Şurası və İslam Konfransı Təşkilatının qərarları da əhəmiyyətlidir və ölkəmizin ədalətli 

mövqeyinin beynəlxalq səviyyədə müdafiəsi üçün hüquqi əsasdır. 

Bununla yanaşı, son zamanlar Avropa Parlamenti və NATO-nun Zirvə toplantılarında qəbul olunan 

qərarlarda birmənalı şəkildə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü dəstəklənir və işğala son qoyulması bildirilir. 

NATO-nun 1994-cü il Brüsseldə, 2006-cı ildə Riqada, 2008-ci ildə Buxarestdə, 2009-u ildə Strasburq və Kehldə 

keçirilən Zirvə toplantılarında olduğu kimi, 2010-cu il noyabrın 19-20-də Lissabonda keçirilən Zirvə 

toplantısında qəbul edilən Yekun Bəyannamənin 35-ci maddəsində də NATO Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, 

müstəqilliyi və suverenliyni tanıdığını bir daha təsdiq etmişdir. Bununla yanaşı, sənəddə Alyansın Cənubi 

Qafqaz və Moldovada münaqişələrin hələ də davam etməsindən narahat olduğu bildirilir və bütün tərəfləri bu 

məsələlərdə konstruktivlik, eləcə də siyasi iradə nümayiş etdirərək, bu münaqişələri sülh yolu ilə həll etməyə, 

hazırda gedən danışıqlara hörmətlə yanaşmaqla, bütün tərəflərdən regional sabitliyi və təhlükəsizliyi poza 

biləcək addımlardan çəkinməyə çağırılır (19). 
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Azərbaycan Prezidenti münaqişənin siyasi və hüquqi tərəflərindən başqa, məsələnin praktiki tərəfinin də 

Azərbaycanın xeyrinə olduğunu və bu gün Ermənistanı Azərbaycan ilə müqayisə etməyin mümkün olmadığını 

bəyan etmişdir. Ermənistanın kommunikasiyalardan kənarda qalan, asılı vəziyyətdə olan, başqa ölkələrin və 

dairələrin ianəsi ilə güclə dolanan bir dövlət olduğunu bildirən dövlət başçısı İlham Əliyev Azərbaycanın 

çiçəklənən, qüdrətlənən, güclənən, müasir, dinamik inkişaf edən və öz resurslarına arxalanan bir ölkə olduğunu 

vurğulayaraq qeyd etmişdir ki, "Ermənistandan fərqli olaraq, iqtisadiyyatımızı, ordumuzu Azərbaycan xalqının 

iradəsi və zəhməti hesabına qururuq. Xalqımızın zəhməti hesabına qazanılmış gəlirlər Azərbaycan üçün ən 

vacib olan ordu quruculuğu sahəsinə yönəldilir. Biz gələcəkdə də bu işləri davam etdirəcəyik. Torpaqlarımız 

işğal altındadır. Biz çalışırıq və çalışacağıq ki, tezliklə bu işğala son qoyaq" (23). 

Torpaqlarımızı işğal altında saxlamağa davam edən Ermənistanın bütün dövlət büdcəsinin 2 milyard 

dollardan bir az çox olduğunu və Azərbaycanın hərbi xərclərinin Ermənistanın bütün xərclərindən üstün olması 

ilə bağlı vaxtilə qarşımıza qoyduğumuz vəzifənin artıq həll olunduğunu bəyan edən Azərbaycan Prezidenti 

Ermənistanda əhalinin ölkədən kütləvi şəkildə köçdüyünü vurğulayaraq demoqrafiya məsələsini də unutmamağı 

xatırlatmışdır. 

Bu faktı da qeyd etmək vacibdir ki, etnik təmizləmə nəticəsində hazırda Ermənistan mono-etnik, yəni 

milli azlıqların yaşamadığı dövlətə çevrilmişdir. Bununla yanaşı, bu gün özünü təcrid vəziyyətinə salmış 

Ermənistan əhalisinin sayı durmadan azalır. BMT İnkişaf Proqramının himayəsi altında çap olunmuş İnsan 

Potensialının İnkişafı haqqında məruzədə göstərilir ki, hər il Ermənistanı 23-27 min adam tərk edir (3, s.17-18). 

XX əsrin 80-ci illərinin sonunda 3,7 milyon əhalinin yaşadığı Ermənistanda ölkədəki əhalinin 1,5 milyondan 

çoxu (ümumi əhalinin 40%-i) müstəqillik dövründə aclıq, işsizlik, səfalət ucbatından xarici ölkələrə mühacirət 

etmiş və bu proses indi də davam etməkdədir. 

Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün heç vaxt aparılan danışıqların mövzusu olmadığını və bundan sonra da 

olmayacağını daim vurğulayan dövlət başçısı İlham Əliyev bildirmişdir: "Biz danışıqları sadəcə olaraq 

danışıqlar naminə aparmayacağıq. Danışıqların imitasiyası ilə məşğul olmaq üçün Ermənistana imkan 

verməyəcəyik. Biz o vaxta qədər danışıqlar aparacağıq ki, ərazi bütövlüyümüzü bu yolla bərpa edə biləcəyimizə 

ümidimiz qalacaqdır. Əgər görsək ki, bu mümkün deyil, onda Azərbaycan dövləti hərbi yoldan istifadə edərək, 

öz ərazi bütövlüyünü bərpa edəcəkdir. Mən şübhə etmirəm ki, bunun üçün bizdə bütün imkanlar - döyüş 

hazırlığı, maddi-texniki təchizat, kifayət qədər silah-sursat, peşəkar ordu, ruh yüksəkliyi və Azərbaycan xalqının 

iradəsi vardır. Biz ərazi bütövlüyümüzü istənilən anda hərbi yolla bərpa edə bilərik. Düşmən də bunu bilməlidir 

və bilir" (22). 

Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi həll olunmadan, yəni Ermənistan işğal olunmuş Azərbaycan 

torpaqlarından çıxmayınca bölgədə heç bir müsbət irəliləyişin mümkün olmayacağını bildirməklə yanaşı, dövlət 

başçısı İlham Əliyev vurğulamışdır: "Bu məsələ bizim üçün və Prezident kimi mənim üçün prioritet məsələdir. 

Məsələ həll olunmayana qədər prioritet məsələ kimi qalacaqdır". 

Dövlət başçısı İlham Əliyev dekabrın 1-də ATƏT-in Astana sammitindəki çıxışında Ermənistanın 

təcavüzkar siyasətini bir daha ifşa edərək, işğalçı dövlətin aparılan sülh prosesini mənasız etməyə çalışdığını 

bildirmişdir (24). Belə ki, Azərbaycan Prezident bəyan etmişdir ki, Ermənistanın danışıqlar prosesindəki 

davranışı bu dövlətin sülh istəmədiyini, işğal edilmiş əraziləri azad etmək fikrində olmadığını və bacardığı qədər 

status-kvonu saxlayaraq danışıqlar prosesini müddətsiz etməyi arzuladığını göstərir. Dövlət başçısı cənab İlham 

Əliyev münaqişənin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində beynəlxalq hüquq prinsiplərinə əsaslanaraq həll 

olunmasına hazır olduğunu bir daha vurğulamışdır. 

 

Nəticə 

Ümumiyyətlə, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin nizama salınması istiqamətində beynəlxalq 

təşkilatların səyləri ilə yanaşı, 1999-cu ilin aprelindən başlayaraq, yeni formada addımlar atılmışdır. Bu, 

Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin birbaşa dialoqunun aparılması olmuşdur. Həmin vaxtdan bu günə 

qədər iki respublikanın prezidentləri Moskvada, Vaşinqtonda, Cenevrədə, Yaltada, İstanbulda, Davosda, Nyu-

Yorkda, Minskdə, Parisdə, Ki-Uestdə, Soçidə, Kişinyovda, Praqada, Strasburqda, Varşavada, Astanada, 

Kazanda, Rambuyedə, Buxarestdə, Sankt-Peterburqda, Surixdə, Münhendə, Həştərxanda və habelə iki 

respublikanın sərhəddi - Sədərəkdə 40-dan artıq görüş keçirmişlər. 

Ancaq çox ağır və çətin keçən danışıqlar zamanı Azərbaycan tərəfi öz haqlı mövqeyini müdafiə edərkən 

bir sıra çətinliklərlə qarşılaşır. Çünki münaqişə başlayandan keçən dövr ərzində aparılan danışıqlarda təcavüzkar 

Ermənistan qeyri-konstruktiv mövqedən çıxış edərək işğalçılıq siyasətindən əl çəkmir. Digər tərəfdən isə, dünya 

birliyinin "ikili standartlar" prinsipindən çıxış etməsi, BMT və ATƏT kimi beynəlxalq təşkilatların öz təklif və 
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qətnamələrini həyata keçirmək üçün konkret fəaliyyət göstərməməsi danışıqlar prosesində irəliləyişin əldə 

olunmasına maneə törədir. 

Buna baxmayaraq Azərbaycan dövləti beynəlxalq təşkilatların, xüsusilə də münaqişəni dinc vasitələrlə 

nizama salmaq üçün fəaliyyət göstərən ATƏT-in sülhyaratma təkliflərinə hörmətlə yanaşaraq onun işində 

müntəzəm və əməli şəkildə iştirak edir. Təkcə onu qeyd etmək kifayətdir ki, Azərbaycanın Prezidenti İlham 

Əliyev keçən dövr ərzində ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə 50-dən çox görüş keçirmiş və bu da 

münaqişənin nizama salınması istiqamətində aparılan danışıqlarda ölkəmizin ilk növbədə sülh variantına 

üstünlük verdiyinə sübutdur. 

Çox təəssüf ki, yarandığı vaxtdan etibarən ATƏT-in Minsk qrupunun qəbul etdiyi sənədlərdə 

Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün, sərhədlərinin toxunulmazlığının, suverenliyinin bərpasının zəruriliyi 

bildirilsə də, indiyə qədər bu qurumun fəaliyyəti sülh prosesində arzu olunan nəticəni verməmişdir. ATƏT 

çərçivəsində yaradılan Minsk qrupu və bu qrupa həmsədrlik edən ABŞ, Fransa və Rusiya kimi böyük dövlətlər 

münaqişənin dondurulmuş şəkildə qalmasında məsuliyyət daşımamış və təcavüzkara qarşı heç bir təzyiq 

göstərmək niyyətində olmamışlar. Bununla yanaşı, münaqişədə Ermənistanın Azərbaycana təcavüzündən 

birbaşa danışmadan, qəbul edilən sənədlərdə bu barədə heç nə demədən münaqişənin ədalətli həlli yolunda 

müsbət irəliləyişə nail olmaq çətindir. Eyni zamanda təcavüzkar Ermənistana qarşı heç bir əməli tədbirin 

görülməməsi ATƏT-in nüfuzuna xələl gətirməklə bərabər, onun tərkibində yaradılan Minsk qrupuna olan 

ümidləri də heçə endirir. Ona görə də böyük dövlətlər müasir beynəlxalq münasibətlər üçün təhlükəli olan 

təcavüzkarın qarşısını almaq istəyirlərsə, qəti praktik addımlar atmalı və Ermənistanı beynəlxalq birliyin 

iradəsinə tabe etdirməlidirlər. 
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Resume 

AT THE BEGİNNİNG OF 1988 THE REPUBLİC OF ARMENİA BEGAN THE MİLİTARY AGGRESSİON AGAİNST 

AZERBAİJAN İN ORDER TO CAPTURE NAGORNİY KARABAKH (NAGORNİY KARABAKH - İT İS THE RUSSİAN 

TRANSLATİON OF THE AZERBAİJANİ "DAGHLİG GARABAGH" THAT MEANS A MOUNTAİNOUS PART OF 

GARABAGH, THAT İS, "UPPER GARABAGH") - WHİCH İS AN İNDİVİSİBLE PART OF AZERBAİJAN REPUBLİC. 

ARMENİAN - AZERBAİJAN CONFLİCT AND İTS İNTERNATİONAL-LEGAL ASPECTS ARE ANALYZED İN THE 

ARTİCLE. AT THE SAME TİME, AT THE END OF THE XX CENTURY ARMENİAN'S TERRİTORİAL CLAİMS TO 

AZERBAİJAN AND AGGRESSİON POLİCY ARE MAİNLY İNVESTİGATED ACCORDİNG TO THE FACTS. 

NEGOTİATİON PROCESS İN THE DİRECTİON OF THE REGULATİON OF THE CONFLİCT İS LEARNED İN THE 

ARTİCLE. SİMULTANEOUSLY, THE POSİTİON OF AZERBAİJAN İN THE PROCESS OF THE SOLUTİON OF THE 

CONFLİCT İS REFLECTED İN THE ARTİCLE. 

 

Резюме 

В НАЧАЛЕ 1988-ОГО ГОДА АРМЯНСКАЯ РЕСПУБЛИКА НАЧАЛА ВОЕННУЮ АГРЕССИЮ ПРОТИВ 

АЗЕРБАЙДЖАНА С ЦЕЛЬЮ ЗАХВАТА НАГОРНОГО КАРАБАХА (НАГОРНЫЙ КАРАБАХ В ПЕРЕВОДЕ С РУССКОГО 

НА АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ЯЗЫК ПОДРАЗУМЕВАЕТ НАГОРНУЮ ЧАСТЬ КАРАБАХА, ЧТО ОЗНАЧАЕТ ВЕРХНИЙ 

КАРАБАХ), КОТОРЫЙ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ АЗЕРБАЙДЖАНА. 

В ДАННОЙ СТАТЬЕ ИССЛЕДУЕТСЯ АРМЯНО-АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ КОНФЛИКТ И ЕГО ПРАВОВЫЕ 

АСПЕКТЫ. НАРЯДУ С ЭТИМ, В РАБОТЕ, НА ОСНОВЕ ФАКТОВ АНАЛИЗИРУЮТСЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ 

ПРЕТЕНЗИИ И ЗАХВАТНИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА АРМЕНИИ ПРОТИВ АЗЕРБАЙДЖАНА, ИМЕВШАЯ МЕСТО В КОНЦЕ 

XX ВЕКА. 

В СТАТЬЕ ИЗУЧЕН ПРОЦЕСС ПЕРЕГОВОРОВ, НАПРАВЛЕННЫЙ НА УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТА. В 

ТОЖЕ ВРЕМЯ, В РАБОТЕ ОТРАЖЕНА ПОЗИЦИЯ АЗЕРБАЙДЖАНА ОТНОСИТЕЛЬНО ПРОЦЕССА УРЕГУЛИРОВАНИЯ 

КОНФЛИКТА. 

 

«Strateji təhlil.Beynəlxalq münasibətlər üzrə analitik jurnal (SAM)».-2011.-№1(2).-S.93-108. 
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Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və 

onun beynəlxalq-hüquqi aspektləri 
 

Elçin Əhmədov 

Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

 

Tarixi faktlar göstərir ki, strateji baxımdan mühüm əhəmiyyətə malik olan Azərbaycanın Qarabağ 

bölgəsinin dağlıq hissəsinə İrandan və Türkiyədən çoxlu sayda erməni əhalisinin köçürülməsinə XIX əsrin 

əvvəllərində başlanmışdır. Çar Rusiyasının müstəmləkəçilik siyasətinin tərkib hissəsi olan bu köçürülmə prosesi 

bütün XIX əsr boyunca davam etdirilmiş və nəticədə regionda demoqrafik vəziyyətə təsir göstərmişdir. 

Ermənilərin bu bölgədə süni surətdə çoxaldılması onların XX əsrin əvvəllərindən başlayaraq Azərbaycana qarşı 

ərazi iddialarının baş qaldırmasına səbəb olmuşdur. 

Sovet dövründə Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinin dağlıq hissəsində yaşayan erməni icması bütün siyasi, 

iqtisadi, sosial və mədəni məsələləri əhatə edən muxtariyyətə malik olsa da, Ermənistan öz ərazi iddialarını bir 

neçə dəfə ortaya atmış, ancaq istəyinə nail ola bilməmişdir. Lakin, SSRİ-nin süqutu ərəfəsində Dağlıq Qarabağ 

bölgəsində yaşayan ermənilərə Azərbaycandan ayrılaraq Ermənistanla birləşməyin zəruriliyinə nail olmaq 

ideyasını süni surətdə qəbul etdirən təcavüzkar dövlət buna nail olmaq üçün Dağlıq Qarabağdan 50 min 

azərbaycanlını soyqırımı və təcavüzə məruz qoyub didərgin salmış, eləcə də Ermənistandan 250 min 

azərbaycanlını tarixən yaşadığı torpaqlardan deportasiya etmişdir. 

XX əsrin 80-ci illərinin ikinci yarısında Sovetlər İttifaqında yenidənqurma adı altında bir sıra dəyişikliklər 

baş verdi. Belə bir şəraitdə ermənilər özlərinin yaxın və uzaq xaricdəki himayədarlarının köməkliyi ilə "Böyük 

Ermənistan" ideyasını həyata keçirmək üçün aşkarlıq və demokratiyadan istifadə edərək yenidən Azərbaycanın 

Dağlıq Qarabağ bölgəsinə dair ərazi iddiaları irəli sürdülər. 

Hər dəfə Qarabağa dair ərazi iddiaları kənardan, məhz, Ermənistanın təbliği, təhriki və təzyiqi ilə ortaya 

atılırdı. Heç şübhəsiz, ermənilərin bu ərazi iddiaları birdən-birə deyil, Yerevanda, Moskvada və Qərbdə olan 

himayədarları tərəfindən hələ xeyli əvvəl diqqətlə və hərtərəfli plan əsasında hazırlanmışdı. Sovet dövründə 

mərkəzi hakimiyyət orqanlarının himayədarlığı ilə Azərbaycan əleyhinə məqsədyönlü şəkildə təbliğat 

kompaniyası aparılmış və nəticədə, mənfi ictimai fikir formalaşdırılmışdı. Erməni ideoloqları və onların 

ilhamvericiləri Azərbaycanın Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, dosent tarixi, sosial-iqtisadi inkişafı haqqında 

faktları açıq-aşkar saxtalaşdıraraq bütün ittifaq miqyasında yaymışdılar (1, s. 9-16). 

1988-ci il hadisələri başlayanda ilk vaxtlar vəziyyəti son dərəcə gərginləşdirməyə, ictimai rəyi öz 

tərəflərinə çəkməyə çalışan erməni siyasətçiləri və onların mərkəzi ittifaqdakı himayədarları tərəfindən vilayətin 

iqtisadi geriliyi pərdəsi altında Dağlıq Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsi üçün uzun müddətdən bəri 

hazırlanmış plan üzrə Xankəndində və Yerevanda davamlı tətillər keçirilərək, müəssisələr dayandırılır və 

kütləvi mitinqlər təşkil edilirdi. 

Lakin, baş verən sonrakı hadisələr DQMV-in sosial-iqtisadi geriliyi barədə erməni siyasətçiləri və onların 

mərkəzdəki himayədarlarının irəli sürdükləri bu saxta tezisin yalnız bəhanə, əsas məqsədin isə Ermənistanın 

Azərbaycana qarşı ərazi iddiasında olduğunu göstərdi. 

Artıq ilin ikinci yarısında vəziyyət о qədər mürəkkəbləşdi ki, DQMV-nin azərbaycanlı əhalisinə qarşı 

silahlı təcavüz oldu. Belə ki, avqustun axırı və sentyabrın əvvəllərində Kərkicahan və Xocalı üzərinə 

ermənilərin kütləvi hücumu baş verdi. Sentyabrın 18-də ermənilər Xankəndində yaşayan 15 minə qədər 

azərbaycanlını şəhərdən zorakılıqla çıxardılar, onların evləri yandırıldı, özlərini isə Şuşa və ətraf rayonlara 

köçməyə məcbur etdilər. 

1988-ci il sentyabrın 21- də DQMV-də xüsusi vəziyyət elan edildi və qadağan saatı qoyuldu (2, c.183). 

Lakin xüsusi vəziyyətin tətbiq olunması da DQMV-də və Ermənistanda zorakılığın qarşısını ala bilmədi. 

Mərkəzi İttifaq orqanlarının hadisələrə birtərəfli yanaşması nəticəsində Dağlıq Qarabağ və Ermənistanda 

yaşayan azərbaycanlılar hərbi təcavüzə məruz qalmaqla yanaşı, kütləvi şəkildə öz doğma yurdlarından 

çıxarıldılar. 

1989-cu ilin yanvarın 12- də SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyəti DQMV-də və onun ətrafında millətlər arası 

münasibətlərin gərginliyinin davam etməsi ilə əlaqədar olaraq və bunun qarşısını alıb regionda vəziyyəti 

sabitləşdirmək məqsədilə Dağlıq Qarabağın Azərbaycan SSRİ-nin tərkibində Muxtar Vilayət statusunu 

saxlamaqla DQMV-də xüsusi idarə formasının tətbiq edilməsi haqqında fərman qəbul etdi. Həmin fərmanla 

DQMV-də bilavasitə SSRİ-nin ali dövlət hakimiyyəti və idarə orqanlarına tabe olan Xüsusi İdarə Komitəsi 

yaradıldı (3, s.67). 
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Xüsusi İdarə Komitəsi "millətlər arası münasibətlərin daha da kəskinləşməsinin qarşısını almaq və bu 

regionda vəziyyəti sabitləşdirmək" adı altında yaradılsa da, fərmanda göstərilənlərin əksinə olaraq bu komitənin 

fəaliyyətdə olduğu müddətdə DQMV- də vəziyyət daha da kəskinləşmişdi. Komitənin sədri A.İ. Volski 

vəziyyəti sabitləşdirmək deyil, əksinə gərginləşdirmək siyasəti yürütdü. Onun fəal "səyləri" nəticəsində az 

müddət ərzində vilayətin idarə və müəssisələrinin demək olar ki, hamısı Azərbaycanın tabeliyindən çıxarılaraq 

mərkəzin tabeliyinə keçirildi. Bütün sənədlərdə DQMV Azərbaycanın tərkibindən çıxarılmışdı (4, s.67). Belə ki, 

о dövrdə SSRİ Plan Komitəsinin Hesabat sənədlərində Dağlıq Qarabağ əslində on altıncı müttəfiq respublika 

kimi, əlahiddə göstərilirdi. Vilayət İcraiyyə  Komitəsinin binasının üzərində dalğalanan Azərbaycan bayrağı 

çıxarılıb Ermənistanın bayrağı sancılmışdı. Hər gün Xankəndi-Yerevan marşrutu üzrə təyyarələr 22 dəfə reysə 

çıxırdı (4, s.67).Dağlıq Qarabağda vəziyyətin belə bir gərgin anında Ermənistan SSRİ Ali Soveti 1989-cu il 

dekabrın 1-də Azərbaycanın suverenliyini kobud surətdə pozaraq DQMV-nin Ermənistan SSRİ-lə 

birləşdirilməsi haqqında Konstitusiyaya zidd qərar qəbul etdi. 42 gün ərzində DQMV-nin müəssisələri 

Ermənistanın müvafiq nazirlik və idarələrinin tabeliyinə verildi (5, c.130). Birbaşa Sovet rəhbərliyinin 

fəaliyyətsizliyi, bəzən isə açıq himayədarlığı sayəsində DQMV iqtisadiyyatının və digər sahələrinin faktiki 

olaraq Azərbaycandan ayrılması və Ermənistana birləşdirilməsi baş verdi. Bütün rayon partiya komitələri 

Ermənistan KP-nın tərkibinə daxil oldu. Azərbaycanın bütün dövlət atributları (bayrağı, gerbi, himni və s.) 

dəyişdirildi və DQMV ərazisində Ermənistanın bayrağı və gerbi qaldırıldı. Ermənistan rəhbərliyi və erməni 

separatçıları mərkəzin bəzi dairələrinin köməkliyi ilə vilayətdə əsl mənada Dağlıq Qarabağın iqtisadi, ictimai-

siyasi və mədəni cəhətdən mənimsənilməsi prosesi aparırdılar. Ümumiyyətlə, 1988-1991-ci illərdə, yəni 

hadisələrin başlanğıcından SSRİ-nin süqutuna qədər olan dövrdə İttifaqın hakim dairələri tərəfindən himayə 

edilən Ermənistan Azərbaycana qarşı açıq-aşkar təcavüzkarlıq siyasəti yeritmiş, nəticədə dinc sakinlər qətlə 

yetirilmiş, yaşayış məntəqələri dağıdılmış, talan edilmiş və yandırılmışdır. Bu illər ərzində Dağlıq Qarabağda 

ermənilər tərəfindən törədilmiş 2559 toqquşma, 315 silahlı basqın, 1388 atəşə tutma halları qeyd alınmışdır ki, 

bunların da nəticəsində 514 nəfər həlak olmuş, 1318 nəfər yaralanmışdır (6, s.148).1992-ci ilin əvvəllərindən 

başlayaraq Ermənistan ordusu bir-birinin ardınca yuxarı Qarabağda azərbaycanlılar yaşayan sonuncu yaşayış 

məntəqələrini də işğal etdilər. Belə ki, fevral ayının 12-də Şuşanın Malıbəyli və Quşçular kəndləri Ermənistan 

silahlı qüvvələri tərəfindən zəbt olundu. Hücum zamanı 100-dən çox azərbaycanlı öldürülmüş, 140-dan çoxu 

yaralanmış və əsir götürülmüşdür (7, s.143) Bu qanlı hadisələr Rusiyanın 366-cı motoatıcı alayının iştirakı ilə 

həyata keçirilmişdir. Fevralın 13-dən 17-dək isə ermənilərin Xocavənd rayonunun Qaradağlı kəndinə hücumu 

nəticəsində 92 nəfər öldürülərək silos quyusuna atılmış, 117 nəfər kənd əhalisi girov götürülmüş və sonradan 

onların 77 nəfəri amansızlıqla qətlə yetirilmişdir (8, c.294). 

1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Ermənistan silahlı qüvvələri Xankəndində yerləşən Rusiyanın 

366-cı motoatıcı alayının 180 nəfər hərbi mütəxəssisi və ağır texnikanın iştirakı ilə Xocalı şəhərinə hücum 

edərək şəhəri yerlə-yeksan etdilər (9, c.8). Çoxsaylı ağır texnika ilə şəhər tamamilə dağıdıldı, yandırıldı və 

insanlar xüsusi qəddarlıqla qətlə yetirildi. Bu soyqırım nəticəsində 613 nəfər öldürüldü, 487 nəfər şikəst oldu, 

1275 nəfər əsir götürüldü və 150 nəfər itkin düşdü (10, c.285). 

Xocalıya hücum zamanı 366-cı motoatıcı alayının 3-cü batalyonunda 50-dən çox erməni zabiti və gizirləri 

iştirak etmişdir. Xocalı soyqırımında izləri itirmək üçün 1992-ci il martın 2-də ruslara məxsus olan 366-cı 

motoatıcı alay Gürcüstanın Vaziani şəhərinə köçürüldü, martın 10-da isə marşal Şapoşnikovun əmri ilə həmin 

alay ləğv edilərək tərkibi başqa alaylara paylandı (7, s.145). 

1992-ci il mayın 8-də İranın təşəbbüsü ilə Tehranda Azərbaycan və Ermənistan rəhbərləri arasında 

üçtərəfli görüş keçirildi. Sonralar aydın oldu ki, görüş zamanı Azərbaycan-Ermənistan sərhədi boyu və 

Qarabağın dağlıq hissəsində atəşin dayandırılmasından erməni tərəfi əslində başqa məqsəd güdürmüş. Məhz bu 

görüş Ermənistana beynəlxalq ictimaiyyətdən öz niyyətlərini gizlətmək üçün lazım idi. Heç şübhəsiz ki, 

Ermənistan rəhbərliyi hazırlanmış hücum əməliyyatından əvvəlcədən xəbərdar olmuşdur. Çünki, Şuşanın işğalı 

Ermənistan rəhbərliyinin Tehranda danışıqlar apardığı, atəşi dayandırmağı tələb etdiyi vaxtla üst-üstə düşür və 

bağlanan sülh müqaviləsi mürəkkəbin quruduğu ana qədər qüvvədə qalmışdır. Bununla yanaşı, ermənilər 

həmişə olduğu kimi, hücum ərəfəsində bütün dünyaya Şuşadan Xankəndinə güclü hücumlar edilməsi barədə 

dezinformasiya yaymışdılar. 

Beləliklə, ən müasir texnika hesabına 289 km2 ərazisi, 24.000 nəfər əhalisi, 1 şəhər və 30 kənddən ibarət 

olan Şuşa rayonu Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edildi. Şuşa uğrunda döyüşlərdə 155 nəfər şəhid  

oldu, 167 nəfər isə yaralandı. Ermənilər tərəfindən əsir götürülmüş və Şuşa türməsində saxlanılan 114 nəfər 

azərbaycanlı sonradan xüsusi qəddarlıqla qətlə yetirildi (8, c.297). 

Bu hadisə mütəmadi şəkildə BMT Nizamnaməsini və ATƏT-in prinsiplərini kobud şəkildə pozaraq 

Qarabağın dağlıq hissəsini zorla Ermənistana ilhaq etməyə çalışan Ermənistan hökumətinin beynəlxalq hüquq 
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normaları ilə bir araya sığmayan və təcavüzkar siyasətinə sadiq qaldığını bir daha təsdiq etdi. Şuşanı ələ 

keçirməklə Ermənistan bu problemi yalnız hərbi-taktiki baxımdan həll etmiş oldu. Problemin siyasi həlli isə 

getdikcə dərinləşərək çətin məcraya salındı. Məhz Şuşanın işğalı sonralar digər Azərbaycan ərazilərinin 

itirilməsində əsas rol oynadı. 

Azərbaycanın qədim musiqi və mədəniyyət mərkəzi Şuşa şəhərinin işğalından sonra, erməni hərbi 

qüvvələri Şuşa-Laçın yolunu bağlayaraq birbaşa Ermənistan Respublikası ərazisindən Laçın şəhərini güclü top 

atəşinə tutdular. Erməni hərbi qüvvələrinin  məqsədi işğal etdikləri Azərbaycan torpaqlarında möhkəmlənmək, 

Qarabağın dağlıq hissəsini Ermənistan Respublikasına birləşdirmək üçün onların arasında dəhliz açmaq idi. 

Şuşa işğal edildikdən az sonra, ermənilər qısa müddət ərzində, yəni mayın 18-də iki respublikanın arasında 

yerləşən qədim Azərbaycan şəhəri Laçını da zəbt etdilər. Nəticədə, 1385 km2 ərazisi, 71.000 nəfər əhalisi və 120 

kəndi olan Laçın rayonu Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olundu (7, s.148). Heç şübhəsiz ki, 

Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ bölgəsinin erməni icması, hətta istəsəydi belə, kənardan çox 

böyük kömək olmadan Azərbaycan ərazilərini işğal edə bilməzdi. 

Beləliklə, "öz müqəddəratını təyin etmək" ideyasını reallaşdırmaq adı altında Azərbaycanın Dağlıq 

Qarabağ bölgəsini Ermənistanla birləşdirən dəhliz silah gücünə ələ keçirildi. Laçının işğalı müharibənin Dağlıq 

Qarabağ hüdudlarından çıxdığını və Ermənistanın hərbi işğalçılıq niyyətinin böyük olduğunu göstərdi. 

Ermənilərin "humanitar dəhliz" adlandırdığı bu yol ilə Dağlıq Qarabağa külli miqdarda silah, döyüş sursatı və 

hərbi qüvvə gətirildi. 

Nəticədə, 1993-cü il ərzində Ermənistanın ərazi iddiası obyekti olan Dağlıq Qarabağ bölgəsinin (4,4 min 

km2) hüdudlarından kənarda yerləşən və onun ərazisindən 4 dəfə böyük olan Kəlbəcər, Ağdam, Füzuli, 

Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan bölgələri Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edildi. Bütün bu ərazilər 

ermənilər tərəfindən etnik təmizləməyə məruz qalmışdır. Belə ki, Ermənistanın ərazi iddiası obyekti olan Dağlıq 

Qarabağın 120 min nəfərlik erməni icmasının öz müqəddəratını təyin etmək cəhdi kimi qələmə verdiyi bu 

proses Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən 1 milyondan çox əhalinin (ümumi əhalinin 15%-i) öz 

torpağında qaçqın vəziyyətinə düşməsinə gətirib çıxartdı. İşğal nəticəsində 900-ə yaxın yaşayış məntəqəsi 

dağıdılmış, talan edilmiş və yandırılmışdır. Hazırda Azərbaycan ərazisinin 20 %-dən çox (17 min km2) hissəsi 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalı altındadır (11, p.4-6). 

1988-1993-cü illərdə Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində 20.000 nəfər azərbaycanlı həlak olmuş, 

100.000 nəfərdən çoxu yaralanmış, 50.000 nəfər isə müxtəlif dərəcəli xəsarət alaraq əlil olmuşdur. Münaqişə 

dövründə 4853 nəfər itkin düşmüş, onlardan 1357 nəfəri əsirlikdən azad edilmiş, 783 nəfəri isə hələ də 

Ermənistanda əsirlikdədir. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin məlumatına görə 439 nəfər əsirlikdə ölmüşdür 

(7, s.157). 

 

Münaqişənin nizama salınmasına dair ATƏT-in Minsk qrupunun 

yaradılması və fəaliyyəti 

 

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi 1992-ci illərin əvvəllərindən başlayaraq daha çox 

beynəlxalq əhəmiyyətli problemə çevrildi. 1992-ci il yanvarın 30-da Azərbaycan Respublikası ATƏM-in üzvü 

oldu və həmin il iyulun 8-10-da adı çəkilən təşkilatın Helsinkidə keçirilən Zirvə toplantısında onun sənədlərini 

imzaladı. Müstəqilliyini əldə edən Azərbaycan Respublikası ATƏM-in üzvü olduqdan sonra Ermənistan-

Azərbaycan münaqişəsi bu təşkilatın prinsiplərinə uyğun olaraq üzv olan dövlətlərin daha çox müzakirə 

obyektində oldu. 

1992-ci il martın 23-24-də Helsinkidə ATƏM-in YVŞK-nın 9-cu iclasında münaqişə bölgəsində atəşi 

dərhal dayandırmaq və münaqişə edən bütün tərəfləri ATƏM çərçivəsində Dağlıq Qarabağa dair sülh 

konfransının tezliklə keçirilməsi üçün hər cür şərait yaratmağa çağırdılar (12, p 35).  

ATƏM-in Xarici İşlər Nazirlər Şurasının martın 24-də keçirilən birinci əlavə görüşündə Dağlıq 

Qarabağda vəziyyət müzakirə olundu. ATƏM-in Nazilər Şurası YVŞK-nin zəmanəti əsasında münaqişənin sülh 

yolu ilə nizamlanması istiqamətində aparılan danışıqların səmərəliliyini təmin etmək üçün ATƏM-in Dağlıq 

Qarabağa dair sülh konfransının çağırılması haqqında qərar qəbul etdi. Sənəddə göstərilirdi ki, Minskdə 

çağırılacaq konfrans ABŞ, Rusiya, Türkiyə, Fransa, Almaniya, İtaliya, Çexiya, Slovakiya, İsveç, Belarus, 

Azərbaycan və Ermənistan nümayəndələrinin iştirakı ilə keçirilsin (13, p.l-3). 

Çox təəssüf ki, dünya birliyi Ermənistanın bu açıq-aşkar təcavüzkarlığına göz yumdu və təcavüzkarın 

cilovlanması üçün heç bir əməli tədbir görmədi. 1992-1993-cü illərdə münaqişəni nizama salmaq üçün BMT 

Təhlükəsizlik Şurasında aparılan müzakirələr zamanı və Təhlükəsizlik Şurasının 822, 853, 874, 884 saylı 

qətnamələri qəbul edilərkən Şuranın daimi üzvü olan böyük dövlətlər Ermənistanın təcavüzkar dövlət kimi 
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tanınmasına razılıq verməyərək münaqişənin ATƏT-in Minsk prosesi çərçivəsində atəşkəs və danışıqlar yolu ilə 

həll olunmasına üstünlük verdilər. Cəzasız qaldığından ruhlanan və bundan istifadə edən Ermənistan tərəfi BMT 

TŞ-nın münaqişəyə dair qəbul etdiyi 4 qətnaməyə də məhəl qoymadı. 

ATƏM-in Minsk Qrupu tərəfindən BMT TŞ-nın 822, 853 və 874 saylı qətnamələrinin yerinə 

yetirilməsinə dair "Təxirəsalınmaz tədbirlərin dəqiqləşdirilmiş cədvəli" yenidən tərəflərin müzakirəsinə verildi. 

ATƏM-in Minsk Qrupunun bu illərdəki fəaliyyətinə nəzər salsaq, demək olar ki, onun BMT Təhlükəsizlik 

Şurasının məlum qətnamələrini yerinə yeritmək üçün hazırladığı "Təxirəsalınmaz tədbirlər cədvəli" heç bir təsir 

gücünə malik deyildi (14). 

ATƏM-in başlıca çatışmazlıqlarından biri də, məhz ATƏM çərçivəsində və onun himayəsi altında 

müqaviləni yerinə yetirməkdən imtina edən tərəfə qarşı sanksiya qəbul etmə mexanizminin olmaması idi. Minsk 

Qrupu tərəfindən qəbul edilən sənədlər yalnız məsləhət və ya tövsiyə xarakteri daşıyırdı. ATƏM-də tətbiq 

olunan qarşılıqlı güzəşt prinsipi müqaviləni pozan tərəfə öz əməllərinə görə məsuliyyət daşımamaq imkanı 

verirdi. 

Lakin torpaqlarına təcavüz olandan sonra da, Azərbaycan bütün vasitəçilik missiyalarından imtina 

etməyərək, problemin ATƏM prinsipləri çərçivəsində həllinə tərəfdar olduğunu bir daha nümayiş etdirdi. 

Münaqişənin dinc vasitələrlə nizama salınması üçün yaradılmış Minsk qrupu çərçivəsində aparılan danışıqlarda 

qarşı duran tərəflər arasında ziddiyyətlərin qalması, xüsusilə, Ermənistanın qeyri-konstruktiv mövqe tutması ilə 

yanaşı, qrupun üzvü olan böyük dövlətlərin mövqeyində də yekdil fikrin olmaması sülh prosesinin 

ləngidilməsinə və münaqişənin dondurulmuş vəziyyətdə qalmasına gətirib çıxartdı. 

Yalnız 1993-cü ilin ikinci yarısından başlayaraq Ümummilli lider Heydər Əliyev respublikamızın 

təhlükəsizlik problemlərini, xüsusilə, Ermənistanın ərazi iddiaları və hərbi təcavüzü məsələsini beynəlxalq 

aləmə çıxararaq, regionda sülhün bərqərar olması üçün nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların təsirini artırmağa 

çalışmışdır. 

Münaqişənin sülh yolu ilə həll edilməsi üçün Prezident Heydər Əliyevin ən yüksək səviyyədə dövlət 

başçıları və nümayəndə heyətləri ilə ikitərəfli, eləcə də çoxtərəfli görüşlərdə ATƏT-in Zirvə toplantılarında, 

Minsk qrupunun həmsədrləri ilə aparılan müzakirələrdə, eyni zamanda Ermənistan prezidenti ilə birbaşa 

danışıqlarda göstərdiyi səylər, dövlət başçısının apardığı ardıcıl və məqsədyönlü siyasətin mühüm tərkib 

hissəsini təşkil etmişdir. 

Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin dinc vasitələrlə nizamlanması məqsədi ilə məhz Prezident Heydər 

Əliyevin qətiyyəti, əzmkarlığı və gərgin fəaliyyəti sayəsində 1994-cü ilin mayın 12-də atəşkəs haqqında razılıq 

əldə edildikdən sonra ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində müntəzəm olaraq danışıqlar aparılmağa başlandı (15, 

s.199). 

1994-cü ilin dekabrın 5-6-da ATƏT-in Budapeştdə keçirilən Zirvə toplantısında Prezident Heydər 

Əliyevin çevik diplomatiyasının təsiri ilə "Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə əlaqədar ATƏT-in fəaliyyətinin 

intensivləşdirilməsi" barədə qərar qəbul olundu (16, s.725-726). Qəbul edilən sənəddə münaqişə bölgəsində 

sabitliyin təmin edilməsi üçün ATƏT-in çoxmillətli sülhməramlı qüvvələrinin yerləşdirilməsi haqqında maddə 

də öz əksini tapdı. Bundan başqa, Budapeştdə həmsədrlik institutu da təsis edildi. Minsk konfransının iki 

həmsədrin təyin edilməsi və Minsk qrupunun iclaslarının onların birgə həmsədrliyi ilə keçiriləcəyi barədə qərar 

qəbul edildi (12, p.4-5). Rusiyanın bu münaqişədə maraqlı tərəf olduğu nəzərə alınaraq ATƏM-in Minsk 

konfransında, о cümlədən Minsk qrupunda həmsədrlik Rusiya və Finlandiyaya tapşırıldı. 

1996-cı ilin dekabrın 2-3-də ATƏT-in Lissabonda keçirilən Zirvə toplantısında qəbul edilən və 

münaqişənin nizama salınmasının beynəlxalq-hüquqi bazasını təşkil etmiş olan sənəd Ermənistan-Azərbaycan 

münaqişəsini ədalətlə aradan qaldırmaq yolunda böyük siyasi nailiyyət sayıla bilər. Zirvə toplantısı zamanı 

Prezident Heydər Əliyevin gərgin əməyi və diplomatik istedadı sayəsində münaqişənin həllinin siyasi-hüquqi 

çərçivələrini müəyyənləşdirən xüsusi bir sənəd qəbul edildi (16, s.726). Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin 

həllinə dair 3 əsas prinsipi özündə əks etdirən və ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri, İsveçrənin xarici işlər naziri 

Flavio Kottinin adından verilən bu bəyanat Ermənistan istisna olmaqla, dünyanın 53 dövləti tərəfindən müdafiə 

olundu və Lissabon sammitinin Yekun sənədlərinə əlavə edildi (17, p.6). 

ATƏT-in Lissabon Zirvə görüşündən sonra Rusiya ilə yanaşı, Fransa və ABŞ nümayəndələri də Minsk 

qrupunun həmsədrləri təyin olundu. 1997-ci ilin ikinci yarısından indiyə kimi Minsk qrupunun həmsədrləri 

Lissabon prinsiplərinə əsaslanaraq iki hissədən ibarət - yəni Dağlıq Qarabağın hüdudlarından kənarda yerləşən 

işğal olunmuş 6 rayonun azad edilməsi və Dağlıq Qarabağın statusunun müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 3 

təkliflə çıxış etmişlər (18). Onların 1997-ci ilin iyununda təqdim etdikləri ilk təklif münaqişənin "paket" (bu 

variantda Dağlıq Qarabağın statusu da daxil olmaqla bütün məsələlərə eyni vaxtda razılıq verilməsi nəzərdə 

tutulurdu) həlli, 1997-ci ilin sentyabrında irəli sürdükləri ikinci təklif münaqişənin "mərhələli" (bu variantda isə 
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münaqişənin mərhələlərlə nizama salınması nəzərdə tutulurdu) həllindən ibarət idi (18). Azərbaycan Prezidenti 

həmin planlarla tam razı olmasa da, həmsədrlərin bu iki təklifini qəbul etdiyi halda, Ermənistan tərəfi qeyri-

konstruktiv mövqedən çıxış edərək həmin təkliflərlə razılaşmadı (16, s.726). 

1998-ci ilin noyabrın 9-da həmsədrlər beynəlxalq hüquq normalarına zidd, həmçinin Azərbaycan üçün 

qətiyyən qəbul edilməz olan və danışıqların davam etdirilməsinə imkan yaratmayan üçüncü təklifi irəli sürdülər 

(18). Bu təklif dünya praktikasında mövcud olmayan "ümumi dövlət" ideyasına əsaslanırdı. Azərbaycan 

Prezidenti Heydər Əliyev tərəfindən qətiyyətlə rədd edilən süni "ümumi dövlət" təklifi Azərbaycanın 

mənafeyinə zidd olmaqla yanaşı, ATƏT-in Budapeşt və Lissabon Zirvə toplantılarında qəbul  edilən sənədlərə 

də etinasız yanaşılması demək idi. 

"Ümumi dövlət" prinsipi nizamasalma prosesinə ciddi maneə törətməklə yanaşı, münaqişənin həlli 

yollarına dair tərəflərin mövqeyindəki ziddiyyətləri daha da dərinləşdirdi. Nəticədə, danışıqlar prosesində bir 

durğunluq yarandı və münaqişənin nizama salınması istiqamətində müsbət irəliləyiş əldə etmək mümkün 

olmadı. Həmsədrlər tərəfindən irəli sürülən və sonuncu olan "Ümumi dövlət" ideyası iflasa uğradıqdan sonra 

Minsk qrupu praktik olaraq dalana dayandı. 

 

Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri arasında aparılan 

danışıqlar və onun nəticələri 

 

Münaqişənin nizama salınması istiqamətində aparılan danışıqlar prosesinə təkan vermək üçün 1999-cu il 

aprelin 26-da ABŞ-m təşəbbüsü ilə Vaşinqtonda Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri arasında artıq yeni 

formatda birbaşa danışıqlara başlandı və ATƏT-in Minsk qrupu tərəfindən danışıqların bu formatı bəyənildi. 

Lakin bu görüşün nəticəsində də konkret nəticə əldə edilmədi. 

Münaqişə tərəflərinin mövqelərində ziddiyyətlərin qalması xüsusilə, Ermənistanın qeyri-konstruktiv 

mövqedən çıxış etməsi səbəbindən ATƏT-in 1999-cu il noyabrın 18-19-da İstanbulda keçirilən Zirvə 

toplantısında qəbul edilən yekun bəyannamədə yalnız Dağlıq Qarabağ problemi ətrafında yaranmış mövcud 

vəziyyəti özündə əks etdirən və Minsk qrupu çərçivəsində münaqişə tərəflərinin danışıqları davam etdirməyə 

çağıran 20-ci maddə öz əksini tapdı (19, p.8). Sənəddə ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin cəhdlərinə müsbət 

qiymət verilməklə yanaşı, Ermənistan və Azərbaycan prezidentləri arasında intensivləşən danışıqlardan razılıq 

ifadə olunur və nizamlama formatına daha çox uyğun gələn Minsk qrupu çərçivəsində müntəzəm olaraq sülh 

prosesinin davam etdirilməsi üçün görüşlərin keçirilməsi dəstəklənirdi. 

2001-ci ilin əvvəli iki dövlətin prezidentləri arasında keçirilən danışıqların intensivliyi ilə müşahidə 

olundu. Belə ki, 2001-ci ilin yanvarın 26-da Parisdə əvvəlcə Marini sarayında, martın 5-də isə Yelisey sarayında 

aparılan danışıqlar daha sonra aprelin 4-6-da ABŞ-ın Florida ştatının Ki-Vest şəhərində Minsk qrupunun 

həmsədrlərinin iştirakı ilə davam etdirildi. 

Sonradan "Paris prinsipləri" adını almış bu variantda əvvəllər irəli sürülmüş 3 təklifin (“paket”, 

"mərhələli" və "ümumi dövlət") tərəfləri qane edən məqamlarının ümumiləşdirilməsi nəzərdə tutulurdu. Daha 

sonra Minsk qrupu həmsədrləri bəyan etdilər ki, onlar münaqişənin həlli ilə bağlı yeni təklif üzərində işləyirlər 

və onu iyul ayında Cenevrədə keçiriləcək növbəti görüşdə prezidentlərə təqdim edəcəklər. Lakin adı çəkilən bu 

görüş Ermənistanın qeyri-konstruktiv mövqeyi nəticəsində baş tutmadı. 

2002-ci ilin mart ayında regiona səfəri zamanı ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri danışıqların 

Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin şəxsi nümayəndələri səviyyəsində davam etdirilməsini təklif etdilər. 

Bu təklif hər iki dövlət tərəfindən qəbul edildi. Belə ki, 2002-ci il mayın 13-15-də və iyulun 29-30-da Praqa 

şəhəri yaxınlığında Ştirin ərazisində, daha sonra isə həmin il noyabrın 15-də Vyanada Azərbaycan və 

Ermənistan prezidentlərinin şəxsi nümayəndələrinin üç görüşü baş tutdu (20, с. 127). Mahiyyətcə "mərhələli 

həll" planını ehtiva edən Praqa formatının Azərbaycan tərəfindən dəstəklənməsinə baxmayaraq Ermənistan 

tərəfinin Dağlıq Qarabağın statusu məsələsini yenidən ilkin şərt kimi müzakirə olunmasını irəli sürməsindən 

sonra danışıqlar prosesi yenidən dalana dirəndi. 

Ümumiyyətlə, 1992-ci ildən başlayaraq ATƏT-in Minsk Qrupu çərçivəsində aparılan danışıqlar və bu 

qurumla qarşılıqlı əməkdaşlıq ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin ciddi səyləri ilə Azərbaycanın xarici 

siyasət kursunun mühüm tərkib hissələrindən birinə çevrilmişdir. Yalnız, onu qeyd etmək kifayətdir ki, 1993-

2003-cü illər ərzində Azərbaycanın dövlət başçısı Heydər Əliyev Ermənistan Prezidenti ilə 23, ATƏT-in 

rəhbərliyi və Minsk qrupunun nümayəndələri ilə 140-a qədər görüş keçirmişdir. 

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin siyasi kursunu uğurla davam etdirərək Azərbaycan Prezidenti 

seçildiyi ilk gündən Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama salınmasına xüsusi diqqət 

yetirən cənab İlham Əliyev bu məsələdə yalnız respublikamızın milli və dövlətçilik maraqlarını daim üstün 
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tutduğunu nümayiş etdirmişdir. Ümummili lider tərəfindən müəyyənləşdirilmiş prinsiplərə sadiq qalan dövlət 

başçısı İlham Əliyev ölkəmizin xarici siyasətinin əsas prioriteti olan Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsinin yalnız beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri çərçivəsində Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün 

təmin edilməsi şərti ilə nizama salınmasının vacibliyini bildirmiş və beynəlxalq təşkilatların bu sahədə səylərini 

gücləndirməsinin zəruriliyini bəyan etmişdir. Azərbaycan Prezidenti bütün xarici səfərlərdə, eləcə də Bakıda 

keçirdiyi çoxsaylı görüşlərdə Ermənistanın hərbi təcavüzü məsələsini daim önə çəkərək Azərbaycan xalqının öz 

torpaqlarının işğalı ilə heç zaman razılaşmayacağını, ehtiyac yarandığı halda, hərbi əməliyyatların başlanmasına 

qərar verəcəyini vurğulamışdır. 

2004-cü il aprelin 16- dan başlayaraq Praqada Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirləri 

səviyyəsində danışıqlar yenidən bərpa olundu. Sonradan "Praqa prosesi" adını almış danışıqların bu 

mərhələsində 2005-ci ilin yayına qədər iki dövlətin xarici işlər nazirləri 11 görüş keçirərək münaqişənin 

nizama salınmasına dair sülh planının yeni variantının detallarını müzakirə etdilər. Bununla yanaşı, 

Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri arasında 2004-cü il aprelin 28-də əvvəlcə Varşavada, sonra isə 

sentyabrın 15-də Astanada keçirilən danışıqların başlıca mövzusu xarici işlər nazirlərinin Praqa görüşlərində 

razılaşdırılan məsələlərin əsas detalları oldu. 

Münaqişənin nizama salınmasına dair aparılan danışıqların "Praqa prosesi" adını almış variantın 

ictimaiyyət üçün açıqlanan əsas elementləri ondan ibarət idi ki, burada nizamlanmanın "mərhələli həll" 

variantının detalları müzakirə obyektinə çevrilmişdi. 

Yeni sülh planının əsas prinsiplərini aşağıdakılar təşkil edirdi: 

1. Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsinin hüdudları boyunca olan işğal olunmuş ərazilərdən (Ağdam, 

Fizuli, Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan) Ermənistan öz qoşunlarını mərhələli şəkildə çıxardır; 

2. Azərbaycan ilə Ermənistan arasında diplomatik və iqtisadi əlaqələr bərpa olunur; 

3. Laçın və Kəlbəcər bölgələri istisna olmaqla işğaldan azad olunmuş ərazilərə beynəlxalq sülhməramlı 

qüvvələrin müdafiəsi altında Azərbaycan əhalisi qayıdır; 

4. Dağlıq Qarabağın statusu məsələsi həll olunur. Bu məqsədlə orada referendum keçirilir. 

2004-2006-cı illərdə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin nizamlanması istiqamətində aparılan 

danışıqlarda Ermənistanın qeyri-konstruktiv mövqedən çıxış etməsi "Praqa prosesi"nin yenidən dalana 

dayanmasına və danışıqların nəticəsiz qalmasına gətirib çıxartdı. Ermənistan- Azərbaycan münaqişəsinin 

nizama salınması prosesini sürətləndirmək üçün yenidən baza prinsipləri 2007-ci il noyabrın sonunda Madriddə 

tərəflərə təqdim olundu. 

Bundan sonra, 2008-ci il iyunun 5-də Sankt-Peterburqda, noyabrın 2-də Moskvada, 2009-cu il yanvarın 

28-də Sürixdə, mayın 7-də Praqada, iyunun 4-də Sankt-Peterburqda, iyulun 17-18-də Moskvada, oktyabrın 8-9-

da Kişinyovda, noyabrın 22-də Münhendə, 2010-cu il yanvarın 25-də Soçidə, iyunun 17-də Sankt-Peterburqda, 

oktyabrın 27-də isə Həştərxanda Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin 11 görüşü keçirilmişdir. Bu 

görüşlər zamanı danışıqların mahiyyəti haqqında verilən məlumatlarda bildirilir ki, son beş ildə "Praqa prosesi" 

çərçivəsində işlənilməsi başlanılan və Madrid sənədinə çevrilən baza prinsipləri mövcuddur. Bu prinsiplərin 

bəziləri üzrə müəyyən razılaşma əldə edilmişdir. Lakin hazırda prezidentlər səviyyəsində müzakirə olunan bir 

neçə prinsip üzrə anlaşmanın müəyyən cizgiləri hiss olunur. Bu kontekstdə bütün məsələlərə dair ümumi razılıq 

əldə olunduqdan sonra yekun hər hansı bir sənədin qəbul ediləcəyi bildirilir. 

2009-cu ilin iyulun 10-da "Böyük səkkizlər"-in İtaliyanın Akvil şəhərində keçirilən toplantısında ABŞ, 

Rusiya və Fransa prezidentləri Dağlıq Qarabağ problemini də müzakirə etdilər. Sonda hər üç prezidentin 

münaqişə ilə bağlı qəbul etdikləri birgə bəyanatda həmsədrlərə Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərini Baza 

Prinsiplərinə dair son təkliflərin əks olunduğu, yəni 2007-ci il noyabrın 29-da açıqlanmış Madrid təklifləri üzrə 

yeni versiyanı təqdim etməyi tapşırdılar. 

Bununla yanaşı, sənəddə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri olan dövlətlərin prezidentləri Azərbaycan 

və Ermənistan prezidentlərini qalan fikir ayrılıqlarını aradan qaldırmağa və hərtərəfli sülh planının əsasını təşkil 

edəcək Baza Prinsiplərinin razılaşdırılmasını başa çatdırmağa çağırış öz əksini tapdı. Eyni zamanda, bəyanatda 

bu prinsiplərin Helsinki Yekun Aktına, yəni gücün tətbiq edilməməsi, ərazi bütövlüyü və öz müqəddəratını 

təyinetmə hüququna əsaslandığı qeyd olundu. 

Ancaq 18 ildir ki, təcavüzkar Ermənistan aparılan danışıqlar prosesində həmişə qeyri-konstruktiv 

mövqedən çıxış edərək hər dəfə bu prosesi uzatmağa çalışır. Münaqişənin nizama salınması prosesində 

Azərbaycan və Ermənistan tərəflərinin mövqelərində müəyyən fərqlər qalmaqdadır. Azərbaycan dövlətinin 

mövqeyi isə, əvvəlki kimi birmənalıdır. Yəni, ermənilər Dağlıq Qarabağ ətrafında işğal etdikləri əraziləri 

mərhələli şəkildə azad etməli, məcburi köçkünlər öz doğma yurdlarına qayıtmalıdırlar. Bundan sonra isə, keçid 
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dövründə Laçın və Kəlbəcər rayonlarının azad edilməsi ilə eyni zamanda Dağlıq Qarabağ və Ermənistan 

arasında dəhlizin yaradılması mümkündür. 

Dövlət başçısı İlham Əliyev bəyan etmişdir ki, Dağlıq Qarabağın azərbaycanlı əhalisi oraya, о cümlədən 

Şuşaya qayıtdıqdan sonra status məsələsi müzakirə oluna bilər. Heç şübhəsiz ki, bütün bunlar Azərbaycanın 

ərazi bütövlüyü çərçivəsində həllini tapmalıdır. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev qeyd etmişdir ki, gələcəkdə 

Dağlıq Qarabağın azərbaycanlı və erməni icmaları yüksək muxtariyyət şəraitində, Azərbaycan dövlətinin 

tərkibində yaşamalıdırlar. 2008-ci il noyabrın 2-də Moskvada Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan 

prezidentlərinin birgə imzaladığı bəyannamədə də münaqişənin ərazi bütövlüyü çərçivəsində həlli nəzərdə 

tutulur. 2009-cu il dekabrın 5-də ATƏT-in xarici işlər nazirlərinin Afinada keçirilən görüşündə qəbul edilmiş 

sənəd də məhz bu yanaşmanı təsdiq edir. 

Heç şübhəsiz ki, Ermənistan tərəfi aparılan danışıqlar prosesində həmişə qeyri-konstruktiv mövqedən 

çıxış edərək hər dəfə bu prosesi uzatmağa çalışır. Aparılan danışıqların gedişi konfidensial səciyyə daşısa da, 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev görüşlərin daha intensiv xarakter aldığını qeyd etməklə yanaşı, bu gün 

danışıqlar masası üzərində bütün işğal edilmiş Azərbaycan torpaqlarının qaytarılması və məcburi köçkünlərin öz 

doğma ev-eşiklərinə qayıdışı məsələlərinin mövcudluğunu bildirmişdir. Bununla yanaşı, Ermənistanın 

danışıqlar prosesini süni şəkildə uzatdığını və bu taktikanın heç bir perspektivinin olmadığını söyləyən dövlət 

başçısı cənab İlham Əliyev nə bu gün, nə on il, nə də yüz il sonra Dağlıq Qarabağın müstəqil olmayacağını 

vurğulamışdır. Eyni zamanda, Prezident İlham Əliyev qeyd etmişdir ki, Azərbaycanın mövqeyi birmənalıdır və 

biz bütün təzyiqlərə baxmayaraq sonadək öz mövqeyimizi müdafiə edəcəyik (21). 

Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın tərkib hissəsi olduğunu dəfələrlə bəуаn edən Azərbaycan Prezidenti 

İlham Əliyev 2009-cu il iyulun 13-də Londonda məşhur Kral Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunda görüşü 

zamanı Ermənistan rəhbərinin Moskva bəyannaməsini tərəf kimi imzaladığını vurğulamaqla yanaşı, danışıqların 

Ermənistanla Azərbaycan arasında aparıldığını və bunun beynəlxalq format olduğunu bildirərək qeyd etdi ki, 

əgər Dağlıq Qarabağ münaqişə tərəfi olsaydı, onda Ermənistan tərəfi bəyannaməni imzalamazdı. Bununla 

yanaşı dövlət başçısı bəyan etdi ki, "Əgər Dağlıq Qarabağın erməni icması iştirak etmək istəyirsə, onda onlar 

Dağlıq Qarabağın azərbaycanlı icması ilə danışıqlara gedə bilərlər" (22). 

Buna görə də Ermənistan ilk növbədə Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın tərkib hissəsi olduğunu qəbul 

etməli, işğalçılıq siyasətinə son qoymalı, sonra isə münaqişənin nizamlanmasının variantları barədə öz 

mövqeyini bildirməlidir. Münaqişənin nizama salınması prosesində Azərbaycan dövləti və onun başçısı cənab 

İlham Əliyev ilk növbədə sülh variantına üstünlük verir. Lakin Prezident İlham Əliyev Azərbaycan xalqı və 

dövlətinin bu işğalı, etnik təmizləmə siyasəti və torpaqlarımızın müvəqqəti olaraq itirilməsi ilə heç vaxt 

barışmayacağını bildirməklə yanaşı, öz torpaqlarımızı azad etmək üçün tam əsasımızın olduğunu və bunun 

beynəlxalq hüquq normaları ilə təsdiq etdiyini vurğulamışdır (23). 

2010-cu il yanvarın 25-də Rusiyanın vasitəçiliyi ilə Soçidə Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin 

növbəti görüşü zamanı münaqişənin nizama salınması istiqamətində danışıqlar ATƏT-in Minsk qrupu 

həmsədrlərinin 2009-cu ilin dekabr ayında təklif etdiyi yenilənmiş Madrid prinsipləri əsasında aparılmışdır. Bu 

danışıqlardan sonra Azərbaycan tərəfi Madrid prinsipləri əsasında verilən bu təklifi prinsip etibarı ilə qəbul 

etmiş, Ermənistan isə verilən təklifə münasibət bildirmək üçün iki həftə vaxt  istəmişdi. Ancaq keçən dövr 

ərzində Ermənistan tərəfdən həmsədrlərin tərəfinə rəsmən heç bir cavab verilməmişdir. 

2010-cu il iyunun 26-da ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri olan ölkələrin "Böyük səkkizlərin" 

Torontoda keçirilən sammitində qəbul etdikləri birgə bəyanatda münaqişə tərəflərinə təqdim olunmuş 

yenilənmiş Madrid prinsiplərinə istinad edilir. Bu prinsiplərə görə Ermənistan qoşunları işğal edilmiş 

rayonlardan çıxmalı, qaçqınlar öz yurdlarına qayıtmalı, münaqişə bölgəsində sülhməramlı qüvvələr 

yerləşdirilməli, Dağlıq Qarabağa özünüidarəetmə imkanı yaradan aralıq status verilməli, yekun statusun 

müəyyənbşdirilməsi isə növbəti mərhələdə müzakirə edilib həyata keçirilə bilər. 

Bu səbəbdən yenilənmiş Madrid prinsiplərinin Azərbaycanın deyil, üç həmsədr (ABŞ, Rusiya, Fransa) 

ölkənin təklifi olduğunu bildirən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Ermənistan tərəfinin öz mövqeyini 

bildirməsinin vacibliyini vurğulayaraq qeyd etmişdir ki, "...Ermənistan ya Rusiya, Fransa, Amerika tərəfindən 

verilmiş təklifə müsbət cavab verəcək və о təqdirdə biz məsələnin həllinə yaxınlaşacağıq, ya da ki, mənfi cavab 

veriləcək və beləliklə, danışıqlar prosesi pozulacaq və Ermənistan ilə Azərbaycan arasında yeni bir dövr başlaya 

bilər". 

Ümumiyyətlə, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin nizama salınması istiqamətində beynəlxalq 

təşkilatların səyləri ilə yanaşı, 1999-cu ilin aprelindən başlayaraq, yeni formada addımlar atılmışdır. Bu, 

Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin birbaşa dialoqunun aparılması olmuşdur. Həmin vaxtdan bu günə 

qədər iki respublikanın prezidentləri Moskvada, Vaşinqtonda, Cenevrədə, Yaltada, İstanbulda, Davosda, Nyu-
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Yorkda, Minskdə, Parisdə, Ki-Uestdə, Soçidə, Kişinyovda, Praqada, Strasburqda, Varşavada, Astanada, 

Kazanda, Rambuyedə, Buxarestdə, Sankt-Peterburqda, Surixdə, Münhendə, Həştərxanda və habelə iki 

respublikanın sərhədi - Sədərəkdə 40-dan çox görüş keçirmişlər. 

Ancaq çox ağır və çətin keçən danışıqlar zamanı Azərbaycan tərəfi öz haqlı mövqeyini müdafiə edərkən 

bir sıra çətinliklərlə qarşılaşır. Çünki münaqişə başlayandan keçən dövr ərzində aparılan danışıqlarda təcavüzkar 

Ermənistan qeyri-konstruktiv mövqedən çıxış edərək işğalçılıq siyasətindən əl çəkmir. Digər tərəfdən isə, dünya 

birliyinin "ikili standartlar" prinsipindən çıxış etməsi, BMT və ATƏT kimi beynəlxalq təşkilatların öz təklif və 

qətnamələrini həyata keçirmək üçün konkret fəaliyyət göstərməməsi danışıqlar prosesində irəliləyişin əldə 

olunmasına maneə törədir. 

Buna baxmayaraq, Azərbaycan dövləti beynəlxalq təşkilatların, xüsusilə də münaqişəni dinc vasitələrlə 

nizama salmaq üçün fəaliyyət göstərən ATƏT-in sülhyaratma təkliflərinə hörmətlə yanaşaraq onun işində 

müntəzəm və əməli şəkildə iştirak edir. Təkcə onu qeyd etmək kifayətdir ki, Azərbaycanın Prezidenti İlham 

Əliyev keçən dövr ərzində ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə 50- dən çox görüş keçirmiş və bu da 

münaqişənin nizama salınması istiqamətində aparılan danışıqlarda ölkəmizin ilk növbədə sülh  variantına 

üstünlük verdiyinə sübutdur. 

Çox təəssüf ki, yarandığı vaxtdan etibarən ATƏT-in Minsk qrupunun qəbul etdiyi sənədlərdə 

Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün, sərhədlərinin toxunulmazlığının, suverenliyinin bərpasının zəruriliyi 

bildirilsə də, indiyə qədər bu qurumun fəaliyyəti sülh prosesində arzu olunan nəticəni verməmişdir. ATƏT 

çərçivəsində yaradılan Minsk qrupu və bu qrupa həmsədrlik edən ABŞ, Fransa və Rusiya kimi böyük dövlətlər 

münaqişənin dondurulmuş şəkildə qalmasında məsuliyyət daşımamış və təcavüzkara qarşı heç bir təzyiq 

göstərmək niyyətində olmamışlar. 

Bununla yanası,  münaqişədə Ermənistanın Azərbaycana təcavüzündən birbaşa danışmadan, qəbul edilən 

sənədlərdə bu barədə heç nə demədən münaqişənin ədalətli həlli yolunda müsbət irəliləyişə nail olmaq çətindir. 

Eyni zamanda, təcavüzkar Ermənistana qarşı heç bir əməli tədbirin görülməməsi ATƏT-in nüfuzuna xələl 

gətirməklə bərabər, onun tərkibində yaradılan Minsk qrupuna olan ümidləri də heçə endirir. Ona görə də böyük 

dövlətlər müasir beynəlxalq münasibətlər üçün təhlükəli olan təcavüzkarın qarşısını almaq istəyirlərsə, qəti 

praktik addımlar atmalı və Ermənistanı beynəlxalq birliyin iradəsinə tabe etdirməlidirlər. 

 

Münaqişənin beynəlxalq hüquqi aspektləri 

 

Ermənistanın ölkəmizə qarşı açıq-aşkar təcavüzü bütün beynəlxalq hüquq norma və prinsiplərinə ziddir. 

Belə ki, dünyada sülhün və təhlükəsizliyin təminatçısı olan BMT Nizamnaməsinin 1-ci maddəsinin 1-ci 

bəndində təşkilatın əsas vəzifəsi kimi "beynəlxalq sülhü qorumaq və bu məqsədlə təcavüz hərəkətlərinə və ya 

sülhün pozulmasına yönəlmiş digər pozuntulara qarşı təsirli kollektiv tədbirlər həyata keçirmək" nəzərdə tutulur. 

Nizamnamə nəinki təcavüzü, həm də dövlətlərarası münasibətlərdə qüvvə və ya hədə tətbiq etməni də qadağan 

edir (2-ci maddənin 3-ci bəndi), dövlətlər arasında baş verə biləcək hər cür mübahisələri ancaq dinc vasitələrlə 

həll etməyi tələb edir (2-ci maddənin 3-cü bəndi) (24, p. 19-20). 

Təcavüz aktının baş verməsilə təcavüzə məruz qalmış dövlət BMT Nizamnaməsinin 39-cu maddəsinə 

uyğun olaraq BMT Təhlükəsizlik Şurası qarşısında təcavüzkar dövlətin məsuliyyəti məsələsini qoyur. Təcavüz 

anlayışının müddəalarının birində göstərilən faktın olması kifayət edir ki, Təhlükəsizlik Şurası təcavüzkara qarşı 

Nizamnamənin VI-VII fəsillərinə uyğun olaraq məcburiyyət tədbirləri görsün (24, p. 19-28). BMT Baş 

Məclisinin 1967-ci il 18 dekabr tarixli 2330 (XXII) saylı qətnamə layihəsində təcavüz hərəkətlərinin qarşısını 

almaq və BMT Nizamnaməsinə uyğun olaraq beynəlxalq sülhü və təhlükəsizliyi qorumaq və təsirli tədbirlər 

həyata keçirmək üçün təcavüz anlayışının mahiyyəti öz əksini tapmışdır (25, p.38). 

1974-cü il dekabrın 14-də BMT Baş Məclisinin XXIX sessiyasının 3314 (XXIX) saylı qətnaməsində ilk 

dəfə olaraq təcavüz anlayışının mahiyyəti və məzmunu açıqlandı və ona beynəlxalq hüquqi qiymət verildi. 8 

maddədən ibarət olan qətnamədə təcavüzün nədən ibarət olması müəyyənləşdirildi (25, p.38). 

1-ci maddədə göstərilirdi ki, bir dövlət tərəfindən digər dövlətin suverenliyinə, ərazi bütövlüyünə və 

siyasi müstəqilliyinə qarşı silahlı qüvvə tətbiq edilməsi BMT Nizamnaməsinə ziddir və təcavüzkarlıq hesab 

olunur. 

2-c maddədə deyilir ki, dövlətin BMT Nizamnaməsini pozaraq birinci olaraq silahlı qüvvə tətbiq etməsi 

təcavüz aktına sübutdur. 

3-cü maddədə: a) bir dövlətin silahlı qüvvələrinin digər dövlətin ərazisinə müdaxilə və ya hücum etməsi, 

yaxud müvəqqəti xarakter daşımasından asılı olmayaraq hər hansı bir hərbi işğal və ya müdaxilə nəticəsində 

ərazinin ilhaqı; b) bir dövlətin silahlı qüvvələri tərəfindən digər dövlətin ərazisinin bombardman edilməsi ; v) 
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bir dövlət tərəfindən və ya onun adından, silahlı qüvvələrin, qeyri-nizami dəstələrin və ya muzdluların 

göndərilməsi və s. təcavüz aktı kimi qiymətləndirilir. 

Qətnamənin 5-ci maddəsində göstərilir ki, heç bir siyasi, iqtisadi, hərbi və ya başqa mülahizələr təcavüzə 

haqq qazandıra bilməz; təcavüz beynəlxalq sülhə, əmin-amanlığa qarşı cinayətdir və bu cinayəti törədənlər 

beynəlxalq məsuliyyət daşımalıdırlar; təcavüz nəticəsində ərazi əldə edilməsi və yaxud hər hansı mənfəət 

qazanılması qeyri- qanunidir. 

Ermənistan Respublikası tərəfindən qətnamədəki hər hansı bir bəndin, ümumiyyətlə əksər maddələrin 

pozulması belə bir nəticəyə gəlməyə imkan verir ki, bu, əsl təcavüz hərəkətləridir. 

Ermənistanın bu təcavüzkarlığı BMT Nizamnaməsində nəzərdə tutulan öz müqəddaratını təyin etmək 

hüququnun həyata keçirilməsi deyil, Nizamnamənin 2-ci maddəsinin 4-cü bəndinin kobud şəkildə pozulması - 

başqa dövlətin ərazi bütövlüyünə və siyasi müstəqilliyinə qarşı zor işlədilməsi deməkdir. Bunu belə bir fakt da 

təsdiq edir ki, Ermənistan parlamenti, bütün beynəlxalq hüquq normalarını kobudcasına pozaraq, hələ 1989-cu 

ildə Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ bölgəsinin Ermənistana birləşdirilməsi, yəni qonşu dövlətin 

ərazisinin bir hissəsinin ilhaq olunması haqqında qeyri-qanuni qərar qəbul etmiş və bu qərarın indi də qüvvədə 

qalması Ermənistanın ölkəmizə qarşı dövlət səviyyəsində ərazi iddiasında olmasına sübutdur. 

Ümumiyyətlə, Ermənistan Respublikası bütün beynəlxalq hüquqi sənədləri, xüsusilə BMT 

Nizamnaməsinin I və II maddələrində, 1970-ci il 24 oktyabr tarixli beynəlxalq hüququn prinsipləri haqqında 

bəyannamədə, eləcə də 1975-ci il 1 avqust tarixli ATƏM/ ATƏT-in Helsinki Yekun Aktında ifadə olunmuş 

beynəlxalq hüququn əsas prinsiplərini kobudcasına pozmuşdur. Bununla yanaşı, Ermənistan başqa dövlətlərin 

ərazisində yaşayan erməni icmalarının hüquqlarını müstəqil xalqların əsas kütləsinin hüquqları ilə qəsdən 

qarışdırır və müstəqil dövlətlərin ərazi bütövlüyünə münasibətdə erməni etnik qruplarının hüquqlarına əsassız 

üstünlük verir. Beynəlxalq hüquq normalarının bu cür ermənisayaq təfsiri dövlətlərin ərazi bütövlüyü və 

sərhədlərin pozulmasının qeyri-mümkünlüyü haqqında 1990-cı il noyabrın 21-də qəbul edilmiş yeni Avropa 

üçün Paris Xartiyasına da tamamilə ziddir və qəbuledilməzdir (26). 

Bununla yanaşı, münaqişənin dinc vasitələrlə nizama salınması istiqamətində bütün beynəlxalq 

təşkilatların qəbul etdiyi sənədlər də  Azərbaycanın mövqeyinin bir daha gücləndirilməsi və məsələnin 

beynəlxalq hüquq prinsipləri əsasında həllinin təsdiqlənməsi deməkdir. Bu baxımdan BMT Təhlükəsizlik 

Şurasının qəbul etdiyi 4 qətnamə, ATƏT, Avropa Şurası və İslam Konfransı Təşkilatının qərarları da 

əhəmiyyətlidir və ölkəmizin ədalətli mövqeyinin beynəlxalq səviyyədə müdafiəsi üçün hüquqi əsasdır. 

Son zamanlar isə Avropa Parlamenti və NATO-nun Zirvə toplantılarında qəbul olunan qərarlarda 

birmənalı şəkildə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü dəstəklənir və işğala son qoyulması bildirilir. NATO-nun 1994-

cü il Brüsseldə, 2006-cı ildə Riqada, 2008-ci ildə Buxarestdə, 2009-u ildə Strasburq və Kehldə keçirilən Zirvə 

toplantılarında olduğu kimi, 2010-cu il noyabrın 19-20-də Lissabonda keçirilən Zirvə toplantısında qəbul edilən 

Yekun Bəyannamənin 35-ci maddəsində də NATO Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, müstəqilliyi və suverenliyni 

tanıdığını bir daha təsdiq etmişdir. Bununla yanaşı, sənəddə Alyansın Cənubi Qafqaz və Moldovada 

münaqişələrin hələ də davam etməsindən narahat olduğu bildirilir və bütün tərəfləri bu məsələlərdə 

konstruktivlik, eləcə də siyasi iradə nümayiş etdirərək, bu münaqişələri sülh yolu ilə həll etməyə, hazırda gedən 

danışıqlara hörmətlə yanaşmaqla, bütün tərəflərdən regional sabitliyi və təhlükəsizliyi poza biləcək addımlardan 

çəkinməyə çağırılır (27). 

 

Münaqişənin nizama salınması istiqamətində 

Azərbaycan dövlətinin mövqeyi 

 

Buna baxmayaraq Ermənistan tərəfi ermənilərin öz müqəddəratını təyinetmə prinsipini əsas gətirərək 

Dağlıq Qarabağın müstəqil dövlət kimi tanınmasına çalışır. Ancaq ermənilər öz müqəddəratını təyin etmə 

hüququndan hələ XX əsrin əvvəllərində ən yüksək səviyyədə istifadə edərək özlərinin müstəqil dövlətini - 

Ermənistan Respublikasını yaratmışlar. Dövlət başçısı İlham Əliyev öz çıxışlarında dəfələrlə bəyan etmişdir ki, 

bugünkü Ermənistan dövləti 1918-ci ildə qurularkən tarixi Azərbaycan torpaqlarından İrəvan xanlığı və 

Zəngəzur mahalı ərazilərində yaradılmışdır. 

Dağlıq Qarabağ bölgəsinin erməniləri isə digər ölkələrdə yaşayan ermənilər kimi Azərbaycanda yaşayan 

milli azlıqlardan biridirlər. Beynəlxalq hüquq normalarına görə milli azlıqlar öz müqəddəratlarını təyin edə 

bilərlər (internal self-determination). Lakin bu, müstəqillik formasında ola bilməz. Çünki müstəqil dövlətin 

ərazisində yaşayan milli azlıqların belə hüquqları yoxdur. Eyni zamanda, xalqların öz müqəddəratını təyinetmə 

məsələsi beynəlxalq hüququn əsas prinsiplərindən olan ərazi bütövlüyü prinsipini pozmamalı, bu prinsiplə 

ziddiyyət təşkil etməməlidir. Bu baxımdan, ermənilərin öz müqəddəratını təyin etmə hüququnu bəhanə etməsi 
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beynəlxalq hüquq normalarının, xüsusilə, dövlətlərin suveren bərabərliyi, zor işlətməmək və zor işlətməklə 

hədələməmək, sərhədlərin toxunulmazlığı, dövlətlərin ərazi bütövlüyü, mübahisələri dinc yolla nizama salmaq 

və başqa dövlətlərin daxili işlərinə qarışmamaq və beynəlxalq hüquqi öhdəlikləri vicdanla yerinə yetirmək kimi 

ATƏT-in Helsinki prinsiplərinin kobud şəkildə pozulması deməkdir (27). 

Bu səbəbdən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev dəfələrlə bəyan etmişdir ki, Azərbaycan torpağında 

ikinci Erməni dövlətinin yaradılmasına Azərbaycan dövləti və xalqı heç vaxt imkan verməyəcək. Dağlıq 

Qarabağa yalnız Azərbaycanın tərkibində hər hansı bir status verilə bilər. Lakin bu Azərbaycanın ərazi 

bütövlüyü çərçivəsində mümkündür. Bu prinsipdən kənarda heç bir məsələnin həll oluna bilməyəcəyini bildirən 

dövlət başçısı Azərbaycanın bununla əlaqədar öz prinsipial mövqeyindən bir addım belə geri çəkilməyəcəyini 

bəyan etmişdir (28, s.56). 

Bundan əlavə, Ermənistan münaqişənin nizama salınması üçün aparılan danışıqlarda Dağlıq Qarabağın 

erməni icmasının tərəf kimi iştirakının təmin olunmasını istəyir. Ancaq bu tələb də əsassızdır və heç bir məntiqə 

və hüquqa uyğun deyil. Çünki Dağlıq Qarabağ ermənilərinin müstəqil tərəf kimi danışıqlarda iştirakı məsələsi 

nəinki ATƏT-in Minsk qrupunun mandatına ziddir, eyni zamanda 2008-ci ilin sonunda Moskvada imzalanmış 

məlum bəyannamədə də açıq şəkildə bildirilir ki, münaqişənin nizamlanması istiqamətində aparılan danışıqlar 

prosesində yalnız Azərbaycan və Ermənistan tərəfləri iştirak edə bilər (28, s.56-57). 

Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın əzəli torpağı və ayrılmaz tərkib hissəsi olduğunu dəfələrlə bəyan edən 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Ermənistan rəhbərinin Moskva bəyannaməsini tərəf kimi imzaladığını 

vurğulamaqla yanaşı, danışıqların Ermənistanla Azərbaycan arasında aparıldığını və bunun beynəlxalq format 

olduğunu bildirərək qeyd etmişdir ki, əgər Dağlıq Qarabağ münaqişə tərəfi olsaydı, onda Ermənistan tərəfi 

bəyannaməni imzalamazdı. 

Azərbaycan Prezidenti münaqişənin siyasi və hüquqi tərəflərindən başqa, məsələnin praktiki tərəfinin də 

Azərbaycanın xeyrinə olduğunu və bu gün Ermənistanı Azərbaycan ilə müqayisə etməyin mümkün olmadığını 

bəyan etmişdir. Ermənistanın kommunikasiyalardan kənarda qalan, asılı vəziyyətdə olan, başqa ölkələrin və 

dairələrin ianəsi ilə güclə dolanan bir dövlət olduğunu bildirən dövlət başçısı İlham Əliyev Azərbaycanın 

çiçəklənən, qüdrətlənən, güclənən, müasir, dinamik inkişaf edən və öz resurslarına arxalanan bir ölkə olduğunu 

vurğulayaraq qeyd etmişdir ki, "Ermənistandan fərqli olaraq, iqtisadiyyatımızı, ordumuzu Azərbaycan xalqının 

iradəsi və zəhməti hesabına qururuq. Xalqımızın zəhməti hesabına qazanılmış gəlirlər Azərbaycan üçün ən 

vacib olan ordu quruculuğu sahəsinə yönəldilir. Biz gələcəkdə də bu işləri davam etdirəcəyik. Torpaqlarımız 

işğal altındadır. Biz çalışırıq və çalışacağıq ki, tezliklə bu işğala son qoyaq" (29). 

Torpaqlarımızı işğal altında saxlamağa davam edən Ermənistanın bütün dövlət büdcəsinin 2 milyard 

dollardan bir az çox olduğunu və Azərbaycanın hərbi xərclərinin Ermənistanın bütün xərclərindən üstün olması 

ilə bağlı vaxtilə qarşımıza qoyduğumuz vəzifənin artıq həll olunduğunu bəyan edən Azərbaycan Prezidenti 

Ermənistanda əhalinin ölkədən kütləvi şəkildə köçdüyünü vurğulayaraq demoqrafiya məsələsini də unutmamağı 

xatırlatmışdır. Bu faktı da qeyd etmək vacibdir ki, etnik təmizləmə nəticəsində hazırda Ermənistan mono-etnik, 

yəni milli azlıqların yaşamadığı dövlətə çevrilməklə yanaşı, müstəqillik dövründə ölkədəki əhalinin 1,5 

milyondan çoxu (ümumi əhalinin 40%-i) aclıq, işsizlik, səfalət ucbatından xarici ölkələrə mühacirət etmiş və bu 

proses indi də davam edir (26). 

Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün heç vaxt aparılan danışıqların mövzusu olmadığını və bundan sonra da 

olmayacağını daim vurğulayan dövlət başçısı İlham Əliyev bildirmişdir: "Biz danışıqları sadəcə olaraq 

danışıqlar naminə aparmayacağıq. Danışıqların imitasiyası ilə məşğul olmaq üçün Ermənistana imkan 

verməyəcəyik. Biz о vaxta qədər danışıqlar aparacağıq ki, ərazi bütövlüyümüzü bu yolla bərpa edə biləcəyimizə 

ümidimiz qalacaqdır. Əgər görsək ki, bu mümkün deyil, onda Azərbaycan dövləti hərbi yoldan istifadə edərək, 

öz ərazi bütövlüyünü bərpa edəcəkdir. Mən şübhə etmirəm ki, bunun üçün bizdə bütün imkanlar - döyüş 

hazırlığı, maddi-texniki təchizat, kifayət qədər silah-sursat, peşəkar ordu, ruh yüksəkliyi və Azərbaycan xalqının 

iradəsi vardır. Biz ərazi bütövlüyümüzü istənilən anda hərbi yolla bərpa edə bilərik. Düşmən də bunu bilməlidir 

və bilir" (30). 

Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi həll olunmadan, yəni Ermənistan işğal olunmuş Azərbaycan 

torpaqlarından çıxmayınca bölgədə heç bir müsbət irəliləyişin mümkün olmayacağını bildirməklə yanaşı, dövlət 

başçısı İlham Əliyev vurğulamışdır: "Bu məsələ bizim üçün və Prezident kimi mənim üçün prioritet məsələdir. 

Məsələ həll olunmayana qədər prioritet məsələ kimi qalacaqdır". 

Dövlət başçısı İlham Əliyev dekabrın 1-də ATƏT-in Astana sammitindəki çıxışında Ermənistanın 

təcavüzkar siyasətini bir daha ifşa edərək, işğalçı dövlətin aparılan sülh prosesini mənasız etməyə çalışdığını 

bildirmişdir (31). Belə ki, Azərbaycan Prezident bəyan etmişdir ki, Ermənistanın danışıqlar prosesindəki 

davranışı bu dövlətin sülh istəmədiyini, işğal edilmiş əraziləri azad etmək fikrində olmadığını və bacardığı qədər 
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status-kvonu saxlayaraq danışıqlar prosesini müddətsiz etməyi arzuladığını göstərir. Dövlət başçısı cənab İlham 

Əliyev münaqişənin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində beynəlxalq hüquq prinsiplərinə əsaslanaraq həll 

olunmasına hazır olduğunu bir daha vurğulamışdır. 
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Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzkarlıq siyasəti 

(Təhlili xronika) 
 
Elçin Əhmədov   
Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 
 
1992, fevral –dekabr 
25 - 26 fevral - Ermənistan silahlı qüvvələri Xankəndində yerləşən Rusiyanın 366-cı motoatıcı alayının 

180 nəfər hərbi mütəxəssisi və ağır texnikanın iştirakı ilə Xocalı şəhərinə hücum edərək şəhəri yerlə-yeksan 
etdilər. Çoxsaylı ağır texnika ilə şəhər tamamilə dağıldılmış, yandırılmış və insanlar xüsusi qəddarlıqla qətlə 
yetirilmişdilər. Onların içərisində başları kəsilən, gözləri çıxarılan, dərisi soyulan, diri-diri yandırılan və digər 
şəklə salınanlar çoxluq təşkil edirdi. 

Bu soyqırım nəticəsində, rəsmi rəqəmlərə görə, 613 nəfər öldürülmüşdü ki, onlardan 63 nəfəri uşaq, 106 
nəfəri qadın, 70 nəfəri isə qocalar idi. 8 ailə tamamilə məhv edilmişdi. 487 nəfər şikəst olmuşdu ki, onlardan da 
76-sı uşaqdır. Bundan əlavə, 1275 nəfər əsir götürülmüş, 150 nəfər itkin düşmüşdür. 

İstintaq materiallarından məlum olmuşdur ki, hücuma rəhbərlik edən və hazırda Ermənistanın müdafiə 
naziri olan Seyran Ohanyanın, eləcə də 366-cı alayın 3-cü batalyonunun komandiri Yevqeniy Nabokixinin 
komandasında əlavə olaraq 50-dən çox erməni zabiti və gizirləri iştirak etmişlər. 

Rus zabiti mayor Yuriy Girçenko gündəliyində yazır ki, "Xocalıya hücum planı çox məxfi hazırlanmışdı. 
Əvvəlcə şəhər mühasirəyə alındı. Burada xeyli silahlı OMON-çular da var idi. Odur ki, Ağdam istiqamətində 
bir koridor açıldı və səsucaldanla silahsız çıxmaq şərti ilə OMON-çulara getmək icazəsi verildi. Koridorla 
OMON-çularla bərabər əhali də çıxmağa başladı. Onlar koridorun sonuna çatdıqda əsl qırğın başladı. 

OMON-çular qırıldıqdan sonra uşaq, qadın, qoca olmasından asılı olmayaraq, bütün tutulanların diri-diri 
gözləri çıxarılır, qulaqları kəsilir, dərisi soyulurdu. Qaçanları isə, Gülablı kəndinə qədər təqib edib qırdılar. 
Koridorda 200-dən çox, şəhərdə isə 300-dən çox azərbaycanlı əsir götürüldü". 

Ermənilərin Xocalıda törətdikləri vəhşilikləri faktlarla sübut edən Rusiyanın «Memorial» Hüquq-Müdafiə 
Mərkəzinin məlumatında hətta, diri adamın başının dərisinin soyulması faktı da qeydə alınmışdır. 

Fevralın sonu - Rusiya silahlı qüvvələrinin 366-cı motoatıcı alayının Xankəndindən Rusiyaya 
köçürülməsi zamanı 25 tank, 87 zirehli döyüş maşını, 28 piyada döyüş maşını, 45 artilleriya top sistemi erməni 
separatçılarına qanunsuz verilmişdir. 

27 - 28 fevral - ATƏM-in Yüksək Vəzifəli Şəxslər Komitəsinin (YVŞK) Praqada keçirilən 7-ci iclasında 
münaqişə bölgəsində olan missiyanın məruzəsi dinlənildi. Dağlıq Qarabağın Azərbaycan Respublikasına 
mənsub olmasını təsdiq edən sənəddə, sərhədlərin dəyişdirilməməsi şərti ilə, münaqişənin sülh yolu ilə həllinə 
çağırış öz əksini tapdı. 

2 mart - Xocalı soyqırımında izləri itirmək üçün ruslara məxsus olan 366-cı motoatıcı alay Gürcüstanın 
Vaziani şəhərinə köçürülmüşdür. 

5 mart - Dağlıq Qarabağdakı vəziyyətlə bağlı Rusiya Prezidenti bəyanat vermişdir. 
- mart - Nyu-Yorkda Azərbaycanın BMT yanında daimi nümayəndəliyi açılmışdır. 
8 mart - Ağdam rayonunun Şelli kəndi ermənilərin silahlı hücumuna məruz qalmış, nəticədə 2 nəfər həlak 

olmuş, 6 nəfər ağır yaralanmışdır. 
10 mart - Marşal Şapoşnikovun əmri ilə 366-cı alay ləğv edilərək tərkibi başqa alaylara paylanmışdır. 
12 mart - Avropa Şurası Nazirlər Komitəsi bəyanat qəbul etmişdir. Bəyanatda deyilirdi ki, Komitə Dağlıq 

Qarabağ hadisələri ilə əlaqədar dərin təşviş hissi keçirdiyini bildirir və Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ vilayətinin 
dinc əhalisi barədə zorakılığı pisləyir. Sənəddə göstərilirdi ki, Beynəlxalq birlik Dağlıq Qarabağda münaqişənin 
zor gücünə aradan qaldırılmasına razı ola bilməz və bütün sərhədlərin toxunulmazlığı prinsipləri 
gözlənilməlidir. Bununla yanaşı qeyd olunurdu ki, sərhədlər yalnız dinc yolla və qarşılıqlı razılıq əsasında 
dəyişdirilə bilər. 

13 - 14 mart - ATƏM-in YVŞK-nin Helsinkidə keçirilən 8-ci iclasında Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 
davam etməsi və onun dinc siyasi vasitələrlə aradan qaldırılması yolları müzakirə olunmuş və Dağlıq Qarabağla 
bağlı ATƏM-in Nazirlər Şurasının fövqəladə sessiyasının çağırılması haqqında qərar qəbul etmişdir. 

Martın ortaları - BMT Baş Katibinin xüsusi nümayəndəsi, ABŞ-ın keçmiş dövlət katibi Sayrus Vensin 
başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti Bakıda, Dağlıq Qarabağda və Yerevanda səfərdə oldu və bu səfərin yekunları 
barədə BMT Təhlükəsizlik Şurasına məlumat verdi. BMT Baş Katibi Dağlıq Qarabağ probleminin həlli 
sahəsində ATƏM-in səylərini müdafiə etdiyini bildirdi. 

16 mart - Tehranda bir həftə ərzində atəşkəsin əldə olunması haqqında üçtərəfli (İran, Ermənistan, 
Azərbaycan) kommünike imzalanmış, lakin həyata keçirilməmişdir. 
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16 mart - Ermənilər tərəfindən Füzuli rayonunun mərkəzinin raket atəşinə tutulması nəticəsində 4 nəfər 
həlak olmuş, 12 nəfər ağır yaralanmışdır. 

18 mart - Ağdərə rayonunun Leninavan qəsəbəsindəki erməni atəş nöqtələrindən Tərtər şəhəri, habelə 
Qapanlı və Qaradağlı kəndlərinin intensiv raket, artilleriya atəşinə tutulması nəticəsində 3 nəfər həlak olmuşdur. 

18 mart - Ermənilər tərəfindən Tərtər rayonunun mərkəzi raket atəşinə tutulmuş, nəticədə 3 nəfər həlak 
olmuş, 15 nəfər yaralanmışdır. 

19 mart - ABŞ Dövlət Departamentinin rəsmi nümayəndəsi Marqaret Tatuayler bildirmişdir ki, "Amerika 
hökuməti Dağlıq Qarabağ və Naxçıvanda döyüş əməliyyatlarının güclənməsini qətiyyətlə pisləyərək bu və ya 
hər hansı bir digər ərazinin statusunun hərbi və zorakılıq yolu ilə birtərəfli şəkildə hər hansı formada 
dəyişdirilməsi ilə razılaşmayacaqdır". 

21 mart - Qazax rayonunun Aşağı Əskipara və Məzəm kəndləri ermənilər tərəfindən raket atəşinə 
tutulması nəticəsində 4 nəfər həlak olmuş, 5 nəfər ağır yaralanmışdır. 

22 mart - Ermənilər tərəfindən Qazax rayonunun Quşçu Ayrım kəndinin ermənilər tərəfindən raket 
atəşinə tutulması nəticəsində nəfər həlak olmuşdur. 

22 mart — Ermənilər tərəfindən «UAZ 469» markalı 60-25 AZU dövlət nişanlı avtomaşın Qazax 
rayonunun Soflu, Cəfərli yolunda partladılmış, nəticədə 2 nəfər həlak olmuş, 2 nəfər yaralanmışdır. 

22 mart - Ağdam rayonunun Muğanlı kəndi ermənilərin silahlı hücumuna məruz qalmış, nəticədə 1 nəfər 
həlak olmuşdur. 

19 - 23 mart - ATƏM-in YVŞK-nın sədri Yan Kubişin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ikinci dəfə 
münaqişə bölgəsinə səfər etmişdir. 

22 mart - Erməni terrorçuları tərəfindən "UAZ 469" markalı 60-25 AZU dövlət nişanlı avtomaşının 
Qazax rayonu ərazisində partladılması nəticəsində 3 nəfər həlak olmuş, 2 nəfər yaralanmışdır. 

23 - 24 mart - Helsinkidə ATƏM-in YVŞK-nın 9-cu iclasında münaqişə bölgəsində atəşi dərhal 
dayandırmaq və münaqişə edən bütün tərəfləri ATƏM çərçivəsində Dağlıq Qarabağa dair sülh konfransının 
tezliklə keçirilməsi üçün hər cür şərait yaratmağa çağırdılar. 

24 mart - ATƏM-in Xarici İşlər Nazirləri Şurasının Helsinkidə keçirilən birinci əlavə görüşündə Dağlıq 
Qarabağda vəziyyət müzakirə olundu. ATƏM-in Nazirlər Şurası YVŞK-nın zəmanəti əsasında münaqişənin 
sülh yolu ilə nizamlanması istiqamətində aparılan danışıqların səmərəliliyini təmin etmək üçün ATƏM-in 
Dağlıq Qarabağa dair sülh konfransının çağırılması haqqında qərar qəbul etdi. Nazirlər razılaşdılar ki, Minskdə 
çağırılacaq konfrans ABŞ, Rusiya, Türkiyə, Fransa, İtaliya, Almaniya, Çex və Slovak Federativ Respublikaları, 
Belarus, İsveç, Azərbaycan və Ermənistan nümayəndələrinin iştirakı ilə keçirilsin. Qərara alındı ki, konfransın 
sədri iştirakçı dövlətlərlə məsləhətləşdikdən sonra Dağlıq Qarabağın seçilən və digər nümayəndələrini maraqlı 
tərəflər kimi Konfransa dəvət etsin. ATƏM-in Nazirlər Şurasının sədri İrji Dinstbirə tapşırıldı ki, atəşin səmərəli 
şəkildə dayandırılmasına və yenidən başlanılmamasına, habelə vəziyyətin dinc yolla hərtərəfli nizama 
salınmasına şərait yaradılması məqsədi ilə yaxın vaxtlarda münaqişə bölgəsinə getsin. 

28 mart - Ermənilər tərəfindən «Kamaz-5410» markalı 40-53 AQS dövlət nişanlı avtomaşın partladılmış, 
nəticədə 2 nəfər həlak olmuş, 1 nəfər yaralanmışdır. 

30 mart - 3 aprel - ATƏM-in fəaliyyətdə olan sədri İrji Dinstbirin münaqişə regionuna səfəri olmuşdur. 
31 mart - İslam Konfransı Təşkilatının Baş katibi Dağlıq Qarabağda vəziyyətlə əlaqədar bəyanatla çıxış 

etmiş və Azərbaycanın bu bölgəsində münaqişə ilə əlaqədar dərin narahatlıq keçirdiyini ifadə etmiş, üzv 
dövlətlərə, humanitar təşkilatlara Dağlıq Qarabağa yardım göstərilməsi ilə bağlı müraciət etmişdir. 

31 mart - Ermənilərin Hoğa kəndinə hücumu nəticəsində 6 nəfər qətlə yetirilmiş, 3 nəfər ağır 
yaralamışlar. 

Aprelin əvvəli - İran Xarici işlər nazirinin müavini M. Vayazinin münaqişə regionuna səfəri olmuşdur. 
1 aprel - Füzuli rayonunun Günəşli kəndi ermənilər tərəfindən top atəşinə tutulmuş, nəticədə 3 nəfər 

həlak olmuşdur. 
6.aprel - Tovuz rayonunun Əlibəyli kəndi ermənilər tərəfindən top atəşinə tutulmuş, nəticədə 2 nəfər 

həlak olmuş, 16 nəfər ağır yaralanmışdır. 
7 aprel - ATƏM-in fəaliyyətdə olan sədri, italyan Mario Raffaellini Minsk Konfransının sədri təyin 

edilmişdir. 
9 aprel - Şuşa şəhərinin mərkəzi ermənilər tərəfindən top atəşinə tutulmuş, nəticədə 1 nəfər həlak 

olmuşdur. 
9 aprel - Kəlbəcər rayonunun Ağdaban kəndinə ermənilərin silahlı hücumu nəticəsində 35 nəfər həlak 

olmuş, 14 nəfər yaralanmışdır. 
13 aprel - Rusiya Qarabağda nizamlanmanın ikimərhələli sxemini təklif etmişdir. 
13 aprel - Fəaliyyətdə olan sədrin şəxsi nümayəndəsinin rəhbərliyi altında ATƏM missiyasının münaqişə 

regionuna səfəri olmuşdur. 
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13 aprel - Qazax rayonunun Quşçu Ayrım kəndi ermənilər tərəfindən top atəşinə tutulmuş, nəticədə 1 
nəfər həlak olmuş, 11 nəfər yaralanmışdır. 

18 aprel - Qazax-Cəfərli yolunun 10-cu kilometrliyində VAZ markalı maşına ermənilərin silahlı hücumu 
nəticəsində 2 nəfər ölümcül yaralanmışdır. 

25 aprel - Ağstafa rayonunun Köhnə Qışlaq kəndinə ermənilərin silahlı hücumu nəticəsində 5 nəfər ağır 
yaralanmış, 3 nəfər itkin düşmüşdür. 

25 aprel - Ağdam rayonunun Şelli, Papravənd, Abdal kəndlərinin ermənilər tərəfindən raket və top 
atəşinə tutulması nəticəsində 2 nəfər mülki vətəndaş həlak olmuş, 1 nəfər yaralanmışdır. 

29 aprel - Kəlbəcər rayonunun Narıchlar kəndinə ermənilərin silahlı hücumu nəticəsində 6 nəfər həlak 
olmuş, 2 nəfər ağır yaralanmış, 2 nəfər itkin düşmüşdür. 
 29 aprel - Ermənilər Şuşa ətrafında Hacı talası və Daşaşıran adlanan ərazilərə güclü hücuma keçdilər. 
Nəticədə, 4 nəfər həlak olmuş, 15 nəfər yaralanmışdır. 

1 may - ATƏM-in YVŞK-nin Helsinkidə keçirilən 10-cu iclasında Dağlıq Qarabağa dair konfransın 
təşkili, iclasların keçirilməsi şərtləri, sədrin səlahiyyətləri və s. haqqında YVŞK-nin qərarı qəbul edildi. Minsk 
Konfransının reallaşması üçün yaradılan eyni adlı qrup münaqişənin nizamlanması istiqamətində fəaliyyət 
göstərməli, münaqişə həll ediləndən sonra isə məsələnin həllində neytral, regionda maraqlı dövlət olmadığını 
nəzərə alaraq Belarusun paytaxtı Minsk şəhərində konfransa üzv olan dövlətlər toplanmalı və Yekun sənədi 
qəbul etməli idilər. ATƏM-in Xarici İşlər Nazirləri Şurası Minskdə keçiriləcək konfransa hazırlıq məqsədilə 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə əlaqədar görüş keçirmək və məsələni həll etmək barədə Mario Rafaelliyə mandat 
verdi. 

2 may - Xanlar rayonunun Dosular kəndinə ermənilərin silahlı hücumu nəticəsində 4 nəfər həlak olmuş, 8 
nəfər yaralanmışdır. 

2 may - Naxçıvan MR Şərur rayonunun Havış kəndinin ermənilər tərəfindən top atəşinə tutulması 
nəticəsində 1 nəfər həlak olmuş, 11 nəfər yaralanmışdır. 

5 may – Goranboy rayonunun Tapqaraqoyunlu kəndinə ermənilərin silahlı hücumu nəticəsində 6 nəfər 
həlak olmuş, 8 nəfər yaralanmışdır. 

5 may - Naxçıvan MR Şərur rayonunun Havış və Günnüd kəndləri ermənilər tərəfindən müxtəlif 
silahlardan atəşə tutulmuş, nəticədə 1 nəfər həlak olmuş, 8 nəfər yaralanmışdır. 

6 may - Ermənilər tərəfindən Füzulinin Qacar və Divanlılar kəndi zirehli maşınlardan, rayon mərkəzi isə 
toplardan atəşə tutulmuşdur. Hoğa kəndinə edilən hücum zamanı 2 nəfər həlak olmuş, 5 nəfər yaralanmışdır. 

7 may - ATƏM-in Dağlıq Qarabağa dair Minsk Konfransının sədri M. Rafaelli başda olmaqla ATƏM-in 
nümayəndə heyəti Azərbaycanda səfərdə oldu. Səfər zamanı o, bildirdi ki, regionda sülhün tezliklə bərqərar 
olması üçün atəş uzun müddətə kəsilməli, iyunun ortalarında keçiriləcək konfransın çağırılması şərtləri və 
subyektləri müəyyənləşdirilməlidir. 

7 - 8 may - İranın təşəbbüsü ilə Tehranda Azərbaycan və Ermənistan rəhbərləri arasında üçtərəfli görüş 
keçirildi. Münaqişənin nizama salınmasına dair üçtərəfli danışıqların yekunlarına əsasən, tərəflər Qarabağ 
münaqişəsinin aradan qaldırılmasına dair birgə sənəd imzalamışlar. Sənəddə problemin mərhələ-mərhələ həll 
edilməsi, o cümlədən atəşin dayandırılması, münaqişə zonasında xarici müşahidəçilərin yerləşdirilməsi, 
nəqliyyat yollarının açılması, əsirlərin dəyişdirilməsi, habelə Ermənistan ilə Azərbaycan arasında ikitərəfli 
münasibətlərin yaxşılaşdırılması nəzərdə tutulmuşdur. Sonralar aydın oldu ki, görüş zamanı Azərbaycan-
Ermənistan sərhədi boyu və Qarabağın dağlıq hissəsində atəşin dayandırılmasından erməni tərəfi əslində başqa 
məqsəd güdürmüş. Məhz bu görüş Ermənistana beynəlxalq ictimaiyyətdən öz niyyətlərini gizlətmək üçün lazım 
idi. Heç şübhəsiz ki, Ermənistan rəhbərliyi hazırlanmış hücum əməliyyatından əvvəlcədən xəbərdar olmuşdur. 
Çünki, Şuşanın işğalı Ermənistan rəhbərliyinin Tehranda danışıqlar apardığı, atəşi dayandırmağı tələb etdiyi 
vaxtla üst-üstə düşür və bağlanan sülh müqaviləsi mürəkkəbin quruduğu ana qədər qüvvədə qalmışdır. Bununla 
yanaşı, ermənilər həmişə olduğu kimi, hücum ərəfəsində bütün dünyaya Şuşadan Xankəndinə güclü hücumlar 
edilməsi barədə dezinformasiya yaymışdılar. 

8 may - Azərbaycanın qədim musiqi və mədəniyyət mərkəzi olan Şuşa şəhərini ələ keçirməklə 
Ermənistan ordusu tərəfindən bütün Yuxarı Qarabağ işğal edildi. Ermənilərin öz məlumatlarına görə Şuşaya 
hücumda 100-ə qədər zirehli maşın və tank, 11 min nəfər canlı qüvvə iştirak etmişdi. Ermənilər tərəfində 
xaricdən gətirilmiş muzdlular da döyüşürdülər. 

Beləliklə, ən müasir texnika hesabına 289 km2 ərazisi, 24.000 nəfər əhalisi, 1 şəhər və 30 kənddən ibarət 
olan Şuşa rayonu Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edildi. Şuşa uğrunda döyüşlərdə 155 nəfər şəhid 
oldu, 167 nəfər isə yaralandı. Ermənilər tərəfindən əsir götürülmüş və Şuşa türməsində saxlanılan 114 nəfər 
azərbaycanlı sonradan xüsusi qəddarlıqla qətlə yetirildi 

9 may - Ermənilər tərəfindən Laçın rayonu şiddətli top atəşinə tutulmuş, nəticədə 7 nəfər həlak olmuşdur. 
11 may - Ağdam rayonunun Şelli kəndinin atəşə tutulması nəticəsində 1 nəfər həlak olmuş, 2 nəfər 

yaralanmışdır. 
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12 may - Azərbaycanın BMT yanında daimi nümayəndəliyinin təklifi ilə BMT Təhlükəsizlik Şurası 
Qarabağdakı vəziyyətlə əlaqədar məsləhətləşmələr keçirdi. Mayın 12-də Təhlükəsizlik Şurasının 3072-ci 
iclasında Dağlıq Qarabağda vəziyyət müzakirə edildi və Şuranın sədri Peter Xoenfellner (Avstriya) bəyanat 
verdi. BMT Təhlükəsizlik Şurası sədrinin bəyanatında iki məsələ öz əksini tapdı: son hadisələrin baş verdiyi 
münaqişə bölgəsində vəziyyəti yerinə yetirmək üçün BMT-nin xüsusi nümayəndəliyinin dərhal göndərilməsi və 
beynəlxalq birliyin qaçqınlara humanitar yardım göstərməsi haqqında. 

13 may - Ermənilər tərəfindən Bərdə rayonunun top atəşinə tutulması nəticəsində 5 nəfər həlak olmuş, 3 
yaşayış binası dağıdılmışdır. 

14 may - Tovuz rayonunun Əlibəyli kəndi ermənilər tərəfindən müxtəlif silahlardan atəşə tutulmuş, 
nəticədə 1 nəfər həlak olmuş, 4 nəfər yaralanmışdır. 

17 may - Azərbaycanın qədim Şuşa şəhərinin işğalından sonra erməni hərbi qüvvələrinin qarşısında duran 
vəzifə işğal etdikləri Azərbaycan torpaqlarında möhkəmlənmək, Qarabağın dağlıq hissəsini Ermənistan 
Respublikasına birləşdirmək üçün onların arasında dəhliz açmaq idi. Bu yolda iki respublikanın arasında qədim 
Azərbaycan şəhəri Laçın yerləşirdi. Beləliklə, "öz müqəddəratını təyin etmək" ideyasını reallaşdırmaq 
məqsədilə Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsini Ermənistanla birləşdirən dəhliz silah gücünə ələ keçirildi. 
Laçının işğalı müharibənin Dağlıq Qarabağ sərhədlərindən çıxdığını və Ermənistanın hərbi işğalçılıq niyyətinin 
böyük olduğunu göstərdi. Ermənilərin "humanitar dəhliz" adlandırdığı bu yol ilə Dağlıq Qarabağa külli 
miqdarda silah, döyüş sursatı və hərbi qüvvə gətirildi. 

18 may - Helsinkidə ATƏT-in yüksək vəzifəli rəsmləri ilə görüşdə münaqişənin sülh yolu ilə həllinə dair 
müzakirələrin aparıldığı zaman Ermənistan silahlı qüvvələri 162 min ha sahəsi, 71 min nəfər əhalisi, 120 kəndi 
olan Laçın rayonunu bütünlüklə işğal etdilər. Beynəlxalq təzyiqlər olmasın deyə, bu işğal ermənilər tərəfindən 
"humanitar dəhliz" açmaq adı altında həyata keçirildi. 

18 may - Ağdam rayonunun ermənilər tərəfindən top atəşinə tutulması nəticəsində 3 nəfər həlak olmuş, 3 
nəfər yaralanmışdır. 

18 may - Naxçıvan MR Sədərək rayonuna ermənilərin silahlı hücumu nəticəsində 5 nəfər həlak olmuş, 51 
nəfər yaralanmışdır. 

18 - 21 may - Helsinkidə ATƏM-in Yüksək Vəzifəli Şəxslər Komitəsinin 11-ci görüşü keçirildi. Görüşdə 
Türkiyə, Azərbaycan, Ermənistan nümayəndə heyətləri bəyanatla çıxış etdilər. Azərbaycan təcavüzkarın 
pislənməsini və Ermənistana qarşı ciddi sanksiyaların tətbiq olunmasını tələb etdi. Ermənistanın mövqeyindən 
məlum oldu ki, o, öz təcavüzkar hərəkətlərindən əl çəkmək niyyətində deyildir. Belə ki, Ermənistan ATƏM 
çərçivəsində aparılan danışıqların pozulmasında bütün məsuliyyəti Azərbaycanın üzərinə atdı. 

20 may - Zəngilan rayonunun Qazançı kəndi yaxınlığında "UAZ-469" markalı 80-33 AQD dövlət nömrə 
nişanlı avtomaşına ermənilərin silahlı hücumu nəticəsində 2 nəfər həlak olmuş, 2 nəfər yaralanmışdır. 

22 may - Avropa İttifaqı Dağlıq Qarabağa dair bəyanat vermişdir. Bəyanatda deyilirdi ki, Birlik və ona 
üzv olan dövlətlər Dağlıq Qarabağ regionunda döyüşlərin son vaxtlar intensivləşməsi ilə bağlı dərin 
narahatlığını bildirir və hər hansı bir tərəfdən güc tətbiq edilməsini qəti şəkildə pisləyir. Birlik və ona üzv olan 
dövlətlər davamlı döyüşlər nəticəsində əhalinin yenidən üzləşdiyi əzab-əziyyətdən və insan tələfatından 
təəssüflənir. 

23 may - Naxçıvan MR Sədərək rayonuna ermənilərin silahlı hücumu nəticəsində 19 nəfər həlak olmuş, 
23 nəfər yaralanmışdır. 

25 may - Naxçıvan MR Ordubad rayonunun Soyuq kəndinə ermənilərin silahlı hücumu nəticəsində 1 
nəfər həlak olmuş, 1 nəfər yaralanmışdır. 

26 may - Tovuz rayonunun Əlibəyli, Ağdam kəndlərinə ermənilərin silahlı hücumu nəticəsində 1 nəfər 
həlak olmuş, 2 nəfər yaralanmışdır. 

27 may - Şimali Atlantika Müqaviləsi Təşkilatının (NATO) Müdafiə Planlaşdırması Komitəsi və 
Nüvə Planlaşdırması Qrupu Yekun kommünikesi qəbul edilmişdir. Kommünikedə qeyd edilirdi ki, 
"müzakirələrimiz zamanı biz keçmiş Yuqoslaviyada və Dağlıq Qarabağ və Naxçıvan da daxil olmaqla 
kənarlarında mövcud olan münaqişələrlə bağlı dərin narahatlığımızı bildirmişik. Biz hərbi əməliyyatların 
dayandırılması və məsələlərin sülh yolu ilə nizamlanmaları istiqamətində BMT, ATƏM və Avropa İttifaqı 
tərəfindən edilən müxtəlif səyləri tamamilə dəstəkləyirik. Biz aidiyyəti olan tərəfləri münaqişələrə son qoymağa 
çağırırıq". 

1 - 5 iyun - Romada Minsk qrupunun danışıqları seriyasından ilk mərhələ başlandı. Romada 11 ölkənin - 
ABŞ, Türkiyə, Rusiya, İtaliya, Fransa, Almaniya, İsveç, Çexiya-Slovakiya, Belarus, Azərbaycan və Ermənistan 
nümayəndələrinin iştirakı ilə keçirilən görüş iyunun 23-də Minskdə açılması nəzərdə tutulan beynəlxalq 
konfransa hazırlıq məqsədi daşıyırdı. Azərbaycan tərəfi həmin görüşdə iştirak etməklə yanaşı Dağlıq Qarabağın 
azərbaycan və erməni icmasının iştirakına da razılıq verdi. Lakin Dağlıq Qarabağın erməni nümayəndələri 
görüşə gəlməmişdilər. Onlar müşahidəçi statusu ilə razılaşmayıb müşavirədə "muxtar respublika"nı təmsil edən 
tam hüquqlu iştirakçı kimi qəbul olunmalarını tələb edirdilər. Azərbaycan tərəfi Laçın və Şuşanın geri 
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qaytarılması, onun dövlət sərhədlərinə Ermənistanın hörmətlə yanaşması tələblərinə əməl olunduq- dan sonra 
Dağlıq Qarabağla hər hansı danışıqlara qoşula biləcəyini bildirmişdi. 

Roma görüşündə Minsk Konfransının keçirilməsinə əngəl törədən erməni təcavüzü barədə məsələ 
müzakirə olundu. Konfransın qəbul edilməmiş sənədlərində "Laçından hərbi hissələrin çıxarılması", 
"Qaçqınların Laçına qaytarılması", "Şuşadan qoşunların çıxarılması", "Bu məsələlərin icrasına nəzarət etmək 
üçün beynəlxalq müşahidəçilərin yerləşdirilməsi" və s. kimi bəndlər var idi. Təklif edilmişdi ki, ATƏM-in 
Minsk Konfransı ərəfəsində, bu konfransın çağırılması haqqında qərar qəbul edilərkən mövcud olan, yəni 
Laçının tutulmasından əvvəlki vəziyyətə qayıtmaq lazımdır. Ancaq Ermənistan nümayəndələrinin konsensusa 
gələ bilmədiklərindən həmin sənəd qəbul edilmədi. 

1 iyun - Kəlbəcər rayonunun Alqaya kəndinə silahlı basqın nəticəsində 1 nəfər həlak olmuş, 1 nəfər 
yaralanmışdır. 

1 iyun - Ermənilər tərəfindən Qubadlı rayonunun mərkəzinin müxtəlif növ silahlardan atəşə tutulması 
nəticəsində 1 nəfər həlak olmuş, 29 nəfər yaralanmışdır. 

1 iyun - Füzuli rayonunun Gövşadlı kəndinin ermənilər tərəfindən atəşə tutulması nəticəsində 3 nəfər 
mülki şəxs həlak olmuşdur. 

-  iyun - Ağdam rayonunun Papravənd kəndinə ermənilərin silahlı hücumu nəticəsində 1 nəfər həlak 
olmuş, 2 nəfər yaralanmışdır. 

-  iyun - Şimali Atlantika Şurası Nazirlərinin Osloda keçirilən görüşündə yekun kommünike qəbul 
edilmişdir. Kommünikedə bildirilirdi ki, "BizAvro- Atlantika regionunun müxtəlif yerlərində davam edən 
zorakılıq və dağıntılarla bağlı dərin narahatlığımızı bildiririk. Bu, bizim bütün Avro-Atlantika regionunda sadiq 
olduğumuz sülh və sabitliyə tamamilə ziddir. Biz Avropada sülh və əməkdaşlığa əsaslanan qaydanın bərqərar 
edilməsi istiqamətində səylərimizə maneələrin olmamağı üçün azğın milliyyətçilik və mübahisələrin zor yolu ilə 
həll edilməsi cəhdlərinin qarşısının alınması məqsədilə əlimizdən gələni edəcəyik. Biz keçmiş Yuqoslaviya 
ərazisində mövcud olan və Dağlıq Qarabağda mərkəzləşən münaqişələrlə bağlı narahatlığımızı ifadə edən ayrıca 
bəyanatlar vermişik". 

-  iyun - Şimali Atlantika Әməkdaşlıq Şurası adından bəyanat verilmişdir. Bəyanatda bildirilirdi ki, 
"Biz, həmçinin. Dağlıq Qarabağ və onun kənarlarında olan böhranın gedişində döyüşlərin intensivləşməsi, insan 
tələfatının, iztirabların və dağıntıların artması ilə bağlı dərin narahatlıq hissi keçiririk. Biz Minskdə ATƏM-in 
Konfransının çağırılması qərarını, bu Konfransın uğurla nəticələnməsi üçün Romada ilkin toplantının 
keçirilməsi kimi addımları və bu münaqişənin sülh yolu ilə nizamlanması ilə bağlı ATƏM çərçivəsində görülən 
bütün tədbirləri alqışlayırıq. Bu məqsədə nail olmaq üçün öz töhfəmizi verəcəyik və aidiyyəti olan tərəfləri də 
eyni tədbir görməyə çağırırıq. Biz sülh prosesinə töhfə vermək məqsədilə ATƏM çərçivəsində regiona vaxtlı-
vaxtında müşahidəçilərin yerləşdirilməsinə dair razılıq əldə edilməsi istiqamətindəki səylərini dəstəkləyir və 
Şuramızın üzvlərinin həmin missiyanın işində iştirak etməyə hazır olduğunu bildiririk. 

Bununla yanaşı sənəddə göstərilirdi ki, "Biz aidiyyəti olan bütün tərəfləri sülh yolu ilə nizamlanma 
danışıqlarına mühüm töhfə verən səmərəli atəşkəs əldə etməyə çağırırıq. Biz eyni zamanda, tərəfləri hər iki 
münaqişələrin qurbanları üçün təcili tələb olunan humanitar yardımın çatdırılması üçün müvafiq şəraiti təmin 
etməyə çağırırıq. Biz güc işlədilməsi vasitəsilə ərazilərin əldə edilməsi, sərhədlərin dəyişdirilməsi və ya siyasi 
məqsədlərə nail olunması üçün hər hansı cəhdin qəbul edilməz olduğunu və bu cəhdin əhəmiyyətli olan 
uzunmüddətli, danışıqlara və dinc nizamlanmaya əsaslanan səylərə yalnız xələl gətirdiyini xüsusilə 
vurğulayırıq". 

1 - 5 iyun - Romada Minsk qrupunun danışıqları seriyasından ilk mərhələ başlandı. Romada 11 ölkənin - 
ABŞ, Türkiyə, Rusiya, İtaliya, Fransa, Almaniya, İsveç, Çexiya-Slovakiya, Belarus, Azərbaycan və Ermənistan 
nümayəndələrinin iştirakı ilə keçirilən görüş iyunun 23-də Minskdə açılması nəzərdə tutulan beynəlxalq 
konfransa hazırlıq məqsədi daşıyırdı. 

Roma görüşündə Minsk Konfransının keçirilməsinə əngəl törədən erməni təcavüzü barədə məsələ 
müzakirə olundu. Konfransın qəbul edilməmiş sənədlərində "Laçından hərbi hissələrin çıxarılması", 
"Qaçqınların Laçına qaytarılması", "Şuşadan qoşunların çıxarılması", "Bu məsələlərin icrasına nəzarət etmək 
üçün beynəlxalq müşahidəçilərin yerləşdirilməsi" və s. kimi bəndlər var idi. 

5 iyun - Tərtər rayonunun Seyidimili kəndinə ermənilərin silahlı hücumu nəticəsində 1 nəfər həlak olmuş, 
3 nəfər ağır yaralanmışdır. 

8 iyun - Tovuz rayonunun Əlibəyli və Böyükqışlaq kəndinə ermənilərin silahlı hücumu nəticəsində 2 
nəfər həlak olmuş, 6 nəfər yaralanmışdır. 

10 iyun - Kəlbəcər rayonunun Ağdaban kəndinə ermənilərin silahlı hücumu nəticəsində 1 nəfər həlak 
olmuş, 15 nəfər yaralanmışdır. 

12 iyun - Füzuli rayonunun Cuvarlı kəndində ermənilər tərəfindən yük maşınının partladılması 
nəticəsində 1 nəfər yerli sakin həlak olmuşdur. 
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13 iyıın - Goranboy rayonunun Tapqaraqoyunlu kəndinə ermənilərin silahlı hücumu nəticəsində 6 nəfər 
həlak olmuş, 18 nəfər yaralanmışdır. 

13 iyun - Qazax rayonunun Fərəhli kəndinə ermənilərin silahlı hücumu nəticəsində 1 nəfər həlak 
olmuşdur. 

13 iyun - Tərtər rayonunun Cəmilli və Seyidimli kəndinə ermənilərin silahlı hücumu nəticəsində 2 nəfər 
həlak olmuş, 19 nəfər yaralanmışdır. 

14 iyun - Qazax rayonunun Məzən və Fərəhli kəndlərinə ermənilərin silahlı hücumu nəticəsində 5 nəfər 
həlak olmuş, 14 nəfər yaralanmışdır. 

15 - 20 iyun - Romada Minsk qrupunun danışıqları seriyasından keçirilən ikinci mərhələdə erməni tərəfi 
konfransın Laçın və Şuşanın işğalı ilə bağlı əvvəlki dörd bəndlik sənədinə Goranboy və Ağdərənin adlarını 
əlavə etməyi tələb etdilər. Ancaq Azərbaycan nümayəndə heyəti buna razılıq vermədi. Ermənistan ATƏM-in 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı keçirilən görüşlərdə Türkiyənin ümumiyyətlə iştirak etməməsini tələb etdi. 
Nəticədə danışıqlar uğursuzluqla qurtardı. 

16 iyun - Tovuz rayonunun Əlibəyli və Ağdam kəndlərinə ermənilərin silahlı hücumu nəticəsində 4 nəfər 
həlak olmuş, 6 nəfər yaralanmışdır. 

18 iyun - Avropa İttifaqı Dağlıq Qarabağa dair bəyanat vermişdir. Bəyanatda deyilirdi ki, Birlik və ona 
üzv olan dövlətlər Dağlıq Qarabağda davam edən döyüşlər ilə bağlı dərin narahatlığını bildirir. Birlik və ona üzv 
olan dövlətlər böhranın həllinə qətiyyən kömək etməyən hər hansı gücün tətbiq edilməsini ciddi şəkildə pisləyir. 

22 iyun - Füzuli rayonunun Qaradağlı və Korazilli kəndlərinə ermənilərin silahlı hücumu nəticəsində 1 
nəfər həlak olmuş, 1 nəfər yaralanmışdır. 

22 iyun - Naxçıvan MR-in Sədərək rayonuna ermənilərin silahlı hücumu nəticəsində 1 nəfər həlak 
olmuşdur. 

22 iyun - Füzuli rayonunun Yuxarı Yağlavənd kəndinə ermənilərin silahlı hücumu nəticəsində 1 nəfər 
həlak olmuş, 4 nəfər yaralanmışdır. 

27 iyıın - Füzuli rayonunun Dövlətyarlı kəndinə ermənilərin silahlı hücumu nəticəsində 4 nəfər həlak 
olmuş, 1 nəfər yaralanmışdır. 

29 iyun - 7 iyul - Romada ATƏM-in Minsk qrupu çərçivəsində görüşlərin üçüncü mərhələsində 
Rusiyanın təşəbbüsü ilə 1992-ci il iyulun 8-dən - ATƏM-in sammitinin açılış günündən etibarən 30 günlük 
hərbi əməliyyatların dayandırılması haqqında çağırış qəbul olunmuşdur. Bu təklifə yalnız Azərbaycan tərəfi 
razılıq vermiş, Ermənistan və Dağlıq Qarabağ isə cavab verməmişlər. 

1 iyul - Füzuli rayonunun Gövşadlı və Zərgərli kəndlərinin ermənilər tərəfindən "Qrad" tipli raketlərdən 
atəşə tutulması nəticəsində 3 nəfər həlak olmuşdur. 

1 iyul - Qubadlı rayonunun mərkəzinin ermənilər tərəfindən "Qrad" tipli raketlərdən atəşə tutulması 
nəticəsində 1 nəfər həlak olmuş, 27 nəfər yaralanmışdır. 

3.iyul - Cəbrayıl rayonunun mərkəzinin ermənilər tərəfindən toplardan atəşə tutulması nəticəsində 1 nəfər 
həlak olmuşdur. 

4.iyul – Goranboy rayonunun Gülüstan kəndinə ermənilərin silahlı hücumu nəticəsində 4 nəfər həlak 
olmuş, 2 nəfər yaralanmışdır. 

5 iyul - Naxçıvan MR-ın Sədərək rayonunun müxtəlif növ silahlardan atəşə tutulması nəticəsində 1 nəfər 
həlak olmuş, 4 nəfər yaralanmışdır. 

7.iyul - Ağdam rayonunun Şelli kəndinin ermənilər tərəfindən vertolyotlardan atəşə tutulması nəticəsində 
1 nəfər həlak olmuş, 1 nəfər yaralanmışdır. 

8 - 10 iyul - ATƏM-in Helsinkidə keçirilən Zirvə toplantısında Azərbaycan Respublikası təşkilatın Yekun 
Aktını imzalamışdır. 

22.iyul - Füzuli rayonunun Qacar kəndinin ermənilər tərəfindən top atəşinə tutulması nəticəsində 2 nəfər 
həlak olmuşdur. 

17 - 21 iyul - Romada ATƏT-in Minsk qrupunun 8 "neytral" dövlətinin məsləhətləşmələri keçirilmişdir. 
20 iyul - Ağstafa rayonunun Köhnə Qışlaq, Yaradullu və Tatlı kəndlərinə ermənilərin silahlı hücumu 

nəticəsində 2 nəfər həlak olmuş, 1 nəfər yaralanmışdır. 
22 iyul - Füzuli rayonunun Yuxarı Yağlavənd kəndinə ermənilərin silahlı hücumu nəticəsində 1 nəfər 

həlak olmuş, 4 nəfər yaralanmışdır. 
27 iyul - Füzuli rayonunun Xatınbulaq kəndinə ermənilərin silahlı hücumu nəticəsində 1 nəfər həlak 

olmuşdur. 
27 iyul - Ermənilər tərəfindən Qazax rayonunun Şıxlı kəndinə silahlı hücum nəticəsində 1 nəfər həlak 

olmuşdur. 
30 iyul - Ağdərə rayonunun Aşağı Moxradağ kəndinə ermənilərin silahlı hücumu nəticəsində 2 nəfər 

həlak olmuş, 41 nəfər yaralanmışdır. 
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31 iyul- Ermənilər tərəfindən Kəlbəcər rayonunun Ağdaban kəndinə silahlı hücum nəticəsində 4 nəfər 
həlak olmuş, 12 nəfər yaralanmışdır. 

31 iyul - Ağdərə rayonuna ermənilərin silahlı hücumu nəticəsində 1 nəfər həlak olmuş, 9 nəfər 
yaralanmışdır. 

31 iyul - 5 avqust - Romada Minsk qrupu çərçivəsində görüşlərinin dördüncü mərhələsində Rusiyanın 
təşəbbüsü ilə avqustun 5-dən etibarən 60 günlük hərbi əməliyyatların dayandırılması haqqında çağırış qəbul 
olunmuşdur. 

1 avqust - Tovuz rayonunun mərkəzinin ermənilər tərəfindən toplardan atəşə tutulması nəticəsində 2 nəfər 
həlak olmuş, 5 nəfər yaralanmışdır. 

1 avqust - Gədəbəy rayonunun Şınıx və Novoivanovka kəndlərinə ermənilərin silahlı hücumu nəticəsində 
3 nəfər həlak olmuş, 1 nəfər yaralanmışdır. 

3 avqust - Ermənilər tərəfindən Naxçıvan MR Babək rayonunun Gərməçataq kəndinə silahlı hücum 
nəticəsində 1 nəfər həlak olmuş, 5 nəfər yaralanmışdır. 

5.avqust - Laçın rayonunun Güləbird kəndinə ermənilərin silahlı hücumu nəticəsində 2 nəfər həlak olmuş, 
30 nəfər yaralanmışdır. 

6.avqust - Gədəbəy rayonunun Şınıx və Novosaratovka kəndlərinə ermənilərin silahlı hücumu nəticəsində 
2 nəfər həlak olmuş, 6 nəfər yaralanmışdır. 

7.avqust - Ermənilər tərəfindən Ağstafa rayonunun Köhnə Qışlaq kəndinə silahlı hücum nəticəsində 3 
nəfər həlak olmuş, 2 nəfər yaralanmışdır. 

8 avqust - Qubadlı rayon mərkəzinin ermənilər tərəfindən "Qrad" tipli raketlərdən atəşə tutulması 
nəticəsində 3 nəfər həlak olmuş, 2 nəfər yaralanmışdır, Şınıx və Novoivanovka kəndlərinə ermənilərin silahlı 
hücumu nəticəsində 3 nəfər həlak olmuşdur. 

10 avqust - Gədəbəy rayonunun İnəkboğan kəndinə ermənilərin silahlı hücumu nəticəsində 3 nəfər həlak 
olmuş, 2 nəfər yaralanmışdır. 

10 avqust - Tovuz rayonunun Böyükqışlaq kəndinə ermənilər tərəfindən silahlı hücum nəticəsində 4 nəfər 
həlak olmuş, 11 nəfər yaralanmışdır. 

12 avqust - Gədəbəy rayon mərkəzinin ermənilər tərəfindən atəşə tutulması nəticəsində 3 nəfər həlak 
olmuş, 3 nəfər yaralanmışdır. 

15 avqust - Cəbrayıl rayonunun ermənilər tərəfindən raket, top atəşinə tutulması nəticəsində 5 nəfər həlak 
olmuşdur. 

17 avqust - Ermənilər tərəfindən Ağdam rayonunun Gülablı kəndinə silahlı hücum nəticəsində 6 nəfər 
həlak olmuş, 6 nəfər ağır yaralanmışdır. 

24 - 26 avqust - ATƏM-in Minsk Konfransı sədri M. Raffaellinin "Hərbi əməliyyatların 60 günlük 
dayandırılması haqqında çağırış"ın tərəflərə şəxsən təqdim olunması üçün Bakı, Yerevan və Xankəndinə səfəri 
oldu. Səfər zamanı münaqişədə iştirak edən tərəflərə hərbi əməliyyatları 60 gün müddətinə dayandırmaq 
haqqında təklif rəsmən təqdim olundu. M. Rafaelli Azərbaycanda olarkən bildirdi ki, Minsk Konfransının 
çağırılmasına nail olmaq üçün atəşin dayandırılması haqda Minsk qrupunun müraciətinə tərəflər müsbət cavab 
verməli, müşahidəçilərin ilk dəstəsi yerləşdirilməli və atəş dayandırılmalıdır. 

26 avqust - Zəngilan rayon mərkəzinin ermənilər tərəfindən raket, top atəşinə tutulması nəticəsində 7 
nəfər həlak olmuş, 11 nəfər yaralanmışdır. 

26 avqust - BMT Təhlükəsizlik Şurasında keçirilən müzakirələrdən sonra Şuranın sədri Li Daoyuy 
"Dağlıq Qarabağda vəziyyətə dair" adlı bəyanat vermişdir. Bəyanatda bildirilir ki, Dağlıq Qarabağda vəziyyətin 
pisləşməsi, çoxlu insan tələfatına və geniş miqyasda maddi zərərə səbəb olması haqqında məlumatlar 
Təhlükəsizlik Şurasının üzvlərini dərindən narahat etmişdir. 

Bununla yanaşı sənəddə qeyd edilirdi ki, Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri bütün tərəfləri atəşi dərhal 
dayandırmağa və ATƏM çərçivəsində Dağlıq Qarabağ məsələsinə dair Minsk Konfransının səylərinə, habelə 
Romada keçirilən hazırlıq danışıqlarına yardım göstərməyə çağırırlar. 

27 avqust - Alma-Atada Qazaxıstan Prezidentinin təşəbbüsü ilə Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər 
nazirlərinin görüşü keçirilmişdir. Qazaxıstan Respublikasının təşəbbüsü ilə ATƏM-in Minsk qrupunun 
müraciətinə cavab olaraq Azərbaycan, Ermənistan və Qazaxıstan nümayəndələri birgə bəyannamə imzaladılar. 
İmzalanan Alma-Ata birgə memorandumuna görə münaqişə edən tərəflər sentyabrın 1-dən hərbi əməliyyatları 
dayandırmağa hazır olduqlarını bildirdilər. Bu sənədin yerinə yetirilməsinə dair sentyabrın 3-də İcevan 
protokolu imzalandı. 

28 avqust - Goranboy rayonunun Balıqçaya kəndinə ermənilər tərəfindən silahlı hücum nəticəsində 24 
nəfər qətlə yetirilmiş, 6 nəfər ağır yaralanmışdır. 

29 avqust - Cəbrayıl rayonunun mərkəzinin ermənilər tərəfindən müxtəlif silahlardan atəşə tutulması 
nəticəsində 2 nəfər həlak olmuş, 6 nəfər yaralanmışdır. 
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4 sentyabr - Füzuli rayonunun Qaçaq kəndinə ermənilərin silahlı hücumu nəticəsində 1 nəfər həlak 
olmuş, 3 nəfər yaralanmışdır. 

6 sentyabr - Ağdam rayonunun Əhmədavar kəndinə ermənilərin silahlı hücumu nəticəsində 4 nəfər həlak 
olmuş, 6 nəfər yaralanmışdır. 

7 sentyabr - Füzuli rayonunun Qaravəllər kəndinə ermənilərin silahlı hücumu nəticəsində 2 nəfər həlak 
olmuş, 4 nəfər yaralanmışdır. 

7 sentyabr - Füzuli rayonunun Zərgər kəndinə ermənilərin silahlı hücumu nəticəsində 6 nəfər həlak 
olmuş, 2 nəfər yaralanmışdır. 

7 - 19 sentyabr - ATƏM-in Minsk qrupu çərçivəsində görüşlərin beşinci mərhələsi baş tutmuşdur. 
9 sentyabr - Tovuz rayonunun Əlibəyli və Ağdam kəndlərinə ermənilər tərəfindən silahlı hücum 

nəticəsində 2 nəfər həlak olmuş, 15 nəfər yaralanmışdır. 
11 sentyabr - Ağdam rayonunun Sarıcallı kəndinə ermənilərin silahlı hücumu nəticəsində 1 nəfər həlak 

olmuş, 3 nəfər yaralanmışdır. 
14 sentyabr – Ağdam rayonunun Muğanlı kəndinə ermənilərin silahlı hücumu nəticəsində 2 nəfər həlak 

olmuşdur. 
14-16 sentyabr - Alma-Atada Azərbaycan və Ermənistan işçi qrupları arasında keçirilən ikitərəfii 

danışıqlar nəticəsiz başa çatdı. Ermənistan nümayəndələri Azərbaycan və Qazaxıstan nümayəndə heyətlərinin 
qəbul etdikləri bəyannamə layihəsini rədd etdilər. 

ATƏM-in Minsk qrupunun sentyabrda Romada keçirilən görüşü erməni tərəfinin kompromisə gəlməyə 
heç bir imkan verməyən tələbləri ucbatından müvəffəqiyyətsizliyə uğradı. M. Rafaellinin sentyabrda hərbi 
əməliyyatları dayandırmaq üçün konkret müddətin müəyyənləşdirilməsi sahəsində göstərdiyi cəhdlər də 
nəticəsiz qaldı. 

15 sentyabr - Naxçıvan MR, Şahbuz rayonunun Biçənək kəndinə ermənilər tərəfindən silahlı hücum 
nəticəsində 3 nəfər həlak olmuş, 1 nəfər yaralanmışdır. 

18 sentyabr - Naxçıvan MR-in Sədərək rayonuna ermənilər tərəfindən silahlı hücum nəticəsində 3 nəfər 
həlak olmuş, 5 nəfər yaralanmışdır. 

19 sentyabr - Soçidə Rusiya, Gürcüstan tərəflərinin iştirakı ilə Azərbaycan və Ermənistan müdafiə 
nazirləri səviyyəsində 8 maddədən ibarət saziş imzalandı. Sənəddə Azərbaycanla Ermənistan arasında dövlət 
sərhəddində, eləcə də Dağlıq Qarabağ bölgəsində sülhü bərqərar etmək üçün silahlı əməliyyatların iki ay ərzində 
(müddətin daha sonra uzadılması şərti) dayandırılması, silahlı qüvvələrin regiondan çıxarılması, MDB 
ölkələrində müşahidəçilərin və sülhməramlı qüvvələrin yerləşdirilməsi nəzərdə tutulurdu. Sazişdən sonra 
Moskvada "Silahlı qüvvələri geri çəkmək haqqında" protokol imzalandı. Lakin bunların heç biri Ermənistanın 
qeyri-konstruktiv mövqe tutması və təcavüzkarlığının genişlənməsi ucbatından yerinə yetirilmədi. 

19 sentyabr - Goranboy rayonunun Gülüstan kəndinə ermənilərin silahlı hücumu nəticəsində 22 nəfər 
həlak olmuş, 8 nəfər yaralanmışdır. 

23 sentyabr - ATƏM-in Minsk Konfransının sədri M. Raffaelii ATƏM-in fəaliyyətdə olan sədrindən 
Minsk Konfransının mandatının dəqiqləşdirilməsini istəmişdir. 

Sentyabr - Dağlıq Qarabağda Robert Koçaryanın başçılığı ilə "Dövlət müdafiə komitəsi" yaradıldı. Bu 
komitə 18 yaşından 45 yaşına qədər bütün kişiləri Azərbaycana qarşı müharibəyə cəlb etdi. Hava hücumundan 
müdafiə məqsədi ilə Dağlıq Qarabağa Ermənistandan müasir texnika göndərildi. 

Sentyabr - Nyu-Yorkda BMT Baş Məclisinin sessiyası zamanı İKT üzvü olan dövlətlərin xarici işlər 
nazirlərinin əlaqələndirmə toplantısında qəbul edilmiş yekun sənədinə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə 
əlaqədar bir maddə salınmışdır. 

30 sentyabr - Zəngilan rayonunun Ermənistanla həmsərhəd kəndlərinə ermənilər tərəfindən silahlı hücum 
nəticəsində 2 nəfər həlak olmuş, 1 nəfər yaralanmışdır. 

30 sentyabr - Ağdərə rayonunun Ketavan kəndi yaxınlığında ermənilər tərəfindən "QAZ-53" markalı 
maşının partladılması nəticəsində 2 nəfər həlak olmuş, 1 nəfər yaralanmışdır. 

5 oktyabr - Ağdam rayonunun Seyidli kəndinə ermənilərin silahlı hücumu nəticəsində 1 nəfər həlak 
olmuş, 4 nəfər yaralanmışdır. 

8 oktyabr - Füzuli rayonunun Divanalılar kəndinə ermənilərin silahlı hücumu nəticəsində 11 nəfər həlak 
olmuş, 60 nəfər yaralanmışdır. 

12 oktyabr - Qubadlı rayonunun Balard kəndinə ermənilər tərəfindən silahlı hücum nəticəsində 3 nəfər 
həlak olmuş, 4 nəfər yaralanmış, 2 nəfər itkin düşmüşdür. 

13 oktyabr - Ağdam rayonunun Şelli və Əhmədavar kəndlərinə ermənilərin silahlı hücumu nəticəsində 2 
nəfər həlak olmuş, 25 nəfər yaralanmışdır. 

13 oktyabr - Naxçıvan MR, Şərur rayonunun Ermənistanla həmsərhəd kəndlərinə ermənilər tərəfindən 
silahlı hücum nəticəsində 3 nəfər həlak olmuş, 7 nəfər yaralanmışdır. 
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Oktyabrın ortaları - Dağlıq Qarabağa dair danışıqlarda Minsk qrupunda ABŞ-ın nümayəndə heyətini 
təmsil edən Con Mareska yeni təşəbbüslə çıxış etdi: beş dövlət - ABŞ, Türkiyə, Rusiya, Azərbaycan və 
Ermənistan nümayəndələri noyabrın 12-13-də Cenevrədə toplanmalı və Minsk Konfransının başlanması üçün 
danışıqlar bərpa olunmalı idi. Çünki Dağlıq Qarabağın erməni icmasının danışıqlarda xüsusi status istəməsindən 
sonra bu danışıqlar dayandırılmışdı. 

21 oktyabr - Tərtər Kəlbəcər arasında, Sərsəng su anbarının 1,5 kilometrliyində hərəkət edən xalq 
təsərrüfatı malları daşıyan 4 maşın ermənilər tərəfindən qumbara atanlar vasitəsilə atəşə tutulmuş və nəticədə 6 
nəfər mülki şəxs həlak olmuşdur. 

24 oktyabr - ABŞ Konqresin 102-ci çağırış 2-ci sessiyasında keçmiş SSRİ-nin Azərbaycandan başqa 
digər 11 respublikasına (Ermənistan, Belorus, Gürcüstan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Moldova, Rusiya, Tacikistan, 
Türkmənistan, Ukrayna və Özbəkistan) demokratiyasının inkişafı və bazar iqtisadiyyatına keçid məqsədilə 460 
milyon dollar həcmində yardımı nəzərdə tutan "Azadlığı Müdafiə Aktı" və ona 907-ci əlavə qəbul edildi. 

25.oktyabr - Qazax rayonunun Fərəhli kəndinə ermənilər tərəfindən silahlı hücum nəticəsində 1 nəfər 
həlak olmuş, 3 nəfər yaralanmışdır. 

27.oktyabr - BMT Təhlükəsizlik Şurasının sədri Şuranın 3127-ci iclasında "Dağlıq Qarabağda vəziyyətə 
dair" bəyanat vermişdir. Bəyanatda deyilirdi ki, Təhlükəsizlik Şurası 1992-ci il sentyabrın 21-də Soçidə atəşkəs 
barədə sazişin bağlanılmasına baxmayaraq Dağlıq Qarabağda və onun ətrafında ciddi vəziyyətin qalmasından, 
eləcə də bununla əlaqədar insan tələfatı və maddi itkilər olmasından dərin narahatdır. Bu bəyanat əvvəlki 
bəyanatların məzmununu bir daha təsdiq edərək, münaqişənin ATƏM-in Minsk prosesi çərçivəsində həllinə 
tərəfdar olduğunu bildirdi. 

1 noyabr - Qubadlı rayonunun Muradxanlı kəndinə ermənilərin silahlı hücumu nəticəsində 5 nəfər həlak 
olmuş, 8 nəfər yaralanmışdır. 

5 noyabr - Zəngilan rayonunun Seyidlər kəndinə ermənilər tərəfindən silahlı hücum nəticəsində 1 nəfər 
həlak olmuş, 4 nəfər yaralanmışdır. 

5 - 7 noyabr - Yüksək Vəzifəli Şəxslər Komitəsinin 17-ci iclası ATƏM-in fəaliyyətdə olan sədrinə 
münaqişə zonasına beynəlxalq müşahidəçilərin göndərilməsi səlahiyyəti vermiş, eyni zamanda Rusiya tərəfi 
MDB müşahidəçilərinin ATƏM-in müşahidəçi qrupunun tərkibində olmasını müdafiə etmişdir. 

6 noyabr - Ağdam rayonunun mərkəzinin ermənilər tərəfindən atəşə tutulması nəticəsində 6 nəfər həlak 
olmuşdur. 

11 noyabr - Goranboy rayonunun Aşağı Ağcakənd kəndinə ermənilərin silahlı hücumu nəticəsində 3 
nəfər həlak olmuş, 1 nəfər yaralanmışdır. 

17 noyabr - Füzuli rayonunun Aşağı Divanlılar kəndinə ermənilərin silahlı hücumu nəticəsində 5 nəfər 
həlak olmuş, 3 nəfər yaralanmışdır. 

19 noyabr - Qubadlı rayonunun Əliququşağı kəndinə ermənilərin silahlı hücumu nəticəsində 4 nəfər həlak 
olmuş, 3 nəfər yaralanmışdır. 

21 noyabr - Ermənilər tərəfindən "Kamaz" markalı avtomaşının partladılması nəticəsində 1 nəfər həlak 
olmuş, 2 nəfər yaralanmışdır. 

26 noyabr-1 dekabr - Vyanada Müşahidəçi Qrup mandatı ilə ATƏM-in xüsusi qrupunun görüşü oldu. 
8 dekabr – Ağdam rayonunun Novruzlu kəndinə ermənilərin silahlı hücumu nəticəsində 4 nəfər həlak 

olmuşdur. 
7 - 9 dekabr - Cenevrədə Azərbaycan, Ermənistan, Rusiya, ABŞ və Türkiyə prezidentlərinin 

nümayəndələrinin (beşlik formatda) qeyri-formal görüşü olmuşdur. 
10 dekabr - Zəngilan rayonunun mərkəzinin ermənilər tərəfindən müxtəlif silahlardan atəşə tutulması 

nəticəsində 7 nəfər həlak olmuş, 30 nəfər yaralanmışdır. 
9 - 12 dekabr - Soçidə əldə edilən razılığı pozaraq, Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycanın Zəngilan 

rayonunun 8 kəndini işğal etdi. 
11 - 13 dekabr - ATƏM- in Nazirlər Şurasının görüşünə hazırlıq məqsədilə Stokholmda Yüksək Vəzifəli 

Şəxslər Komitəsinin 18-ci iclası keçirildi. 
17 dekabr - Şimali Atlantika Şurası Nazirlərinin görüşündə Yekun Kommünike qəbul edilmişdir. 

Sənəddə deyilirdi ki, "Biz Dağlıq Qarabağ və onun ətrafında cərəyan edən döyüş əməliyyatları ilə əlaqədar 
dərindən təəssüflənirik. Biz aidiyyəti olan tərəfləri səmərəli atəşkəsə nail olmağa çağırırıq. Biz BMT və ATƏM-
in prinsiplərini, habelə hazırkı münaqişə ilə əlaqədar ATƏT-in addım və qərarlarını tam şəkildə dəstəkləyirik. 
Biz hesab edirik ki, Minskdə keçirilməsi təklif edilən ATƏM-in Konfransı bu münaqişənin sülh yolu ilə 
nizamlanması üçün bilavasitə imkan yaradır və biz Roma görüşü çərçivəsində başlanmış işin davam etdirilməsi 
əsasında konfransın çağırılması ilə bağlı səyləri dəstəkləyirik". 

 
İstifadə edilmiş ədəbiyyat 

 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Ermənistan-Azərbaycan 

münaqişəsi 

 

 265 

1. Abdullayev Ə. Ermənistanın Azərbaycana təcavüzkarlıq siyasəti tarixindən. Bakı, "Elm", 1995, 168 s. 
2. Arzumanlı V., Mustafa N. Tarixin qara səhifələri. Deportasiya. Soyqırım. Qaçqınlıq Bakı, 1998. 280 s. 
3. Azərbaycan tarixi. 7 cilddə, c.7, Bakı: Elm, 2003, 676 s. 
4. Azərbaycan tarixi. Ən qədim zamanlardan XX əsrə qədər. Dərslik. Bakı, "Azərnəşr", 1994, 680 s. 
5. Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında (8 dildə). Bakı, 1998, 120 s. 
6. Boran Əziz. Xocalı soyqırımı: səbəbləri, həyata keçirilməsi üsulları və nəticələri. Bakı, 2008, 224 s. 
7. Erməni cinayətləri. 1 cild. Bakı, 2003, 159 s. 
8. Erməni terrorizmi və cinayətləri: Azərbaycanda, Türkiyədə və dünyada (hadisə və faktların xronikası). 

Bakı, 1994,184 s. 
9. Erməni terroru - Armenian terror – Армянский Teppop, Bakı, 2007, 168 s. 
10. Əhmədov E. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin beynəlxalq-hüquqi aspektləri // 

"Geostrategiya" jurnalı, № 5, iyul, 2011, s.40-51. 
11. Əhmədov E. Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzkarlıq siyasətinin mərhələləri // "Geostrategiya" 

jurnalı, Bakı, 2 aprel, 2011, s.70-76. 
12. Əhmədov E. Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü və beynəlxalq təşkilatlar. Bakı, 1998, -137 s. 
13. Əhmədov E. XX əsrin sonunda Ermənistanın etnik təmizləmə, soyqırımı və işğalçılıq siyasətinin 

nəticələri "Qarabağ dünən, bu gün, sabah". 10-cu elmi-əməli konfransın materiallar toplusu. Bakı, 2011, s.48-
59. 

14. Həsənov Ə. Müasir beynəlxalq münasibətlər və Azərbaycanın xarici siyasəti. Dərslik, Bakı, 2005, 752 
s. 

15. Həsənov Ə. Azərbaycan və ATƏT: Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi və Dağlıq Qarabağ problemi 
ümumavropa təhlükəsizliyi fonunda. Bakı, "İşıq", 1997, 80 s. 

16. Hacıyev N. Dağlıq Qarabağın tarixindən sənədlər. Bakı, 2005, 192 s. 
17. Kəngərli Q. Erməni lobbisi və Azərbaycan faciəsi. Bakı, "Yazıçı", 1992, 280 s. 
18. Mahmudov Y., Şükürov K. Qarabağ. Real tarix, faktlar, sənədlər. Bakı, 2005, 380 s. 
19. Mehdiyev R. Azərbaycanlılara qarşı soyqırımı gerçəklikləri. (Azərbaycan, rus və ingilis dillərində). 

Bakı, 2010, 204s. 
20. Mehdiyev R. Gorus-2010: absurd teatrı mövsümü. Bakı, 2010, 96 s. 
21. Məmmədov X., Məmmədov N. Türkiyədə və Azərbaycanda erməni millətçilərinin cinayətləri. Bakı, 

2006,215 s. 
22. Məmmədov İ., Əsədov S. Ermənistan azərbaycanlıları və onların acı taleyi (qısa tarixi oçerk). Bakı, 

"Azərbaycan", 1992,72 s. 
23. Məmmədov N. Dağlıq Qarabağ gerçəklikləri: soyqırımı, terror, deportasiya, işğal (XX yüzillik). Bakı, 

2009, 272 s. 
24. Səmədzadə Z. Dağlıq Qarabağ: naməlum həqiqətlər. Bakı, "Vətən", 1995, 83 s. 
25. Sultanov Z. Xocalı faciəsi. Bakı, "Işıq", 1993, 104 s. 
26. Sultanov Z. Qarabağ müharibəsi: faktlar… hadisələr... düşüncələr... Bakı, “Maarif”,772 s., şəkilli. 
27. Sultanov Z. Qarabağın qara günləri. Bakı, "Yazıçı", 1992, 152 s. 
28. Yaqublu N. Xocalı qırğını. Â., 1992. 
29. Гаибов Б. Ходжалы - день последний. Баку, 1992, фотоальбом, 16 с. 
30. Исмаилов М. Правда об армянской агрессии. Баку, "Азернешр", 1996,108с. 
31. Мамедов И., Мусаев Т. Армяно-азербайджанский конфликт: история, право и посредничество. 

Баку, 2008,192 с. 
32. Помпеев Ю. Карабахский дневник. Москва, 2010, 416 с.: ил. 
33. Помпеев Ю. Кровавый омут Карабаха. Баку, "Азербайджан", 1992, 208 с. 
34. Преступления армянских террористических и бандитских формирований против человечества 

(XIX- XXI вв.). Баку, 2002, 395с. 
35. Салех бей. Армянство. Баку, "Элм", 1994, 440 с. 
36. Трагедия виновников который невозможно оправдать. Баку, 1992, 16 с. 
37. Ходжалинский геноцид. Фонд. Г. Алиева представляет. Из серии "Карабахские реалии", Баку, 

2006. 
38. Ходжалы. Хроника геноцида. Баку, "Азернешр", 1993,144 с. 
39. CSCE. Budapest Document 1994. Towards à Genuine pomership in a new era. Budapest, 1994, 35 p. 
40. CSCE. Eleventh meeting of the Committee of Senior Officials. Helsinki, 21 May, 1992, CSO. Journal 

N 4, p.2-4. 
41. CSCE. First Additional meeting of the Council. Helsinki, 24 March, 1992, CSO. Journal, N 3, p.1-3. 
42. CSCE. Seventh meeting of the Committee of Senior Officials. Prague, 27-28 February, 1992, CSO. 

Journal N 2, p. 1-4. 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Ermənistan-Azərbaycan 

münaqişəsi 

 

 266 

 

«GEO  STRATEGİYA».-2011.-№6.-S.34-43. 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Ermənistan-Azərbaycan 

münaqişəsi 

 

 267 

Beynəlxalq hüquq, yoxsa “güclünün hüququ” 
 

Dağlıq Qarabağ separatçı rejiminin növbəti “prezident seçkiləri” şousunun beynəlxalq səviyyədə 

adekvat reaksiya ilə üzləşməməsi dünya siyasətində beynəlxalq hüquq normalarına münasibətdə “ikili 

standartlar”ın hökm sürdüyünü bir daha təsdiqlədi. Dünya siyasətində “orbitr” statusuna iddia edən bir sıra 

dövlətlərin, müəyyən beynəlxalq təşkilatların, xüsusilə münaqişənin həlli missiyasını üzərinə götürmüş ATƏT-in 

Minsk qrupu həmsədrlərinin məsələyə qətiyyətsiz münasibəti beynəlxalq hüququn özünün formal səciyyə 

daşımağa başladığını bir daha göstərdi.  

Ümumilikdə regionda sülh, sabitlik və iqtisadi əməkdaşlığa ciddi təhlükə olan Ermənistan-

Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı aparılan danışıqlarda bu il ciddi durğunluq müşahidə 

olunur. Təəssüf doğuran haldır ki, danışıqlar prosesinə real təsir imkanlarına malik aparıcı dövlətlər və 

təşkilatlar problemin həllinə nail olmaq üçün konkret təzyiq mexanizmlərindən istifadə etmək istəmirlər. 

Fövqəlgüc dövlətlərinin geosiyasi maraqlarından çıxış edərək bəzi ərəb ölkələrinə qarşı tələm-tələsik qətnamələr 

qəbul edən BMT-nin 1992-1993-cü illərdə və sonra qəbul etdiyi çoxsaylı analoji sənədlərə münasibətdə ifrat 

loyallıq nümayiş etdirməsi “ikili standartlar”ın real mənzərəsini göz önünə gətirir. BMT qərarlarının heç də 

hamısının səmərəli təsir gücünə malik olmadığını təşkilatın Təhlükəsizlik Şurasının Ermənistanın təcavüzkar 

siyasəti ilə bağlı qəbul etdiyi 4 qətnaməsinin kağız üzərində qalması bu faktı bir daha təsdiqləyir. 

Bu gün ölkədaxili milli hüquq sahələri subyektlərin nəinki maddi və prossesual hüquqlarını qoruyur, 

habelə çeşidli mənəvi hüquqlarının da qorunmasını özündə ehtiva etməklə çox böyük inkişaf yolu keçmişdir. 

Milli hüquq hüquqi təminat və qanunsuzluğun aradan qaldırılması mexanizmlərinin işləkliyi baxımından 

beynəlxalq hüququ müqayisə edilməyəcək səviyyədə üstələmişdir. Son dövrdə “güclünün hüququ”, “yumruq 

hüququ” kimi yeni anlayışlar əxz etmiş beynəlxalq hüquq nəinki milli hüquqların qibtə etməyəcəyi səviyyəyə 

enmiş, həm də beynəlxalq hüququn “gərəksizləşməsi”, habelə güclü dövlətlərin beynəlxalq maraqlarının 

təminatı “vasitəsi”nə çevrilməsi prosesləri güclənmişdir. Beynəlxalq hüququn “gərəksizləşməsi” prosesi güclü 

dövlətlərə hüdudsuz “fəaliyyət azadlığı” verir ki, bu da müxtəlif ölkələrin işğalı və dövlətlərin beynəlxalq 

hüquqlarının pozulması ilə nəticələnən halları kütləviləşdirir. Təəssüf hissi ilə qeyd etmək olar ki, bu kimi 

faktlarla son vaxtlar daha çox qarşılaşırıq. Doğrudanmı, beynəlxalq hüququn “gərəksizləşməsi”, onun güclünün 

hüququna çevrilməsi son nəticədə “beynəlxalq özbaşınalığın” güclənməsinə səbəb olacaq və dünyanı nəhəng bir 

“beynəlxalq cəngəlliyə” çevirəcək? Beynəlxalq hüquq normalarına məhəl qoymadan güclü bir dövlətin 

digərinin ərazisinə soxulması, ərazisini işğal etməsi, “lazım gələndə” beynəlxalq təşkilatların, hətta BMT-nin 

belə müvafiq qərarlarının qəbul edilməsini gözləmədən “cəzalandırma əməliyyatı”na başlaması bəşəriyyətə 

yaxşı heç nə vəd etmir. Ölkədaxili milli hüquqla beynəlxalq hüququn üz-üzə qoyulması son nəticədə milli 

hüququn da beynəlxalq hüququn “xəstəliyinə” yoluxmasının kütləviləşməsinə və milli hüququn da 

eybəcərləşməsinə səbəb ola bilər. Çünki qondarma soyqırımlarının tanınması barədə qəbul olunan absurd 

qanunlar milli hüququ beynəlxalq hüququn bədnam “köməkçi”sinə çevirir ki, bu da yolverilməzdir. Belə 

proseslər milli hüquqi nailiyyətləri heçə endirir. Bunun acı fəsadları da ölkə vətəndaşlarının, habelə bütövlükdə 

insan hüquq və azadlıqlarının məhdudlaşdırılmasına gətirib çıxarır. Bu proseslər bədnam hüquqi təcrübəyə 

çevrilərək digər ölkələrdə də analoji proseslərə xaotik rəvac verir. Bütün bunlar beynəlxalq hüququ daha da 

eybəcərləşdirir və onu doğrudan da, güclünün hüququna çevirir. Əvvəllər müxtəlif ölkələrin milli hüquqlarının 

həmrəylik nümayiş etdirərək beynəlxalq hüququn əleyhinə “etiraz nümayişi”nə qalxıb onunla “qohumluq 

əlaqələri”ni kəsmək istəsəydilər, bunu təbii qəbul etmək olardı. Amma bu gün güclü dövlətlərdə milli hüququn 

siyasi hakimiyyətin təzyiqi altında beynəlxalq hüquqa “dəstək” verməsi absurd qanunların qəbul edilməsində 

ifadə olunur. Bu da nəinki insan hüquq və azadlıqlarını pozur, həm də hüquq mədəniyyətinə, bəşəriyyətin min 

illər boyu əldə etdiyi mənəvi dəyərlərə, habelə sivilizasiyalararası dialoqun əldə etdiyi uğurlara sarsıdıcı zərbə 

vurur. 

Beynəlxalq hüququn təməl prinsiplərindən geri çəkilmələr, beynəlxalq hüquqi müstəvidə ədalətsizliyin 

bərqərar olmasına gətirib çıxarır ki, bu da yolverilməzdir. Beynəlxalq münaqişələrin dondurulması kimi bədnam 

təcrübə də bu cür ədalətsizliklə nəticələnir. Milli, irqi, dini və s. zəmində baş verən münaqişələr zamanı 

problemin dondurulması başadüşüləndir. Çünki insan münasibətlərinin normallaşdırılmasının zamana ehtiyacı 

var. Amma belə münaqişələr işğal faktı ilə müşahidə olunanda beynəlxalq təşkilatın, konkret halda BMT-nin 

gözləmə mövqeyi tutması onun problemi həll etmək istəməməsi fikrindən xəbər verir. Dövlətin ərazisi onun 

BMT-yə üzv qəbul edilərkən təşkilatın bütün üzvləri tərəfindən hamılıqla tanınan əsas atributlarındandır. BMT-

nin üzvü olan dövlətin ərazi bütövlüyünün işğal nəticəsində pozulmasına seyrçi qalmaq, işğal faktını aradan 

qaldırmaq üçün təxirəsalınmaz tədbirlərin görülməməsi, ilk növbədə, beynəlxalq hüququ “eybəcərləşdirərək 
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gərəksizləşdirir”, BMT-yə isə başucalığı gətirməməklə onun fəaliyyətində qanundan kənar subyektiv amillərin 

rəhbər tutulduğunu göstərir. 

Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ və ətraf rayonlarının işğaldan azad edilməsi barədə BMT-nin 

Təhlükəsizlik Şurasının 4 məlum qətnaməsinin icra edilməməsi də məhz bu məqamlardan xəbər verir. Görünür, 

xristian təəssübkeşliyindən tutmuş supergüclərin geosiyasi maraqlarına qədər çeşidli səbəblər bu qətnamələrin 

icra edilməməsi, Azərbaycanın dünya birliyi tərəfindən hamılıqla tanınmış ərazisinin 20 faizinin işğal altında 

saxlanılmasının davam etdirilməsi və bir milyondan artıq soydaşımızın öz doğma yurdlarına qayıtmasına yol 

verilməməsini şərtləndirir. Belə bir şəraitdə nəinki bir milyondan artıq qaçqın və məcburi köçkün statusunda 

yaşayan soydaşlarımız, habelə bütün azərbaycanlılar və işğal faktının yolverilməzliyini qəbul edən tərəqqipərvər 

insanlar beynəlxalq hüququn məhz güclünün hüququ olmasını, BMT-nin isə güclünün mənafelərinə xidmət 

edən bir təşkilat olduğunu anlayır.  

Dünyada sülhün və təhlükəsizliyin təminatçısı olan BMT Nizamnaməsinin 1-ci maddəsinin 1-ci 

bəndində təşkilatın əsas vəzifəsi kimi “beynəlxalq sülhü qorumaq və bu məqsədlə təcavüz hərəkətlərinə və ya 

sülhün pozulmasına yönəlmiş digər pozuntulara qarşı təsirli kollektiv tədbirlər həyata keçirmək” nəzərdə 

tutulur. 

Təcavüz aktının baş verməsilə təcavüzə məruz qalmış dövlət BMT Nizamnaməsinin 39-cu maddəsinə 

uyğun olaraq, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası qarşısında təcavüzkar dövlətin məsuliyyəti məsələsini qoyur. 

Təcavüz anlayışının müddəalarının birində göstərilən faktın olması kifayət edir ki, Təhlükəsizlik Şurası 

təcavüzkara qarşı Nizamnamənin VI-VII fəsillərinə uyğun olaraq məcburiyyət tədbirləri görsün. 

1974-cü il dekabrın 14-də BMT Baş Məclisinin 29-cu sessiyasının 3314 saylı qətnaməsində ilk dəfə 

olaraq təcavüz anlayışının mahiyyəti və məzmunu açıqlandı və ona beynəlxalq hüquqi qiymət verildi. 8 

maddədən ibarət olan qətnamədə təcavüzün nədən ibarət olması müəyyənləşdirildi. 1-ci maddədə göstərilir ki, 

bir dövlət tərəfindən digər dövlətin suverenliyinə, ərazi bütövlüyünə və siyasi müstəqilliyinə qarşı silahlı qüvvə 

tətbiq edilməsi BMT Nizamnaməsinə ziddir və təcavüzkarlıq hesab olunur. 2-ci maddədə deyilir ki, dövlətin 

BMT Nizamnaməsini pozaraq birinci olaraq silahlı qüvvə tətbiq etməsi təcavüz aktına sübutdur. 3-cü maddədə: 

a) bir dövlətin silahlı qüvvələrinin digər dövlətin ərazisinə müdaxilə və ya hücum etməsi, yaxud müvəqqəti 

xarakter daşımasından asılı olmayaraq hər hansı bir hərbi işğal və ya müdaxilə nəticəsində ərazinin ilhaqı; b) bir 

dövlətin silahlı qüvvələri tərəfindən digər dövlətin ərazisinin bombardman edilməsi ..; 

v) bir dövlət tərəfindən və ya onun adından, silahlı qüvvələrin, qeyri-nizami dəstələrin və ya 

muzdluların göndərilməsi və s. təcavüz aktı kimi qiymətləndirilir. 

Qətnamənin 5-ci maddəsində göstərilir ki, heç bir siyasi, iqtisadi, hərbi və ya başqa mülahizələr 

təcavüzə haqq qazandıra bilməz; təcavüz beynəlxalq sülhə, əmin-amanlığa qarşı cinayətdir və bu cinayəti 

törədənlər beynəlxalq məsuliyyət daşımalıdırlar; təcavüz nəticəsində ərazi əldə edilməsi və yaxud hər hansı 

mənfəət qazanılması qeyri-qanunidir. 

Ermənistan tərəfindən qətnamədəki hər hansı bir bəndin, ümumiyyətlə, əksər maddələrin pozulması 

belə bir nəticəyə gəlməyə imkan verir ki, bu, əsl təcavüz hərəkətləridir. Ermənistanın bu təcavüzkarlığı BMT 

Nizamnaməsində nəzərdə tutulan öz müqəddəratını təyin etmək hüququnun həyata keçirilməsi deyil, 

Nizamnamənin 2-ci maddəsinin 4-cü bəndinin kobud şəkildə pozulması – başqa dövlətin ərazi bütövlüyünə və 

siyasi müstəqilliyinə qarşı zor işlədilməsi deməkdir. Bunu belə bir fakt da təsdiq edir ki, Ermənistan parlamenti 

bütün beynəlxalq hüquq normalarını kobudcasına pozaraq hələ 1989-cu ildə Azərbaycan Respublikasının 

Dağlıq Qarabağ bölgəsinin Ermənistana birləşdirilməsi, yəni qonşu dövlətin ərazisinin bir hissəsinin işğal 

olunması haqqında qeyri-qanuni qərar qəbul etmiş və bu qərarın indiyədək ləğv edilməməsi Ermənistanın 

ölkəmizə qarşı dövlət səviyyəsində ərazi iddiasında olmasına sübutdur. 

Ümumiyyətlə, Ermənistan Respublikası bütün beynəlxalq hüquqi sənədləri, xüsusilə BMT 

Nizamnaməsinin I və II maddələrində, 1970-ci il 24 oktyabr tarixli beynəlxalq hüququn prinsipləri haqqında 

bəyannamədə, eləcə də 1975-ci il 1 avqust tarixli ATƏM-in Helsinki Yekun Aktında ifadə olunmuş beynəlxalq 

hüququn əsas prinsiplərini kobudcasına pozmuşdur. Bununla yanaşı, Ermənistan başqa dövlətlərin ərazisində 

yaşayan erməni icmalarının hüquqlarını müstəqil xalqların əsas hissəsinin hüquqları ilə qəsdən üz-üzə qoyur və 

müstəqil dövlətlərin ərazi bütövlüyünə münasibətdə erməni etnik qruplarının hüquqlarına əsassız üstünlük verir. 

Beynəlxalq hüquq normalarının bu cür ermənisayaq təfsiri dövlətlərin ərazi bütövlüyü və sərhədlərin 

dəyişdirilməsinin qeyri-mümkünlüyü haqqında 1990-cı il noyabrın 21-də qəbul edilmiş yeni Avropa üçün Paris 

Xartiyasına da tamamilə ziddir və qəbuledilməzdir. 

Buna baxmayaraq, Ermənistan tərəfi ermənilərin öz müqəddəratını təyinetmə hüququnu əsas gətirərək 

Dağlıq Qarabağın müstəqil dövlət kimi tanınmasına çalışır. Ancaq ermənilər öz müqəddəratını təyinetmə 

hüququndan hələ XX əsrin əvvəllərində ən yüksək səviyyədə istifadə edərək özlərinin müstəqil dövlətini – 
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Ermənistan Respublikasını yaratmışlar. Dövlət başçısı İlham Əliyev çıxışlarında dəfələrlə bəyan etmişdir ki, 

bugünkü Ermənistan dövləti 1918-ci ildə qurularkən tarixi Azərbaycan torpaqlarında, İrəvan xanlığı və 

Zəngəzur mahalı ərazilərində yaradılmışdır. 

2003-cü ilin sentyabrında BMT Baş Məclisinin 58-ci sessiyasında iştirak edən Azərbaycan 

Respublikasının Baş naziri İlham Əliyev çıxışında beynəlxalq aləmdə mürəkkəb proseslərin cərəyan etdiyi 

dövrdə üzvlərin arasında qarşılıqlı anlaşılmazlıqların meydana çıxmasına görə, BMT TŞ-nin şəraitə uyğun, 

çevik və adekvat münasibət göstərə bilməməsini qeyd edərək mövcud BMT mexanizmlərinin zamanın tələbinə 

cavab vermədiyini vurğulamış və bununla bağlı təşkilat daxilində islahatların vacib məsələyə çevrildiyini 

bildirmişdir. Onun fikrincə, BMT Təhlükəsizlik Şurasında “həm bugünkü, həm də yarıməsrlik reallıqlar öz 

əksini tapmalıdır”. 

Azərbaycan Respublikası BMT mexanizmlərinin yenidən işlənməsini, xüsusilə də Təhlükəsizlik 

Şurasının daimi üzvlərinin veto hüququna yenidən baxılmasını təklif etmişdir. Belə ki, Azərbaycan beynəlxalq 

aləmdə BMT-nin rolunun artırılması və mövcud problemlərin həllində daha təsirli tədbirlərin görülməsinə nail 

olmaq üçün əlavə addımların atılması zərurətini BMT Baş Məclisinin 2004-cü ilin sentyabrında keçirilən 59-cu 

sessiyasında yenidən gündəmə gətirmişdi. Sessiyada çıxış edən Prezident İlham Əliyev Ermənistan-Azərbaycan, 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi 4 qətnamənin hələ də icra 

edilmədiyini bəyan etmiş və onların həyata keçirilməsinin işlək mexanizminin yaradılmasını vacib məsələ kimi 

irəli sürmüşdür. Eyni zamanda, Azərbaycanın dövlət başçısı bildirmişdir ki, “Təkmilləşdirilmiş Təhlükəsizlik 

Şurası daha geniş tərkibli, daha çox məsuliyyətli və demokratik, onun iş metodları daha şəffaf olmalı, XXI əsrin 

yeni təhdidləri, riskləri və təhlükələrinə daha operativ cavab verilməlidir”. 

Heç bir dövlətin daxili işinə qarışmayan, yalnız beynəlxalq hüquq norma və prinsiplərindən çıxış edən 

rəsmi Bakı BMT-nin ötən il Liviya ilə bağlı qəbul etdiyi qətnaməni, NATO-nun bu ölkəyə qarşı hərbi 

əməliyyatlarını haqlı olaraq dəstəklədi. Şimali Atlantika Alyansının Əfqanıstan və İraqdakı məlum sülhyaratma 

missiyasına hərtərəfli dəstək verən Azərbaycan Liviya ilə bağlı məsələdə də gözləmə mövqeyi tutmadı. 

Respublikamızın hazırda Suriyadakı vəziyyətlə bağlı mövqeyi də birmənalı və qəti olub beynəlxalq hüquq 

normalarına əsaslanır. Rəsmi Bakı istənilən beynəlxalq gərginlik və münaqişənin ayrı-ayrı dövlətlərin siyasi 

iddiaları, “ikili standartlar” əsasında deyil, məhz aparıcı beynəlxalq təşkilatların qərar və qətnamələri əsasında 

həllinin tərəfdarı kimi çıxış edir. BMT-nin Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə 

bağlı çoxsaylı qətnamə və qərarlarına eyni münasibəti göstərməməsi isə müəyyən suallar doğurur. 

BMT 70 ilə yaxın müddətdə əsasən hərbi-siyasi təşkilat kimi tanınıb. Onun müəyyən prosesləri 

tənzimləmək üçün güc tətbiq etmək təcrübəsi mövcuddur. 1945-ci ilin oktyabrında yaradılmış bu qurumun 

Nizamnaməsinin 51-ci maddəsində göstərilir ki, hər bir dövlət özünün ərazi bütövlüyünü müdafiə etmək üçün 

istənilən anda hərbi yoldan istifadə edə bilər və hər bir dövlətin də özünümüdafiə hüququ var. 

2001-ci ilin məlum 11 sentyabr hadisələrindən sonra “əl-Qaidə” təşkilatını və “Taliban” rejimini 

Amerikaya hücumda təqsirləndirən rəsmi Vaşinqton məhz BMT Nizamnaməsinin 51-ci maddəsini əsas 

götürərək 2001-ci il oktyabrın 7-də Əfqanıstanda müharibəyə başladı. BMT-dən heç bir icazə almadan, BMT-

nin Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq qərarını gözləmədən hərbi əməliyyatlar başlandı. Bundan əvvəl İraqla 

müharibəyə başlayan ABŞ yenə də BMT-nin mövqeyinə məhəl qoymamışdı. İndi də Suriyada bioloji və 

bakterioloji silahlardan istifadə ehtimalını gündəmə gətirərək əməliyyatlara başlayacağını bəyan edib. Əlbəttə, 

kütləvi qırğın silahlarından istifadə bəşəriyyət üçün böyük fəlakət olardı. Ancaq söhbət burada bir dövlətin 

maraqlarının bütün beynəlxalq hüququn prinsiplərinin fövqündə dayanmasından gedir. 

BMT Nizamnaməsinin 25-ci maddəsində göstərilir ki, təşkilatın Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi 

qərarların yerinə yetirilməsi icbari xarakter daşıyır. Qeyd etdiyimiz kimi, təşkilatın Ermənistan-Azərbaycan, 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı 4 qətnaməsində erməni hərbi birləşmələrinin qeyd-şərtsiz Azərbaycanın 

işğal olunmuş ərazilərindən çıxarılması məsələsi əksini tapıb. Amma buna baxmayaraq, təşkilat Azərbaycanla 

bağlı qətnamələrini 20 ildir ki, icra etmir. Bunun səbəblərindən biri də odur ki, təşkilatın beş daimi üzvü hərbi 

gücün tətbiqi ilə bağlı qərar qəbul edərkən tamamilə öz geosiyasi maraqlarından çıxış edir. Burada, əsasən, Çin 

və Rusiyanın maraqları ABŞ, Böyük Britaniya və Fransa ilə tez-tez toqquşur. Bir daimi üzvün veto tətbiq etməsi 

isə konkret qərarın qəbuluna mane olur. Belə olan təqdirdə, təşkilat iflic vəziyyətinə düşür. Bu, BMT-nin, 

əslində, bir neçə aparıcı dövlətlərin nüfuz dairəsində olduğunu, daha dəqiqi, “fövqəlgüclər”in təsiri altında 

hərəkət etdiyini göstərir. Məhz bu vəziyyəti nəzərə alan rəsmi Bakı BMT-də yuxarıda qeyd edildiyi kimi, 

müəyyən islahatların aparılmasının təşəbbüskarı kimi çıxış edir. 

Münaqişənin həllinin uzanmasının əsas səbəblərindən biri də fikrimizcə, regionda nüfuz savaşının 

başa çatmaması ilə bağlıdır. Yəni, bölgəni təsir dairəsinə daxil etmək istəyən “supergüclər” regiondakı 

münaqişələrdən təzyiq “rıçaq”ları kimi istifadə etməyə çalışırlar. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 
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münaqişənin həllində fəal rol oynamaq şansı isə regionda əlahiddə nüfuz sahibi olmaq iddiasının gerçəkləşməsi 

deməkdir. Münaqişənin təminatlı həlli istənilən halda ABŞ, Rusiya və Fransa “üçlüyü”nün qarşılıqlı 

güzəştindən əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ probleminin həlli, ilk 

növbədə, bu güclər arasında konsensusun əldə olunmasından, nüfuz savaşının başa çatmasından asılıdır. Rusiya 

son illərdə müəyyən fəallıq göstərərək belə bir şans əldə etməyə çalışsa da, son nəticədə regiondakı “for-

post”unun üzərinə getməyə özündə cəsarət tapmadı. Daha dəqiqi, münaqişənin həllinin Moskvaya sərfəli 

görünmədiyini açıq etiraf etməyin vaxtı çatıb. 

İşğal faktı ilə barışmayacağını hər zaman bəyan edən Azərbaycan danışıqların sonadək nəticəsiz 

qalacağı təqdirdə münaqişənin həllində güc yoluna əl atacağını gizlətmir. Söhbət ondan gedir ki, Ermənistan və 

Azərbaycan arasında 1994-cü ilin mayın 12-də atəşkəs rejiminin tətbiqini nəzərdə tutan Bişkek müqaviləsinin 

imzalanmasından 18 il keçsə də, İrəvanın qeyri-konstruktiv, təcavüzkar siyasəti üzündən beynəlxalq birliyin 

münaqişəni dinc yolla tənzimləmək cəhdləri hələ ki fayda verməyib. Ötən illərdə ATƏT-in Minsk qrupunun 

həmsədrlərinin (ABŞ, Fransa, Rusiya) vasitəçiliyi ilə aparılan üzücü və gərgin danışıqlar prosesi bir neçə dəfə 

problemin real həlli müstəvisinə yönəlsə də, Ermənistan rəhbərliyinin aşkar siyasi cığallığı və siyasi 

qətiyyətsizliyi üzündən sülhə gəlmək mümkün olmayıb. Belə görünür ki, hazırda danışıqlar prosesinin 

dondurulması da məhz nizamlanma prosesinin uzadılmasına, Ermənistanın vaxt udmasına hesablanıb. İşğalçı 

dövlətin belə mövqe tutması onun Minsk qrupu həmsədrlərinə, əsasən də Fransa və Rusiyaya arxalanması ilə 

izah olunur. 

Minsk qrupuna rəhbərlik edən dövlətlər sanki missiyalarını unudaraq təcavüzkar Ermənistana açıq-

aşkar himayədarlıq edirlər. Onlardan biri qeyri-qanuni olaraq Ermənistana 1 milyard dollar məbləğində silah 

satır, digəri Azərbaycanın iradəsinin əleyhinə olaraq separatçı rejimə hər il maliyyə yardımı göstərir. Üçüncüsü 

isə qondarma, saxta “erməni soyqırımı” iddialarını qəbul etməyən, erməni məkrinə etiraz edən vətəndaşlarını 

cinayət məsuliyyətinə cəlb etmək istəyir. Bitərəf həmsədrlik institutu budurmu? 

Azərbaycanın son 18 ildə danışıqlar prosesində ədalətli, prinsipial və beynəlxalq hüquqa əsaslanan 

mövqe nümayiş etdirməsi həm təcavüzkar tərəfə, həm də dolayısı ilə onu təcavüzkarlığa şirnikləndirən ATƏT-

in Minsk qrupuna həmsədrlik edən dövlətlərə yaxşı məlumdur. Lakin aşkar görünür ki, “demokratiya çətiri” 

altında özünün imperialist siyasətini yürüdən, geosiyasi və iqtisadi maraqları ətrafında reveranslar edən bəzi 

aparıcı dövlətlərin ikili oyunları beynəlxalq hüququ iflic duruma gətirib. Qarabağ münaqişəsinə ədalətsiz 

yanaşma da kifayət qədər üzdədir. Ermənistanın təcavüzkar dövlət olması, beynəlxalq hüquq normalarını kobud 

şəkildə pozaraq işğalçılıq siyasəti yürütməsi təəssüf ki, etiraf olunmur. Halbuki BMT ilə yanaşı, ATƏT-in, AŞ 

PA-nın, İƏT-in sənədlərində də Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarını işğal etməsi faktı birmənalı qeyd olunub. 

Bütün bunlar hüquqi və siyasi baxımdan xeyrimizə olsa da, reallıqda heç nə dəyişmir. 

Dünya nizamını müəyyənləşdirən güclər işğala göz yummaqla hələ də təcavüzkarı himayə edirlər. 

2008-ci ildə BMT-də Azərbaycanın ərazi bütövlüyü ilə bağlı keçirilən səsvermədə həmsədr dövlətlərin bitərəf 

qalması bunun əyani təcəssümü idi. 2010-cu ildə ABŞ Konqresinin Xarici Əlaqələr Komitəsinin “erməni 

soyqırımı” ilə bağlı qəbul etdiyi qətnamə təkcə qardaş Türkiyənin deyil, həm də Azərbaycanın əleyhinə 

yönəlmişdi. Belə bir ədalətsiz və qərəzli qətnamənin qəbulu göstərdi ki, Azərbaycan ictimaiyyəti ATƏT-in 

Minsk qrupuna həmsədrlik edən dövlətlərə qarşı inamsızlıq və etimadsızlıq nümayiş etdirməkdə tamamilə 

haqlıdır. Eyni sözləri 2011-ci ildə qondarma “erməni soyqırımı”nı tanımayanların cinayət məsuliyyətinə cəlb 

edilməsini nəzərdə tutan qanunu qəbul etmək niyyətində olan Fransa haqqında da demək olar. 

Yaranmış vəziyyət “Kim güclüdürsə, o da haqlıdır” kimi vandal prinsipin hələ də aktual olduğunu 

göstərir. Dövlət başçısı İlham Əliyev hələ 2009-cu ildə Qəbələ rayonunda məskunlaşmış məcburi köçkünlərlə 

görüşü zamanı beynəlxalq hüquq normalarının işləməməsinə haqlı etirazını ifadə etmişdi: “Beynəlxalq hüquq 

normaları əlbəttə ki, böyük əhəmiyyət daşıyır. Azərbaycan müstəqil, suveren ölkə kimi istəyir ki, bütün 

məsələlər qanun çərçivəsində, dünyada qəbul edilmiş normalar əsasında həll olunsun. Əgər bu beynəlxalq qanun 

normaları pozulursa, onda demək olar ki, dünya birliyinin beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində fəaliyyətini 

tənzimləyən mexanizmlər işləmir. Əgər dünyanın ən böyük, ən mötəbər təşkilatı – BMT-nin Təhlükəsizlik 

Şurasının, bu da BMT-nin ən vacib orqanıdır, – Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı 

qəbul edilmiş 4 qətnaməsi icra edilmirsə, onda hansı beynəlxalq hüquq normalarından danışmaq olar”. 

Dağlıq Qarabağ separatçı rejimindəki seçkilərə münasibətdə də eyni vəziyyətin şahidi oluruq. 

Doğrudur, İrəvanın ciddi səylərinə baxmayaraq, bu gün heç bir dövlət qondarma Dağlıq Qarabağ separatçı 

rejimini tanımır. Hətta Ermənistan belə Dağlıq Qarabağın tanınmasını nəzərdə tutan qanun qəbul etməyə özündə 

cəsarət tapmayıb. Lakin buna baxmayaraq, ABŞ, Fransa və digər Qərb ölkələri dolayısı ilə separatçı rejimə 

müxtəlif yardımlar göstərirlər. Xankəndidə qeyri-qanuni şəkildə aeroport inşa edilməklə Azərbaycanın hava 

məkanının təhlükəsizliyinin pozulması faktına göz yumulur. Separatçı rejimə qeyri-qanuni səfərlərin təşkilinə 
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aşkar cəhdlər göstərilir. Belə “ikili standart” yanaşmalara yol verən Qərb dövlətləri digər tərəfdən də Rusiyanın 

Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü pozmasına, Cənubi Osetiyanı işğal altında saxlamasına guya “etiraz edirlər”. 

Halbuki həm Azərbaycanın, həm də Gürcüstanın konkret ərazi separatizminə məruz qaldığı, torpaqlarının işğal 

olunduğu Qərbə aşkar məlumdur. Belə faktları uzatmağa ehtiyac yoxdur – Qərb dövlətlərinin siyasətindəki 

“ikili standart” yanaşmalar beynəlxalq hüququn güclünün hüququna çevrildiyini bir daha təsdiqləyir. 

Qarşıdurmada olan bütün dövlətlər bu qaçılmaz reallıqla barışmalı olublar: hər bir münaqişə son 

nəticədə danışıqlar masası arxasında, sülh yolu ilə həllini tapmalıdır. Fəqət, bu yanaşmanın özü də şərtidir. Heç 

bir danışıq prosesi müddətsiz, nəticəsiz ola bilməz. Hər bir danışıqlar prosesində qarşılıqlı güzəştlər də 

beynəlxalq hüquqla müəyyən olunur. Təcavüzkarla təcavüzə məruz qalan dövlətdən eyni dərəcə güzəşt tələb 

etmək isə beynəlxalq hüquq normalarını ayaq altına atmaqdır. Təəssüf ki, ATƏT-in Minsk qrupu da belə bir 

ədalətsiz mövqeyə tapınıb. Həmsədr dövlətlərin məsuliyyətdən tamamilə yayınması, münaqişə tərəflərinin 

“istənilən razılaşması”nın məqbul sayılacağını bəyan etməsi isə prinsipsizlik nümunəsi kimi son dərəcə 

üzücüdür. Bəli, həmsədrlər təkcə prinsipsizlik deyil, həm də təcavüzkarı şirnikləndirmək yolunu seçiblər. 

Ermənistanın təcavüzkar dövlət olmasına, işğalçılıq siyasəti yürütməsinə açıq-aşkar göz yumulur. Bu 

bir yana, “demokratiya carçıları” Azərbaycandakı müsbət meyillərə kölgə salmağa çalışdıqları halda, təcavüzkar 

dövlətin daxilində cərəyan edən antidemokratik proseslərə, dövlətin antihumanist, insanlığa qarşı yönəlmiş 

zorakı addımlarına da göz yumurlar. 

“İkili standartlar” digər beynəlxalq təşkilatların da mövqeyində aşkar sezilir. Avropa Parlamentinin bu 

il mayın 24-də Azərbaycanla bağlı qəbul etdiyi “İnsan hüquqları, demokratiya və hüququn aliliyinin 

pozulmasına dair” qətnamə, bu mənada, ölkə ictimaiyyətinin haqlı narazılığı ilə qarşılandı. Sənəddə 

Azərbaycanda guya “söz və mətbuat, sərbəst toplaşmaq azadlıqlarının həyata keçirilməsi ilə bağlı problemlərin 

mövcudluğu” vurğulanır. Məsələnin absurd tərəfi həm də ondan ibarətdir ki, Avropa Parlamentinin 5 

fraksiyasının üzvlərinin iştirakı ilə keçirilən toplantıda qurumun 754 deputatından cəmi 56-sı iştirak etmiş, 

onların 49 nəfəri sənədin lehinə səs vermişdi. Avropa Parlamentinin təxirəsalınmaz prosedurları çərçivəsində, 

təxminən 30 dəqiqə davam edən dinləmələr nəticəsində tələm-tələsik qəbul edilmiş qətnamədə çoxsaylı 

yanlışlıqların, yoxlanılmamış müddəaların əksini tapması da onun qərəzliliyinə şübhə yeri qoymur. 

Müxtəlif insanlar və dövlətlər tərəfindən törədilən analoji hadisələrə əks münasibətlərin sərgilənməsi 

özünü “ikili standart”ların bariz nümunəsi kimi göstərir. Norveçdə 77 nəfəri qətlə yetirən, məhkəmədə öz 

əməlindən peşman olmadığını və daha çox insanı, habelə müsəlmanı öldürə bilmədiyindən təəssüfləndiyini 

bildirən Anders Breyvik 21 il müddətinə azadlıqdan məhrum edildiyi halda, bir erməni zabitini qətlə yetirən 

(baxmayaraq ki, güclü ruhi həyəcan vəziyyəti istisna edilmirdi) Azərbaycan Ordusunun zabiti Ramil Səfərov 

Macarıstan məhkəməsi tərəfindən ömürlük azadlıqdan məhrumetmə cəzasına məhkum edildi. Ermənistan bütün 

dünyanın terrorçu kimi tanıdığı Monte Melkumyanın həbsdən buraxılmasını “təşkil” edərək onu Ermənistana 

gətirib milli qəhrəman adını verərək abidəsini qoyanda və bu qatili öz əməllərini davam etdirmək üçün Dağlıq 

Qarabağa göndərəndə (amma o, Dağlıq Qarabağda əsgərlərimiz tərəfindən öldürüldü) heç bir ölkə, heç bir 

beynəlxalq təşkilat bununla maraqlanmadı. Azərbaycan Ordusunun zabiti Ramil Səfərovun isə beynəlxalq 

normalara və Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının tələblərinə uyğun şəkildə Azərbaycana gətirilib ölkə 

Prezidenti tərəfindən əfv edilməsi narahatlıq hissi ilə qarşılandı. 

Bu ilin sentyabr ayının 13-də Avropa Parlamenti “uğurlu təcrübə”sindən istifadə edərək Ramil 

Səfərovun əfv edilməsindən təəssüf hissini ifadə edən qətnamə qəbul etdi. Təbii ki, bu qətnamə də Avropa 

Parlamentinin 754 üzvündən 76 nəfərinin iştirakı ilə, bunlardan da 58 nəfərin sənədin lehinə, 13 nəfərin isə 

əleyhinə səs verməsi ilə qəbul edildi. Qətnamədə “Ramil Səfərovun Azərbaycanda qəhrəman kimi qarşılanması, 

ona mayor rütbəsi verilməsi və 8 illik maaşının ödənilməsindən, onun gələcək nəsillərə qoyacağı nümunədən” 

narahatlıq ifadə olunur. Görünür, Avropa parlamentariləri Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarının 20 faizini 

işğal etməklə bir milyondan artıq azərbaycanlının qaçqın və məcburi köçkün kimi yaşamağa məcbur edilməsini, 

Xocalıda və digər ərazilərimizdə törətdiyi soyqırımı, bütün dünyanın terrorçu kimi tanıdığı M.Melkumyanla 

bağlı hərəkətlərini gələcək nəsillərə nümunə hesab etmirlər. Avropa Parlamentinin belə məsələlərlə bağlı 

“parlaq təcrübə”sini nəzərə alaraq qətnaməni geniş şərh etməyə lüzum yoxdur. Amma Avropa Parlamentinin 

üzvləri 1983-cü ildə qəbul edilmiş “Məhkum olunmuş şəxslərin verilməsi haqqında” Avropa Konvensiyasının 

12-ci maddəsinə diqqət etsələr, daha yaxşı olardı. Həmin maddədə deyilir ki, “hər bir tərəf özünün 

Konstitusiyasına və ya digər qanunlarına uyğun olaraq əfv, amnistiya və ya cəzanın yüngülləşdirilməsi haqqında 

qərar verə bilər”. Azərbaycan həmin konvensiyaya 1995-ci ilin martın 21-də qoşulmuş və bu parlamentimiz 

tərəfindən 12 dekabr 2000-ci il tarixdə ratifikasiya edilmişdir. Ramil Səfərovla bağlı məsələ də ölkə Prezidenti 

tərəfindən həmin konvensiya və Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının tələblərinə uyğun şəkildə həll 

edilmişdir. 
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Avropa Parlamentinin həmin qətnaməsi ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi 1 oktyabr 

2012-ci il tarixdə bəyanat qəbul etmişdir. Bəyanatda deyilir: “Azərbaycan Ordusunun zabiti Ramil Səfərovla 

bağlı olan sırf hüquqi məsələyə siyasi rəng verilməsi cəhdlərinin davam etməsi dərin təəssüf və narahatlıq hissi 

doğurur. Bu cəhdlər Avropada bəzi siyasi dairələrin erməni təbliğatının təsiri altında hərəkət etdiklərini, bir çox 

hallarda Azərbaycanla bağlı məsələlərdə ikili standartlardan əl çəkmədiklərini göstərir… 1983-cü il iyulun 15-

də Fransanın Orli hava limanında törədilmiş terror aktına görə həmin ölkənin məhkəməsi tərəfindən ömürlük 

həbs cəzasına məhkum edilmiş Varujan Karapetyanın 2001-ci ildə Ermənistan prezidenti Robert Koçaryanın 

müraciətindən və ASALA erməni terror təşkilatının hədələrindən sonra vətəndaşı olmadığı Ermənistan 

Respublikasına verilməsi və əfv edilməsi, onun, eləcə də müxtəlif dövrlərdə Avropa ölkələrində Türkiyə 

səfirliklərinə, eləcə də Azərbaycan ərazisində dinc sakinlərə qarşı çoxsaylı terror aktlarında iştirak etmiş Suren 

Nayriyanın, Monte Melkumyanın, Akop Culfayanın, Gevorq Gözəlyanın, Vazgen Sislyanın, Samvel Babayanın 

və digər qatı cinayətkarların Ermənistan cəmiyyətinə qəhrəman kimi təqdim edilməsi hamıya məlum olan 

faktlardır. Əlbəttə, biz Azərbaycan Ordusunun zabitini terrorçularla müqayisə etmək fikrində deyilik, amma 

həqiqəti də söyləməyə bilmərik… Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi bir daha bəyan edir ki, bütövlükdə 

Cənubi Qafqaz bölgəsi üçün ən böyük təhlükə mənbəyi Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycan 

ərazilərinin hələ də işğal altında saxlanılması, təcavüzkar dövlətin beynəlxalq hüquqa meydan oxuması və 

dünya birliyinin qəti ifadə edilmiş iradəsini saya salmamasından ibarətdir”. 

Ramil Səfərov azadlığa buraxılan kimi ASALA erməni terror təşkilatı Azərbaycanı, xaricdə yaşayan 

soydaşlarımızı, habelə diplomatlarımızı terrorla hədələdi. Erməni terror təşkilatı tərəfindən Azərbaycana qarşı 

belə bir hədənin ünvanlanması təəccüb doğurmur. Çünki erməni xislətini dünyada azərbaycanlılardan və 

türklərdən daha yaxşı heç kim tanımır. Ermənistan parlamenti bu məsələ ilə bağlı növbədənkənar sessiya 

keçirdi. Ermənistan prezidenti S. Sarkisyan R. Səfərovu terrorla məhv etmək üçün “göstəriş” verdi. Bütün 

bunlar Ermənistanın ASALA erməni terror təşkilatı ilə sıx əlaqələrini, onların fəaliyyət birliyini, Ermənistanın 

nəinki terroru dəstəkləməsini, hətta onun özünün də terrorla məşğul olduğunu bir daha təsdiqlədi. Bütün 

dünyanın terrorçu təşkilat kimi tanıdığı ASALA ilə Ermənistanın fəaliyyət birliyinin açıq-aşkar göründüyü bir 

vaxtda dünya birliyinin, beynəlxalq təşkilatların susması anlaşılan deyil. Azərbaycanda “mikroskopla qanun 

pozuntusu axtaran” beynəlxalq təşkilatların terrorçu və işğalçı bir rejimin hərəkətlərinə göz yumması “ikili 

standartlar”ın mövcudluğunu daha qabarıq göstərir. 

XX əsrin sonu-XXI əsrin əvvəllərində terrorun xüsusilə təhlükəli forması olan dövlət terrorizmi gizli 

fəaliyyət dövrünü başa çatdıraraq asanlıqla görünən bir fəaliyyət mərhələsinə daxil olmuşdur. Dövlət terrorizmi 

ilə mübarizənin beynəlxalq hüquqi bazasının formalaşdırılması, mübarizə mexanizmləri və qurumlarının 

yaradılması zərurəti kəskin şəkildə özünü göstərir. Terrorçu dövlətin də işğalçı dövlət kimi hamılıqla etiraf 

edilməsi məsələsinin heç də asan olmayacağını nəzərə alsaq beynəlxalq iradə və beynəlxalq həmrəyliyin vacib 

şərt olmasını etiraf etməliyik. Bu məsələdə isə obyektiv informasiya ilə təchiz olunan beynəlxalq ictimaiyyətin 

rolu həlledici ola bilər. Dövlət terrorizminə hesablanmış siyasətin heç də sağlam təxəyyülün məhsulu olmadığı 

hamıya məlumdur. Ermənistanın da terrorçu dövlət olması isə şəksizdir. Dövlətin beynəlxalq hüququn subyekti 

kimi beynəlxalq səlahiyyətlərindən istifadə etməklə belə bir fəaliyyətlə məşğul olmasının xüsusi təhlükəsizliyini 

nəzərə almaqla dövlət terrorizminə qarşı mübarizə də son dərəcə qətiyyətli və amansız olmalıdır. Çünki bunu 

bütün bəşəriyyətin təhlükəsizliyi tələb edir. 

Bu yaxınlarda Şəkidə 423 məcburi köçkün ailəsi üçün salınmış yeni qəsəbənin istifadəyə verilməsi 

münasibətilə təşkil olunan mərasimdə iştirak edən Prezident İlham Əliyev bildirib: “Azərbaycan dövləti 

götürdüyü beynəlxalq öhdəliklərə sadiqdir. Biz Ramil Səfərovu Avropa Konvensiyası əsasında Azərbaycana 

gətirdik və o, Azərbaycan Konstitusiyası əsasında əfv edildi. Baxın, bundan sonra bizə qarşı nə qədər təzyiqlər 

və ittihamlar başladı. Ermənilər, dünyanın erməni lobbisi hay-küy qaldırdılar. Mən bir neçə ay bundan əvvəl 

təsadüfən deməmişdim ki, bizim əsas düşmənimiz erməni lobbisidir. Bunlar indi Azərbaycana qarşı nə qədər 

çirkin kampaniya aparırlar. Onların himayəsində olan rüşvətxor, riyakar, satılmış senatorlar, bəzi beynəlxalq 

qurumların rəhbərləri, bəzi siyasətçilər indi Azərbaycana əsassız ittihamlar irəli sürürlər. Axı bu ittihamların 

əsası yoxdur. Hər şey qanun çərçivəsində, Avropanın qəbul etdiyi konvensiyalar çərçivəsində edilib”. 

Azərbaycan danışıqlar prosesində ədalətli, prinsipal və beynəlxalq hüquqa əsaslanan mövqe nümayiş 

etdirir. Bu dəyişməz mövqeyi Prezident İlham Əliyev xarici ölkələrə səfərlərində, eləcə də ölkəmizə gələn 

nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların və dövlətlərin rəhbərlərinin diqqətinə dəfələrlə çatdırır. Bu yaxınlarda Prezident 

İlham Əliyev Qəbələdə ATƏT-in üzvü olan ölkələrin səfirlərini qəbul edən zaman Ermənistanın təcavüzkar 

dövlət olmasını, beynəlxalq hüquq normalarını kobud şəkildə pozduğunu bir daha bildirib: “Bizim məsələni həll 

etmək üçün hərtərəfli hüquqi bazamız vardır. BMT Təhlükəsizlik Şurasının dörd qətnaməsi vardır. Onların heç 

biri yerinə yetirilməyib. ATƏT-in qərarları, Lissabon sammiti və digər qərarlar, hamımız bunları xatırlayarıq. 
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Avropa Şurası, Avropa Parlamenti, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı və digər beynəlxalq təsisatlarda, NATO-nun 

Çikaqoda keçirilmiş sammitində də bu məsələyə baxılıb. Münaqişənin həlli beynəlxalq hüquq normaları və 

Helsinki Yekun Aktına əsaslanmalıdır. Ermənistan prezidentinin, mənim və Rusiya Prezidenti Dmitri 

Medvedevin tərəfindən imzalanmış Mayndorf bəyannaməsində də göstərilir ki, münaqişə beynəlxalq 

təşkilatların qərarları və qətnamələri əsasında həllini tapmalıdır. Bu qərar və qətnamələr birmənalıdır… 1918-ci 

ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yaradılandan bir gün sonra İrəvan şəhərinin Ermənistan dövləti üçün 

paytaxt şəhəri olmasına razılıq verilmişdi. Çoxları bundan xəbərsizdir, lakin bu, həqiqətdir. Biz daha bir erməni 

dövlətinin Azərbaycan ərazisində yaradılmasına icazə verməyəcəyik. Bu, qeyri-mümkündür. Ermənistan 

anlamalıdır ki, onların maksimalist yanaşması, Dağlıq Qarabağ üçün müstəqillik tələb etmələri mümkünsüzdür. 

Bunu heç kim dəstəkləməyəcəkdir. Bu yaxınlarda Dağlıq Qarabağda keçirilən qondarma “seçkilər” beynəlxalq 

ictimaiyyət tərəfindən tanınmayıb, Dağlıq Qarabağı heç kim tanımır. Buna görə də Ermənistanın irəliləyiş əldə 

etmək üçün ən yaxşı variantı 2009-cu ilin sonunda ATƏT-in Minsk qrupunun təqdim etdiyi təkliflərə 

qayıtmaqdır. Azərbaycan bunları dəstəkləyir. Siz bu təkliflərin nədən ibarət olduğunu bilirsiniz: işğal olunmuş 

bütün ərazilər Azərbaycana qaytarılmalı, qaçqın və məcburi köçkünlər öz torpaqlarına qayıtmalı, təhlükəsizlik 

təmin edilməlidir. Yalnız bundan sonra Ermənistan ilə əlaqələr təmin olunacaq, Dağlıq Qarabağın gələcək 

statusu hər iki tərəf hazır olduqda müəyyənləşdiriləcəkdir”. 

Dünyada cərəyan edən prosesləri dərindən təhlil edən dövlət başçısı, Ali Baş Komandan cənab İlham 

Əliyev haqlı olaraq demişdir: “Dünyada gedən proseslər onu göstərir ki, kim güclüdürsə, o da haqlıdır. Əfsuslar 

olsun ki, belədir. Amma bu, həqiqətdir və biz bu real dünyada yaşayırıq, biz virtual dünyada yaşamırıq. Hamı 

istəyər ki, qanunlar, beynəlxalq hüquq normaları işləsin, ədalət olsun. Ancaq biz bunu görmürük. Biz bu 

münaqişənin timsalında görürük ki, ədalətsizlik 20 ilə yaxındır davam edir və nə qədər də davam edəcək. Ona 

görə güclü olmaq üçün biz bütün imkanlarımızı səfərbər etməliyik”.  

Bu gün Azərbaycanda heç bir kənar təsir və diktə altında hərəkət etməyən, xalqın maraqlarını, 

mənafeyini müdafiə edə bilən hakimiyyət mövcuddur. Məhz bu amil ölkəmizə qarşı yönəlmiş “ikili standartlar”ı 

neytrallaşdırır, Azərbaycanı beynəlxalq səviyyədə söz sahibinə çevirir. Beynəlxalq hüquqa “Kim güclüdürsə, o 

da haqlıdır” mövqeyindən yanaşanlar isə bir həqiqəti unudurlar: Azərbaycan indiki durumda işğalçı 

Ermənistandan çox-çox güclüdür. Güclünün qarşısında duruş gətirmək isə işğalçı dövlətə çətin olacaq. 

 

Rafael Cəbrayılov, 

Milli Məclisin deputatı 

 

“Azərbaycan”.-2012.- 3 oktyabr.- № 221.-S.4.; 4 oktyabr.- № 222.-S.3. 
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Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin hüquqi tərəfləri 
 

Beynəlxalq hüquq normaları, BMT qətnamələri və digər beynəlxalq sənədlər  

Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır 

 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsi 20 ildən artıqdır ki, davam edir və bu müddət ərzində Ermənistan Azərbaycan 

torpaqlarını işğal altında saxlamaqdadır. Bununla Ermənistan eyni zamanda beynəlxalq hüquq normalarını da 

pozaraq, dünya birliyinin bu günə qədər Azərbaycan torpaqlarını işğaldan azad etməklə bağlı çağırışlarını 

qulaqardına vurur. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin başlanmasından bu günə qədər BMT-nin, o cümlədən digər 

beynəlxalq təşkilatların qətnamələri, ərazi bütövlüyünün toxunulmazlığını qəbuledilməz elan edən beynəlxalq 

hüquq da Ermənistanın işğalçı ölkə olduğunu təsdiq edir.  

Ermənistan beynəlxalq hüquq normalarına zidd addımı hələ Azərbaycan torpaqlarını işğal etmək planının 

ilk mərhələsini yerinə yetirərkən atmışdı. Belə ki, işğalçılıq siyasətini yerinə yetirmək üçün Qərbi 

Azərbaycandan, o cümlədən, Qarabağ bölgəsindən yüz minlərlə azərbaycanlı ermənilər tərəfindən deportasiya 

edildi. Bununla da Ermənistan 1966-cı il 16 dekabrda qəbul edilmiş “Mülki-siyasi hüquqlar haqqında 

Beynəlxalq Akt”ın, 1984-cü il 10 dekabrda qəbul edilmiş “İnsan ləyaqətini hədəli və digər qəddar, qeyri-bəşəri 

və ya alçaldıcı müraciət və cəza növləri əleyhinə” Konvensiyanın və digər mühüm beynəlxalq hüquqi sənədlərin 

əsas prinsiplərini pozdu. Deportasiya siyasəti həyata keçirildikdən sonra Azərbaycan torpaqlarına qarşı erməni 

ordusu hərəkətə keçdi və bəşəriyyətin tarixinə ləkə, qəddarlıqlar, soyqırımılar düşdü.  

 

BMT-nin hələ də əməl edilməyən qətnamələri 

 

Dünya birliyinin də xəbər tutduğu erməni vandalizminin qarşısını almaq üçün Birləşmiş Millətlər 

Təşkilatı hərəkətə keçdi və Azərbaycan torpaqlarının azad edilməsi ilə bağlı bir neçə qətnamə qəbul edildi. 

Münaqişələrin sülh yolu ilə tənzimlənməsi və kollektiv tədbirlər qəbul etməklə beynəlxalq sülhün və 

təhlükəsizliyin qorunub saxlanması prinsipi məqsədlərindən biri olan BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının 

münaqişə ilə bağlı ilk qətnaməsi 1993-cü il aprelin 30-da, Kəlbəcərin erməni hərbi birləşmələri tərəfindən 

işğalından sonra qəbul edildi. 822 saylı bu qətnamədə təsdiq edilir ki, beynəlxalq sərhədlər toxunulmazdır və 

ərazi əldə etmək üçün qüvvə tətbiq etmək yolverilməzdir. Qətnamədə həmçinin, bölgədəki bütün dövlətlərin 

suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə hörmət ifadə edilir. Lakin sonrakı dövr ərzində erməni hərbi birləşmələri 

822 saylı qətnamənin qeyd olunan şərtlərinə əməl etmədi ki, bu da BMT TŞ-nin münaqişə ilə bağlı əlavə 

qətnamələrin qəbul edilməsini şərtləndirdi. Dağlıq Qarabağ münaqişəsilə bağlı 1993-cü il iyulun 29-da qəbul 

edilən 853 saylı qətnamənin qəbuluna səbəb də Ermənistanın əvvəlki qətnaməni saymayaraq, Azərbaycanın 

Ağdam rayonunu işğal etməsi oldu. Bu qətnamədə isə, Ağdam rayonunun işğal olunması xüsusilə qeyd edilir və 

hərbi əməliyyatların güclənməsindən təşviş ifadə olunurdu. Dövlətlərin ərazi bütövlüyünün toxunulmazlığının 

təmin olunmasının vacibliyi bir daha vurğulanan bu qətnamədə ATƏM-in (Avropa Təhlükəsizlik və 

Əməkdaşlıq Müqaviləsi. 1995-ci ilin yanvarından ATƏT - Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı 

adlanır) sülh prosesini sürətləndirmək cəhdlərini təqdir etdiyi də qeyd olunurdu. Həmçinin, 853 saylı qətnamə 

məzmununa və həcminə görə əvvəlki qətnamədən xeyli fərqlənirdi. Belə ki, 822 saylı qətnamədə Azərbaycan 

ərazilərinə daha çox yerli erməni qüvvələrinin təcavüz etməsinə diqqət yetirilirdi. Yeni qətnamədə isə işğalçı 

kimi artıq konkret olaraq yerli erməni qüvvələrindən bəhs edilmirdi. Bu dəfə ermənilər münaqişədə iştirak edən 

işğalçı tərəf kimi təqdim olunurdu ki, bu artıq Ermənistanın bir dövlət kimi işğal prosesində iştirak etdiyinə bir 

işarə sayıla bilərdi.  

Azərbaycan tərəfi münaqişənin beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində həllinin tərəfdarı kimi çıxış 

edərək, BMT TŞ-nin 1993-cü il oktyabrın 14-də sayca üçüncü olan 874 saylı yeni qətnaməsini qəbul etməsinə 

nail oldu. Bu qətnamədə 822 və 853 saylı qətnamələrdə göstərilən şərtlər bir daha təsdiq edilərək bildirilirdi ki, 

dövlətlərin ərazi bütövlüyü toxunulmazdır.  

Bununla belə, qətnamələrdə işğalçıya qarşı konkret cəza tədbirlərinin yoxluğu onun 1993-cü ilin 

oktyabrında Zəngilan rayonunu tutması ilə nəticələndi. Özü də bu fakt ATƏT sədrinin bölgədə səfərdə olduğu 

bir vaxtda baş verdi. Ermənistanın beynəlxalq təşkilatların qəbul etdiyi sənədlərə etinasızlığı üzündən 1993-cü il 

noyabrın 11-də BMT TŞ Azərbaycanın növbəti müraciətinə baxaraq, sayca dördüncü olan 884 saylı qətnamə 

qəbul etdi. Real nəticəsi olmasa da, əslində bu qətnamələrin qəbulu Azərbaycanın Ermənistan üzərində 

diplomatik qələbəsinin əsas göstəricilərindən biri sayılmalı, həmçinin beynəlxalq ictimaiyyətin yekdil rəyini 

ifadə edən mövqe hesab olunmalıdır. Çünki qətnamələrin hamısında Azərbaycanın ərazi bütövlüyü tam tanınır 

və işğal olunmuş ərazilərin boşaldılması tələb olunurdu.  
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BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyd olunan 4 qətnaməsilə yanaşı, Azərbaycanın diplomatik səyləri 

nəticəsində BMT Baş Assambleyasının 62 və 63-cü sessiyalarında da Ermənistanın işğalçı siyasətinə qarşı 

yönəlmiş qətnamələr də qəbul olunub.  

 

“Beynəlxalq hüquq Ermənistanın işğalçı dövlət olduğunu təsdiqləyir” 

 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həllinə nail olmaq üçün aparılan sonrakı danışıqlar, ATƏT-in 

Minsk qrupunda təmsil olunan həmsədr dövlətlərin münaqişə ilə bağlı bəyanatları da Ermənistanın işğalçı 

dövlət olduğunu göstərir. Belə ki, 1992-ci ilin 1 iyun tarixində Romada Minsk qrupunun vasitəçiliyilə danışıqlar 

prosesinin ilkin mərhələsinə start verilib. Bundan sonrakı dövrdə də ATƏT çərçivəsində görülən tədbirlər heç 

bir müsbət nəticə verməsə də, Azərbaycan tərəfinin apardığı işlər sayəsində 1993-cü ilin noyabrında ATƏT-ə 

üzv dövlətlərin Vyanada keçirilən görüşündə Dağlıq Qarabağ münaqişəsilə əlaqədar qəbul edilən bəyanatda 

Ermənistanın Azərbaycan ərazilərini işğal etməsi faktının beynəlxalq hüququn prinsiplərinə zidd addım olduğu 

vurğulanır, işğalçı qüvvələrin Horadizdən və Zəngilan rayonundan çıxarılmasının zəruriliyi qeyd olunurdu.  

Hazırda münaqişənin hüquqi tərəfi kimi 2007-ci ildə Madrid şəhərində Azərbaycan və Ermənistan XİN 

rəhbərlərinin görüşündə qəbul edilən baza prinsipləri qəbul edilir ki, bu prinsiplər də Azərbaycanın ərazi 

bütövlüyünün bərpasının təmin edilməsini şərtləndirir. Ermənistan tərəfi isə, aparılan danışıqlar prosesini və 

qəbul edilən baza prinsiplərini pozaraq, işğalçı siyasətini davam etdirir ki, onun bu davranışları ərazi 

bütövlüyünün və sərhədlərin toxunulmazlığı ilə bağlı beynəlxalq konvensiyalara, o cümlədən, dünya 

ictimaiyyətinin səlahiyyət verdiyi BMT qətnamələrinə və qərarlarına ziddir. Bu da avtomatik olaraq Ermənistan 

dövlətinin beynəlxalq hüquq normalarına əməl etmədiyini göstərir.   

Sülh və Münaqişələrin Həlli Mərkəzinin rəhbəri Elxan Mehdiyev qəzetimizə açıqlamasında deyib ki, 

bütün beynəlxalq hüquq və dünya ictimaiyyətinin mövqeyi Qarabağın Azərbaycan torpaqları olduğunu, 

həmçinin Ermənistanın işğalçı siyasət yürütdüyünü tanıyır: “İlk növbədə Ermənistan Azərbaycana qarşı ərazi 

iddiaları ilə beynəlxalq hüququn tənzimlədiyi ərazi bütövlüyünün toxunulmazlığı prinsipini pozub. Bundan 

başqa, müharibə zamanı törətdiyi vəhşiliklərlə yenə də beynəlxalq hüququn təmin etdiyi müharibə qanunlarına 

zidd davranışlar edib. Dağlıq Qarabağda aparılan müharibə zamanı BMT-nin qəbul etdiyi qətnamələr, qərarlar 

yerinə yetirilmədi və üstündən 20 ilə qədər vaxt keçməsinə baxmayaraq, bu qətnamələr hələ də açıqda qalıb. 

Lakin işğal edilən torpaqlar azad edilməsə də, beynəlxalq hüquq Ermənistanın işğalçı dövlət olduğunu 

təsdiqləyir”. Onun sözlərinə görə, münaqişənin həllinə cəlb edilən ATƏT-in özü də müsbət irəliləyişlərə nail ola 

bilməsə də, ümumi şəkildə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır. Mərkəzin rəhbəri qeyd edib ki, bu günə 

qədər Azərbaycanın haqlı mövqeyini təsdiq edən digər beynəlxalq təşkilatlar da qərarlar qəbul edərək, işğalçını 

pisləyiblər ki, bunlar da ümumilikdə Azərbaycanın mövqeyinin beynəlxalq hüquq tərəfindən tanınmasıdır. 

Çünki, dünya ictimaiyyətinin qəbul etdiyi bu təşkilatlar beynəlxalq münasibətlərin tənzimlənməsində hüquqi 

təminat rolunda çıxış edirlər. 

 

“Dağlıq Qarabağ regionu hələ də separatçı qüvvələrin nəzarəti altındadır” 

 

Qeyd edək ki, dünyanın nüfuzlu təşkilatlarından olan Avropa İttifaqı da işğal olunmuş ərazilərin 

Azərbaycana məxsusluğunu təsdiq edən və boşaldılmasının vacibliyini vurğulayan bəyanatı hələ 1993-cü ilin 

aprelində səsləndirib. Belə ki, Aİ bəyanatında BMT qətnamələrinə hörmət göstərilməsini hər iki tərəfdən tələb 

edir, Kəlbəcər, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl rayonlarından qoşunların çıxarılmasının zəruriliyini qeyd edirdi. Eyni 

zamanda, bəyanatda Ermənistandan Azərbaycan ərazilərinə hücum edən yerli erməni qüvvələrinə yardım 

göstərməmək də tələb olunurdu. 1993-cü ilin noyabrında Aİ Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair növbəti 

bəyanatını qəbul etdi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyi xüsusi olaraq vurğulandı. 

Aİ-nin bəyanatından bir il öncə - 1992-ci ilin fevralında isə, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının 

(AŞPA) quruma üzv olmayan Avropa ölkələrilə Əlaqələr Komitəsi Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsinə dair ilk bəyanat yayıb. 1994-cü ilin noyabrında isə, AŞPA Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair ilk 

qətnaməsini qəbul etdi. Burada münaqişə nəticəsində 20 mindən çox insanın həlak olması və bir milyon insanın 

qaçqın düşməsi faktı öz əksini tapdı.  

Sonrakı dövrlərdə də Azərbaycan Avropa Şurasında Ermənistanın işğalçılıq siyasətinə qarşı yeni 

sənədlərin qəbul edilməsinə nail oldu. Belə mühüm sənədlərdən biri də AŞPA-nın 2005-ci ilin yanvarında qəbul 

etdiyi 1416 saylı yeni qətnamədir ki, bu qətnamədə yer alan müddəalar bir daha Ermənistanın işğalçı dövlət 

olduğunu təsdiq edir, Dağlıq Qarabağ regionunun separatçı qüvvələrin nəzarəti altında olduğu bildirilir. 
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Qətnamədə qeyd olunur ki, Azərbaycan ərazisinin böyük bir hissəsi hələ də Ermənistan qoşunlarının işğalı 

altındadır.  

“Hərbi əməliyyatlar və bu əməliyyatlardan qabaq geniş surətdə yayılmış etnik düşmənçilik etnik 

mənsubiyyətinə görə insanların geniş miqyasda yerlərindən qovulmasına və dəhşətli etnik təmizləmə 

konsepsiyasını xatırladan monoetnik ərazilərin yaradılmasına gətirib çıxarmışdır. Dağlıq Qarabağ regionu hələ 

də separatçı qüvvələrin nəzarəti altındadır”, - deyə qətnamədə vurğulanır. 

Ardınca isə, AŞPA tərəfindən Ermənistana 1690 saylı tövsiyə xarakterli sənəd qəbul edildi. Tövsiyə 

sənədinin birinci bəndində deyilir: “Münaqişə tərəflərini təkidlə BMT Təhlükəsizlik Şurasının 822, 853, 874 və 

884 saylı qətnamələrinə əməl etməyə, xüsusilə istənilən hərbi əməliyyatlardan çəkinməyə və silahlı qüvvələri 

Azərbaycanın işğal edilmiş bütün ərazilərindən çıxarmağa çağırırıq”.  

Bununla yanaşı, İslam Konfransı Təşkilatı da Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair ölkəmizin mənafelərinə 

tam cavab verən bir sıra qətnamələr qəbul edib.  

 

“Qarşı tərəf beynəlxalq hüquqa hörmət etmədiyini göstərir” 

 

2011-ci ildə isə, dünyanın ən güclü hərbi təşkilatı hesab olunan NATO zirvə sammitinin yekun 

bəyanatının 58-ci maddəsində də Azərbaycanın ərazi bütövlüyü dəstəklənir və dolayısı ilə Ermənistanın 

işğaçılıq siyasəti bir daha vurğulanır. Belə ki, bəyanatda deyilir ki, NATO Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, 

müstəqilliyi və suverenliyini dəstəkləməkdə davam edir və eyni zamanda regional münaqişələrin sülh yolu ilə 

həllini dəstəkləməkdə də davam edəcək. 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə beynəlxalq hüquq müstəvisində, eyni zamanda dünya ictimaiyyətinin 

mövqeyində baxdıqda Azərbaycanın haqlı mövqeyi ortaya çıxır, Ermənistansa işğalçı dövlət kimi tanınır. Lakin 

hələ də münaqişə öz həllini tapmayıb. 

E.Mehdiyev bununla bağlı deyib ki, beynəlxalq hüquq münaqişənin tezliklə Azərbaycanın ərazi 

bütövlüyü çərçivəsində həllini tələb etsə də, onun hələ də davam etməsinin siyasi tərəfləri də var. Lakin 

E.Mehdiyev bildirib ki, erməni tərəfi münaqişənin uzanması və həll edilməməsi üçün xalqların öz 

müqəddəratını həll etmək prinsipini irəli sürür ki, guya Qarabağda yaşayan ermənilərin hüquqları 

tanınmalıdır:“Beynəlxalq hüquqda ərazi bütövlüyü ilə yanaşı, xalqların öz müqəddəratını təmin etmək 

prinsipləri də var. Lakin o da qeyd olunur ki, xalqlar dövlətlərin sərhədlərinin toxunulmazlığı çərçivəsində öz 

müqəddəratını həll edə bilər. Yəni, ilk növbədə Azərbaycanın sərhədləri bərpa edilməli, ərazi bütövlüyü təmin 

edilməlidir ki, sonradan Qarabağdakı ermənilərin müqəddəratı həll edilsin. Bunu Azərbaycan tərəfi də 

təsdiqləyir. Bildirir ki, əvvəlcə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü təmin edilməli, sonra ermənilər Azərbaycan 

vətəndaşı kimi o ərazilərdə yaşamağa davam etməlidir”. Onun sözlərinə görə, Qarabağda bölgənin əsas əhalisi 

olan azərbaycanlılar öz evlərindən deportasiya ediliblər: “Yəni, ermənilərin hüquqlarını tələb edən Ermənistan 

azərbaycanlıları deportasiya edərək, ilk növbədə bu hüququ tanımadıqlarını göstərir. Bunun özü də qarşı tərəfin 

beynəlxalq hüquqa hörmət etmədiyini göstərir”.  

Onu da qeyd edək ki, Azərbaycanın uğurlu xarici siyasəti nəticəsində artıq bir sıra dövlətlər, o cümlədən 

Latın Amerikası ölkələri də Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır. Dövlətin apardığı siyasət Azərbaycanın 

tezliklə öz torpaqlarının beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində geri qaytaracağını deməyə əsas verir. 

 

Asif NƏRİMANLI  

 

“Paritet”.-2012.-23-24 oktyabr.-№113.-S.5. 
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Azərbaycan-ABŞ əlaqələri kontekstində Dağlıq Qarabağ problemi 
 

Azərbaycan-ABŞ əlaqələrinin tədqiqi üzrə görkəmli mütəxəssis professor Ə.Həsənov yazır ki, ABŞ-ın 

rəsmi siyasəti 90-cı illərin ortalarından başlayaraq "Amerikanın maraqları" çərçivəsində bütün dünya ölkələrini 

dörd qrupa bölmüş və müvafiq olaraq hər birinə fərqli yanaşma nümayiş etdirir. Bu ölkələrlə münasibətə görə 

onlar 1) Amerikanın müttəfiqlərinə; 2) müttəfiqliyə doğru düzgün yolla irəliləyənlərə; 3) rəqiblərə, yaxud 

antiamerika siyasəti yürüdənlərə və nəhayət, 4) heç bir əhəmiyyət kəsb etməyən, problemlərin içində boğulan 

ölkələrə bölünüb. 

Azərbaycan-ABŞ əlaqələrində Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli məsələsinə münasibət o qədər də 

rəvan olmamışdır. Məlum olduğu kimi, 1993-cü ilin aprel-may aylarında Bakıda və Vaşinqtonda iki ölkənin 

səfirlikləri fəaliyyətə başladı. Bunun ardınca konqresmen Qreq Laflinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətinin və 

Demokrat Partiyasından Konqresin üzvü Riçard Lemanın rəhbərliyi ilə bir qrup konqresmenin Azərbaycana 

səfərləri oldu. Kəlbəcərin Ermənistan tərəfindən işğalı ilə bağlı ABŞ prezidenti Bill Klinton Azərbaycan 

Prezidentinə məktub göndərərək, ermənilərin Kəlbəcəri işğal etməsini pislədi. Eyni zamanda, həmin dövrdə 

ABŞ Türkiyə və Rusiya ilə birlikdə erməni silahlı qüvvələrinin işğal edilmiş ərazilərdən çıxarılması və 

münaqişənin ATƏM çərçivəsində danışıqlar yolu ilə aradan qaldırılması planının hazırlanmasında və onun 

həyata keçirilməsi istiqamətində səylər göstərdi. 1993-cü ilin may-iyun aylarında ABŞ-ın Dövlət 

Departamentinin Dağlıq Qarabağ problemi üzrə danışıqlarda nümayəndəsi Con Mareska və yeni müstəqil 

dövlətlərlə əlaqələr üzrə müşaviri Stroub Talbott Bakıya səfər etdi. Lakin bütün bunlar ABŞ-ın münaqişəyə tam 

fəallıqla yanaşması, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinə düzgün qiymət verməsi və Dağlıq Qarabağ 

problemini aradan qaldırmaq üçün malik olduğu imkanlardan maksimum istifadə etməsi demək deyildir. 

Hələlik, ABŞ-ın rəsmi dairələri Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi və Dağlıq Qarabağ probleminin mahiyyəti, 

təcavüzkar və təcavüzə məruz qalmış tərəflər, münaqişənin həllinin prinsipləri və yolları haqqında tam obyektiv 

və prinsipial mövqedən çıxış etmirdilər. 

Ə.Həsənov yazır: "Bir tərəfdən, Ə.Elçibəy hökumətinin passiv xarici siyasəti, digər tərəfdən, 

Ermənistanın və Amerikada yaşayan erməni lobbisinin anti-Azərbaycan təbliğatı və tədbirləri rəsmi Vaşinqtonu 

Azərbaycandan çox uzaq bir qütbə salmışdı. Məhz elə bunun nəticəsi idi ki, 1993-cü ilin sonuna qədər 

Vaşinqton Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi və Dağlıq Qarabağ problemi ilə bağlı dəfələrlə Ermənistanın 

mövqeyini əks etdirən, onu münaqişədə haqlı hesab edən bəyanatlar yaymış, bu ölkəyə həm mənəvi, siyasi, həm 

də maddi yardım göstərmişdir. Azərbaycana münasibətdə isə, əksinə, müxtəlif sanksiyalar tətbiq etmiş, haqq işi 

uğrunda ədalətli mübarizə apardığı halda, onu günahlandırmışdır. Ermənilər bu dövrdə istədiklərinə qismən nail 

olsalar da, Azərbaycanda 1993-cü ilin yayında baş verən ictimai-siyasi dəyişikliklər və bunun nəticəsində, 

Heydər Əliyevin yenidən rəhbərliyə qayıtması onların çirkin əməllərinin qarşısına sipər çəkdi. Ermənistanın 

anti-Azərbaycan siyasətinə qarşı Azərbaycan rəhbərliyinin daha uzaqgörən və çevik siyasəti qoyuldu. Heydər 

Əliyev hələ Naxçıvan MR Ali Məclisinin Sədri vəzifəsində işləyərkən, dəfələrlə o zamankı Azərbaycan 

rəhbərliyini xəbərdar etmişdi ki, ermənilərin 1988-ci ildən beynəlxalq aləmdə Azərbaycana qarşı yeritdikləri 

təbliğat və informasiya müharibəsi çox təhlükəlidir və bu, ağır nəticələrə gətirə bilər. 

Müəllifin qeyd etdiyi kimi, bu təhlükənin reallığı 1992-ci ilin sonunda tam təsdiqləndi. Məlum oldu ki, 

əvvəla, keçən dörd ildə ermənilər bütün dünyada Azərbaycan xalqını qaniçən, fundamentalist, sivil dünya 

dəyərlərindən çox uzaq, erməniləri, xristianları soyqırımına məruz qoyan, məhv edən vəhşi bir millət kimi 

tanıtmış; ikincisi, öz irticaçı və işğalçı sifətlərini məharətlə gizlədərək və dünya ictimai rəyində müsəlmanların 

əhatəsində məhv olan, yazıq erməni siması yaradaraq, Azərbaycan dövlətinə və xalqına qarşı əsil nifrət oyada 

bilmiş; üçüncüsü formalaşmış anti-Azərbaycan beynəlxalq rəyindən məharətlə istifadə edərək, bir tərəfdən, 

Azərbaycan torpaqlarını işğal etmiş, yüz minlərlə əhalini öz torpağından didərgin salmış, digər tərəfdən isə, 

ABŞ və başqa böyük dövlətlərin beynəlxalq himayəsinə və güclü yardımına nail olmuş; dördüncüsü, aparılmış 

təbliğat və formalaşmış beynəlxalq rəyə əsaslanaraq, ABŞ-da və onun Avropa müttəfiqlərində Azərbaycana 

nifrət hissi oyatmış, onun tam təcrid olunmasına və müxtəlif dövlətlərin ona qarşı sanksiyalarının tətbiq 

edilməsinə nail ola bilmişdir. 

Beləliklə, Ə.Elçibəy iqtidarının, bir tərəfdən, Azərbaycanın ABŞ üçün kəsb etdiyi əhəmiyyəti düzgün 

qiymətləndirməməsi, bu fövqəldövlət üçün "Azərbaycan maraqları" anlayışının, hələlik, adi mülahizədən başqa 

bir şey olmadığını dərk etməməsi, digər tərəfdən, ABŞ-da etibarlı dayaq və güclü təsir mexanizmlərinə və 

təşkilati strukturlara malik olan erməni lobbisinin fəaliyyətinə lazımi əhəmiyyət verməməsi Azərbaycanı 1992-

ci ilin sonunda çox ağır vəziyyətə saldı. Hərtərəfli iqtisadi və siyasi yardıma ehtiyacı olan Azərbaycan, o zaman 

həyata keçirilən xarici siyasət nəticəsində təkcə ABŞ-ın deyil, eyni zamanda, Vaşinqton ilə bağlı olan və bütün 

beynəlxalq məsələlərdə onun rəyini nəzərə alan digər ölkələrin də dəstəyindən məhrum oldu. Bununla da 
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Azərbaycan nəinki təkcə bölgədə, eyni zamanda, beynəlxalq aləmdə təkləndi, yalan və iftira dolu təbliğatı 

sayəsində bir çox dünya dövlətlərinin dəstəyini qazanmış irticaçı erməni qüvvələrinə qarşı apardığı ədalətli 

mübarizəsində tək qaldı. Həmin vaxt Türkiyə istisna olmaqla, Azərbaycanın regionun bütün dövlətləri ilə gərgin 

dövlətlərarası münasibətləri, bəzi dövlətlərin müstəqil respublikamıza qarşı yönəlmiş təzyiq və təxribatları, eyni 

zamanda, daxildə baş alıb gedən özbaşınalıq və hərc-mərclik də nəzərə alınsa, Ə.Elçibəy hakimiyyətinin 

Azərbaycanı hansı təhlükə ilə üz-üzə qoyduğu bir daha aşkarlanır. 

Həmin vaxt ABŞ-ın Azərbaycan dövlətçiliyi üçün əhəmiyyətini, müstəqilliyimizin və təhlükəsizliyimizin 

təmin olunmasında rolunu və yaranmış gərginliyin doğura biləcəyi təhlükəli vəziyyəti obyektiv qiymətləndirən 

Naxçıvan MR Ali Məclisinin Sədri Heydər Əliyev 1993-cü ilin yanvarında ABŞ prezidenti Bill Klintona 

məktub göndərdi. Məktubda yenicə prezidentlik fəaliyyətinə başlayan Bill Klintonu təbrik edən Heydər Əliyev 

ümidvar olduğunu bildirirdi ki, o, müstəqil Azərbaycan Respublikasına xoş və xeyirxah münasibət bəsləyəcək, 

dünyanın bir çox regionlarında baş verən silahlı konfliktlərin həllinə nail olmaq, Naxçıvanın Ermənistan 

tərəfindən blokadaya alınmasını aradan qaldırmaq üçün Amerika dövlətinin bütün imkanlarından istifadə 

edəcəkdir. 

Naxçıvan MR Ali Məclisinin Sədri Heydər Əliyevin məktubu Ağ evdə dərhal reaksiya doğurdu. 1993-cü 

ilin yanvar ayında ABŞ və Rusiya prezidentləri Dağlıq Qarabağ problemi və Ermənistan-Azərbaycan 

münaqişəsi ilə bağlı birgə bəyanat verərək, münaqişəni nizama salmaq üçün tezliklə ATƏM-in Minsk 

konfransının çağrılmasına tərəfdar olduqlarını bəyan etdilər. 

Bunun ardınca, 1993-cü il fevral ayının 4-də ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Riçard Mayls Naxçıvana yola 

düşdü. O, Ali Məclisin Sədri Heydər Əliyevlə görüş zamanı ABŞ prezidenti Bill Klintonun bölgədə yaranmış 

vəziyyətlə bağlı narahatlığını çatdırmaqla bərabər, Naxçıvana təcili humanitar yardım göstərilməsi haqqında 

Prezidentin qərarı barədə Dövlət Departamentinin humanitar yardımlar üçün proqramının rəhbəri Riçard 

Armitac tərəfindən göndərilən məktubu təqdim etdi. 

Görüşdə Azərbaycanda yaranmış ictimai-siyasi vəziyyət, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi və Dağlıq 

Qarabağ problemi, Naxçıvanın blokadası və onun ağır nəticələri haqqında geniş fikir mübadiləsi edilmiş, bütün 

bu problemlərin həlli yolları aranmışdır. 

1993-cü ilin yanvarında Bill Klintonun ABŞ-da yeni prezident vəzifəsinə başlaması dövründə 

Azərbaycan-Amerika münasibətləri çox gərgin və kəskin qarşıdurma vəziyyətində idi. Çünki ABŞ-da 

Azərbaycana islam fundamentalizminə yuvarlanan, erməniləri və digər xristianları soyqırımına məruz qoyan, 

insanları vəhşicəsinə məhv edən, insan hüquqları və demokratiyanı pozan, rəsmi dairələri tərəfindən qeyri-

müəyyən siyasi kurs yeridilən, qonşu dövlətlərə qarşı ədalətsiz addımlar atan bir dövlət kimi baxır, onun 

müstəqil siyasət yeritməsinə, sülh və demokratiyaya can atmasına şübhə ilə yanaşırdılar. Elə Azərbaycanda da 

xalq ABŞ-ın nə vaxtsa haqq-ədaləti müdafiə edəcəyinə, respublikamızda müstəqil dövlət quruculuğuna, sülhə 

və demokratiyaya əməli yardım göstərəcəyinə artıq şübhə ilə yanaşırdı. 

1993-cü ilin sentyabr ayında Heydər Əliyev tərəfindən qəbul edilən ABŞ dövlət katibinin yeni müstəqil 

dövlətlər üzrə müşaviri Stroub Talbott prezident Bill Klintonun cavab məktubunu Azərbaycan rəhbərinə təqdim 

etmişdi. ABŞ prezidenti məktubda Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi və Dağlıq Qarabağ problemindən 

narahatlıq keçirdiyini bildirməklə bərabər, Azərbaycana edilən son hücumları və bunun nəticəsində bir çox 

Azərbaycan torpaqlarının işğalını qətiyyətlə pislədiyini qeyd etmiş, münaqişənin aradan qaldırılması üçün 

Dağlıq Qarabağ ermənilərinə və Yerevan hökumətinə ciddi təzyiqlər göstərilməsi haqqında məlumat vermişdir. 

Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlişi ilə Azərbaycan-Amerika münasibətlərində başlanan isinişmə 

Azərbaycan diplomatiyasının ilk fəal addımlarının nəticəsi hesab olunsa da, onun qarşısında bu istiqamətdə çox 

ciddi vəzifələr qoyurdu. İlk növbədə, iki ölkə arasında yenicə yaranan normal münasibətlərin genişlənməsi və 

inkişafı bütün diplomatik vasitələrlə təmin edilməli və rəsmi Vaşinqtonun beynəlxalq dəstəyinə nail olmağın 

yolları araşdırılmalı, Azərbaycanın müstəqil dövlətçilik və təhlükəsizlik problemlərinə bu fövqəldövlətin cəlb 

edilməsinin forma və metodları düşünülməli idi. 

Dövlət başçısı tərəfindən aparılan məqsədyönlü xarici siyasət ölkəmizin dünyanın aparıcı dövlətləri 

tərəfindən sayılıb seçilməsinə, onun fikirlərinin qəbul edilməsinə imkan yaradır. Bunlar xalqımız üçün ən ağrılı 

məsələ olan Dağlıq Qarabağ probleminin həllində irəliləyişin əldə olunmasına təkan verir. 

Bu gün xalqımız əmindir ki, möhtərəm Prezidentimizin Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsinin nizamlanması istiqamətində apardığı ardıcıl, məqsədyönlü və prinsipial fəaliyyət müsbət 

nəticələrini verəcək, işğal olunmuş ərazilərimiz azad ediləcək, ölkənin ərazi bütövlüyü bərpa olunacaqdır. 

Böyük qürur hissi ilə qeyd etməliyik ki, möhtərəm Prezidentimizin ikinci dəfə hakimiyyətdə olduğu bu 

illər ərzində ona kömək edən, daim yardımçı olan siyasətçilərdən, dövlət adamlarından biri, mən deyərdim, 
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birincisi Yeni Azərbaycan Partiyası Sədrinin birinci müavini, Dövlət Neft Şirkətinin birinci vitse-prezidenti, 

Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti, millət vəkili İlham Əliyev olmuşdur. 

Bunu onun Avropa Şurasının Parlament Assambleyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin başçısı kimi 

apardığı ardıcıl iş, öz xalqının, dövlətinin mənafeyini ləyaqətlə qoruması, əsas problemimiz olan Dağlıq 

Qarabağ məsələsinin həlli istiqamətində həyata keçirdiyi tədbirlər bir daha sübut edir. 

Ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyev Ulu Öndərin siyasətini bu gün də uğurla davam etdirir. 

  

Vahid ÖMƏROV,  

fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru  

 

“Səs”.-2013.-31 yanvar.-№18.-S.14. 
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“DQMV” - Qarabağın sızlayan yarası 
 

XIX əsrdə ermənilərin Qarabağa köçürülməsi nəticəsində onların sayı sürətlə artmaqda idi. Bu isə Rusiyanın 

planlarına tamamilə uyğun gəlirdi. Hələ 19 may 1783-cü ildə knyaz G.A.Potyomkin II Yekaterinaya yazdığı 

məktubda: "Fürsət tapan kimi Qarabağı ermənilərin idarəsinə vermək və beləcə Asiyada bir Xristian dövləti 

qurmağ"ın vacibliyini bildirirdi. 

Rus qafqazşünası N.Şavrov yazırdı (1911): "Zaqafqaziyadakı 1,3 milyon erməninin 1 milyondan çoxu 

gəlmədir". Bunlara baxmayaraq 1832-ci ildə Qarabağın 64,4 faizi Azərbaycan türkü, 34,8 faizi erməni idi. 

Köçürülüb gətirilən ermənilərin Qarabağın dağlıq hissəsində qriqorianlaşmış və erməniləşmiş albanların 

yaşadığı ərazidə məskunlaşdırılması daha geniş hal almışdı. Tarixçi Y.Mahmudov və K.Şükürovun qeyd etdiyi 

kimi, bütün bunlara baxmayaraq, 1916-cı ildə Qarabağda xanlıq sərhədləri daxilində əhalinin yenə də təxminən 

51 faizi azərbaycanlı, 46 faizi isə erməni (yerli alban mənşəli ermənilərlə birlikdə) idi. Lakin aparılan 

uzunmüddətli məkrli siyasət nəticəsində, XX əsrin ortalarından başlayaraq ermənilər sayca Dağlıq Qarabağda 

üstünlük təşkil etməyə başladılar. Bu səbəbdən 1990-cı ildə DQMV-nin əhalisi 192.000 nəfərə çatdı və artıq 

burada ermənilər 76 faiz, azərbaycanlılar isə 23 faiz təşkil edirdi. 

 

1905-dən üzü bəri 

 

Ermənilər 1905-ci ildən başlayaraq Azərbaycan xalqına qarşı kütləvi soyqırımları törətdilər. Onların 

azərbaycanlılara qarşı soyqırımı siyasəti Qarabağda daha faciəli şəkil aldı. Məqsəd mifik "böyük Ermənistan" 

dövləti yaratmaq idi. 1915-ci ildə Osmanlı dövlətindən heç nə "qopara" bilməyən ermənilər Cənubi Qafqazda 

çarizmin himayəsi altında azərbaycanlılara qarşı soyqırımlarını davam etdirdilər. Çar hökumətinin devrilməsi ilə 

(1917, fevral) Qafqazda yaranan hərc-mərclikdən istifadə edən erməni silahlı dəstələri daşnak-bolşeviklərlə 

birləşərək azərbaycanlılara qarşı 1918-ci ilin martında Bakıda və digər şəhərlərdə kütləvi qırğınlar törətməyə 

başladılar. 

1918-ci ilin mayın 28-də Şimali Azərbaycanda yeni müstəqil dövlətin yaranması bu qırğınları dayandıra 

bildi. Lakin elə həmin vaxtlar yenicə elan olunmuş Ermənistan (Ararat) Respublikası Qarabağa heç bir əsası 

olmayan iddialar irəli sürdü və təbii ki, rədd cavabı aldı. 

O zaman - 1920-ci il martın 22-də Novruz bayramı günü Qarabağda -Şuşada ermənilərin ən xəyanətkar 

silahlı qiyamlarından biri baş verdi. Əslində bu qiyamın arxasında Azərbaycanı işğal etməyə hazırlaşan 

bolşeviklər dayanırdı. O zaman erməni separatçıları müvəqqəti olaraq Əsgəran qalasını ələ keçirə bilsələr də, 

Azərbaycan hökuməti çox sürətlə və qətiyyətlə Qarabağda öz suveren hüquqlarını bərpa edə bildi. Qarabağ 

general-qubernatorluğunun yaradılması da az rol oynamadı. 

Həmin şanlı əməliyyatın iştirakçısı olan, o illər Azərbaycan Ordusunda xidmət edən əsgərlərimizin bəziləri 

son illərə qədər yaşayırdılar və o günləri qürurla xatırlayırdılar. Həmin hadisələr vaxtı Ağdamdan Əsgərana 

doğru hərəkət edən ordu hissələrini müdafiə naziri Səməd Paşa Mehmandarov yola salmışdı. Düşmən üzərinə 

yüyürən əsgərlərimizin dilindən bu sözlər səslənirdi: 

 

Səməd Paşa əsgərlərin pədəri, 

 

Çağırar hey silah başı irəli. 

 

Belə düşüdü bu millətin qədəri, 

 

Getməliyiz. Getmək düşdü ellərə, 

 

Düşmən ayaq basmasın bu yerlərə... 

 

Ermənilərin xəyanəti davam edirdi və onlar 1920-ci ilin aprel işğalı ərəfəsində ölkənin şimal sərhədlərinin 

müdafiəsi işinə də ağır zərbə vurdular... 

 

Dağlıq Qarabağın muxtariyyət verilən hissəsi 

 

Azərbaycanda və Ermənistanda sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra daşnak və bolşeviklər əvvəlki 

niyyətlərindən əl çəkmədilər və Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsi üçün konkret addımlar atmağa 
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başladılar. Erməni millətçilərinin geniş təmsil olunduğu Rusiya K(b)P MK bu məsələdə birtərəfli, qərəzli mövqe 

nümayiş etdirərək 1921-ci ilin iyununda Azərbaycanın razılığı olmadan Dağlıq Qarabağın Ermənistana 

məxsusluğunu əks etdirən bəyannamə ilə çıxış etdi. Dağlıq Qarabağa muxtariyyət verilməsi Zaqafqaziya 

Federasiyası və SSRİ-nin yaradılması prosesləri ilə paralel gedirdi. 1922-ci ilin fevralında Zaqafqaziya 

kommunist təşkilatlarının I qurultayında Rusiya Kommunist (bolşeviklər) Partiyası Zaqafqaziya Ölkə Komitəsi 

Dağlıq Qarabağa muxtariyyət verilməsinə dair 5 iyul qərarını qəbul etdi.  S.Orconikidzenin rəhbərlik etdiyi 

Zaqafqaziya Ölkə Komitəsinin 27 oktyabr 1922-ci il tarixli iclasında Azərbaycan Kommunist (bolşeviklər) 

Partiyası Mərkəzi Komitəsinə 5 iyul qərarının həyata keçirilməsi təklif edildi. Zaqfederasiyanın İttifaq Soveti 

isə Dağlıq Qarabağa muxtariyyət verilməsinin sürətləndirilməsi haqqında xüsusi qərar qəbul etdi. Hadisələri 

izlədikcə belə bir qənaətə gəlmək olur ki, sanki Zaqfederasiyanın yaranması və fəaliyyəti ancaq bir məsələyə 

xidmət edib - Qafqazda ermənilərin mövqeyini daha da gücləndirmək, Azərbaycan torpaqlarını müxtəlif adlarla 

ermənilərə bağışlamaq və Qarabağın dağlıq hissəsində muxtar vilayət yaradıb onu da separatçılara hədiyyə 

eləmək. Əslində Qarabağın dağlıq hissəsi geniş bir ərazidir və onun bir hissəsində məskunlaşan ermənilərə 

ayrıca bir qurum yaratmağın arxasında gizlinlər vardı. O vaxt Azərbaycan hökuməti yaranan vilayətin gələcək 

fəsadlarını hiss edirdi və ona açıq olmasa da uzun müddət müqavimət göstərirdi. Həmin dövrdə Dağlıq 

Qarabağla Ermənistan arasında Laçın rayonunun təşkili də bu narahatlıqdan xəbər verirdi. N.Nərimanov, Tağı 

Şahbazi (Simurq) və 1937-ci ildə repressiya qurbanına çevrilən bir çox ictimai xadim  erməni bolşeviklərinin 

bitib tükənməyən ərazi iddialarının qarşısını almağa, Xalq Cümhuriyyətindən qəbul elədikləri 114 min kv. km-

lik  Azərbaycanı qoruyub saxlamağa çalışırdılar. 

Lakin SSRİ-nin yaradılmasından sonra 1923-cü ilin mayında Qarabağ Komitəsinin məruzəsi Zaqafqaziya 

Ölkə Komitəsi plenumunun gündəliyinə daxil edildi. İyunun 1-də Azərbaycan Kommunist (bolşeviklər) 

Partiyası Mərkəzi Komitəsi Rəyasət Heyəti muxtariyyətin dekretləşdirilməsi və onun layihəsinin üç gün ərzində 

Mərkəzi Komitəyə təqdim olunması barədə qərar qəbul etməyə məcbur oldu. 

Azərbaycan SSR-in Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin yaradılması haqqında 7 iyul 1923-cü il tarixli 

Dekretində qeyd edilirdi ki, "Keçmiş Rusiya İmperiyasında milli azlıqları əsarətdə saxlayan çar mütləqiyyəti 

hətta azlıqda qalan ayrı-ayrı milliyyətləri bir-birinin üstünə salışdırmaqla məhv etməyə əl atmaqdan belə 

çəkinmirdi. Zaqafqaziyada 1905-ci ildə erməni-müsəlman qırğını velikorus mütləqiyyətinin məhvedici 

siyasətinə ən yaxşı sübut ola bilər. Zaqafqaziyanın inqilabi fəhlə kütlələri onların sərmayəsinin zülmünə qarşı öz 

hiddətlərini açıq şəkildə bildirdiyi həmin vaxtlarda çar generalları Vorontsov-Daşkovların əli ilə tarixən bir-biri 

ilə doğma olmuş iki xalqın - ermənilər və müsəlmanların arasında ədavət toxumu səpildi." 

 Sənəddə bu qərarın azərbaycanlı və erməni xalqları arasında "beynəlmiləl həmrəyliyin möhkəmlənməsinə" 

xidmət edəcəyi vurğulanırdı. Dekretə əsasən "Dağlıq Qarabağın erməni hissəsində Azərbaycan SSR-in tərkib 

hissəsi kimi muxtar vilayətin yaradılması" nəzərdə tutulurdu. 

 

Ermənilərin bitib tükənməyən "arzuları" 

 

Hələ 1921-ci ildə Rusiya K(b)P-nin Qafqaz Diyar Bürosu tərəfindən qəbul olunan qərarda muxtariyyətin 

mərkəzi Şuşa göstərilsə də, Azərbaycan MİK bəzi narahatlıqları nəzərə alaraq öz dekretində vilayətin mərkəzi 

kimi Xankəndini göstərdi. Ardınca onların növbəti "arzusu" dilə gəldi və 6 oktyabr 1923-cü ildə Azərbaycan 

Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin erməni əhalisinin müraciətinə əsasən vilayətin 

mərkəzi Xankəndi qəsəbəsinin adını dəyişdirərək onu xalqımızın qanını içənlərdən birinin - Stepan Şaumyanın 

"şərəf"inə Stepanakert adlandırdı. Baxmayaraq ki, XVIII əsrin ortalarında Qarabağ xanları tərəfindən əsası 

qoyulan Xankəndi bölgənin çar Rusiyası tərəfindən işğalından sonra da həmişə öz tarixi adını qoruyub 

saxlamaqla Şuşa qəzasının tərkibində idi. 1923-cü ilin iyulunda Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin 

yaradılmasından sonra Xankəndinin adının dəyişdirilməsi əslində bölgənin erməniləşdirilməsinin başlanğıcı idi. 

Y.Mahmudov və K.Şükürovun "Qarabağ: real tarix, faktlar, sənədlər" kitabında da xüsusi qeyd olunur ki, 

Qarabağ süni şəkildə aran və dağlıq hissələrinə parçalandı və Azərbaycan rəhbərliyi Qarabağın dağlıq 

hissəsində sonradan məskunlaşmış ermənilərə muxtariyyət statusu verməyə məcbur edildi. Özü də bu addım 

həmin hissədə - Dağlıq Qarabağda yaşayan azərbaycanlıların rəyi nəzərə alınmadan, onların hüquqları 

kobudcasına tapdalanaraq atılmışdı. Nəticədə Qarabağ xanlığının tərkibinə daxil olan Azərbaycan torpaqları 

ənənəvi tarixi-coğrafi vahidliyini və ya bütövlüyünü itirdi. Hətta RK(b)P MK Qafqaz Bürosunun 5 iyul 1921-ci 

il tarixli məşhur plenumunda da bu fakt vurğulanırdı ki, "...Yuxarı və Aşağı Qarabağın Azərbaycanla kifayət 

qədər iqtisadi əlaqələrini nəzərə alaraq, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın tərkibində saxlanılsın..." Bütün bu 

proseslərdə ermənilərin özgə torpaqlarında özlərinə dövlət yaratmaq hiyləsi aydın görünür. Onlar vaxtı ilə köçüb 

gəldikləri İrəvan xanlığının ərazisində də belə etmişdilər... 
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Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın tarixi torpaqları kimi onun tərkibində saxlanması ilə onun bütün sahələrdə 

inkişafına təkan versə də, Azərbaycan xalqına "sevgi"ni artırmadı. İmkan düşdükcə azərbaycanlılar sıxışdırılır, 

onların kəndləri boşaldılır, məktəbləri bağlanırdı. Müxtəlif formalarda antitürk, antiazərbaycan təbliğatı gedirdi. 

Artıq yazıçılar, şairlər və başqa zümrədən olanlar qabağa düşmüşdülər. Bu illərdə erməni yazıçısı M.Şaginyanın 

rus dilində çap etdirdiyi "Dağlıq Qarabağ" kitabçasında da tarixi həqiqətlər saxtalaşdırılırdı. Xalq yazıçısı Mirzə 

İbrahimov xatırladırdı ki, o vaxt həmin kitab bizə çatan kimi Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi 

M.C.Bağırov işə qarışdı və o kitabı satışdan çıxardılar. Müəyyən vaxtdan sonra M.Şaginyan məktub yazaraq 

"səhvlər"ini düzəltməklə kitabın yenidən nəşrini ondan xahiş etsə də, Mir Cəfər qətiyyətlə rədd edib: "İndi də 

mənim əlimlə bu işi görmək istəyir" - deyib, az sonra Bakıya gələn rus incəsənət xadimlərinin arasında olan 

M.Şaginyanı isə M.C.Bağırov otağından qovub... İllər sonra Mir Cəfər Bağırovun Dzerjinski (indiki Şəhriyar) 

klubunda təşkil olunan məhkəməsində ona qarşı bu hadisə də bir ittiham kimi səsləndirilir.  

Belə kitablardan biri də ötən əsrin 80-ci illərində qaniçən Zori Balayan tərəfindən yazılır və həmin sərsəm 

fikirlər orda da özünə yer tapır. 

1945-ci ilin payızında müharibədən dərhal sonra Ermənistan KP MK-nın katibi A.Harutyunov ÜİK(b)P MK-

nın müzakirəsinə DQMV-nin Ermənistana verilməsi barədə təklif-layihə təqdim edir, xüsusi vurğu ilə bildirir ki, 

Dağlıq Qarabağın əhalisinin əksəriyyəti ermənilərdən ibarət olduğu üçün həmin ərazi Ermənistana verilməlidir. 

ÜİK(b)P katibliyi isə Azərbaycan KP MK-nın birinci  katibi M.C.Bağırovun rəyini öyrənmək üçün ona 

müraciət edir. Ermənilərin dəlillərini alt-üst edən M.C.Bağırov bildirir ki, əgər bu səbəbdən Yuxarı Qarabağın 

Ermənistana verilməsi məqbul sayılırsa,  DQMV-nin Şuşa rayonu istisna olunmaqla ərazisi Ermənistana verilə 

bilər. Ancaq bu şərtlə ki, azərbaycanlıların yaşadığı Vedi, Qarabağlar və Əzizbəyov rayonları Azərbaycana 

verilsin, habelə vaxtilə Gürcüstana (Borçalı) və Dağıstana (Dərbənd və Məhərrəmkənd rayonları) verilən 

Azərbaycan torpaqları geri qaytarılsın. Bununla hələlik bu məsələ qapadılır. 

"Hətta 1960-cı illərdə SSRİ-də antitürkiyə kampaniyasının gücləndiyi şəraitdə yenidən bu problemi ortaya 

atdılar. 1965-ci ildə Dağlıq Qarabağın Ermənistana ilhaq edilməsi barədə 45 min nəfərin "imzaladığı" petisiya 

Moskvaya təqdim edilmiş, lakin bu iddialar təmin edilməmişdir." (Y.Mahmudov, K.Şükürov, Qarabağ: real 

tarix, faktlar, sənədlər.) 

 

Qarabağın qara günləri 

 

1987-ci ilin noyabrında erməni akademik A.Aqanbekyan Parisdə Dağlıq Qarabağ "problemi"nin 

yenidənqurma və demokratiya şəraitində həllini tapacağına ümid etdiyini bildirdi. Əvvəllər gizli fəaliyyət 

göstərən erməni "Qarabağ Komitəsi" açıq fəaliyyətə keçdi. 1988-ci ilin fevralından İrəvanda və Xankəndidə 

(Stepanakert) mitinqlər başladı. Fevralın 20-də Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti Sovetinin sessiyası vilayətin 

statusuna baxılması haqqında Azərbaycan SSR Ali Sovetinə müraciət etdi.  Fevralın 20-də Əsgəran rayonunda 

erməni terrorçuları iki azərbaycanlı gənci qətlə yetirdi, 19 nəfəri yaraladı. 

Moskvanın "1988-1995-ci illərdə Azərbaycan SSR-in Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin sosial-iqtisadi 

inkişafını sürətləndirmək tədbirləri haqqında" 1988-ci il 24 mart tarixli qərarı erməni separatçılarını daha da 

ruhlandırdı. "Nəhayət, Moskva Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətini Azərbaycan SSR-in tərkibindən çıxarmaq 

istiqamətində daha bir addım atdı: SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyəti 1989-cu il yanvarın 12-də "Azərbaycan SSR-

in Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində xüsusi idarəçilik formasının tətbiqi haqqında" qərar qəbul etdi. Məqsəd 

aydın idi: Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində yaradılmış Xüsusi İdarə Komitəsi muxtar vilayətin 

Azərbaycandan alınıb Ermənistana verilməsini təmin etməli idi. Lakin bunu başa düşən Azərbaycan xalqının 

demokratik mübarizəsi nəticəsində noyabrın 28-də Xüsusi İdarə Komitəsi ləğv edildi. Ancaq bunun əvəzində 

yeni bir qurum - Təşkilat Komitəsi yaradıldı. Ermənistan SSR bu vəziyyətdən istifadə edərək dekabrın 1-də 

Dağlıq Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsi haqqında antikonstitusion qərar qəbul etdi. Bu Ermənistan 

tərəfindən Azərbaycan SSR-in ərazi bütövlüyünə qarşı açıq hüquqi müdaxilə aktı idi. Moskva, gözlənildiyi 

kimi, bu kobud müdaxilə faktına da göz yumdu. 1991-ci il avqustun 30-da Azərbaycan SSR Ali Soveti dövlət 

müstəqilliyinin bərpa edilməsi haqqında bəyanat qəbul etdi, oktyabrın 18-də isə "Dövlət müstəqilliyi haqqında 

Konstitusiya Aktı" qəbul olundu. Dağlıq Qarabağın erməni separatçıları isə yaranmış vəziyyətdən istifadə 

edərək separatçı siyasi təşkilatlanmanı davam etdirirdilər. Onlar 1991-ci ilin sentyabrında "Dağlıq Qarabağ 

respublikası" adlanan oyuncaq qurumun yaradıldığını elan etdilər. Azərbaycan Respublikası həmin qurumu 

tanımaqdan imtina edərək noyabrın 26-da DQMV-ni milli ərazi qurumu kimi ləğv edir, "Dağlıq Qarabağ 

Muxtar Vilayətinin yaradılması haqqında" Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin 1923-cü il 7 iyul dekreti 

və "Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti haqqında" Azərbaycan SSR-in 1981-ci il 16 iyun qanununu qüvvədən 

düşmüş sayır." (Y.Mahmudov, K.Şükürov, Qarabağ: real tarix, faktlar, sənədlər.) Həmin qərarla şəhərlərin tarixi 
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adları qaytarılaraq Stepanakert Xankəndi, Mardakert Ağdərə, Martuni isə Xocavənd adlandırıldı. Əsgəran və 

Hadrut rayonları ləğv edildi, Xocalı şəhəri mərkəz olmaqla Xocalı rayonu yaradıldı, ləğv edilmiş Əsgəran 

rayonunun ərazisi Xocalı rayonunun tərkibinə, Hadrut rayonunun ərazisi isə Xocavənd rayonunun tərkibinə 

verildi. 

 

Bu isə son. Amma belə sonluq olmaz 

 

Dağlıq Qarabağ yarandığı zaman Azərbaycan ərazisinin 5,1 faizini ( 4,4 min kv.km) təşkil edirdi. Hazırda 

ətraf ərazilərlə yanaşı (cəmi 11 min kv.km) Ermənistanın işğalı altındadır. 

İşğal nəticəsində ölənlər 20000, şikəstlər 50000, itkinlər isə 4866 nəfər oldu. Ümumi zərər 60 milyard 

dollardan artıqdır. 

 

Bəxtiyar QARACA. 

 

“Azərbaycan”.-2013.-16 fevral.-N 36.-S.6. 
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Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi XX əsrdə  
 

Əhalisinin milli ruhu hələ də yüksək olan Azərbaycanı parçalamaq, onu ciddi problemlər qarşısında 

qoyub tam asılı vəziyyətdə saxlamaq üçün Moskva yeni tədbirlər görürdü. Yuxarı Qarabağda milli 

münaqişə ocağı qızışdırılırdı. Ermənistan hökuməti 1921-ci ilin iyununda Azərbaycanın suveren 

hüquqlarını kobudcasına pozaraq guya onun razılığı ilə Dağlıq Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsi 

haqqında dekret verdi. 

Azərbaycanın razılığı haqqında fikrin ağ yalan olduğu AK(b)P MK siyasi və təşkilat bürolarının iclasında 

(1921-ci il, 27 iyun) ifşa olundu. Erməni kəndliləri Yuxarı Qarabağın Azərbaycandan ayrılmasını istəmirdilər. 

Ona görə ki, bu bölgə Azərbaycanla, ən əvvəl Aşağı Qarabağla iqtisadi cəhətdən sıx bağlı idi. Bunu Yuxarı 

Qarabağda 1923-cü ilin avqustunda keçirilmiş referendum da sübut etdi. Lakin Mərkəzin havadarlığı 

Ermənistan hökumətinin, L.Mirzəyanın himayəsi ilə Yuxarı Qarabağdakı daşnak müəllimlərin təhrikçi 

hərəkətləri nəticəsində bu münaqişəli məsələnin RK(b)P Mərkəzi Komitəsi Qafqaz bürosunda prinsipcə həll 

olunması vacib bilindi. Qafbüronun 1921-ci il 5 iyul tarixli plenumu RK(b)P MK rəyini əsas tutaraq qərara 

aldıkı, müsəlmanları ermənilərin milli barışıq zəruriliyi, Yuxarı və Aşağı Qarabağın iqtisadi əlaqələrinin 

vacibliyi nəzərə alınaraq Dağlıq Qarabağ Azərbaycan SSR-in hüdudlarında saxlanılsın, ona inzibati mərkəzi 

Şuşa şəhəri olmaqla geniş vilayət muxtariyyatı verilsin (Bir gün əvvəl Qafbüronun iclasında cəmi bir üçün 

dördə nisbətində səs çoxluğu ilə Dağlıq Qarabağın Ermənistana verilməsi haqqında qərar qəbul olunmuşdu. 

Nəriman Nərimanovun təkidi ilə bu məsələnin RK(b)P MK-nın qəti razılığı ilə həll olunması haqqında qərar 

qəbul edilir. Görünür, Moskva Qafbüronun 5 iyul plenumuna qədər qəti sözünü deyibmiş). 

Azərbaycanlılar, xüsusən, Aşağı Qarabağ rayonlarının nümayəndələri Yuxarı Qarabağa muxtariyyat 

verilməsinə etirazlarını bildirdilər. Hətta AK(b)P MK siyasi və təşkilat bürolarının iclası (1921, sentyabr) 

qətnaməsində Qafbürodan Dağlıq Qarabağa geniş muxtariyyat verilməsi haqqında qərarına yenidən baxmasını 

xahiş etdi. Qafbüronun 1923-cü il 27- 28 iyun plenumu isə, əksinə, AK(b)P MK-ya az qala ultimatum şəklində 

bir ay müddətində Dağlıq Qarabağa muxtariyyat verilməsi işini başa çatdırmağı tapşırdı. Azərbaycan MİK 

1923-cu il iyulun 7-də Azərbaycan SSR-in Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti (DQMV) yaradılması haqqında 

dekret verdi. Qədim Xankəndi 1923-cü il 10 avqust tarixli fərmanla (1991-ci il noyabrın 26-dək) Stepanakert 

adlandırıldı. 

Dövlət aparatı saxlanılmasının iqtisadi çətinlikləri ilə bağlı 1923-cü ilin əvvəllərində Naxçıvan 

Respublikasının respublika muxtariyyatı ləğv edildi, ona ölkə muxtariyyatı verildi. Naxçıvan Ölkə icraiyyə 

Komitəsi yaradıldı. 1924-cü il fevralın 9-da Azərbaycan MİK Naxçıvan Ölkəsinin Azərbaycan SSR tərkibində 

Naxçıvan Muxtar SSR-ə çevrilməsi haqqında qərar qəbul etdi. 

Bununla yanaşı, Cənubi Qafqazın sovetləşməsindən sonra belə, ermənilər Rusiyanın köməyi ilə Azərbaycan 

torpaqlarını elə keçirmək siyasətini davam etdirərək, 1920-ci illərin sonunda Zəngəzuru və bir sıra digər 

torpaqları Ermənistan SSR-in ərazisi elan etdilər. Sonralar isə erməni millətçiləri Ermənistan ərazisindəki 

azərbaycanlıların deportasiya edilməsi siyasətini daha da genişləndirmək məqsədilə yeni vasitələrə əl atdılar. 

Belə ki, onlar 1947-ci il dekabrın 23- də SSRİ Nazirlər Sovetinin Ermənistan SSR-dən kolxozçular və digər 

azərbaycanlı əhalinin Azərbaycan SSR-nin Kür-Araz ovalığına köçürülməsi haqqında” xüsusi qərar qəbul 

etdirilməsinə nail oldular. Bu qərara əsasən 1948-1953-cü illərdə 150 minədək azərbaycanlı öz tarixi 

torpaqlarından kütləvi şəkildə dövlət səviyyəsində deportasiya edildi və Azərbaycana köçürüldü. 

Sovet dövründə Dağlıq Qarabağ məsələsi bir neçə dəfə qaldırılsa da, ermənilər və onların himayədarları 

məqsədlərinə nail ola bilmədilər. Odur ki, onlar müəyyən tarixi məqam gözləməyə məcbur oldular. Adışirin 

Məmmədov “Beynəlxalq münaqişələr” əsərində yazır ki, XX əsr dünyada gedən siyasi proseslərin rəngarəngliyi 

və dünyanın yeni siyasi düzümünün formalaşması ilə yadda qaldı. Əsrin əvvəllərində 1 Dünya müharibəsinin 

başlanması, dünyanın böyük imperiyalarından biri olan Osmanlı imperiyasının Qərbin hiyləgər siyasəti 

nəticəsində parçalanması, Qərb dövlətlərinin Osmanlı torpaqlarında apardıqları müstəmləkəçilik siyasəti, 

dünyada kommunist ideologiyasının və “qırmızı imperiya”nın yaranması, ən nəhayət, demokratiyanın beşiyi 

olan Avropada faşist ideologiyasının meydana gəlməsi və on milyonlarla insanın məhvinə səbəb olmuş II 

Dünya müharibəsinin başlanması dünya siyasətinin birinci dövrünü əhatə edən siyasi proseslər idi. 

1945-ci ildən sonra başlanan ikinci dövrdə dünyanın siyasi düzümünü formalaşdıran Birləşmiş Millətlər 

Təşkilatı kimi nüfuzlu bir beynəlxalq təşkilatın yaranması, dövlətlər arasındakı münasibətləri nizamlayan 

beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinin işlənib hazırlanması bundan sonra dünyada gedəcək siyasi 

proseslərdə qanunların hakim olacağını göstərdi. Artıq dünyada baş verə biləcək bu və ya başqa siyasi proseslər 
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beynəlxalq hüququn süzgəcindən keçməyə məhkum idi. Beynəlxalq qanunların işlənib hazırlanması qlobal 

müharibələrin də başvermə ehtimalını sıfıra endirdi. 

Lakin bütün bunlara baxmayaraq, dünyada bir-birinə qarşı olan siyasi sistemlərin mövcudluğu, dünya 

siyasətinə birbaşa təsir göstərmək imkanları olan fövqəl dövlətlərin bir-birinə əks qütblərdə dayanmaları və bu 

dövlətlərin geopolitik maraqlarının etdiyi dikto siyasi proseslərin beynəlxalq hüquq çərçivəsindən kənara 

çıxmalarını təmin etdi. Dünyanın siyasi taraz- lığını, dayanıqlığını təmin edən əks qütblər arasında “soyuq 

müharibə” başladısa da, bu müharibə minlərlə insanın məhvinə səbəb olmuş neçə- neçə qaynar nöqtələrin 

yaranmasına şərait yaratdı. Fikrimizin təsdiqi olaraq, Vyetnam və Əfqanıstan müharibələrinə nəzər yetirmək 

kifayətdir. 

XX əsr dünya siyasətinin xarakterik xüsusiyyətlərindən biri də o oldu ki, dünya imperiyalara “yox” dedi. 40- 

60-cı illərdə Avropa dövlətlərinin Afrikada, Yaxın Şərqdə və Cənubi Asiyada müstəmləkə siyasətindən əl 

çəkmələrinin, 90-cı illərdə SSRİ və Yuqoslaviya kimi “qırmızı imperiya"ların dağılmalarının nəticələri şirin, 

şirin olduğu qədər də acı oldu. Qeyd edək ki, göstərilən proseslərin heç bir münaqişəsiz ötüşmədi və xalqların, 

millətlərin tarixində qanlı izlər buraxdı. 

Beynəlxalq hüquq və beynəlxalq münasibətlərlə bağlı ədəbiyyatlarda münaqişələri mahiyyət etibarı ilə 3 

qrupa bölürlər: 1) etnokonfensional, yəni milli-dini zəmində baş verən münaqişələr (məs. Livan problemi); 2) 

separatizm və xarici müdaxilə nəticəsində baş verən münaqişələr (məs. Dağlıq Qarabağ problemi; 3) iki dövlət 

arasında mübahisəli məsələlərlə (ərazi və s.) bağlı baş verən münaqişələr (məs. İraq-İran problemi). Qeyd edək 

ki, bu münaqişələrin birinin digərinə çevrilmə ehtimalı da vardır. Məsələn, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi 

separatizm nəticəsində yarandısa da, sonradan Ermənistan-Azərbaycan müharibəsinə çevrildi. 

XX əsrdə bütün dünyada irili-xırdalı yüzlərlə münaqişə baş vermişdir. Təbii ki, bu münaqişələrin hər birinin 

öyrənilməsinə böyük ehtiyac vardır. Lakin bir kitabda bütün münaqişələri təhlil etmək mümkün olmadığından, 

bu kitabda yuxarıda qeyd olunan münaqişə qruplarına daxil olan və uzun illərdir ki, beynəlxalq ictimaiyyətin 

diqqət mərkəzində olan bir neçə münaqişə təhlil edilmişdir. Kitabın hazırlanmasında məqsəd münaqişələrin 

yaranma səbəblərində oxşar və fərqli cəhətləri göstərərək, münaqişələrin həll olunmasında beynəlxalq 

təşkilatların və dünyanın fövqəldövlətlərinin rolunu analiz etməkdən ibarət olmuşdur. 

Yuxarıda göstərdiyimiz münaqişə qrupları münaqişələrin yaranma səbəblərinə görə sistemləşdirilmişdir. Bu 

səbəblərlə yanaşı münaqişələrin genişlənməsində (bəzən də yaranmasında) münaqişə regionunda maraqları olan 

fövqəldövlətlərin də fəaliyyəti mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Məsələn, SSRİ dağıldıqdan sonra müstəqillik əldə 

etmiş respublikaların Qərbyönümlü siyasət yürüdərək mərkəzdən uzaqlaşması Moskvanın maraqlarına uyğun 

deyildi. Məhz bu səbəbdən Cənubi Qafqazın iki respublikasında - Azərbaycanda və Gürcüstanda münaqişə 

ocaqlarının yaradılmasına və daha da genişləndirilməsinə Moskvadan dəstək verildi. Azərbaycanda Dağlıq 

Qarabağ, Gürcüstanda isə Abxaziya və Cənubi Osetiya separatizmin yuvasına çevrildi. 1992-93-cü illərdə 

Azərbaycan ərazisinin 20%-nin Ermənistanın hərbi birləşmələri tərəfindən işğal olunmasında, Gürcüstanın 

faktiki olaraq bir neçə yerə parçalanmasında Rusiyanın hərbi dəstəyinin böyük rolu olmuşdur. Başqa sözlə, 

Rusiyasız nə separatist Dağlıq Qarabağ və Abxaziya, nə də təcavüzkar Ermənistan ola bilməzdi. 

Ermənistanın Azərbaycana qarşı ərazi iddiası 1987-ci ilin sonunda M.Qorbaçovun iqtisadi məsələlər üzrə 

müşaviri erməni mənşəli Aqambekyanın Parisdə verdiyi müsahibə ilə rəsmi olaraq başladı. Müsahibə- sində 

Aqambekyan DQMV-nin Ermənistana birləşdirilməsinin iqtisadı baxımdan daha məqsədəuyğun olduğunu 

bildirmişdi. Aqambekyanın bu çıxışı həm DQMV-də, həm də Ermənistanda çoxdan planlaşdırılan siyasi aktlara 

təkan verdi. Artıq 1988-ci ilin əvvəllərində Ermənistanda yaradılmış “Qarabağ” komitəsinin qeyri-qanuni 

mitinqlər, tətillər keçirmək və həm Azərbaycan, həm də SSRİ hökumətinə təzyiqlər etməklə, Dağlıq Qarabağın 

Ermənistana birləşdirilməsi hərəkatı daha da hərbi xarakter almağa başlayırdı. 

Yerevanda işlənmiş planlara əsasən 1988-cı ilin yanvar-fevral aylarında DQMV-nin rayonlarındakı əmək 

kollektivlərində keçirilən toplantılarda, kənd və rayon deputatları şuralarının sessiyalarında keçirilən 

müzakirələrdə vilayətin Ermənistana birləşdirilməsi haqqında müraciətlər qəbul olundu və qərarlar Moskvaya 

göndərildi. DQMV-nin Xalq Deputatları Sovetinin 20 fevral 1988-ci il tarixində keçirilmiş növbədənkənar 

sessiyasında isə vilayətin Azərbaycan SSR-in tərkibindən çıxarılıb Ermənistan SSR-yə verilməsi ilə bağlı 

Azərbaycan SSR və Ermənistan SSR-in Ali Sovetləri qarşısında məsələ qaldırılması ilə bağlı qərar qəbul 

olundu. Qarabağ ermənilərinin bu qərarından sonra Ermənistan SSR-in Ali Soveti “DQMV Xalq Deputatları 

Sovetinin 20 fevral 1988-ci il tarixində keçirilmiş növbədənkənar sessiyasının qərarı haqqında” qətnamə qəbul 

etdi. Bu qərara görə, Ermənistan tərəfi DQMV-nin Ermənistan SSR-ə birləşdirilməsinə razılıq verir və SSRİ Ali 

Sovetindən xahiş olunurdu ki, məsələnin müsbət həllini təmin etsin. Əslində belə bir qərarın qəbul olunması 

həm SSRİ və Azərbaycan SSR konstitusiyalarının pozulması, həm də beynəlxalq hüququn norma və 

prinsiplərinin pozulması demək idi. 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Ermənistan-Azərbaycan 

münaqişəsi 

 

 286 

DQMV-də aparılan işlərlə yanaşı, Ermənistanın özündə də Qarabağ ermənilərinə dəstək məqsədi ilə kütləvi 

mitinqlər təşkil olundu. Mitinqlərdə dünya ermənilərini Qarabağ ermənilərini müdafiəyə səsləyən, ermənilərin 

“tarixi torpaqları olan Dağlıq Qarabağın “qanuni yolla” Ermənistana birləşdirilməsi, əgər bu baş tutmasa, 

Ermənistanın Qarabağı anneksiya etməsini Ermənistan hakimiyyət orqanlarından tələb edən çıxışlar səslənirdi. 

Qarabağ uğrunda mübarizəni gücləndirmək üçün Yerevan 2 mart 1988-ci ildə qeyri-qanuni “DQMV-nin 

Ermənistana birləşdirilməsi Komitəsi”nin yaradılması haqqında qərar qəbul etdi. Komitənin əksər üzvləri 

DQMV-nin şəhər və vilayət deputatları Sovetinin deputatları idilər. Komitə icra orqanı kimi 11 nəfərdən ibarət 

şura da yaratdı. Martın 5-də şuranın qərarı ilə DQMV-də “Qarabağ” komitəsinin bölməsi olan “Krunk” komitəsi 

yaradıldı. 

Artıq təşkilatlaşmış erməni millətçiləri mübarizəni siyasi müstəvidə apararaq Moskvanın qarşısında 

tələblərlə çıxış etməyə başladılar. Azərbaycan KP-nin Dağlıq Qarabağ Vilayət Komitəsi 17 mart 1988-ci il 

tarixli plenumunda muxtar vilayətin kommunistlərinin və zəhmətkeşlərinin DQMV-nin Ermənistan SSR-yə 

birləşdirilməsi tələbləri haqqında qərar qəbul etdi və plenum Sov.İKP MK-nin Siyasi Bürosundan xahiş etdi ki, 

DQMV-nin Ermənistan SSR-ə birləşdirilməşi məsələsini müsbət həll etsin. Bir neçə ay sonra isə, DQMV Xalq 

Deputatlarının Vilayət Şurası 12 iyul 1988-ci il tarixində keçirilən sessiyasında vilayətin Azərbaycan SSR-nin 

tərkibindən çıxması haqqında qərar qəbul etdi. Qeyd edək ki, bir gün sonra iyulun 13-də Azərbaycan SSR Ali 

Soveti DQMV Xalq Deputatları Sovetinin 12 iyul 1988-ci il tarixli qərarının qeyri-qanuni olması haqqında qərar 

qəbul etdi və SSRİ konstitusiyasının 87, Azərbaycan SSR konstitusiyasının 114 və “Dağlıq Qarabağ Muxtar 

Vilayəti haqqında Azərbaycan SSR qanunu”nun 42-ci maddələrinə əsasən qeyd olunan qərarı ləğv etdi. 

1988-ci ilin yayında “Qarabağ" komitəsi hərbi əməliyyatlara hazırlaşmaq məqsədi ilə hərbi hazırlıq keçmək 

üçün Ermənistanda və DQMV- də könüllülərin toplanmasına başladı. 20 avqust 1988-ci il tarixində “Qarabağ” 

və “Krunk” komitələrinin Stepanakertdə keçirdikləri mitinqdə azərbaycanlıların vilayətdən zor gücü ilə 

çıxardılması haqqında qərar qəbul olundu. “Qarabağ” komitəsinin yaratdığı silahlı dəstələr həm Ermənistanda, 

həm də Dağlıq Qarabağda azərbaycanlıların öldürülməsi və evlərinin yandırılması əməliyyatlarına başladılar. 

1988-ci ilin qışında Ermənistanda yaşayan 250 min azərbaycanlı zor gücünə öz tarixi torpaqlarından qovulub 

çıxarıldı. 

 

VAHİD ÖMӘROV,  

fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru 

 

“Səs”.-2013.-10 iyul.-№124.-S.15. 
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Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin aradan qaldırılmasına dair hərtərəfli Saziş 

(Paket həll) 
 

Vahid ÖMƏROV, 

fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru 

 

Tərəflər onların xalqlarının tərəqqisi və firavanlığı üçün regionda sülhün və əməkdaşlığın önəmliyini 

tamamilə dərk edərək, uzun sürən Dağlıq Qarabağ münaqişəsini dincliklə aradan qaldırmaq əzmindədirlər. 

Aşağıda şərh edilən nizamasalma Qafqazın birgə iqtisadi inkişafı üçün zəmin yaradacaq, demokratik təsisatlar, 

rifahın yüksəlməsi və gələcəyə böyük ümidlər bəslənməsi şəraitində bu regionun xalqlarına normal və səmərəli 

həyat sürməyə imkan verəcəkdir. Bu sazişə uyğun olaraq aparılan əməkdaşlıq bütün regionda ticarət, nəqliyyat 

və rabitə sahəsində normal münasibətlərə gətirib çıxaracaq, beynəlxalq təşkilatların köməyi ilə insanlara öz 

şəhər və kəndlərini bərpa etməyə, regionda xarici kapital qoyuluşlarının xeyli artırılması üçün lazımi sabitlik 

yaratmağa və müqəddəm şərtləri Qafqaz regionunun özündə olan təbii tərəqqinin bütün insanlar üçün əldə 

edilməsinə doğru aparan qarşılıqlı surətdə faydalı ticarətə yol açmağa imkan verəcəkdir. İnsanlar arasında 

barışıq və əməkdaşlıq onların çox böyük potensialını öz qoşunlarının və dünya xalqlarının rifahı üçün 

sərbəstləşdirəcəkdir. 

Ona görə tərəflər BMT nizamnaməsinin müddəalarına, ATƏT-in əsas prinsiplərinə və qərarlarına, 

beynəlxalq hüququn hamılıqla tanınmış normalarına sadiq qalaraq və BMT Təhlükəsizlik Şurasının 822, 853, 

874 və 884 nömrəli qətnamələrinin tamamilə yerinə yetirilməsinə kömək göstərmək əzmində olduqlarını 

bildirərək, silahlı münaqişənin dayandırılmasına nail olmağa və normal münasibətlərin bərpasına dair I sazişdə 

şərh edilmiş tədbirləri həyata keçirmək və Dağlıq Qarabağın hüquqi statusu haqqında II sazişdə şərh olunmuş 

razılığa gəlmək barədə qərara gəlirlər. 

  

I SAZİŞ: SİLAHLI MÜNAQİŞƏNİN DAYANDIRILMASI 

  

Tərəflər razılığa gəlirlər: 

1. Onların arasında mübahisələrin, o cümlədən, bu sazişin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar 

mübahisələrin nizama salınması üçün silahlı qüvvədən istifadə olunmasından imtina etmək. 

2. Silahlı qüvvələri iki mərhələdə çıxarmaq: 

Birinci mərhələdə Dağlıq Qarabağdan şərqə və cənuba doğru indiki təmas xətti boyunca olan qüvvələr 

I əlavədə razılaşdırılmış xətlərə tərəf bir neçə kilometr geri çəkiləcəkdir. Bu zaman ATƏT-in çoxmilli 

qüvvələrinin ön dəstəsini hərbi nöqteyi-nəzərdən əsaslandırılmış bufer zonasında ilkin qaydada yerləşdirməyə, 

tərəfləri bu xətt boyunca ayırmağa və qüvvələrin çıxarılmasının ikinci mərhələsində təhlükəsizliyin təmin 

edilməsinə imkan yaratmaq məqsədi ilə yüksək səviyyədə planlaşdırma qrupunun tövsiyələri lazımınca nəzərə 

alınmalıdır. 

İkinci mərhələdə qüvvələr I əlavədə razılaşdırılmış cədvələ müvafiq surətdə aşağıdakı qaydada 

çıxarılacaqdır. 

a) Ermənistan qüvvələri Ermənistan Respublikasının sərhədləri daxilinə aparılır. 

b) Dağlıq Qarabağ qüvvələri Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin 1988-ci ildəki hüdudları daxilinə 

aparılır (aşağıdakı VIII və IX bəndlərdə göstərilmiş istisnalarla). 

c) Azərbaycan qüvvələri yüksək səviyyədə planlaşdırma qrupunun tövsiyələri əsasında I əlavədə 

razılaşdırılmış xətlərə çəkilir. 

d) Ağır silahlar uzağa, şəffaflıq və hesabatvermə tələblərinə əməl edilməsi şərti ilə, yüksək səviyyədə 

planlaşdırma qrupunun tövsiyələri əsasında I əlavədə razılaşdırılmış yerlərə aparılacaqdır. 

e) Qüvvələrin çıxarılması başa çatdıqdan sonra bufer zonası, I  əlavədəki xəritədə göstərildiyi kimi, 

DQMV-nin 1988-ci ildəki hüdudları və Ermənistan-Azərbaycan sərhədinin şimal hissəsi boyunca yerləşəcəkdir. 

3. Qüvvələrin çıxarılması nəticəsində azad edilmiş ərazilər ayırıcı zona əmələ gətirir. Bu zonada 

təhlükəsizliyə nəzarəti ATƏT-in sülhü müdafiə qüvvələri Daimi Qarışıq Komissiya ilə birlikdə həyata 

keçirəcəklər. ATƏT-in sülhü müdafiə qüvvələrinin və Daimi Qarışıq Komissiyanın II əlavənin həyata 

keçirilməsi qaydasında razılığı olmadan tərəflərdən heç birinə bu zonaya öz qüvvələrini yeritməyə imkan 

verilməyəcəkdir: həmin əlavədə sərhəd xidməti, minalardan təmizləmə və mülki polis funksiyaları üçün 

razılaşdırılmış bölmələr nəzərdə tutulacaqdır. Tərəflər ayırıcı zonada və bufer zonasında bütün hərbi uçuşlara 

yol verilməməsi barədə razılığa gəlirlər. 
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4. Daimi Qarışıq Komissiya ilə birlikdə təhlükəsizliyə təminat verilməsi üçün ATƏT-in çoxmilli sülhü 

müdafiə qüvvələrinin bufer zonasında yerləşdirilməsinə kömək etmək. ATƏT-in sülhü müdafiə qüvvələri 

ATƏT tərəfindən təyin edilmiş qüvvələrdən ibarət olacaq və onların mandatı BMT Təhlükəsizlik Şurasının 

qətnaməsi ilə müəyyənləşdiriləcək, həm də mandat ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin tövsiyəsi ilə yenidən 

qüvvəyə minəcəkdir. 

5. Köçkün şəxslərin ayırıcı zonadakı əvvəlki daimi yaşayış yerlərinə qayıtmasını həyata keçirmək. 

ATƏT-in sülhü müdafiə qüvvələri Daimi Qarışıq Komissiya ilə birlikdə qayıdan əhalinin təhlükəsizliyinə 

nəzarət edəcək və bu zonanın silahsızlaşdırılmış rejiminə bütün tərəflərin inamını təmin edəcəklər. 

6. Qüvvələrin çıxarılması ilə eyni vaxtda yolların, dəmir yollarının, elektrik və rabitə xətlərinin 

açılması, ticarət münasibətlərinin və digər münasibətlərin bərpası məqsədləri ilə tədbirlər, o cümlədən, bu 

məqsədlər üçün lazım olan bütün işlər həyata keçiriləcəkdir. Tərəflər etnik azlıqlar da daxil olmaqla, həmin 

ölkələrdən hamının istifadə etməsinə və bu azlıqların regionun digər yerlərindən öz etnik qrupları ilə ünsiyyətdə 

olmasına təminat verirlər. Tərəflərdən hər biri bütün blokadaları aradan qaldırmağı, yüklərin və adamların bütün 

digər tərəflərə maneəsiz daşınmasını təmin etməyi öhdəsinə götürür. Ermənistan və Azərbaycan öz aralarında, o 

cümlədən, Bakı-Horadiz-Mehri-Ordubad-Naxçıvan-Yerevan xəttində sərbəst və təhlükəsiz dəmiryol əlaqəsinə 

təminat verirlər. 

7. Münaqişə ilə əlaqədar tutulub saxlanılan bütün şəxslərin qayıtmasının, itkin düşmüş şəxslərin 

taleyinin araşdırılmasının və bütün cənazələrin qaytarılmasının təmin olunması üçün Beynəlxalq Qızıl Xaç 

Komitəsi, BMT-nin qaçqınların işləri üzrə ali komissarı ilə və digər beynəlxalq humanitar təşkilatlarla 

əməkdaşlıq etmək. 

8. Laçın dəhlizinə aid aşağıdakı tədbirlər barəsində: 

a) Azərbaycan dəhlizi ATƏT-ə icarəyə verir, ATƏT dəhlizdən yalnız Dağlıq Qarabağın hakimiyyət 

orqanlarının istifadəsi üçün müqavilə bağlayır (tranzit üçün aşağıda, "e" bəndində göstərilən istisnalarla). 

b) ATƏT Dağlıq Qarabağın hakimiyyət orqanları ilə əməkdaşlıq şəraitində təhlükəsizliyə nəzarət edir. 

c) Laçın dəhlizinin hüdudları yüksək səviyyədə planlaşdırma qrupunun tövsiyələri lazımınca nəzərə 

alınmaqla, II əlavədə razılaşdırılmışdır. 

d) ATƏT Laçın şəhərindən yan keçən yolun çəkilməsinə nəzarət edir. Yolun tikintisi başa çatdıqdan 

sonra Laçın şəhəri Laçın dəhlizindən çıxarılır. O, (ayırıcı zonanın bir hissəsi kimi) Azərbaycanın inzibati 

nəzarəti altına qaytarılır və onun əvvəlki sakinləri öz yerlərinə qayıda bilərlər. 

e) Dəhlizdə daimi məskənlər salınmasına və təhlükəsizlik qüvvələrinin icazə verilmiş kontingentləri 

istisna olmaqla, silahlı qüvvələrin yerləşdirilməsinə yol verilmir. Rəsmi şəxslər, müşahidəçilər, ATƏT-in sülhü 

müdafiə qüvvələrinin üzvləri, eləcə də Laçın rayonundan Qubadlı rayonuna gedən və ya geriyə qayıdan 

regionun azərbaycanlı sakinləri qabaqcadan xəbər verildikdə istənilən istiqamətdə tranzit hüququna malikdirlər. 

Laçın rayonunun dəhlizin çərçivəsindən kənardakı ərazisi ayırıcı zonanın bir hissəsidir. 

9. Şuşa şəhərinə və Şaumyan rayonuna aid aşağıdakı tədbirlər barəsində: 

a) Tərəflər məhdud xidməti heyəti olan hava hücumundan müdafiə bölmələri istisna olmaqla, öz 

silahlı bölmələrini hər iki məntəqədən çıxarırlar. 

b) Yerli hakimiyyət orqanları ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosu 

müşahidəçilərinin yerləşdirilməsinə yardım göstərəcəklər. 

c) Köçkün şəxslər özlərinin əvvəlki daimi yaşayış yerlərinə qayıda bilərlər. Onların təhlükəsizliyinə 

müvafiq yerli hakimiyyət orqanları təminat verəcəklər. 

d) Qayıdan sakinlər, siyasi partiyalar yaratmaq hüququ da olmaqla, bütün vətəndaş hüquqlarına 

malikdirlər. Onlar müvafiq surətdə Bakının və Stepanakertin parlamentlərində və bu yerlərdə seçkili şuralarda, 

polisdə və təhlükəsizlik qüvvələrində həmin yerlərin əhalisi arasında sayına uyğun olaraq təmsil ediləcəklər. 

e) Daimi qarışıq komissiya beynəlxalq yardımın bu yerlərdə ədalətli əsasda və əhalinin hər iki qrupuna 

sərfəli şəkildə bölüşdürülməsini əlaqələndirir. 

ğ) Şuşa şəhərinin və Şaumyan rayonunun sakinləri yollardan, Azərbaycanın qalan hissəsi ilə Dağlıq 

Qarabağla rabitədən və digər vasitələrdən təminatlı istifadə edə biləcəklər. 

10. Bu sazişin Azərbaycan və Dağlıq Qarabağla bağlı problemlərə aid müddəalarının həyata 

keçirilməsinə nəzarət üçün Daimi Qarışıq Komissiya (DQK) təsis etmək. DQK-nın üç həmsədri var: birincisi 

azərbaycanlı, ikincisi Dağlıq Qarabağdan və üçüncüsü ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin nümayəndəsi. 

Azərbaycanlı və Dağlıq Qarabağdan olan həmsədrlərin əsas vəzifəsi sazişi həyata keçirməkdən ibarətdir. 

ATƏT-dən olan həmsədrin əsas vəzifəsi isə fikir ayrılıqları təqdirində vasitəçi və arbitraj olmaqdır. DQK-nın 

hərbi, iqtisadi, humanitar və mədəni yardımçı komissiyaları var. DQK-nın və onun yardımçı komissiyalarının 

funksiyaları II əlavədə şərh edilmişdir. 
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11. Ermənistan Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası arasında tam diplomatik münasibətlər 

yaratmaq. 

12. Bir həmsədri Ermənistan Respublikasından və digər həmsədri Azərbaycan Respublikasından 

olmaqla, Ermənistan-Azərbaycan İkitərəfli Komissiyası (EAİK) yaratmaq. ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri bu 

komissiyada təmsil edilir. 

EAİK sərhəd toqquşmalarının qarşısının alınmasına kömək edir, hər iki ölkənin sərhəd qoşunları və 

digər müvafiq təhlükəsizlik qüvvələri arasında əlaqəni həyata keçirir və yolların, dəmiryollarının, rabitə 

xətlərinin, boru kəmərlərinin açılması, ticarət münasibətlərinin və digər münasibətlərin bərpası tədbirlərinə 

nəzarət edir. 

13. BMT Təhlükəsizlik Şurası bu sazişin təminatçısı olacaqdır. 

14. Bu saziş ATƏT-in Minsk konfransında hərtərəfli nizamasalma haqqında saziş bağlanılan vaxtadək 

qüvvədə qalacaqdır. Həmin saziş indiki sazişdə nəzərdə tutulan təhlükəsizlik və sülhü müdafiə mexanizmlərinin 

əvəzinə daimi belə mexanizmlər yaradacaqdır. 

  

II SAZİŞ: STATUS 

Preambula 

  

Dağlıq Qarabağın statusu və onun əsas etnik və mədəni xarakterinin saxlanılması, Ermənistan 

Respublikası da daxil olmaqla, beynəlxalq birlik üçün maraq doğurur. O, istər Azərbaycan Respublikasının, 

istərsə də Dağlıq Qarabağın hakimiyyət orqanlarının birtərəfli hərəkəti ilə müəyyən edilə bilməz. Status 

aşağıdakı parametrlərlə müəyyən olunur: 

1. Münaqişədə iştirak edən bütün tərəflərin Azərbaycanın və Ermənistanın ərazi bütövlüyünü və 

sərhədlərinin toxunulmazlığını tanıması. 

2. Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın tərkibində dövlət və ərazi qurumudur və onun öz müqəddəratını təyin 

etməsi Azərbaycan Respublikası ilə Dağlıq Qarabağın hakimiyyət orqanları arasında sazişdə rəsmiləşdiriləndən, 

Minsk konfransı tərəfindən bəyəniləndən, Azərbaycanın və Dağlıq Qarabağın Konstitusiyalarında inkorporasiya 

olunandan sonra aşağıdakı hüquqları və imtiyazları əhatə edəcəkdir. 

3. Dağlıq Qarabağ və Naxçıvan Ermənistanla və Azərbaycanla sərbəst və maneəsiz nəqliyyat və rabitə 

əlaqəsi saxlamaq hüququna malik olacaqlar. 

4. Dağlıq Qarabağın inzibati sərhədləri keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin sərhədləri üzrə 

müəyyən edilir. 

5 Dağlıq Qarabağın referendumda Dağlıq Qarabağ xalqı tərəfindən qəbul edilmiş öz konstitusiyası 

olacaqdır. Həmin Konstitusiya bu sənəd əsasında öz müqəddəratını təyin etmək forması haqqında Dağlıq 

Qarabağın hakimiyyət orqanları ilə Azərbaycan arasında rəsmi sazişi inkorporasiya edəcəkdir. Azərbaycan bu 

sazişlərin inkorporasiyası üçün öz Konstitusiyasına müvafiq dəyişikliklər edəcəkdir.  

  

“Səs”.-2013.-13 iyul.-№127.-S.15. 
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Dağlıq Qarabağ silahlı münaqişəsinin hərtərəfli həllinin prinsipləri haqqında  

(ümumi dövlət) 
 

VAHİD ÖMƏROV, 

fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru 

 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsini, dövlətlərin ərazi bütövlüyü və xalqların öz müqəddəratını təyin etməsi 

prinsipləri də daxil olmaqla, beynəlxalq hüququn normalarına və prinsiplərinə müvafiq surətdə həll etmək 

əzmində olan Ermənistan, Azərbaycan və Dağlıq Qarabağ aşağıdakılar barədə razılığa gəlirlər: 

 

I. DAĞLIQ QARABAĞIN STATUSU HAQQINDA SAZİŞ 

 

Tərəflər Dağlıq Qarabağın statusu haqqında saziş imzalayacaqlar və o aşağıdakı müddəalardan ibarət 

olacaqdır: 

 Dağlıq Qarabağ respublika formasında dövlət və ərazi qurumudur, Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə 

tanınmış sərhədləri daxilində onunla ümumi dövlət yaradır. Azərbaycan və Dağlıq Qarabağ müvafiq dövlət 

hakimiyyəti orqanları arasında səlahiyyətlərin həyata keçirilməsi və qarşılıqlı surətdə həvalə olunması 

predmetlərinin hüdudlarını müəyyənləşdirmək haqqında saziş imzalayacaqlar və onun Konstitusiya qanunu 

qüvvəsi olacaqdır. Azərbaycan və Dağlıq Qarabağ birgə səlahiyyətlər sahəsinə aid siyasəti və fəaliyyəti 

müəyyənləşdirmək üçün prezidentlərin, baş nazirlərin, parlament sədrlərinin nümayəndələrinin daxil olacağı 

birgə komitə yaradırlar. 

Əlaqə saxlamaq və birgə tədbirləri əlaqələndirmək üçün Bakıda və Stepanakertdə müvafiq olaraq Dağlıq 

Qarabağın və Azərbaycanın nümayəndəlikləri yaradılır. 

Dağlıq Qarabağ xaricdə müvafiq nümayəndəliyi olmaq şərtilə iqtisadiyyat, ticarət, elm, mədəniyyət, idman 

və humanitar sahələrdə əcnəbi dövlətlərlə, bu problemlərlə bağlı olan regional və beynəlxalq təşkilatlarla 

birbaşa xarici əlaqələr saxlamaq hüququna malik olacaqdır. Dağlıq Qarabağdakı siyasi partiyaların və ictimai 

təşkilatların xarici dövlətlərin siyasi partiyaları və ictimai təşkilatları ilə əlaqələr yaratmaq hüququ olacaqdır. 

Dağlıq Qarabağ özünün mənafelərilə bağlı məsələlər üzrə Azərbaycanın xarici siyasətinin həyata 

keçirilməsində iştirak edir. Belə məsələlər haqqında qərarlar iki tərəfin razılığı olmadan qəbul edilə bilməz. 

Dağlıq Qarabağ hökuməti özünün xüsusi maraqları olan xarici dövlətlərdəki Azərbaycan səfirliklərində və ya 

konsul idarələrində öz nümayəndələrinə malik ola, habelə Dağlıq Qarabağın mənafelərinə aiddirsə, beynəlxalq 

danışıqlarda iştirak etmək üçün Azərbaycan nümayəndə heyətlərinin tərkibində öz ekspertlərini göndərə bilər. 

Dağlıq Qarabağın sərhədləri keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin sərhədlərinə uyğun olacaqdır. Onların 

mümkün olan dəqiqləşdirilməsi və ya dəyişdirilməsi Azərbaycanla Dağlıq Qarabağ arasında xüsusi qarşılıqlı 

razılaşmaların mövzusu ola bilər. 

Azərbaycanla Dağlıq Qarabağ arasında sərhədlər bir-birinin silahsız vətəndaşlarının sərbəst hərəkəti üçün 

qarşılıqlı surətdə açıq olacaqdır. Gediş-gəliş və işgüzar əlaqələr zamanı onlardan gömrük rüsumu və ya başqa 

rüsumlar tutulmayacaqdır, daimi yaşayış hüququ verilməsi müvafiq hökumətlərin səlahiyyətlərinə aid 

ediləcəkdir. 

Azərbaycan və Dağlıq Qarabağ mübahisələrin nizama salınması üçün zor işlətməyəcək və ya zor işlətməklə 

hədələməyəcəklər. Birgə  komitə çərçivəsində aradan qaldırıla bilməyən mübahisələr və ya fikir ayrılıqları 

yarandıqda tərəflər ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin məsləhətçi rəyini soruşa bilərlər və o, qəti qərar qəbul 

edilərkən nəzərə alınacaqdır. 

Dağlıq Qarabağın statusuna Dağlıq Qarabağın statusu haqqında Minsk konfransı tərəfindən bəyənilmiş 

sazişdə rəsmiləşdiriləcək aşağıdakı hüquqlar və imtiyazlar da daxildir.  

1. Dağlıq Qarabağın referendiumda Dağlıq Qarabağ xalqı tərəfindən qəbul edilmiş öz Konstitusiyası 

olacaqdır. Buna müvafiq olaraq Azərbaycan  bu sazişin inkoqporasiyası üçün öz Konstitusiyasına dəyişikliklər 

edəcəkdir. 

Bu sazişin və ya Dağlıq Qarabağ və Azərbaycan konstitusiyalarının onu inkoqrporasiya edən hissələrinin 

müddəaları hər üç tərəfin razılığı olmadan dəyişdirilə bilməz. 

2. Dağlıq Qarabağ ərazisində Dağlıq Qarabağın Konstitusiyası və qanunları işləyir. Əgər Azərbaycan 

qanunları, qaydaları və icra qərarları Dağlıq Qarabağın Konstitusiyasına və qanunlarına zidd deyilsə, onun 

ərazisində qüvvəyə malikdir. 

3. Dağlıq Qarabağın öz bayrağı, gerbi və himni olacaqdır. 
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4. Dağlıq Qarabağ öz Konstitusiyasına müvafiq olaraq qanunvericilik, icra və məhkəmə orqanlarını müstəqil 

surətdə formalaşdırır. 

5. Dağlıq Qarabağ vətəndaşlarının şəxsiyyət vasitəsi kimi üzərində xüsusi olaraq "Dağlıq Qarabağ" yazılmış 

Azərbaycan pasportu olacaqdır. Yalnız Dağlıq Qarabağ hökumətinin belə pasportları vermək hüququ olacaqdır. 

Dağlıq Qarabağın erməni mənşəli vətəndaşları Ermənistana mühacirət edə və oraya daimi yaşamağa 

köçdükdə həmin ölkənin qanunlarına müvafiq olaraq Ermənistan vətəndaşlığı ala bilərlər. 

6. Dağlıq Qarabağ əhalisinin Azərbaycan parlamentinə öz nümayəndələrini seçmək və Azərbaycan 

prezidenti seçkilərində iştirak etmək hüququ var. 

7. Dağlıq Qarabağ azad iqtisadi zona olacaq, Azərbaycan pul nişanları ilə yanaşı işlənən öz pul nişanlarını 

buraxmaq hüququna, habelə öz markalarını buraxmaq hüququna malik olacaqdır. 

8. Dağlıq Qarabağın Ermənistanla və Azərbaycanla azad və maneəsiz nəqliyyat və rabitə əlaqəsi saxlamaq 

hüququ olacaqdır. 

9. Dağlıq Qarabağın könüllülük əsasında formalaşdırılan milli qvardiyası (təhlükəsizlik qüvvələri) və polis 

qüvvələri olacaqdır. Bu qüvvələr Azərbaycan hökumətinin razılığı olmadan Dağlıq Qarabağdan kənarda 

fəaliyyət göstərə bilməz. 

10. Azərbaycanın ordusunun, təhlükəsizlik qüvvələrinin və polisinin Dağlıq Qarabağın hakimiyyət 

orqanlarının razılığı olmadan Dağlıq Qarabağın ərazisinə daxil olmaq hüququ olmayacaqdır. 

11. Erməni dili Dağlıq Qarabağın əsas rəsmi dili, Azərbaycan dili isə ikinci rəsmi dilidir. Onun vətəndaşları 

bütün rəsmi və qeyri-rəsmi hallarda doğma dillərdən də istifadə edə bilərlər. 

12. Dağlıq Qarabağın büdcəsi öz mənbələrindən alınan vəsaitdən ibarət olacaqdır. Dağlıq Qarabağ hökuməti 

Azərbaycan şirkətlərini və xarici şirkətləri, şəxslərini kapital qoymağa həvəsləndirəcək, buna təminat 

verəcəkdir. 

 

 II. LAÇIN DƏHLİZİ BARƏDƏ 

 

Azərbaycanın və Dağlıq Qarabağın razılığı ilə əgər Laçın rayonunun xüsusi rejiminə dair digər qərarlar 

qəbul edilməsə, Dağlıq Qarabağla Ermənistan arasında maneəsiz əlaqələri təmin etmək məqsədilə Dağlıq 

Qarabağın Laçın dəhlizindən istifadə etməsi məsələsi ayrıca razılaşmanın mövzusu olacaqdır. Laçın rayonu 

daim tam silahsızlaşdırılmış zona olaraq qalmalıdır. 

 

III. ŞUŞA VƏ ŞAUMYAN ŞƏHƏRLƏRİ BARƏDƏ 

 

Tərəflər razılaşırlar ki, bütün Azərbaycan qaçqınları Şuşa şəhərinə, öz daimi yaşayış yerlərinə qayıda 

bilərlər. Onların təhlükəsizliyi Dağlıq Qarabağın müvafiq hakimiyyət orqanları tərəfindən təmin ediləcəkdir. 

Onlar Dağlıq Qarabağın bütün vətəndaşları ilə eyni hüquqa, o cümlədən, siyasi partiyalar yaratmaq, bütün 

səviyyələrdə seçkilərdə iştirak etmək, dövlət qanunvericilik orqanlarına və yerli özünüidarə orqanlarına 

seçilmək, dövlət qulluğuna, o cümlədən, hüquq-mühafizə orqanlarına işə qəbul edilmək hüququna malik 

olacaqlar. 

Erməni qaçqınları da Şaumyan şəhərinə qayıdarkən eyni hüquqları alacaqlar. Şuşa və Şaumyan şəhərlərinin 

sakinləri yollardan, Azərbaycanın və Dağlıq Qarabağın qalan yerləri ilə rabitədən və digər əlaqələrdən heç bir 

məhdudiyyət olmadan istifadə edə biləcəklər. 

Dağlıq Qarabağ və Azərbaycanın hakimiyyət orqanları müvafiq olaraq Şuşa və Şaumyan şəhərlərində 

ATƏT-in Demokratik Təsisatları və İnsan Hüquqları Bürosunun nümayəndəliklərinin yerləşdirilməsinə və 

fəaliyyətinə kömək göstərəcəklər. 

* * * 

 

Dağlıq Qarabağın statusu haqqında sazişi üç tərəf imzalayacaq və o Minsk konfransı tərəfindən 

bəyənildikdən sonra qüvvəyə minəcəkdir. 

 

IV. SİLAHLI MÜNAQİŞƏNİN DAYANDIRILMASI HAQQINDA SAZİŞ 

 

Tərəflər razılaşırlar ki, silahlı münaqişənin dayandırılması haqqında saziş aşağıdakı müddəaları əhatə 

edəcəkdir: 

I. Tərəflər öz aralarındakı mübahisələrin həlli üçün zor işlədəcəkləri barədə hədələməkdən, yaxud zor 

işlətməkdən imtina edirlər. Onlar silahlı münaqişənin dayandırılması haqqında sazişin həyata keçirilməsi ilə 
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əlaqədar meydana çıxa biləcək mübahisələr daxil olmaqla belə mübahisələri dinc vasitələrlə, ilk növbədə 

birbaşa danışıqlar yolu ilə, yaxud ATƏT-in Minsk prosesi çərçivəsində həll edirlər. 

II. Tərəflər öz silahlı qüvvələrini aşağıdakı müddəalara müvafiq olaraq və I əlavədə ətraflı şərh edildiyi kimi 

çıxarırlar: 

a) Birinci mərhələdə Dağlıq Qarabağdan şərq və cənubdakı indiki təmas xəttindəki qüvvələr I əlavədə 

göstərilmiş xətlərə və bu əlavədə olan cədvələ müvafiq surətdə, ATƏT-in çoxmilli qüvvələrinin ön dəstəsini 

hərbi nöqteyi-nəzərdən əsaslandırılmış müvəqqəti bufer zonasında ilkin qaydada yerləşdirməyə, tərəfləri bu xətt 

boyunca ayırmağa və qüvvələrin çıxarılmasının ikinci mərhələsi zamanı təhlükəsizliyi təmin etməyə imkan 

yaradılması məqsədi ilə Yüksək Səviyyədə Planlaşdırma Qrupunun (YSPQ) tövsiyələri lazımınca nəzərə 

alınmaqla çəkilirlər. 

v) İkinci mərhələdə qüvvələr eyni vaxtda və I əlavədə göstərilmiş cədvələ müvafiq surətdə aşağıdakı 

qaydada çıxarılır: 

1. Ermənistan Respublikasının sərhədləri xaricində yerləşən Ermənistanın hər hansı qüvvələri bu sərhədlərin 

hüdudları daxilinə aparılır. 

2. Dağlıq Qarabağın qüvvələri Dağlıq Qarabağla Ermənistan arasında maneəsiz gediş-gəliş haqqında saziş 

əldə edilənədək, Laçın rayonu istisna olmaqla Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin (DQMV) 1988-ci ildəki 

hüdudları daxilinə aparılır. 

3. Azərbaycanın qüvvələri YSPQ-nin tövsiyyələrinə əsasən I əlavədə göstərilmiş xətdən kənara çıxarılır və 

Ermənistanın hər hansı ərazisindən çıxarılır. 

4. Ağır silahlar YSPQ-nin tövsiyyələrinə əsasən, ATƏT-in sülhü müdafiə əməliyyatının nəzarəti altında, I 

əlavədə şərh olunmuş şəffaflıq və hesabatvermə tələblərinə əməl edilməklə, bu əlavədə göstərilmiş yerlərə 

çıxarılır. 

III. Qüvvələrin bu cür çıxarılması nəticəsində azad olmuş ərazi aşağıdakı müddəalara müvafiq olaraq və  II 

əlavədə müfəssəl şərh edildiyi kimi bufer zonası və ayırıcı zona təşkil edir: 

a) Qüvvələrin çıxarılması başa çatdıqdan sonra bufer DQMV-nin 1988-ci il hüdudları boyunca yerləşir. 

Əlavə razılaşma əldə edilərsə, o, Laçın rayonu hüdudları boyunca yerləşə bilər. Bufer zonası məskunlaşdırılmır, 

ATƏT-in Müdafiə Əməliyyatının elementləri istisna olmaqla tamamilə silahsızlaşdırılır. 

v) II əlavədə müfəssəl şərh edildiyi kimi Sülhü Müdafiə Əməliyyatının Daimi Qarışıq Komissiya ilə 

əməkdaşlıqda fəaliyyəti üçün icazə verilmiş, o cümlədən, aşağıdakı qüvvələr istisna olmaqla, ayırıcı zona 

silahsızlaşdırılır: 

1. Sülhü müdafiə əməliyyatının elementləri; 

2. Azərbaycanın sərhəddə keşik çəkmək və minalardan təmizləmə üçün bölmələri; 

3. Azərbaycanın say tərkibi və icazə verilmiş silahı 2-ci əlavədə müəyyən edilmiş mülki polisi. 

S.) 2-ci əlavədə şərh edildiyi kimi, bufer zonasında və ayırıcı zonada ATƏT-in Sülhü Müdafiə Əməliyyatının 

nəzarəti altında uçuşsuz zona yaradırlar, tərəflər bu zonada uçuşlara yol vermirlər. 

D) II maddəyə müvafiq olaraq qüvvələr çıxarıldıqdan sonra Dağlıq Qarabağın hakimiyyət orqanlarının 

nəzarət etdikləri bütün yerlərdə təhlükəsizlik Dağlıq Qarabağın mövcud təhlükəsizlik strukturları tərəfindən 

təmin olunur. 

  

“Səs”.-2013.-17 iyul.-№129.-S.15. 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Ermənistan-Azərbaycan 

münaqişəsi 

 

 293 

 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsi: dəyişən beynəlxalq şərait və ona verilən çevik reaksiya 
 

İbrahim MƏMMƏDOV, 

əməkdar jurnalist 

 

Fransa Prezidenti Fransua Ollandın Cənubi Qafqaza səfəri iki mühüm aspektdən xüsusilə 

mühümdür və çoxsaylı məqamlar sırasından bu iki məqamın ayrılaraq üzərində dayanılması zəruridir. 

Birincisi, Fransa Prezidenti Şərqi Avropa, postsovet məkanı, o cümlədən Cənubi Qafqazda yaranmış yeni 

situasiyada Fransanın və Avropa İttifaqının Azərbaycan və Gürcüstanın müstəqilliyinə dəstəyini və 

ittifaqın regiondakı maraqlarını nümayiş etdirir. Bu, əslində, kontinental Avropanın - Almaniya və 

Fransanın mövqelərinin güclənməsidir. Son ayların diplomatik gediş-gəlişi göstərir ki, Almaniya 

Ukraynada, Fransa isə Cənubi Qafqazda fəallığını artırır. 

Almaniya Ukraynadakı bütün siyasi məsələlərdə öz təsirini göstərməyə çalışır. Fransa isə Cənubi Qafqaz 

dövlətlərinə dəstək verir və iqtisadi-siyasi əlaqələrini gücləndirir. 

 

"Ərazi bütövlüyü" prinsipi önə çıxır və "millətlərin öz müqəddəratını təyini" prinsipini üstələyir 

 

Fransua Ollandın Cənubi Qafqaza, Azərbaycana səfərinin ikinci mühüm aspekti isə separatizmə 

münasibətdə, münaqişələrin həllində "ərazi bütövlüyü" prinsipinin əsas olduğunu rəsmən bəyan etməsi oldu. 

Məsələ ondadır ki, Ukraynanın parçalanması və Krımın Rusiyaya birləşdirilməsi, Ukraynanın cənub-şərqində 

separatizmin geniş miqyas alması fonunda Avropa İttifaqının aparıcı dövlətlərinin, ABŞ-ın, BMT-nin 

gündəliyində "ərazi bütövlüyü" prinsipinin aparıcı baza prinsipinə çevrilməsinə səbəb oldu. 

Belə ki, ABŞ və Avropada siyasi maraqlar "ərazi bütövlüyü" prinsipinin xeyrinə formalaşdı. Bu, bütöv bir 

beynəlxalq siyasi eranın başlanğıcını göstərən bir transformasiyadır. Sirr deyil ki, beynəlxalq hüququn norma və 

prinsipləri də dövlətlərin beynəlxalq siyasi maraqlarına uyğun olaraq ön plana çıxır və ya əksinə, arxa plana 

çəkilir. Eyni yerdəyişmələr "ərazi bütövlüyü" və "millətlərin öz müqəddəratını təyin etməsi" prinsipləri ətrafında 

da baş verib və verməkdədir. 

1945-60-cı illərdə ABŞ və SSRİ dünyada, xüsusilə Afrikada müstəmləkə sisteminin dağılmasında maraqlı 

olduqları üçün "millətlərin öz müqəddəratını təyin etməsi" prinsipi aparıcı prinsip kimi BMT-nin 

Nizamnaməsinə daxil edildi, müstəmləkə ölkələrinə və xalqlarına müstəqillik verilməsi haqda bəyannamə və 

beynəlxalq paktlar qəbul edildi. 

Müstəmləkə sisteminin dağılması və maraqların sərhədlərinin cızılması ilə "təyini müqəddərat" prinsipi 

də özünün qlobal önəmini itirdi, "ərazi bütövlüyü" prinsipi yenidən ön sıraya çıxdı. SSRİ-nin dağılmağa 

başladığı dövrə qədər, 80-ci illərin sonunda SSRİ-də suverenlik hərəkatı başlandığı dövrdə Qərb dövlətləri və 

sovet rəhbərliyi - hər kəs özünə sərfəli kontekstdə (Qərb müttəfiq respublikaları, sovet rəhbərliyi müttəfiq 

respublikalardakı muxtar qurumların müstəqilliyini stimullaşdırırdı - İ.M.) yenidən təyini-müqəddərat prinsipini 

qabartmağa və hətta muxtar vilayət və respublikaların da müstəqilləşməsi hərəkatlarını dəstəkləməyə başladılar. 

Bu beynəlxalq dalğada Azərbaycanın, Gürcüstanın və Moldovanın əraziləri parçalanmaya məruz qaldı. 

Və beynəlxalq hüquq "ərazi bütövlüyü", yoxsa "təyini-müqəddərat" prinsiplərinin əsas götürülməsi haqda uzun 

müzakirələr dövrünə qədəm qoydu. Nəhayət, 2011-ci il oktyabrın 4-də AŞ PA-nın Strasburqdakı iclasında qəbul 

edilmiş 1832 nömrəli qətnamədə deyilir: "Etnik azlığın öz müqəddəratını təyin etməsi hüququ avtomatik olaraq 

ayrılma hüququnu nəzərdə tutmur..." Bu qətnamə artıq ərazi bütövlüyü prinsipinin yenidən ön plana çıxması və 

aparıcı Avropa dövlətlərinin siyasi maraqlarına cavab verdiyi bir dövrün başlandığına işarə idi. Ancaq hüquqi 

əsas yaransa da, yenə bu məsələ praktik siyasətdə əsas hədəf deyildi. Qərb dövlətləri, Gürcüstanla bağlı məsələ 

istisna olmaqla, postsovet məkanında yerdə qalan regional münaqişələr haqda danışarkən hər iki prinsipin 

paralel vacibliyini vurğulayırdılar. Ancaq son 3 ayda vurğu daha çox "ərazi bütövlüyü" prinsipinə edilir. 

2014-cü il Ukrayna hadisələri və Ukraynada mərkəzdənqaçma prosesinin güclənməsi "ərazi bütövlüyü" 

prinsipini nəinki Avropa və ABŞ-ın praktik siyasətinə gətirdi, hətta onu gündəlik fəaliyyətin, dövlət başçılarının 

bəyanatlarının aparıcı tezisinə çevirdi. Yenidən, artıq birmənalı şəkildə "ərazi bütövlüyü" prinsipi beynəlxalq 

siyasətin prioriteti oldu. 

ABŞ Prezidenti Barak Obama Ukraynanın ərazi bütövlüyü haqda dəfələrlə bəyanat verdi. Hətta 

Obamanın çoxsaylı rus əhalinin yaşadığı Qazaxıstan Prezidenti Nursultan Nazarbayevlə telefon danışığından 

sonra Ağ evin məlumatında onların "ərazi bütövlüyü və suverenlik prinsipini dəstəkləməyin vacibliyinə dair 

razılığa gəldikləri" haqda məlumat yayıldı. 
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Yelisey sarayından verilmiş məlumatda isə qeyd edilirdi ki, Fransa Prezidenti F.Olland, Almaniya 

kansleri A.Merkel, ABŞ Prezidenti B.Obama, Böyük Britaniyanın Baş naziri Devid Kemeron və İtaliyanın Baş 

naziri Matteo Rentsinin telefon danışıqlarından sonra birgə bəyanatda deyilir: "Ukraynanın ərazi bütövlüyü və 

suverenliyinə tam şəkildə hörmət edilməlidir". 

UNN isə Vestfalenposta istinadən yazır ki, AFR kansleri A.Merkel hesab edir ki, ölkələrin ərazi 

bütövlüyü Almaniya üçün daha vacibdir: "XX əsrin fəlakətindən sonra Avropa bizim hamımızın təhlükəsizliyini 

təmin edən beynəlxalq hüquqa istinad etdi. İndi əgər ölkələrin ərazi bütövlüyü belə asan pozularsa, bu bizə çox 

baha başa gələcək". Nəhayət, Fransua Olland Bakıda Prezident İlham Əliyevlə birgə mətbuat konfransında dedi: 

"...Biz bu barədə söhbət apardıq ki, Siz də Fransanın, Avropanın bu məsələ ilə bağlı mövqeyinə əmin olasınız, 

ölkələrin ərazi bütövlüyünə sadiq olduğumuzu görəsiniz". 

Beləliklə, Fransa Prezidenti ölkəsinin və Avropanın mövqeyini ifadə edərək "ərazi bütövlüyü" prinsipinə 

üstünlük verdiklərini birmənalı bəyan etdi. Maraqlıdır ki, o, Ermənistanda olarkən bir dəfə də "öz müqəddəratını 

təyinetmə hüququ" ifadəsini xatırlatmadı. Bütün bunlar onu göstərir ki, obyektiv beynəlxalq proseslər 2014-cü 

ilin martın sonu və aprelindən başlayaraq ərazi münaqişələrinin həllində "ərazi bütövlüyü" prinsipini beynəlxalq 

siyasətin əsas tezisinə çevirib. 

 

Azərbaycan Prezidentinin yeni beynəlxalq şəraitə çevik reaksiyası 

 

Ən mühümü odur ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev beynəlxalq siyasətdə baş verən bu epoxal 

hüquqi-siyasi transformasiyanı zamanında tutdu və şəraitə uyğun siyasət yürütməyə başladı. Bu siyasətin 

başlanğıcı Azərbaycanın BMT-də Ukraynanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyən qətnaməyə səs verməsi ilə başladı 

və daha sonra Qərb dövlətlərinə Azərbaycanın da ərazi bütövlüyünə praktik siyasətdə dəstək verməyə çağırışla 

davam etdi. Nazirlər Kabinetinin 13 apreldə keçirilmiş iclasında Prezident İlham Əliyev belə bir bəyanat verdi: 

"...Bizə qarşı soyqırımı törədilibdir. Nəticə etibarilə Ermənistana qarşı heç bir sanksiya tətbiq edilmir. Sual 

olunur: nə üçün? Nə vaxta qədər biz bu ikili standartlarla üzləşəcəyik? Bunun səbəbi nədir? Nə üçün qondarma 

Dağlıq Qarabağ respublikasının rəhbərləri sanksiyalardan əziyyət çəkmir? Nə üçün onlara qarşı sanksiyalar 

tətbiq olunmur? Bu, ədalətsizlikdir, ikili standartlardır. Ona görə biz beynəlxalq münasibətlərdə ikili standartlara 

qarşı öz etiraz səsimizi ucaldırıq. Bizimlə əməkdaşlıq edən Qərb ölkələrinin rəhbərlərindən xahiş edirik ki, 

qondarma Dağlıq Qarabağ respublikasının "rəhbərləri"ni öz ölkələrinə buraxmasınlar. Onlara qarşı sanksiyalar 

tətbiq edilsin. Onlar gedib qanunsuz telemarafonlar keçirirlər, pullar yığırlar. Sonra o pulları bizim əleyhimizə 

istifadə edirlər. Onların "rəhbərləri"ni Qərbin aparıcı ölkələrində qəbul edirlər. Vizalar verilir, onlar orada 

"nümayəndəliklər" açırlar, gedib-gəlirlər. Nə üçün? 

Hesab edirəm, vaxt gəlib çatıb ki, biz bu məsələ ilə bağlı fikrimizi daha da açıq şəkildə ifadə edək. Biz bu 

ikili standartlardan yorulmuşuq. Bu qədər ədalətsizliyə dözmək mümkün deyildir. 

Nə üçün təcavüzkar bu günə qədər qınaq obyektinə çevrilməyib?! Nə üçün Avropa Şurası Parlament 

Assambleyasında Ermənistan nümayəndə heyətinin səlahiyyətlərini dayandırmaq məsələsi müzakirə edilmir?! 

Biz bu məsələni dəfələrlə qaldırmışıq. Yadımdadır ki, hələ 2001-ci ildə mən Azərbaycan Milli Məclisinin AŞ 

PA-dakı nümayəndə heyətinin rəhbəri kimi dəfələrlə bu məsələni qaldırmışam. Buna heç kim heç bir reaksiya 

vermir. Deyirlər, gedin razılaşın, gedin danışın, sülh yolu ilə həll edin bunu. Bizə qarşı etnik təmizləmə 

aparılmışdır, soyqırımı törədilmişdir. Azərbaycanlılar Dağlıq Qarabağdan qovulandan sonra orada "referendum" 

keçirilmişdir. Hesab edilir ki, bu, məqbuldur. Buna dözmək mümkün deyildir. Bizə qarşı olan ədalətsizliyi 

faktlarla, dəlillərlə ifşa etməliyik. Hesab edirəm ki, bu prinsipial mövqe həm ədaləti bərpa edəcək, həm də ki, 

riyakar siyasəti ifşa edəcəkdir. 

Bizə qarşı riyakar siyasət, ikili standart siyasəti davam edir. Biz isə bununla heç vaxt barışmayacağıq". 

Azərbaycan Prezidenti beynəlxalq siyasətdə yaranmış yeni mövcud vəziyyətdən çıxış etdi, Azərbaycanın 

hüquqi üstünlüyünü yaranmış obyektiv beynəlxalq şərait kontekstində beynəlxalq gündəlikdə aktuallaşdıra bildi. 

Dövlət başçısı zamanı və yeni beynəlxalq siyasi konyunkturu düzgün qiymətləndirərək öz ölkəmizin ədalətli 

mövqeyini və hüquqi üstünlüyünü həm də praktik siyasi üstünlüyə çevirə bildi. Azərbaycan Prezidentinin 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı son iki ayda apardığı siyasət, verdiyi bəyanatlar indiyə qədər təmin edilmiş 

mənəvi, hüquqi və iqtisadi üstünlüyə praktik siyasi üstünlüyü də əlavə etdi. 

Qərbdən ilkin reaksiyalar hələlik ehtiyatlı bəyanatlar şəklində var: amerikalı həmsədr, ABŞ-ın 

Ermənistandakı səfiri tvit səhifəsində, onun ardınca Azərbaycandakı səfiri Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 

həllinin aktuallaşması ilə bağlı müxtəlif səpkili bəyanatlar verdilər. 

Fransa Prezidenti Fransua Olland Bakıya səfərə gələrək, artıq qeyd edildiyi kimi, ölkəsinin və Avropa 

ölkələrinin "ərazi bütövlüyü" prinsipindən çıxış etdikləri haqda bəyanat verdi. Beləliklə, görünən odur ki, 
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Prezident İlham Əliyevin bəyanatı və yürüdülən siyasət nəticəsində buz tərpənib. İndi Azərbaycanda 

bəyanatların daha birmənalı, "ərazi bütövlüyü" prinsipinin daha konkret ifadə olunmasını gözləyirlər. Axı 

Azərbaycan hələ 3 həftə əvvəl BMT-də "ərazi bütövlüyü və suverenlik" prinsipinin daha vacib olduğu haqda 

qətnaməyə səs verən 100 dövlətdən biridir. Belə ki, Azərbaycan diplomatiyası da ərazi bütövlüyü prinsipinin ön 

plana çıxmasına seyrçi qalmadı, əksinə, milli maraqlarına uyğun olaraq, "ərazi bütövlüyü" prinsipini BMT 

müstəvisində, praktik siyasətdə müdafiə etdi. Prezident İlham Əliyev bu barədə deyir: "Bəzi beynəlxalq 

məsələlərlə bağlı dünya ictimaiyyətinin əksəriyyəti mövqe bildirməkdən çəkinir. Biz buna qiymət vermək 

fikrində deyilik. Ancaq Azərbaycan hər bir məsələ ilə bağlı prinsipial mövqe nümayiş etdirir. Bu mövqe, ilk 

növbədə, beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə əsaslanır. Beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri əsas 

şərt olmalıdır. Əgər bunlar pozulursa, onda bütün beynəlxalq əməkdaşlıq və münasibətlər mexanizmi pozulur. 

Beynəlxalq aləmdə bax bu prinsipial mövqe, əlbəttə ki, bizə böyük rəğbət yaradır. Azərbaycan müstəqil, 

prinsipial ölkə kimi öz mövqelərini daha da möhkəmləndirir". 

Beləliklə, dünyada regional münaqişələrin həlli və separatizmə münasibətdə "ərazi bütövlüyü" prinsipinin 

əsas götürüldüyü bir dövr başlayıb. Azərbaycan isə bir tərəfdən bu dövrün başlanğıcına BMT-dəki səsvermə ilə 

nəinki stimul verib, paralel olaraq beynəlxalq siyasətdəki keyfiyyət dəyişikliyini zamanında görüb 

dəyərləndirərək öz milli maraqlarını bu beynəlxalq tendensiyaya uyğunlaşdırıb. Bu, beynəlxalq münasibətlər 

tarixinə dair bilikdən, təcrübədən qaynaqlanan və dəyişən reallığı dərhal görüb ona reaksiya verən çevik 

beynəlxalq siyasətdir. 

 

“Azərbaycan”.-2014.-22 may.-N 106.-S.6. 
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Dağlıq Qarabağ probleminə fərqli münasibətlər 
 

Son illərdə beynəlxalq hüquq tətbiq edilmə funksiyasını o qədər itirib ki, böyük dövlətlər beynəlxalq aləmdə 

yaşanan problemləri özləri tərəfindən yaradılan və sistemləşdirilən beynəlxalq hüquq norma və prinsipləri ilə 

deyil, açıq-aydın güc tətbiq edərək həll etməyə çalışırlar. Kiçik dövlətlərə gəldikdə isə, onlardan qeyd-şərtsiz 

beynəlxalq hüquqa riayət etmələrini tələb edirlər. Əlbəttə, böyük dövlətlərin özlərinə məxsus üstünlükləri 

vardır, qlobal miqyasda iqtisadi, siyasi və təhlükəsizlik məsələlərinə müdaxilə bacarığı, informasiya yaymaq və 

yaxud əldə etmək imkanları, milli mənafelərinin qorunması üçün iqtisadi, siyasi və hərbi mexanizmlərə sahib 

olması və s. Ancaq bütün bunlar belə bölgə və beynəlxalq aləmdə yaşanan problemlərin həll edilməsi üçün 

böyük dövlətlərə ədalətsiz yanaşmağa haqq vermir. Güc ədalətli olduqda qəbul edilə bilər və özünü doğruldar. 

Ədalətsiz güc nəinki düşmən qazanmaq, eyni zamanda dostu da itirmək deməkdir. 

İkiqütblü dünyanın süqutundan sonra başda ABŞ olmaqla beynəlxalq münasibətlər sistemində bəzi 

dövlətlərin sahib olduqları gücdən mütəmadi olaraq ədalətsiz şəkildə istifadə etdikləri müşahidə edilir. Bu 

xüsusilə enerji və təhlükəsizlik məsələlərində daha çox yaşanır. Enerji tələbatının qarşılanması və qlobal 

təhlükəsizlik mühitinin təmin edilməsi böyük dövlətlərə kiçik dövlətləri süqut etdirmək və ya yox etmək kimi 

üstünlük verməməlidir. Bu böyük dövlətlərin özləri tərəfindən yaradılan beynəlxalq hüququn norma və 

prinsiplərində ehtiva edilmişdir. Amma reallıqda böyük dövlətlər buna əməl edirlərmi? Xeyr, böyük dövlətlərin 

özlərinin milli maraqları təhlükə qarşısında qaldığı zaman digər dövlətlərə beynəlxalq hüquq norma və 

prinsiplərini diqqətə almadan istədikləri kimi rəftar edirlər. Digər dövlətlərin milli maraqları isə qətiyyən onları 

narahat etmir. Əksinə, bu dövlətlərin qarşılaşdıqları problemlərdən təzyiq vasitəsi kimi istifadə edirlər. 

Azərbaycan müstəqilliyini elan etdiyi ərəfədə torpaqlarının təxminən 20 faizi Ermənistan tərəfindən işğal 

edilmişdir və işğal bu günə qədər davam edir. 20 ildən çoxdur işğalın nəticələrinin aradan qaldırılması üçün 

ATƏT Minsk qrupu fəaliyyət göstərsə də, həmsədr dövlətlərin vasitəçilik missiyası hələ ciddi nəticə verməyib. 

Bunun səbəblərindən biri də həmsədr dövlətlərin beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini diqqətə 

almamalarıdır. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurasının Dağlıq Qarabağ problemi ilə bağlı qəbul 

etdiyi dörd qətnamə həyata keçirilməyib. Ermənistan bölgə və beynəlxalq təhlükəsizliyi təhdid etdiyi üçün ona 

qarşı heç bir iqtisadi və siyasi sanksiya tətbiq edilməyib, Şimalı Kipr 40 ildən artıqdır iqtisadi və siyasi 

sanksiyalara məruz qalsa da, qondarma DQR rejiminə ABŞ hökuməti hər il milyonlarla dollar yardım edir. 

Azərbaycanın haqlı olduğu məsələdə etirazları diqqətə alınmır. ABŞ okeanın o tayından milli maraqları üçün 

təhdid gördüyü məsələlərdə dünyanın müxtəlif nöqtələrinə hərbi müdaxilə etsə də, torpaqları işğal edilən 

Azərbaycanın tələblərini görmür və yaxud görmək istəmir. ABŞ və digər həmsədr dövlətlər Azərbaycan 

torpaqlarını işğaldan azad edilməsi üçün problemin beynəlxalq hüquq və Helsinki sənədinin norma və 

prinsipləri çərçivəsində həll edilməsinin vacibliyini vurğulasalar da, yaxın tarixə diqqət etdikdə bu dövlətlərin 

dedikləri norma və prinsiplərə əməl etmədiklərini görmək üçün kahin olmağa ehtiyac yoxdur. 

Bir neçə gün bundan əvvəl ABŞ Dövlət departamentinin nümayəndəsi Cen Psaki Azərbaycan Prezidenti 

İlham Əliyevin verdiyi bəyanatda "Ermənistanın qaranlıq gələcəyi''ndən bəhs etməsini şərh edərkən "ABŞ-ın 

prinsipləri ilə ziddiyyət təşkil edən alovlu ritorika və bəyanatlar regionda gərginliyi artırır və Dağlıq Qarabağ 

probleminin həll edilməsi prosesini zədələyir” - demişdir. Psaki eyni zamanda fikirlərini "ATƏT Minsk 

qrupunun həmsədr dövlətləri kimi biz Dağlıq Qarabağ probleminin sülh yolu ilə həll edilməsi üçün tərəflərə hər 

zaman kömək etməyə hazırıq... Həmsədr dövlətlərin bəyanatlarında dəqiq göstərilir ki, problemin həll edilməsi 

BMT nizamnaməsi və Helsinki Yekun Aktına istinad etməlidir.'' deyə ifadə etmişdir.[i] 

Maraqlı budur ki, Psaki bəyanatında "ABŞ-ın prinsipləri ilə ziddiyyət təşkil edən alovlu ritorika və 

bəyanatlar'' ifadəsini işlədir. ABŞ-ın prinsipləri nə zamandan beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri kimi 

qəbul olunmuşdur? Yaxud ümumən ABŞ-ın prinsipləri nələrdir və digər dövlətlər ABŞ-ın prinsiplərini qəbul 

edirlərmi? ABŞ özünü beynəlxalq hüquq norma və prinsipləri yaradan tək dövlət olmaq iddiasını dünya 

dövlətlərinə qəti şəkildə qəbul etdirə bilibmi? 

BMT nizamnaməsinin 51-ci maddəsi dövlətlərə onlara qarşı edilən hər hansı hücum zamanı özlərini müdafiə 

etməyə və gücdən istifadə etməyə haqq verir. Bu haqqın doğması üçün ani, gözlənilməz və qarşısı alınmaz bir 

vəziyyətin olması şərtdir. Bu cür təhlükənin qarşısının alınması üçün alınan tədbirlər məntiqli, var olan təhlükə 

ilə eyni nisbətdə olmalıdır. Dövlətlər bu haqlarından istifadə etmədən əvvəl Təhlükəsizlik Şurasına məlumat 

verməli və BMT nizamnaməsinin 41 və 42-ci maddəsinə uyğun olaraq müvəqqəti tədbirlər görməlidirlər. 

Müvəqqəti görüləcək tədbirlər bunlardır: 

diplomatik sanksiya; 

iqtisadi sanksiya; 
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hərbi sanksiya. 

Birincisi, Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarını işğal etməsi faktı aniliyini və gözlənilməzliyini çoxdan 

itirib. Azərbaycan 20 ildən çoxdur bu faktı mütəmadi olaraq  beynəlxalq ictimaiyyətin və beynəlxalq 

təşkilatların diqqətinə çatdırır. 

İkincisi, Azərbaycan 20 ildir torpaqlarının işğal etmiş Ermənistana qarşı bu sanksiyaların tətbiq olunmasına 

çalışır. Amma Ermənistan hələ də Azərbaycan torpaqlarını işğal altında saxlayır. 20 il uzun bir zamandır və heç 

bir nəticə əldə edilmədiyi üçün Azərbaycanın BMT-nin 51-ci maddəsini tətbiq etməyə tamamilə haqqı vardır. 

ATƏT-in konstitusiyası kimi də qəbul edilən Helsinki Yekun Aktının təməl prinsipləri bunlardır: 

suveren bərabərlik və suverenliyə hörmət; 

gücdən istifadə və yaxud güclə təhdid etməkdən imtina; 

sərhədlərin toxunmazlığı; 

dövlətlərin ərazi bütövlüyünün qorunması; 

problemlərin sülh yolu ilə həll edilməsi; 

daxili işlərə qarışmamaq; 

insan haqları və əsas azadlıqlara hörmət; 

xalqların bərabər hüquqlardan və yaxud müqəddəratını təyin etmə haqqından istifadə etməsi; 

dövlətlər arasında əməkdaşlıq; 

beynəlxalq hüquqdan irəli gələn öhdəliklərin yaxşı niyyətlə yerinə yetirilməsi. 

Bu prinsipləri qısaca izah edək: 

suveren bərabərlik və suverenliyə hörmət; Azərbaycan suveren bərabərliyini qorumağa çalışır və digər 

dövlətlərin suverenliyinə hörmət edir. Ermənistandan fərqli olaraq heç bir dövlətin torpağını işğal etməmişdir və 

belə fikri də yoxdur; 

gücdən istifadə və yaxud güclə təhdid etməkdən imtina; Azərbaycan 20 ildən çoxdur torpaqlarının 

Ermənistanın işğalından azad edilməsi üçün hərbi gücdən istifadə etmir və sülh danışıqlarna üstünlük verir; 

sərhədlərin bütünlüyü; Azərbaycan beynəlxalq hüquqa istinad edərək sərhədlərinin bütünlüyünü təmin 

etməyə çalışır və heç bir dövlətə qarşı ərazi iddiası yoxdur; 

dövlətlərin ərazi bütövlüyünün qorunması; Azərbaycan beynəlxalq hüquq norma və prinsiplərinə uyğun 

mümkün olan bütün vasitələrlə ərazi bütövlüyünü təmin etməyə çalışır; 

problemlərin sülh yolu ilə həll edilməsi; Azərbaycan 20 ildir Dağlıq Qarabağ probleminin sülh yolu ilə həll 

edilməsi üçün beynəlxalq təşkilatlar nəzdində və birbaşa Ermənistan ilə müzakirələrə davam edir; 

daxili işlərə qarışmamaq; Azərbaycan heç bir dövlətin daxili işlərinə qarışmır və başqa dövlətlərin də daxili 

işlərinə qarışmasına icazə vermir; 

insan haqları və əsas azadlıqlara hörmət; Azərbaycan insan haqlarına hörmətlə yanaşır və tərəf olduğu 

müqavilələrə uyğun olaraq buna əməl edir; 

xalqların bərabər hüquqlardan və yaxud müqəddəratını təyin etmə haqqından istifadə etməsi; Azərbaycan bu 

prinsipə əməl edir və erməni xalqının bir dəfə müqəddəratını təyin edərək Ermənistan dövlətini qurduğunu 

bildirir. Xalqların bir dəfə müqəddəratını təyin etmək haqqı vardır və erməni xalqı bu haqqından istifadə 

etmişdir; 

dövlətlər arasında əməkdaşlıq; Azərbaycan bütün dövlətlərlə iqtisadi, siyasi və hərbi sahələrində əməkdaşlıq 

edir; 

beynəlxalq hüquqdan irəli gələn öhdəliklərin yaxşı niyyətlə yerinə yetirilməsi; Azərbaycan beynəlxalq 

hüquqdan irəli gələn öhdəliklərini yerinə yetirir və bu günə qədər bu məsələdə heç bir problem yaratmamışdır. 

Yuxarıda sadalanan faktorlardan aydın olur ki, Azərbaycan beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə əməl 

edir. Bu, dövlət olaraq onun öhdəçiliyidir. Heç bir dövlətin Azərbaycanı beynəlxalq hüquq və normalara əməl 

etməməkdə ittiham etməyə haqqı yoxdur. Eyni zamanda heç bir dövlətin də Azərbaycana beynəlxalq hüquq 

norma və prinsiplərindən irəli gələn haqqından istifadə etməyə mane olmağa haqqı yoxdur. 

 

Newstime.az, 

Dr. Hatəm Cabbarlı 
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Qarabağ münaqişəsi ətrafında bəzi mülahizələr 
 

İBRAHİM ƏLİYEV 

Tarix üzrə fəlsəfə doktoru 

 

Sovetlər imperiyasının məngənəsindən qopub ayrılmış postsovet dövlətləri mövcud olduqlan dövr 

ərzində müxtəlif mərhələlərdən keçmiş, çoxsaylı maneələrlə üzləşmişlər. Hər bir dövlət beynəlxalq aləmdə 

özünün tutduğu yola və yeritdiyi siyasətə müvafiq yerini qazanmışdır. Həmin məkanda XX əsrin 80-ci 

illərindən SSRİ-nin dağılması ilə başlanmış dramatik proseslər təhlükəli məqamlarından birinə daxil olmuşdur. 

Əgər XX əsrin 80-90-cı illərində parçalanma prosesləri üstünlük təşkil edirdisə, yeni əsrin əvvəllərindən 

etibarən itirilmişlərin bir уегə toplanması cəhdləri daha çox müşahidə edilməkdədir. Parçalanma dövrünün 

böhranından çıxmağa başlayan və keçid dövrünün problemlərini dəf edən Rusiyanın bir sıra qüvvələri keçmiş 

məkanda itirilmiş nüfuzunu bərpa etmək məqsədi ilə yeni iddialarla çıxış edir. Zaman sübut edir ki, əslində bu 

iddialardan heç vaxt imtina edilməmişdi, hələ qarışıqlıq dövründə yaradılmış münaqişə ocaqları, süni 

problemlər hazırkı dövrün məqsədlərinə hədəflənmişdi. О münaqişələrin və ziddiyyətlərin həll edilməməsinin 

səbəblərini də bu məsələlərdə axtarmaq lazımdır. 

Müasir dövrdə Azərbaycanın ən böyük problemi olan Qarabağın işğalı və onun aradan qaldrınlmasında 

qarşıya çlxan problemlərin həlli daim diqqət mərkəzində olmasına baxmayaraq, hələ də ciddi irəliləyişə nail 

olmaq mümkün olmamışdır. Məsələnin mürəkkəbliyi və belə müşkülə düşməsi onun gözə görünən və ilk 

baxışda əsas səbəb hesab edilən cəhətlərinin çətinliyində deyildir, baxmayaraq ki, onlar heç də az əhəmiyyət 

kəsb etmir və onların həlli problemlərin bütövlükdə həlli üçün zəruridir.(l) 

Məsələ ondadır ki, region dövlətlərinin həyatında ciddi problemlər mənbəyi olan Qarabağ münaqişəsi 

törədildiyi gündən konkret məqsədlərlə bağlı olmuşdur. Bu gün о problemlər nəinki həll edilməmiş, hətta bir 

qədər də dərinləşmiş və mürəkkəbbşmişdir. Əvvəlcədən qeyd etmək lazımdır ki, problemin başlıca hərəkət 

verici qüvvəsi münaqişə tərəflərinin bilavasitə mənafeyinə zidd məsələlərlə bağlılığı az-çox siyasətdən başı 

çıxanlar üçün çoxdan sirr deyildir. Eyni zamanda Qarabağ problemi region dövlətlərinin, xüsusən Azərbaycanın 

ümumi problemlərinin ayrılmaz tərkib hissəsidir. Onun dərk edilməsi yalnız həmin problemə ümumi 

kontekstdən yanaşılması nəticəsində mümkündür. 

Müstəqilliyini əldə etdiyi vaxtda müasir dövrə kimi Azərbaycan ictimai həyatın bütün sahələrində əsaslı 

dəyişikliklərə nail olmuş, həm daxildə, həm də beynəlxalq aləmdə özünü təsdiq edərək, kifayət qədər nüfuzlu və 

sayılıb-seçilən bir dövlət imicində öz yerini tutmuşdur. Müstəqilliyin ilk illərində ciddi təhlükələrlə üzləşməli 

olan Azərbaycan Respublikası Heydər Əliyevin yenidən hakimiyyətə qayıdışından sonra bütün maneələri dəf 

edərək əsaslı quruculuq işlərini reallaşdıra bilmişdir. Ölkəyə edilən təcavüzün dərinləşməsinin 

dayandınlmasından tutmuş, daxildə sabitliyin təmin edilməsi, stabil fəaliyyət göstərə bilən hakimiyyətin 

formalaşdırılması, iqtisadi inkişafın geriləməsinin qarşısının alınması, yeni şəraitdə bu inkişafın genişlənməsi 

üçün şəraitin təmin edilməsi, vətəndaş qarşıdurmasının aradan qaldırılması, xarici iqtisadi əlaqələrin qurulması, 

beynəlxalq layihələrin reallaşdırılmağa başlanmasına qədər aparılan işlər əvvəlkindən xeyli fərqli bir 

Azərbaycanın yaranmasına və dünyada tanınmasına səbəb oldu. Azərbaycan dünyada öz sözü, öz maraqları, öz 

yeni və əvəzolunmaz xidmətləri olan bir dövlətə çevrilir. Avropanın və dünyanın eneıji təhlükəsizliyinin təmin 

edilməsində əvəzsiz rolu olan Azərbaycan regionun və dünyanın sayılan aktorlarından birinə çevirilir. (2) 

Bütün bu məsələlər onun dünyada nüfuzunun artması, səsinin daha aydın eşidilməsi, maraqlarının 

tanınması ilə yanaşı rəqiblərinin də aktivləşməsinə gətirib çıxarır. Xüsusilə onun ərazilərinin bir hissəsinin işğal 

olunmasına münasibətdə nümayiş etdirilən qarəzli mövqe, tecavüzkarın hərəkətlərinə göz yumulması, onun 

açıq-aşkar və ya pərdələnmiş şəkildə müdafiə edilməsi məsələnin mürəkkəbliyindən xəbər verir. 

Beynəlxalq qanunlar və hüquq normaları dünyanın müxtəlif yerlərində gedən proseslərə münasibətdə 

fərqli tətbiq edilir. Son dövrlərdə Ukraynada baş verən hadisələr uzun illərdən bəri daha aşağı templə davam 

edən təhlükəli bir tendensiyanın yüksək nöqtəsi sayıla bilər Məsələ həlledici məqama yaxınlaşanda super güclər 

öz maraqlarını açıq şəkildə ortaya qoyaraq, dünyada hegemonluq iddialarını irəli sürməkdən çəkinmirlər. 

Dünyanın hər yerində gedən ziddiyyətli proseslərin, çevrilişlərin, hakimiyyət dəyişikliklərinin, lokal 

müharibələrin, beynəlxalq çəkişmələrin kökündə dünya hegemonluğu uğrunda gedən mübarizə dayanır. 

Məsələyə bu kontekstdən yanaşanda onun mahiyyəti əsl qiymətini alır. Bu prosesdə hər bir subyektin yeri, 

oynadığı rolu, missiyası aşkar olur. 

Dünya proseslərində açıq şəkildə deyilməyən və gurultulu demokratiya frazeologiyası arxasında 

pərdələndirilən təkcə haqqında danışılan hegemonluq mübarizəsi və super dövlətlərin həqiqi maraqları deyildir. 

Dünyada müxtəlif xalqlara, onların qayğı və problemlərinə münasibətdə müşahidə olunan fərq müasir dünya 
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durumunun reallığıdır. Нəг şey mövcud dünya durumu və onun çərçivəsində olan real münasibətlərlə 

müəyyənləşir. 

XX əsrin sonlarında dünyanın ən möhtəşəm imperiyalarından biri olan SSRİ-nin dağılması və dünya 

sosializm düşərgəsinin iflasa uğraması məqamında start götürmüş proseslərdən biri həmin imperiyanın 

konturlarının qorunub saxlanması, onun köhnə sərhədlərində yeni adda köhnə məzmunlu qurumun 

yaradılmasına hədəflənmiş proses idi. Dağılan Sovetlər İttifaqının müxtəlif yerlərində cüzi fərqlərlə eyni ssenari 

əsasında törədilmiş münaqişə ocaqları eyni məqsədə, konkret iradənin reallaşmasına xidmət edir. 

Son bir neçə illər ərzində keçmiş sovet respublikaları ərazisində təşəkkül tapmış dövlətlərdə baş verən 

hadisələr, onlara qarşı edilən təzyiqlər qeyd olunan prosesin - köhnə imperiya ərazilərində yeni qurumun 

formalaşdırılması prosesinin növbəti mərhələlərinin başlamasından xəbər verir. Postsovet dövlətlərinin 

oriyentasiyasın da müşahidə edilən dramatik gedişlər və onların üzləşdiyi problemlər müasir dünya durumunun 

başlıca məsələlərindəndir. Müstəqil dövlətlərin öz xarici siyasətlərində fərqli addım atmaq cəhdləri ciddi 

çaxnaşmalara səbəb olur və dünya nəhənglərinin siyasətində özünü kəskin şəkildə göstərir.(3, s. 38) 

Dünyanın müxtəlif yerlərində baş verən milli münaqişələrin hər birində olduğu kimi Cənubi Qafqazdakı 

münaqişələr də ilk növbədə təzyiq vasitəsi olaraq zaman-zaman qabardılır, daim təsir gücünə malik olmaq üçün 

gərginlikdə saxlanılır. О cümlədən Azərbaycan-Ermənistan arasında açılmaz bir düyünə çevrilmiş Dağlıq 

Qarabağ münaqişəsi də öz kökləri ilə ümumdünya qarşıdurmasının bir elementi kimi lazım olan məqamlarda bu 

və ya digər cəhətdən hərəkətə gətirilir, onun barəsində qıcıqlandırıcı və avantürist ideyalar ortalığa atılır. Нələ 

bir neçə il bundan əvvəl Balkanlarda Kosova münaqişəsində atılan addımlar, hazırkı dövrdə Ukraynada Krım 

məsələsinin özünəməxsus şəkildə “həlli” müxtəlif maraqlı qüvvələrin Qarabağ problemini öz maraqlarına uyğun 

şəkildə həll etmək cəhdlərinin edilməsi ilə nəticələnir. Verilmiş bəyanatlar bir birindən onu edənlərin 

mənsubiyyətindən asılı olaraq fərqlənir və fərqli effektə hesablanmışdır. (4) 

Ermənilər Qarabağı özlərinin yerinə yetirdikbri avantürist “xidmətbrinin” haqqı kimi qəbul 

etdiklərindən Krım ssenarisinin gedişi onlara məsələni tez müddətdə öz xeyirlərinə həll etmək ümidi verir. 

Onlar bu problemin onların istədikləri kimi həllinin müşküllüyünü başa düşürlər. Bunu erməni mətbuatının və 

onlara havadarlıq edənlərin nəşr etdikləri yazılardan da müşahidə etmək olar. Onların bu yolda itkiləri kifayət 

qədər böyükdür. Faktik olaraq Ermənistana öz xəstə xülyasının və özgə siyasətinin girovuna çevrilməklə 

ictimai-iqtisadi həyatda itirdiklərini etıraf etmək çətindir. Belə vəziyyətdə onlara öz əhalisinin boş vədlər və 

yalançı vətənpərvərlik şüarları ilə başını aldatmaqdan başqa bir şey qalmır. Ermənistan əhalisinin bu yalanlara 

nə vaxta qədər inanacağı və ümid edəcəyi zaman məsələsidir. 

Rusiyanın bir sıra siyasi qüvvləri Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı etdikləri avantürist bəyanatlar birmənalı 

qarşılanmır. Rusiya Liberal Demokratlar Partiyasının lideri Vladimir Jirinovskinin ənənəvi sərsəm təklifləri ilk 

baxışda qeyri-ciddi səslənsə də, konkret bir məqsədə istiqamətlənmişdir və Rusiyanın son illərdə aktiv şəkildə 

yeritdiyi siyasətin əhvali-ruhiyyəsini özündə əks etdirir. Rusiyanın bu problemi bu və ya digər formada həll 

edərək münaqişəyə son qoyacağı inandırıcı deyildir. Çünki bu münaqişənin xidmət etdiyi məqsədlər hələ 

çatılmaq məqamından çox uzaqdır. Təsadüfi deyildir ki, konkret məqsədlərə uyğun bir məqamda dondurulmuş 

Qarabağ münaqişəsinin hazırkı vəziyyəti ondan deyilən məqsəd üçün maksimum istifadə etməyə imkan verir.(5) 

Postsovet məkanında törədilmiş regional münaqişə ocaqlarınnın mahiyyəti, gedişi, həlli perspektivləri, 

missiyası haqqmda danışarkən onların ümumi məqsədə istiqamətləndiyini müşahidə etməmək mümkün deyildir. 

Düzdür, bu münaqişələr çoxsaylı cəhətlərinə görə, üzərində törədildiyi səbəblərin müxtəlifliyinə görə bir-

birindən fərqlənir. Onları birbşdirən ümumi cəhət isə qlobal bir tendensiyanın tərkib hissələri olması və 

münaqişə tərəflərinin qayğı və problemlərindən daha yüksəkdə dayanan fövqəlməqsədə xidmət etmələridir. Əks 

halda həmin münaqişələrin qarşıduran tərəflərin özləri formatında danışıqlar əsasında sona çatdırılması çoxdan 

mümkün olardı. 

Tarixdə hadisə və proseslərin tam başlanğıc vəziyyətə' qayıtması qeyri-mümküridür. Çoxları mənimlə 

razılaşar ki, hegemonluq iddiaları və şansları nə qədər böyük olsa da, nə XIX-XX əsr imperiyalarına, və ya 

yalançı sosialist ideologiyası təsiri altında mövcud olmuş sovetlər ittifaqına qayıtmaq real deyildir. Lakin bu 

günün reallığı kimi irəli sürülən sosial-iqtisadi, siyasi-hərbi qruplaşmalar və birliklər də çox hallarda nisbətən 

kiçik dövlətlərin hüquq və maraqlarının məhdudlaşmasına hesablanır. Düzdür, müasir dövrdə inteqrasiyalardan 

kənarda qalmaq olmaz. Dünyada gedən qloballaşma və bütövləşmə prosesi bu və ya digər dövlətin, milli 

cəmiyyətin iradəsindən asılı olmayaraq onları fakt qarşısında qoyur. Bu proseslər mütləqdir və ondan özünü 

təcridə cəhd etmək nəinki mümkün deyildir, həm də zərərlidir. Söhbət burada dövlətlərin, konkret olaraq isə 

postsovet dövlətlərinin həmin inteqrasiya prosesində sərbəst, milli maraqlara uyğun seçim imkanından, onun bu 

məsələdə,hüquqlarının təmin edilməsindən gedir. Hər hansı regional quruma daxil olunması digər bu tipli 
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qurumlara münasibətdə çərçivələrin və məhdudiyyətlərin qoyulmasını nəzərdə tutur. Onlar isə həmişə konkret 

dövlətin maraqlarına uyğun gəlməyə də bilər. 

Digər tərəfdən, yuxarıda qeyd olunduğu kimi müasir dövrdə regional qurumlarda siyasi maraqların 

iqtisadi maraqları üstələməsi reallıqdır. Belə vəziyyətdə seçim imkanının məhdudlaşdırılması dövlətin özgə 

maraqların girovuna çevrilməsi təhlükəsini yaradır. 

Azərbaycanın bir müstəqil dövlət olaraq müasir dünyada üzləşdiyi çətinliklərdən biri də dini və milli 

mənsubiyyətə görə dövlətlərə qoyulan ayrı-seçkilikdən qaynaqlanır. Qərb dövlətlərində və onların təmsil 

olunduğu beynəlxalq təşkilatlarda müsəlman-şərq ölkələrinin problemlərinə münasibət birmənalı deyildir. İkili 

standartlar praktikası Qərb dövlətlərinin yeritdiyi siyasətin əsl mahiyyətini səciyyələndirən cəhətlərdən biridir. 

Postsovet dövlətlərinə münasibətdə beynəlxalq güclərin yeritdiyi siyasət gurultulu şüarlar və qondarma 

humanist çağırışlar altında apanlan siyasət onlan düşünməyə məcbur edir. Onlarm bu və ya digər sosial-iqtisadi, 

siyasi-mədəni məkana daxil olub-olmamaq məsələsi üzərində dayanmağı, seçim edərkən bütün amilləri ölçüb-

biçməyə sövq edir. Çox hallarda isə belə bir seçim imkanı çox ağır başa gəlir. Müxtəlif xarakterli təzyiqlər 

vəziyyətin nə qədər mürəkkəb olduğunu nümayiş etdirir. 

Müstəqilliyi qazanmaq çətin bir işdir. Lakin bu müstəqilliyin qorunub saxlanması, müstəqil dövlətin 

özünü təsdiq edərək təhlükəsizliyini təmin etməsi bundan qat-qat çətin məsələdir. Bu problemlərin uğurla həll 

edilməsi və bu yeni müstəqil dövlətlərdə beynəlxalq hüquq normalarına uyğun münasibətlər sistemini qurmaq, 

hüquqlarının təmin edilməsinə nail olmaq üçün dünyada bu normalara hər yerdə hörmət edilməsi tələb olunur. 

Yalnız bütün dünyanın səyi ilə hamı üçün qəbul edilə bilən ümumdünya münasibətlər sisteminin 

formalaşmasına nail olmaq mümkündür. Cənubi Qafqazda ədalətin bərpasının başlıca şərti təcavüzkarın 

cilovlanması və onun hər gün törətdiyi cinayətlərin qarşısının alınmasıdır. Nə qədər ki, dünya Ermənistanın 

şıltaqlıqlarına dözür, ona bu və ya digər formada dəstək verir, problemin ədalətli həllindən söhbət gedə bilməz. 
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Резюме 

Некоторые соображения вокруг Карабахского конфликта В статье рассматриваются вопросы о 

происходящих драматических событиях и процессах в сфере межгосударственных отношений в 

постсоветском пространстве. Анализируются сложные моменты межнациональных проблем на 

современном этапе и перспективы их развития. 

 

SUMMARY 

Some thinking about the Karabakh conflict The article investigates the place of dramatic events and 

processes in the sphere of international relations in the post-Soviet space. The paper examines the complexities 

of international problems at the present stage and prospects of their development. 
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Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ problemi müasir reallıqlar kontekstində 
 

Ləman XƏLİLOVA, 

“Azerbaijan Realities” analitik təhlil qrupunun üzvü 

 

Şərqlə Qərbin, Avropa ilə Asiyanın birləşdiyi, İslam və xristian sivilizasiyaları arasında, mühüm 

nəqliyyat-kommunikasiya dəhlizlərinin kəsişmə nöqtəsində, geosiyasi cəhətdən əhəmiyyətli zonada 

yerləşən və zəngin karbohidrogen resursları olan, Qafqazın ən böyük potensiala malik ölkəsi – 

Azərbaycan bu üstünlükləri ilə daim diqqət mərkəzində olub. Nəinki yalnız qonşu ölkələr, hətta dünyanın 

böyük dövlətləri də Azərbaycanın yerləşdiyi bu regionda öz mövqelərini möhkəmlətməyə çalışmışdır və 

hal - hazırda da bu proses davam edir. 

 

Məhz buna görə də bu gün Azərbaycan xarici siyasi strategiyasında iki başlıca məsələ ön plana çəkilir: 

1. Regionun enerji resursları ilə zəngin dövləti olan Azərbaycan Respublikasının enerji təhlükəsizliyinin 

təmin edilməsi; 

2. Cənubi Qafqaz regionunda böhrana səbəb olan və ölkəmizin üzləşdiyi ən böyük problem - Ermənistan - 

Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ probleminin həlli. 

Bunlar, qeyd etdiyimiz kimi, Azərbaycanın strateji əhəmiyyətindən yaranan əsas məsələlərdir. 

Tarixi faktlar göstərir ki, xüsusən Rusiya bu regionda öz mövqeyini möhkəmlətməyə can atan əsas dövlət 

olmuşdur və XIX əsrin əvvəllərindən etibarən bu mövqeyin zəifləməsi təhlükəsi ilə üz - üzə qalması onu 

regionda özünə dayaq yaratmaq üçün erməni əhalisindən istifadə etməyə məcbur etmişdir. 

Məhz Rusiyanın o zamankı köçürmə siyasəti əsasında erməni əhalisinin Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ 

bölgəsində yerləşdirilməsi bugünkü Ermənistan - Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ probleminin yaranmasının tarixi 

kökü hesab olunur. Bu ərazilərdə müxtəlif etnik qrupların məskunlaşmasını təmin edən Rusiya sonrakı 

mərhələdə lazım gəldikdə bu etnik qruplar arasında münaqişə yaradaraq onları özündən asılı vəziyyətdə 

saxlamağa müvəffəq olmuşdur. 

Sonrakı mərhələdə isə Rusiyadan dəstək alan ermənilərin Azərbaycanın strateji baxımdan böyük əhəmiyyətə 

malik olan Qarabağ bölgəsinə tarixən iddiaları bu torpaqlar hesabına öz dövlətinin yaradılması və getdikcə 

ərazisinin genişləndirilməsi, nəticə olaraq “Böyük Ermənistan” xülyasının gerçəkləşdirilməsi məqsədi 

daşımışdır. Bu məqsədlə erməni separatçılarının 1988-ci ildən başlayan və bu günə qədər davam edən 

Azərbaycan və Türkiyəyə qarşı “xaç yürüşü” qanlı terror aktları ilə reallaşdırılmışdır. Daha sonra SSRİ-nin 

süqutu və dövlətlərin müstəqillik qazanmasından sonra intensivləşən erməni hücumu nəticəsində Azərbaycan 

torpaqlarının 20 faizi işğal olunmuşdur. 

1994 - cü ildə iki ölkə arasında imzalanan atəşkəsə baxmayaraq, bu günə qədər Azərbaycan öz torpaqlarını 

geri qaytarmağa, təəssüf ki, müvəffəq olmamışdır və münaqişə dondurulmuş şəkildə davam edir. Hətta 

ermənilərin dəfələrlə atəşkəsi pozması Qafqazı ciddi böhran zonalarından birinə çevirmişdir. 

Bu günə qədər öz həllini tapmayan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi Cənubi Qafqazda təhlükə mənbəyi olmaqla 

yanaşı, həmçinin beynəlxalq aləmi də maraqlandıran məsələlərdən biri olmuşdur. Lakin bununla belə, 

Azərbaycan Respublikasının apardığı fəal xarici siyasət nəticəsində bir sıra beynəlxalq təşkilatların münaqişənin 

həllinə cəlb olunması gözlənilən nəticəni verməmişdir. 

Məlum olduğu kimi, münaqişənin həlli ilə bağlı yaradılmış ATƏT-in Minsk qrupu münaqişə ilə bağlı ən fəal 

aktor hesab olunur. Lakin bu istiqamətdə ATƏT-in fəaliyyətinə qısa nəzər yetirsək görərik ki, istər Budapeşt 

sammitində (5-6 dekabr 1994-cü il), istərsə də Lissabon sammitində (2-3 dekabr 1996-cı il) qəbul olunan 

qərarlar yerinə yetirilməmişdir. Bununla yanaşı, ATƏT-in Minsk qrupunun Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli 

ilə bağlı irəli sürdüyü təkliflər də (“Step by Step”, “Package Deal”, “Commonwealth”) etibarsız olmuşdur. 

2004 - cü ildən etibarən Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirlərinin Praqada baş tutmuş görüşü ilə 

münaqişənin həllində yeni mərhələ başlanmışdır. ATƏT-ə görə, Praqa prosesləri nəticəsində iki əsas irəliləyiş 

əldə olunmuşdur: 

1. Hər iki tərəfin fikir və mövqeyinin açıq şəkildə bəyan edilməsi; 

2. Məsələnin həllinin mərhələli olaraq təyin olunması və müqavilədə hər iki tərəf üçün vacib olan şərtlərin 

müəyyənləşdirilməsi. 

Praqa prosesləri nəticəsində 2007 - ci ildə qəbul edilən üç səhifədən və 14-15 bənddən ibarət “Təməl 

prinsiplər haqqında sənəd”in ( Madrid prinsipləri ) məxfi olmasına baxmayaraq, onun əsas məqamları 

aşağıdakılardır: 
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1) Erməni qoşunlarının altı rayondan bütövlüklə və bir rayondan qismən çıxarılması, o cümlədən Kəlbəcər 

rayonundan qoşunların mərhələ-mərhələ çıxarılması, Laçın rayonu ilə bağlı xüsusi planın tətbiq edilməsi; 

2) 10 min nəfərlik beynəlxalq sülhməramlı qüvvələrin Dağlıq Qarabağla işğal edilmiş rayonların arasında, 

xüsusilə də Kəlbəcər rayonunda yerləşdirilməsi; 

3)  Dağlıq Qarabağa “müvəqqəti beynəlxalq statusun” verilməsi. Bu status Dağlıq Qarabağın seçilmiş 

rəsmilərinə daha geniş legitimlik verməlidir, vətəndaşlarına isə dünyaya çıxışı təmin etməlidir, lakin Dağlıq 

Qarabağın beynəlxalq səviyyədə tanınmasını nəzərdə tutmur; 

4)  Dağlıq Qarabağın gələcəyini müəyyən etmək üçün gələcəkdə qeyri-müəyyən tarixdə (təfsilatları hələ 

dəqiqləşdirilməmiş qalan) referendumun keçirilməsi. 

Qafqaz, xüsusilə Qarabağ münaqişəsi üzrə mütəxəssis olan britaniyalı jurnalist Tomas de Vaal bildirir ki, 

sənəddə erməni tərəfi narazı salan əsas məqam Ermənistanı Dağlıq Qarabağla şose yolu ilə birləşdirən Laçın 

rayonunun statusudur, ermənilər bu rayona iki ərazini bir-birinə bağlayan “həyati əhəmiyyətli xətt” kimi 

baxırlar. Daha geniş mənada, erməni tərəfi onun Dağlıq Qarabağı müdafiə etmək imkanlarını zəiflədəcək 

beynəlxalq “təhlükəsizlik zəmanətlərinə” ehtiyatla yanaşır. Azərbaycan tərəfini narahat edən əsas məsələ isə 

Dağlıq Qarabağın statusu haqqında gələcəkdə keçiriləcək referendumun məğzidir. 

Təəssüf ki, sənədin qəbulundan sonra da xarici işlər nazirləri, ölkə prezidentləri dəfələrlə görüşlər keçirsələr 

də münaqişənin həllində yekun razılıq əldə olunmamışdır. 

Münaqişənin həlli istiqamətində, təbii ki, Azərbaycan bununla kifayətlənməyərək digər əhəmiyyətli 

beynəlxalq təşkilatlar olan BMT, Avropa Şurası, NATO, Avropa İttifaqı və başqa qurumların diqqətini 

münaqişənin həllinə yönəltməyi bacarmışdır. Lakin həmin təşkilatlar çərçivəsində də bu günə kimi problemin 

həlli mümkün olmamışdır. Hətta BMT Təhlükəsizlik Şurasının münaqişə ilə bağlı qəbul etdiyi 4 qətnamədə ( 

822, 853, 874 və 884-cü qətnamələr) ermənilərin təcavüzkar siyasəti pislənilsə də və erməni hərbi 

birləşmələrinin zəbt etdikləri Azərbaycan torpaqlarından qeyd-şərtsiz çıxmaları birmənalı şəkildə tələb olunsa 

da, Ermənistan tərəfi buna məhəl qoymamışdır. 

 Dağlıq Qarabağ probleminin müasir reallıqlar kontekstində araşdırılması nəticəsində məlum olur ki, artıq bu 

problem regionallıqdan çıxaraq qlobal mahiyyət kəsb etməyə başlamışdır. Çünki, yuxarıda da qeyd etdiyimiz 

kimi, Azərbaycan Respublikasının siyasi strategiyasının ən ümdə məsələlərindən biri enerji təhlükəsizliyidir. Bu 

gün Qərbə  inteqrasiya siyasəti çərçivəsində reallaşdırılan neft və qaz layihələri ilə Avropanın enerji 

təhlükəsizliyi aktorlarından birinə çevrilmiş respublikamızın üzləşdiyi bu problem həm də onun enerji 

təhlükəsizliyinə, dolayısı ilə Avropa ölkələrinin enerji resursları ilə təminatına təsir göstərir. Bununla yanaşı, 

Azərbaycanın bölgədə ən inkişaf etmiş ölkə olması və regionun  ən mühüm strateji hissəsində yer alması 

münaqişənin həllində müxtəlif maraqlarla çıxış edən aktorların sayını artırır. 

Bu baxımdan Dağlıq Qarabağ münaqişəsində tərəflərdən əlavə 5 əsas aktor özünü göstərir: ABŞ, Rusiya, 

Avropa Birliyi, İran, Türkiyə. Məhz bu aktorlar öz mənfəətləri və bu istiqamətdəki manevrləri ilə Dağlıq 

Qarabağ problemi ilə bağlı fərqli həll yolları axtarışındadırlar. 

Məlum olduğu kimi, Dağlıq Qarabağ probleminin ən fəal və başlıca aktorlarından biri Rusiyadır. 

Münaqişənin yaranmasının tarixi səbəbkarı olan Rusiya bu gün onun həlli istiqamətində fəaliyyət göstərən 

ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədridir. Xüsusən müstəqillik qazandıqdan sonra Azərbaycan Respublikasının 

Xəzər dənizindəki ehtiyatlarını Avropaya açması Rusiyanın regionla bağlı məsələlərdə fəallıq göstərməsinə 

səbəb olmuşdur. 

1) Rusiyanın problemin həllində fəal rol oynaması heç də onun münaqişənin həllinə maraqlı olması ilə 

əlaqədar deyil. Sadəcə olaraq, Rusiya münaqişə həll ediləcəyi tədqirdə məhz onun liderliyi əsasında həll 

edilməsini istəyir. 

Məsələnin həlli ilə bağlı digər mühüm aktor ATƏT-in həmsədrlərindən biri, hazırda dünyada superdövlət 

səviyyəsinə yüksəlmiş Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır. ABŞ-ın Dağlıq Qarabağ məsələsinə münasibəti hər zaman 

Rusiya ilə münasibətlərinə uzlaşdırılmış şəkildə cərəyan edir. Xüsusilə Xəzər dənizi ehtiyatlarının dünya 

bazarına çıxarılması istiqamətində Rusiya ilə daim rəqabətdə olan ABŞ üçün əsas əngəl Dağlıq Qarabağ 

məsələsi hesab olunur. Regionda enerji qaynaqlarının işlənməsində birinciliyi əldə saxlamaq naminə ABŞ 

regional, eləcə də digər aktorların təsirini azaltmağa çalışır. Burada da əsas hədəf təbii ki, Rusiyadır. Digər 

tərəfdən, Bill Klinton dövründə bölgədə yaranan etnik münaqişələrə qarışmayan ABŞ 2001 - ci il 11 Sentyabr 

hadisəsindən sonra münaqişənin həlli istiqamətində aparıcı aktorlardan birinə çevrilmişdir. Bu da 

respublikamızın rəhbərliyi tərəfindən düşünülmüş diplomatik addımların atılması və beynəlxalq terrorizmlə 

mübarizəyə dəstək olması nəticəsində mümkün olmuşdur. 

Ümumilikdə ABŞ - ın Dağlıq Qarabağla əlaqədar mövqeyi aşağıdakı kimi xarakterizə olunur: 

 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Ermənistan-Azərbaycan 

münaqişəsi 

 

 303 

– Problemin mərhələli həllinin dəstəklənməsi; 

–  problemin həllində çoxtərəflilik prinsipi; 

Bu gün Azərbaycan Respublikası Amerika Birləşmiş Ştatları ilə münasibətlərdə strateji tərəfdaşlıq 

səviyyəsinə yüksəlsə də, ABŞ-ın Dağlıq Qarabağ probleminin həlli ilə bağlı ciddi addımlar atmamağının da bir 

sıra səbəbləri var: 

– ABŞ dünyanın digər güclü dövləti olan Rusiyanı bölgədən mümkün qədər uzaq tutmağa çalışsa da, bu 

məsələdə onunla kəskin qarşıdurma yaratmağa meyilli deyil. Çünki Dağlıq Qarabağ məsələsi hələ ki, ABŞ-ın 

həyati maraqları səviyyəsinə yüksəlməmişdir; 

– Amerikadakı erməni lobbisi Dağlıq Qarabağ məsələsində ABŞ siyasətinə təsir göstərəcək səviyyədədir; 

– Digər bir səbəb, ABŞ-ın əldə iki qapız tutmaq istəməsidir. Belə ki, bir tərəfdən erməni lobbisinin təsiri ilə 

Ermənistanla əməkdaşlığı inkişaf etdirən ABŞ, digər tərəfdən Azərbaycan neftinin çıxarılması və daşınmasında 

söz və pay sahibi olmağa can atır. 

Son dövrlərdə ABŞ-ın bu məsələdə Azərbaycanı dəstəklədiyi göz qabağındadır. Lakin erməni lobbisinin 

təsirinin güclü olduğu həmsədr dövlətlərin münaqişə ilə bağlı cəhdlərinin uğursuzluqla nəticələnməsi göstərir ki, 

Azərbaycan diplomatiyası bununla əlaqədar daha fəal iş görməlidir. 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə tənzimlənməsinə tərəfdar olan digər aktor İran İslam 

Respublikasıdır. İran öz təhlükəsizliyi və ictimai sabitliyinin qorunması üçün digər aktorların iştirakı ilə də olsa, 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həllinə tərəfdardır. Çünki Şimalda baş verən hər hansı bir müharibə 

İrana təsirsiz ötüşə bilməz. İranı da Rusiya kimi qıcıqlandıran məsələ olan Azərbaycanın enerji siyasəti 

nəticəsində Qərbə yönəlməsi Avropa ölkələri və ABŞ-ın burada mövqelərinin daha da möhkəmlənəcəyi 

anlamına gəlir. 

Münaqişənin həllində Azərbaycana daim tərəf duran yeganə aktor Türkiyə Respublikasıdır. Azərbaycanla 

etnik, mədəni və dil yaxınlığı olan Türkiyəyə görə, Azərbaycan Orta Asiyaya çıxış üçün mühüm strateji məkan 

olmaqla yanaşı, həmçinin enerji təminatçısı rolunu da oynayır. Bu baxımdan da Dağlıq Qarabağın işğal 

olunması Türkiyə üçün Qafqazla bağlı planlarında əngəl yaradır. 

Türkiyə münaqişənin sülh yolu ilə həllinə tərəfdar çıxmaqla Azərbaycanın ərazi bötövlüyünün qorunmasını 

dəstəkləmiş, hətta işğalçılıq prosesinə görə Ermənistanla sərhədlərini də bağlamışdır. 

Beləliklə, müasir reallıqlar göstərir ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi iki ölkə arasında mövcud olan qarşıdurma 

olmaqdan çıxaraq, böyük dövlətlərin də müdaxilə etdiyi bir problemə çevrilmişdir. Əslində, münaqişənin 

dondurulmuş şəkildə uzadılmasının da əsas səbəbi üçüncü dövlətlərin burada öz maraqlarını təmin etmək 

istəyidir. Bir tərəfdən, erməni lobbisi, digər tərəfdən isə enerji təhlükəsizliyi ilə bağlı maraqlar həmin dövlətləri 

bu maraqların ziddinə gedib münaqişə tərəflərinə təzyiq göstərə bilməməsinə səbəb olur. 

Həmçinin mütəxəssislər hesab edirlər ki, münaqişənin beynəlxalq ictimaiyyət üçün əhəmiyyəti hələ də 

aşağıdır. Əksər beynəlxalq iştirakçılar Dağlıq Qarabağ sülh prosesini dəstəkləsələr də, belə bir fikir də geniş 

yayılıb ki, münaqişə çox təhlükəli deyil və onun çözülməsi üçün yeni resursların ayrılmasına ehtiyac yoxdur. 

Göründüyü kimi, digər dövlətlərin prosesə qoşulması münaqişənin həllinə töhfə verməkdən çox, onların öz 

maraqlarına uyğun hərəkət etmələri problemin həllində qarışıqlıq yaradır. 

Lakin Azərbaycan Prezidenti dəfələrlə beynəlxalq tribunalardan istifadə edərək bildirmişdir ki, münaqişənin 

sülh yolu ilə həllinin mümkün olmayacağı təqdirdə respublikamızın güclü hərbi potensialı hesabına 

torpaqlarımızı müharibə yolu ilə qaytarmağa Azərbaycan Respublikasının kifayət qədər gücü var. 

 

“Xalq qəzeti”.-2014.-9 avqust.-N 169.-S.4. 
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Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin beynəlxalq hüquqa və milli maraqlarımıza uyğun həlli 

Azərbaycanın xarici siyasətində əsas prioritetdir 
 

Anar TURAN 

 

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətli həlli   ümummilli lider Heydər 

Əliyevin xarici siyasətində başlıca yer  tuturdu. 

 

Ulu öndərin  1993-cü ildə hakimiyyətə tarixi qayıdışından sonra münaqişənin aradan qaldırılmasına nail 

olmaq üçün dövlət başçıları və nümayəndə heyətləri ilə ikitərəfli və çoxtərəfli danışıqlarda, beynəlxalq 

forumlarda, ATƏT-in zirvə görüşlərində, Minsk qrupunun həmsədrləri ilə aparılan müzakirələrdə, həmçinin 

Ermənistan prezidenti ilə təkbətək söhbətlərdə göstərdiyi ardıcıl səylər bu böyük siyasətçinin üzərinə götürdüyü 

missiyanın mühüm hissəsini təşkil edirdi. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tarixi və 

mahiyyəti, onun törətdiyi nəticələr dünya birliyinə yaxşı məlumdur.Bu münaqişə əzəli Azərbaycan torpağı olan 

Dağlıq Qarabağı Azərbaycandan qoparıb özünə birləşdirməyə çalışan Ermənistanın ölkəmizə ərazi iddiaları 

nəticəsində yaranmışdır. 

Beynəlxalq birlik bu münaqişəyə lazımi diqqəti hələ ayırmasa da,  yaxşı bilir ki, bu torpaqlar əzəli 

Azərbaycan torpaqlarıdır. 

Sadəcə, 1988-ci ildə münaqişə başlananda keçmiş Sovet İttifaqı rəhbərliyinin Azərbaycana qarşı ədalətsiz və 

qərəzli mövqeyi, problemin vaxtında qarşısını almaq istəməməsi nəticəsində münaqişə dərinləşərək müharibəyə 

çevrildi. Bundan əlavə, SSRİ rəhbərliyinin M. Qorbaçov başda olmaqla ermənilərə tərəfkeşlik etməsi düşmənin 

daha da əl-qol açmasına zəmin yaratdı. 1991-1992-ci illərdə hərbi əməliyyatlar geniş vüsət almağa başladı. 

Erməni silahlı birləşmələri ən müasir silahlardan istifadə edərək 1992-ci ilin fevral ayında Azərbaycanın Dağlıq 

Qarabağ bölgəsində Xocalı soyqırımını həyata keçirdi. 1992-ci ilin mayında isə bu hücumlar Şuşanın, sonra da 

Laçının süqutu ilə nəticələndi. Beləliklə, erməni silahlı qüvvələri Dağlıq Qarabağın ətrafındakı rayonların da  

işğalına başladı. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 822, 853, 874, 884 nömrəli qətnamələrində erməni silahlı  

birləşmələrinin Azərbaycan torpaqlarından dərhal və qeyd-şərtsiz çıxarılması və qaçqınların öz doğma yerlərinə 

qaytarılması tələb olunsa da, bu sahədə beynəlxalq ictimaiyyətin səylərinə və çağırışlarına məhəl qoymayan  

erməni silahlı birləşmələri Azərbaycan rayonlarını işğal etməkdə davam etdi. 1993-cü ilin aprelindən başlayaraq 

bir neçə ay ərzində Kəlbəcər, Ağdam, Cəbrayıl, Qubadlı, Füzuli, Zəngilan işğal olundu. Onu da qeyd etmək  

lazımdır ki, Ermənistanın Azərbaycana qarşı işğalçılıq siyasəti beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən pislənsə də,  

Ermənistan faktiki olaraq heç bir dövlət tərəfindən təcavüzkar kimi tanınmadı. Yalnız 1993-cü ilin aprel ayında  

Pakistanın Kəraçi şəhərində İslam Konfransı Təşkilatının 21-ci konfransında Ermənistanın təcavüzkar dövlət  

olduğu bəyan edildi. Bir tərəfdən,  Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün pozulması, torpaqların işğal olunmasını, 

digər tərəfdən, ölkənin parçalanması təhlükəsi qarşısında qaldığını görüb buna dözmək istəməyən xalqın çağırışı 

ilə hakimiyyətə qayıdan Heydər Əliyev ölkədə baş qaldırmış separatçı qüvvələri, Azərbaycan dövlətçiliyinə, 

müstəqilliyinə, ərazi bütövlüyünə qəsdlər törədən cinayətkar qrupları zərərsizləşdirdi, ölkədaxili ictimai-siyasi 

sabitliyi, dövlət ilə xalqın birliyini, yekdilliyini təmin etdi. Azərbaycanın müstəqilliyini, ərazi bütövlüyünü 

qorumaq, ölkədə ictimai-siyasi sabitliyə nail olmaq istiqamətində təxirəsalınmaz vəzifələrdən biri davam 

etməkdə olan Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə bağlı qəti addımlar atmaqdan ibarət idi. Heydər Əliyevin 

hakimiyyətə gəlişindən sonra Milli Ordumuzun formalaşdırılması, onun döyüş qabiliyyətinin yüksəldilməsi, 

torpaqlarımızın müdafiə olunması üçün genişmiqyaslı tədbirlərin həyata keçirilməsi nəticəsində hərbi 

qarşıdurmada tarazlıq yarandı. Cəbhə bölgələrindəki yeni vəziyyət erməni tərəfini atəşin dayandırılması barədə 

ciddi düşünməyə vadar etdi. Məhz Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə, onun qətiyyəti, əzmkarlığı və uzaqgörənliyi 

nəticəsində 1994-cü il mayın 12-də atəşkəs haqqında razılaşma əldə olundu, beş ildən artıq davam edən hərbi 

əməliyyatlar dayandırıldı, münaqişənin sülh yolu ilə aradan qaldırılması üçün ilkin şərait yarandı.  Məhz 

atəşkəsə nail olduqdan sonra problemlərin həlli üçün geniş imkan və şərait yaranmış oldu və bu sahədəki işlərin 

vüsəti xeyli artdı. Heydər Əliyev məsələnin sülh yolu ilə həll olunmasına tərəfdar olduğunu bildirdi və onun 

gərgin fəaliyyəti nəticəsində ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində intensiv sülh danışıqları aparıldı. 

ATƏT-in 1994-cü il Budapeşt, 1996-ci il Lissabon və 1999-cu il İstanbul sammitlərində münaqişənin dinc və 

siyasi yollarla həlli istiqamətində bir sıra mühüm təkliflər irəli sürüldü. Xüsusilə 1996-cı ildə ATƏT-in  

Lissabon Zirvə görüşü zamanı böyük siyasətçi Heydər Əliyevin  uzaqgörənliyi və müdrikliyi nəticəsində 

Azərbaycanın mövqeyi Ermənistan istisna olmaqla, dünyanın 53 dövləti tərəfindən qəbul edildi və müdafiə 

olundu. 
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Qeyd etmək lazımdır ki, 1993-2000-ci illər arasında Prezident Heydər Əliyev ATƏT rəhbərliyi və Minsk  

qrupunun təmsilçiləri ilə 130-dan çox görüş keçirmişdir. Ulu öndər Heydər Əliyev 1993-cü ildən 2001-ci ilədək 

68 ölkənin prezidenti və dövlət başçısı ilə 485 görüş  keçirmişdir ki, bu görüşlərin də  hamısında Ermənistan-

Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi müzakirə olunmuşdur. 

Bütün bunlar Azərbaycan dövlətinin xarici siyasətində xalqımızın ən ağrılı problemi sayılan Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsinin həllinin son dərəcə vacib olduğunu sübut edir. Müstəqil xarici siyasət yürütməyi hədəf götürən 

ümummilli lider Heydər Əliyev böyük tarixi hadisə olan müstəqilliyi qoruyub saxlamağın onu əldə etməkdən 

çətin olduğunu dərk edir və bu yolda öz fədakarlığını misilsiz xidmətləri ilə ortaya qoyurdu. O deyirdi: 

“Azərbaycan heç bir ölkənin təsiri altına düşməyəcəkdir. Azərbaycan öz müstəqilliyini qoruyacaqdır.” 

Sevindirici haldır ki, bu gün həmin  siyasəti Prezident İlham Əliyev öz uzaqgörənliyi və prinsipiallığı ilə davam 

etdirir. Azərbaycan dövləti, diplomatiyamız hər vəchlə çalışır ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi sülh yolu ilə milli 

maraqlarımıza uyğun olaraq öz həllini tapsın. Ermənistan nə qədər də öz qeyri-konstruktiv mövqeyi ilə seçilsə 

də Azərbaycan dövləti böyük canlı qüvvə və yüksək hərbi potensiala sahib olmasına baxmayaraq, hələ də səbrli 

davranır və bu problemin beynəlxalq hüququn şərtlərinə müvafiq qaydada həllinə səy göstərir. 

“Bizim xarici siyasətimiz tam müstəqildir, Azərbaycan xalqının milli maraqlarına söykənir. Biz milli 

maraqlarımızı şərəflə, uğurla qoruyuruq”, söyləyən Prezident İlham Əliyevin vurğuladığı kimi, bu gün bölgədə 

gedən proseslərdə Azərbaycan dövlətinin təsiri artır. Bir çox hallarda beynəlxalq layihələrin təşəbbüskarı da 

məhz Azərbaycan dövlətidir. Xarici siyasətimizin uğurlu olmasının ən başlıca təsdiqi 155 ölkənin dəstəyi ilə 

dünyanın ən mötəbər qurumu olan BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvü seçilməyimiz , bəşəri  

düşündürən problemlərin ədalətli həlli istiqamətində gördüyümüz işlərdir. Prezident İlham Əliyevin uğurlu 

siyasəti nəticəsində bütün dünya ictimaiyyəti Dağlıq Qarabağı Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi kimi tanıyır və 

Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bu məsələnin həllində əsas faktordur. Dövlət başçımız çıxışlarının birində 

demişdir: “Mən əminəm ki, bu münaqişə ədalətli və beynəlxalq hüquq əsasında öz həllini tapacaq, Azərbaycan 

ərazi bütövlüyünü, suverenliyini bərpa edəcəkdir. Biz azərbaycanlılar Dağlıq Qarabağa, işğal edilmiş digər 

torpaqlara və bütün tarixi Azərbaycan torpaqlarına qayıdacağıq. Mən buna əminəm, buna şübhə etmirəm və 

buna nail olmaq üçün biz daha da güclü olmalıyıq”. 

Azərbaycanın Qoşulmama Hərəkatında Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı mövqeyimizin 120 ölkə 

tərəfindən dəstəklənməsi, etimad qazanması o deməkdir ki, dünya dövlətlərinin dörddəüç hissəsi Azərbaycanla 

əməkdaşlığa böyük önəm verir. Ölkəmizin Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə əlaqədar əsas və ədalətli tələbini – 

ərazi bütövlüyünün beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində həllini əks etdirən mövqeyini müdafiə edir. Xarici 

siyasətimizlə bağlı istiqamətlərdən olan Xocalı soyqırımının dünyada tanınması üçün aparılan işlər davam 

etdirilir. 20 illiyi beynəlxalq səviyyədə qeyd olunan Xocalı soyqırımını tanıyan Meksika, Pakistan, Kolumbiya 

kimi ölkələrin sayı artmaqdadır. Reallıq budur ki, qarşılıqlı hörmətə, bərabərhüquqlu münasibətlərə , xoş 

niyyətlərə əsaslanan Azərbaycanın xarici siyasəti açıq, balanslaşdırılmış və ədalətlidir. 

Ermənistanın dünya birliyinə göstərdiyi etimadsızlıq, beynəlxalq hüquqa qarşı etinasızlığı bir an belə 

dövlətimizi öz haqq işini davam etdirməkdən çəkindirməmişdir. Azərbaycan rəhbərliyinin dəfələrlə bəyan etdiyi 

kimi, nə qədər ki,  Ermənistanın qeyri-konstruktiv mövqeyi və münaqişəni dondurulmuş vəziyyətdə saxlamaq 

cəhdləri davam edir bu münaqişənin sülh yolu ilə həlli şansı sıfıra enir. 

Təəssüflər olsun ki, bir tərəfdən, Azərbaycana öz hərbi imkanlarından istifadə edərək torpaqlarını azad 

etməyə sözün həqiqi mənasında imkan verməyən  beynəlxalq təşkilatlar, digər tərəfdən, bu məsələ ilə birbaşa 

məşğul olan vasitəçilər tərəfindən Ermənistana heç bir ciddi siqnal verilməmiş və onlara heç bir təzyiq 

mexanizmi işə salınmamışdır. Bu da  məsələ ilə məşğul olan vasitəçilərin vəziyyəti  belə şəkildə saxlamaqda 

maraqlı olduğuna əminlik yaradır. 

Prezident İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi, “Kim güclüdür, o da haqlıdır”prinsipi əfsuslar olsun ki, 

beynəlxalq əlaqələrin konstruksiyasına böyük zərbə vurmuşdur. Biz siyasi, iqtisadi, o cümlədən, hərbi 

təzyiqlərdən istifadə edərək çalışacağıq ki, məsələ dinc yolla həll edilsin. Ancaq həll edilsin. Bu məsələ 

dondurulmuş vəziyyətdə qala bilməz. Bunu hər kəs bilməlidir. Bu məsələ ilə məşğul olan vasitəçilər də bunu 

bilməlidirlər və bilirlər." Dəfələrlə Prezident İlham Əliyev bəyan etmişdir ki, Dağlıq Qarabağ əzəli Azərbaycan 

torpağıdır. Tarixi və hüquqi nöqteyi-nəzərdən Qarabağ həmişə Azərbaycan torpağı olmuşdur. Azərbaycan xalqı 

Dağlıq Qarabağda və işğal edilmiş digər torpaqlarda əsrlər boyu yaşamış, yaratmışdır. Bütün tarixi abidələrimiz, 

toponimlərimiz, kəndlərin, şəhərlərin adları Azərbaycan mənşəlidir. Dövlət başçısı hər dəfə imkan düşəndə 

bütün yüksək tribunalardan geniş dünya ictimaiyyətinə Qarabağla bağlı həqiqətləri çatdırmışdır. 

Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan prezidentlərinin Qarabağ münaqişəsinin həlli yollarının müzakirəsinə 

həsr olunmuş Soçi görüşündə dövlət başçımızın səsləndirdiyi cəsarətli fikirlər Ermənistan rəhbərini çətin 

vəziyyətə saldı. Ölkə rəhbəri bu dəfə də qətiyyətlə bəyan etdi ki, Azərbaycan sülh üçün çalışır, lakin bu, o 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Ermənistan-Azərbaycan 

münaqişəsi 

 

 306 

demək deyil ki, öz doğma torpaqlarından imtina etməlidir. Sadəcə Serj Sarkisyanın rabitəsiz nitqi, məntiqsiz 

çıxışları və ölkəsinə qayıtdıqdan sonra verdiyi hədyan bəyanatlar Ermənistanın iç üzünü və heç bir halda islah 

olunmamaq istəyini sübut etdi. 

 

“Xalq qəzeti”.-2014.-21 avqust.-N 179.-S.5. 
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Dağlıq Qarabağın tarixinə mükəmməl elmi baxış 
 

Yaqub MAHMUDOV, 

əməkdar elm xadimi, Dövlət mükafatı laureatı,  

AMEA Tarix İnstitutunun direktoru  

 

Akademik Ramiz Mehdiyevin Moskvada "Dağlıq Qarabağ: məxəzlərdən oxunmuş tarix" (rus dilində) 

kitabı çapdan çıxmışdır. Kitabda Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ regionunun tarixi, o cümlədən 

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tarixi kökləri araşdırılır. Əsərin müəllifi 

çoxsaylı ilk mənbələr və elmi ədəbiyyat əsasında, ilk növbədə xarici dillərdə və erməni dilində nəşr 

olunmuş mənbələrdəki təkzibolunmaz faktik materiala istinad edərək Dağlıq Qarabağin tarixin ən qədim 

dövrlərindən başlayaraq Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olması və bu diyarın Azərbaycan xalqına 

məxsus olması barədə tarixi həqiqəti rusdilli oxuculara təqdim edir. Akademik Ramiz Mehdiyevin yeni 

kitabında zəngin tarixi faktlar əsasında mühüm elmi-nəzəri ümumiləşdirmələr aparılmaqla yanaşı, 

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ probleminin həlli yolunda məqsədyönlü surətdə törədilən süni 

maneələrə də münasibət bildirilir. 

 

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev öz çıxışlarında, o cümlədən tarixçi alimlərlə 

görüşlərində həmişə Azərbaycanın son ikiyüzillik tarixinin, yəni XIX-XX əsrlər tarixinin yenidən tədqiq 

olunmasını, tarixin olduğu kimi araşdırılması, dərk olunması və gələcək nəsillərə doğru-düzgün çatdırılmasının 

zəruri olduğunu xüsusi olaraq vurğulayırdı. Ulu öndərin erməni vandallarının Azərbaycan xalqına qarşı 

törətdikləri soyqırımları, deportasiyalar barədə imzaladığı dövlət sənədləri, Dədə Qorqud dastanının 1300 

illiyinin qeyd olunması, dövlətçilik tariximizə, görkəmli tarixi şəxsiyyətlərimizə verdiyi yüksək qiymət tarix 

elmimizi düzgün istiqamətə yönəltdi. Və məlum oldu ki, Gülüstanda (1813) və Türkmənçayda (1828) 

Azərbaycan ikiyə bölündükdən sonra tariximiz nə qədər amansızcasına təhrif olunmuş və saxtalaşdırılmışdır. 

Azərbaycan xalqına tamamilə bambaşqa bir saxta tarix sırınmış, o öz torpaqlarının aborigen əhalisi deyil, 

kənardan gəlmə "köçəri" və "yırtıcı" bir etnos kimi qələmə verilmiş, çar Rusiyasının vur-tut 200 il bundan əvvəl 

Azərbaycan torpaqlarına köçürüb gətirdiyi ermənilər isə bizim torpaqlarımızın, o cümlədən Qarabağın, 

Naxçıvan, İrəvan ellərinin aborigen - "ən qədim yerli əhalisi" kimi qələmə verilmişdir. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ulu öndərin yolu ilə gedərək tarix elminə xüsusi diqqət və qayğı 

göstərməsi sayəsində bu istiqamətdə tədqiqatlar daha da genişləndirildi. Ölkə başçısının çağırışları, tövsiyə və 

tapşırıqları ilə Tarix İnstitutunda Qarabağın, Naxçıvanın, İrəvan xanlığının, xalqımıza qarşı soyqırımlarının, 

itirilmiş torpaqlarımızın tarixinə dair onlarla qiymətli əsərlər, ilk mənbələr nəşr olundu, xarici ölkələrdən Vətənə 

minlərlə qiymətli sənədlər gətirildi və arxiv sənədləri topluları işıq üzü gördü. Alimlərimizin əsərləri Prezident 

İlham Əliyevin göstərişi ilə xarici dillərə tərcümə edilərək dünya ölkələrində yayıldı. Ölkə başçısının birbaşa 

göstərişi ilə aparılan elmi tədqiqat işlərinin genişləndirilməsi nəticəsində artıq Azərbaycan informasiya 

müharibəsində ermənilərə qalib gəlir. Bu baxımdan görkəmli tarixçi akademik Ramiz Mehdiyevin elmi 

axtarışları, tarix elminin ayrı-ayrı problemləri ilə bağlı nəşr olunaraq dünyada yayılan qiymətli tədqiqatları 

tariximizi təhrif edənlərin, xüsusilə erməni saxtakarlarının ifşa olunmasında mühüm rol oynayır. Alimin bu 

istiqamətdə apardığı çoxsaylı elmi araşdırmaları içərisində bu yaxınlarda Minsk qrupunu təmsil edən ölkələrdən 

birinin paytaxtında - Moskvada rus dilində nəşr olunmuş "Dağlıq Qarabağ: məxəzlərdən oxunmuş tarix" kitabı 

xüsusilə diqqəti cəlb edir. 

Öncədən qeyd etmək istərdim ki, müəllifin yeni əsəri Dağlıq Qarabağın tarixi ilə bağlı ən qədim dövrlərdən 

başlayaraq bu günə qədər ilk mənbələrdə və elmi ədəbiyyatda olan faktik materiallara əsaslanan və real tarixi 

doğru-düzgün əks etdirən mükəmməl elmi-nəzəri araşdırmadır. Bundan əvvəlki əsərlərində də olduğu kimi, 

müəllif qələmə aldığı problemlə bağlı indiyədək nəşr olunmuş, demək olar ki, bütün əsərlərlə, o cümlədən 

Azərbaycan alimlərinin tədqiqatları ilə dərindən tanış olsa da, Moskvada nəşr olunmuş yeni monoqrafiyasında 

da əsasən xarici dillərdə, o cümlədən erməni dilində olan ilk mənbələrə və elmi əsərlərə istinad edir, iqtibasları, 

demək olar ki, ancaq onlardan gətirir. Beləliklə, alim xarici ölkələrin alimlərinə tarixi həqiqətin ünvanını elə 

onların öz dillərində olan ilk mənbələrdə və elmi ədəbiyyatda olduğunu göstərir. Bu, əlbəttə, sözkəsənlikdir və 

düzgün düşünülmüş addımdır. 

Akademik Ramiz Mehdiyev bəhs etdiyimiz monoqrafiyasında Dağlıq Qarabağın tarixini Ermənistan-

Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi kontekstində araşdırmışdır. Bununla da görkəmli alim bir vətəndaş 

tədqiqatçı olaraq müasir mərhələdə xalqımızın taleyüklü problemi olan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı 
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tarixi həqiqəti bütün incəlikləri və tarixi kökləri ilə araşdırıb ortalığa çıxarmağı qarşısına məqsəd qoymuşdur. 

Və məqsədinə yüksək elmi səviyyədə nail olmuşdur. 

"Dağlıq Qarabağ: məxəzlərdən oxunmuş tarix" monoqrafiyasının başlıca məziyyətlərindən bəhs edərkən 

diqqəti, ilk növbədə, müəllifin bir sıra ən mühüm elmi uğurlarına cəlb etmək istərdim. 

Hər şeydən əvvəl, akademik Ramiz Mehdiyev müxtəlif dillərdə olan ilk mənbələrdəki, o cümlədən erməni 

mənbələrindəki və erməni tarixçilərinin əsərlərindəki çoxsaylı faktlara söykənərək müasir erməni 

saxtakarlarının uydurduqları əsas "dəlili" onların əlindən alır, ermənilərin guya Cənubi Qafqazın "aborigen 

əhalisi" olması barədəki saxta erməni uydurmalarını alt-üst edir. Müəllif düzgün olaraq belə bir əsaslı elmi 

nəticəyə gəlir ki, ermənilər böyük dövlətlərin Cənubi Qafqazda möhkəmlənmək uğrunda apardıqları rəqabət 

mübarizəsinin gedişində çar Rusiyası tərəfindən Qacarlar İranı və Osmanlı imperiyasına qarşı gələcək 

müharibələrdə istifadə olunmaq üçün bir alət olaraq Cənubi Qafqaza, o cümlədən Şimali Azərbaycan 

torpaqlarına köçürülüb gətirilmişdir. Müəllif Azərbaycanın tarixi müqəddəratı üçün çox ağır nəticələr verən bu 

tarixi prosesin məhz 14 may 1805-ci il tarixli Kürəkçay müqaviləsi ilə başlandığını qeyd edir. Bu, tamamilə 

doğru elmi nəticədir. Tarix İnstitutunda Kürəkçay müqaviləsi ilə bağlı aparılan elmi axtarışlar da sübut edir ki, 

Qarabağ xanlığının çar Rusiyasının tərkibinə keçdiyini təsdiqləyən bu müqavilə Rusiya imperiyası ilə 

Azərbaycan dövləti olan Qarabağ xanlığı arasında bağlanmışdı. Bu traktatda bir yerdə də olsa belə nə "erməni" 

sözü işlədilir, nə də "ermənilərdən" bəhs olunur! Akademik Ramiz Mehdiyevin yazdığı kimi, həmin müqavilə 

imzalanarkən Qarabağ xanlığının qədim yerli əhalisi Azərbaycan türklərindən ibarət idi. Ümumiyyətlə, 

Türkmənçay müqaviləsinin bağlanmasına qədər Cənubi Qafqaz əhalisinin böyük əksəriyyəti müsəlmanlardan 

ibarət idi ki, onların da içərisində Azərbaycan türkləri üstünlük təşkil edirdi. Akademik Ramiz Mehdiyevin 

gəldiyi bu mühüm elmi nəticə həm tarixi həqiqətdir, həm də bütün dillərdə olan ilk mənbələrin məlumatları ilə 

təsdiq olunur. 

Müəllif erməni saxtakarlarını sonadək ifşa etmək üçün düzgün olaraq, öz əsərində ermənilərin Cənubi 

Qafqaza köçürülüb gətirilməsinə "Ermənilərin Cənubi Qafqaza miqrasiyası" adlı ayrıca başlıq ayırmışdır. 

Həmin başlıqda Rusiya imperiyasının İrəvan və Naxçıvan xanlıqlarının ərazilərində yaratdıgı "Erməni 

vilayəti"ndən tutmuş ayrı-ayrı dövrlərdə Osmanlı imperiyası və Qacarlar İranından Azərbaycan torpaqlarına 

köçürülmüş ermənilərin sayı, özünə "vətən" axtaran bu köçəri etnosun Şimali Azərbaycanda, o cümlədən 

keçmiş İrəvan və Qarabağ xanlıqlarının ərazilərində oturaqlaşdırılması, çar Rusiyası müstəmləkəçilərinin 

hərtərəfli yardımı ilə aborigen əhali olan Azərbaycan türklərinin sıxışdırılıb doğma torpaqlarından didərgin 

salınması, xalqımıza qarşı törədilən soyqırımları, deportasiyalar, min illərlə mövcud olmuş Azərbaycan 

toponimlərinin erməniləşdirilməsi, bu iyrənc və məqsədyönlü "siyasətin" bu gün Dağlıq Qarabağda da davam 

etdirilməsi barədə zəngin faktik material verilir. Düşünürəm ki, Ramiz Mehdiyevin bu elmi uğuru erməni 

saxtakarlarına sarsıdıcı zərbədir. 

Yeri gəlmişkən, çox yaxşı haldır ki, müəllif ermənilərin bizim torpaqlarımıza - Şimali Azərbaycana 1828-ci 

ildən etibarən köçürülüb gətirilməsini sübut etməklə kifayətlənmir. Tarixin daha dərin qatlarına enir, "tarixin 

atası" Herodota, onlarla qədim Roma, yunan, erməni, Suriya, rus, ingilis və digər dillərdəki ilk məxəzlərə, elmi 

ədəbiyyata istinad edərək ermənilərin Asiya qitəsinin də yerli əhalisi olmadığını, onların Kiçik Asiyaya 

kimmerlərin təzyiqi ilə Balkan yarımadasından köçüb gəldiyini açıqlayır. Və öz kitabının oxucularına belə bir 

tarixi həqiqəti yetirir ki, erməni etnosu və onun dili, əlifbası ayrı-ayrı dövrlərdə frigiya, yunan, Suriya, İran 

mənşəli etnosların təsiri ilə və onların qarışığından yaranmışdır. Bu gün ermənilərin özlərinə aid etdiyi 

"mədəniyyət", hətta "erməni" adının özü belə onların özlərinə - haylara aid deyil, oğurluqdur. 

Bu da bir inkarolunmaz tarixi həqiqətdir ki, Şimali Azərbaycana köçürüldükdən sonra ermənilər Azərbaycan 

xalqının da güclü mədəni təsirinə məruz qalmış, bu dəfə Azərbaycan mədəniyyətinin ayrı-ayrı nadir incilərini 

oğurlayıb "özəlləşdirməklə" məşğul olmuşlar. Bu iyrənc peşəni indi də davam etdirirlər.  

Akademik Ramiz Mehdiyev ermənilərin Cənubi Qafqaza, o cümlədən Şimali Azərbaycan torpaqlarına 

köçürülüb gətirilmə etnos olduğunu sübut etmək üçün antropoloji və arxeoloji tədqiqatların nəticələrini öz 

tədqiqatına geniş surətdə cəlb etmişdir. Və bütün aydınlığı ilə aşkara çıxarmışdır ki, müasir Ermənistanda - 

keçmiş İrəvan xanlığının ərazisində aparılan arxeoloji qazıntılar da təsdiq edir ki, 180-200 il bundan əvvəl 

həmin torpaqlarda ermənilər yaşamamışlar. Ermənilər antropoloji tip olaraq da bu torpaqlara yad etnosdur. 

Görkəmli alim bu həqiqəti sübut etmək üçün daha dərinə gedərək zaman-zaman büruzə verən "erməni 

xəstəliyinin" də Aralıq dənizi boyu ölkələr üçün xarakterik olduğunu, ümumiyyətlə, Qafqaz üçün yad bir 

xəstəlik olduğunu qeyd edir. 

Beləliklə, akademik Ramiz Mehdiyevin çoxsaylı ilk mənbələrə əsaslanaraq apardığı kompleks araşdırmalar 

bir daha sübut edir ki, ermənilərin Cənubi Qafqazın guya "aborigen etnosu olması", "erməni tarixinin" qədim 

Urartu mədəniyyətinə pərçimlənməsi erməni saxtakarlarının heç bir elmi əsası olmayan uydurmasıdır. 
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Əlbəttə, bir yazıda haqqında bəhs etdiyimiz qiymətli tədqiqatın bütün məziyyətlərini əhatə etmək mümkün 

deyil. Lakin alimin yeni monoqrafiyasında öz əksini tapmış bir mühüm elmi nəticəni mütləq oxucuların 

diqqətinə çatdırmaq istərdim. 

Akademik Ramiz Mehdiyev ilk mənbələrdə deyil, müxtəlif tədqiqatçıların əsərlərində "Qafqaz Albaniyası" 

adlandırılan Azərbaycan Albaniya dövlətinin tarixinə də aydınlıq gətirir. Bu müasir mərhələdə tarixşünaslığımız 

üçün çox mühüm məqamdır. Məsələ burasındadır ki, erməni saxtakarlarının təhriki ilə antiazərbaycan qüvvələri 

vaxtaşırı qonşu ölkələrin paytaxtlarına və ayrı-ayrı şəhərlərinə toplaşaraq "Albaniya", "Arran" və "Azərbaycan" 

tarixinə həsr olunmuş "elmi" konfranslar keçirir və Şimali Azərbaycan ərazisini əhatə edən Albaniyanı 

Azərbaycan tarixindən ayırmağa çalışır, Albaniyanı tarixən Qafqaz xalqlarının, daha doğrusu, Dağıstan-Nax 

qrupuna daxil olan xalqların, həmçinin ermənilərin yaşadığı ölkə kimi təqdim edir, Albaniya ərazisinin guya 

tarixi Azərbaycan torpaqlarına aid olmadığını sübut etmək üçün dəridən-qabıqdan çıxırlar. 

Beləliklə, vaxtı ilə, xüsusilə sovet dövründə Qafqaz xalqları arasına nifaq salmaq üçün xüsusi niyyətlə 

"Albaniya" termininin əvvəlinə əlavə olunmuş coğrafi məkan mənasını bildirən "Qafqaz" terminindən istifadə 

edərək belə bir iddia irəli sürürlər ki, guya Albaniya Azərbaycan dövləti deyil və bunun Azərbaycan xalqına heç 

bir aidiyyəti yoxdur. Bu baxımdan Ramiz Mehdiyevin öz əsərində Qafqaz Albaniyasını əsasən Şimali 

Azərbaycan (müasir Azərbaycan) ərazisi ilə eyniləşdirməsi və buna dair ilk mənbələrdən çoxsaylı faktlar 

gətirməsi təqdirəlayiq haldır. 

Alim yuxarıda qeyd etdiyimiz və tarixşünaslığımız üçün olduqca prinsipial əhəmiyyət kəsb edən bu 

məsələyə öz əsərində iki başlıq ayırmışdır. Həmin başlıqlarda Ramiz Mehdiyev ilk mənbələrin, o cümlədən ərəb 

məxəzlərinin zəngin faktik materialına istinad edərək dərin elmi əsaslarla saxtakarların daşını daş üstə qoymur. 

Alim Azərbaycanın, o cümlədən Şimali Azərbaycanın (Albaniyanın) ən qədim zamanlardan türklərin yaşadığı 

ölkə olduğunu oxucuların diqqətinə çatdırır, ilk mənbələrdən çoxlu iqtibaslar gətirir və gəldiyi elmi nəticənin 

doğruluğuna şübhə yeri qoymur. Bununla da Ramiz Mehdiyev tariximizdən, o cümlədən Albaniya tarixindən 

kimmerlərin, iskitlərin, sakların, hunların, xəzərlərin, oğuz və qıpçaq türklərinin rolunu "silib atmağa" çalışan 

saxtakarlara öz kəskin və əsaslı elmi iradını bildirir və bununla da 1300 il bundan əvvəl "Dədə Qorqud" dastanı 

kimi qəhrəmanlıq eposu yaradan doğma xalqının zəngin tarixinin müdafiəsinə qalxır, prinsipial vətəndaşlıq 

mövqeyindən çıxış edir. Azərbaycanlıların tarixən öz qonşularına nisbətən daha çox və uzunmüddətli dövlətçilik 

ənənələrinə, özü də mərkəzləşdirilmiş dövlətlərə malik olduğunu göstərir. Akademik Ramiz Mehdiyev rusdilli 

oxucuların diqqətinə onu da yetirməyi unutmur ki, uzun tarixi dövr ərzində öz tarixi türk adını daşıyan 

Azərbaycan türkləri Stalin diktaturası illərində "azərbaycanlılar" adlandırıldı. Müəllif tamamilə haqlı olaraq 

qeyd edir ki, bu çirkin addım Azərbaycan xalqını biryolluq öz türk kökündən ayrı salmaq məqsədi ilə həyata 

keçirilən "uzaqgörən" siyasətin nəticəsi idi. 

Akademik Ramiz Mehdiyevin "Dağlıq Qarabağ: məxəzlərdən oxunmuş tarix" kitabı, eyni zamanda, alimin 

elmi-nəzəri və fəlsəfi ümumiləşdirmələri baxımından da Azərbaycan elminin böyük nailiyyətidir. Əsərin 

müəllifi Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsini müxtəlif "sivilizasiyaların, dinlərin 

qarşıdurması" kimi təqdim etməyə çalışan başabəla siyasətçilərə də öz nəzəriyyəçi-filosof sözünü deyir, fikrini 

sübut etmək üçün xalqımızın qədim tolerantlıq tarixindən çox maraqlı faktlar gətirir, bədxahlarımızın diqqətinə 

çatdırır ki, vaxtilə Azərbaycan torpağı olan və azərbaycanlıların mütləq əksəriyyət təşkil etdiyi müasir 

Ermənistan ərazisində hazırda bir nəfər də olsun azərbaycanlı və qeyri-erməni xalqlarının nümayəndəsi 

qalmamışdır. Bəs buna necə qiymət vermək lazımdır?! 

Şübhə etmirəm ki, görkəmli Azərbaycan alimi akademik Ramiz Mehdiyevin "Dağlıq Qarabağ: məxəzlərdən 

oxunmuş tarix" kitabı tarixşünaslığımızın tarixində mühüm hadisədir. Bu əsər Azərbaycan Prezidenti İlham 

Əliyevin tarix elmimizin inkişafı ilə bağlı qarşıya qoyduğu vəzifələrin yerinə yetirilməsində də irəliyə doğru 

atılmış mühüm addımdır. Bu qiymətli əsər bir daha sübut edir ki, müasir mərhələdə Azərbaycanda tarix elmi 

doğru yoldadır. Tarixi keçmişimiz müstəqillik dövrünün tələblərinə uyğun olaraq yeni ruhda yazılır, uydurma 

konsepsiyaların zərərli nəticələrindən, saxtakarlıqlardan və təhriflərdən uğurla təmizlənir. 

Elmi ictimaiyyətimizi akademik Ramiz Mehdiyevin bu qiymətli əsərinin işıq üzü görməsi münasibətilə 

təbrik edir, uzaq tələbəlik illərindən yaxından tanıdığım görkəmli alimimizə tarix elminin inkişafı naminə bu cür 

yüksək və prinsipial vətəndaşlıq mövqeyindən yazılmış yeni-yeni əsərlər arzulayıram. 

 

“Azərbaycan”.-2014.-5 sentyabr.-N 192.-S.4. 
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Ermənistanın Dağlıq Qarabağda və Azərbaycanın işğal altındakı digər rayonlarında apardığı 

“erməniləşdirmə” siyasəti 
 

“Erməniləşdirmə”nin tarixi kökləri 

Qafar ÇAXMAQLI, 

 Müstəqil Araşdırmaçı Jurnalistər Liqasının rəhbəri,  

siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru 

 

“Dağlıq Qarabağ haradadır?” sualına çağdaş coğrafiya elminin birmənalı cavabı belədir”: “Bu bölgə 

Azərbaycanın mərkəzində yerləşir və digər Azərbaycan bölgələri, ilk növbədə isə Aran Qarabağla minbir tellə 

bağlıdır”. Bəs tarix nə deyir? 

Rus işğalından az sonra Qarabağ xanlığı 1822-ci ildə ləğv edilib əyalətə çevrilmişdi. 1836-cı ildə Sankt-

Peterburqda nəşr edilmiş “Obozreniye”də Qarabağ əyalətinin sərhədləri və sahəsi (13 min kvadratverst) 

verilmiş, onun xeyli hissəsinin dağlarla örtüldüyü qeyd olunmuşdu. 

Çarizmin apardığı işğalçı müharibələr nəticəsində XIX əsrin 20-30-cu illərindən etibarən Cənubi Qafqaza 

köçürülərək yerləşdirilmiş ermənilər bir müddət sonra silahlı dəstələrini yaradaraq azərbaycanlıları təhdid 

etməyə, böhranlı anlarda onlara qarşı kütləvi qırğınlar həyata keçirməyə başladılar. 1918-ci ildə Cənubi 

Qafqazda heç bir zaman olmayan Ermənistan adlı bir dövlət elan edildi. Azərbaycanlılara qarşı terror və 

soyqırımı Ermənistanda dövlət siyasəti səviyyəsinə qaldırıldı. 1920-ci ildə Azərbaycan və Ermənistan bolşevik 

Rusiyası tərəfindən işğal edilib sovetləşdirildikdən sonra da ermənilərin azərbaycanlılara məxsus torpaqlara 

yerləşdirilməsi, onların sıxışdırılması, Azərbaycan ərazilərinin Ermənistana verilməsi siyasəti davam etdirildi. 

Bununla əlaqədar olaraq Azərbaycan SSR xalq ədliyyə komissarı Behbud ağa Şahtaxtlı Rusiya Kommunist 

(bolşevik) Partiyası Mərkəzi Komitəsinə (RK(b)P MK) yazırdı ki, Zəngəzurda 123 min 95 nəfər 

azərbaycanlının, 99 min 257 nəfər erməninin yaşamasına baxmayaraq, 1920-ci il noyabrın 30-da Zəngəzur 

qəzasının qərb hissəsi Ermənistana verilmişdir. Bununla da Azərbaycanın Naxçıvan bölgəsi ilə, Türkiyənin isə 

türk dünyası ilə quru əlaqəsi kəsildi. Sovet Ermənistanında yaşayan azərbaycanlılara qarşı yürüdülən siyasət 

Daşnaksütyunun hakimiyyəti illərindəkindən o qədər də fərqlənmirdi. 

Sayca Azərbaycandakı ermənilərdən çox olmalarına baxmayaraq, Ermənistanda tarixi ərazilərdə yaşayan 

azərbaycanlılara muxtariyyət verilmədi. Azərbaycanda isə ermənilər üçün muxtariyyət yaradıldı. RK(b)P MK 

Qafqaz bürosu plenumunun 1921-ci il iyulun 5-də keçirilən iclasında Dağlıq Qarabağ məsələsi müzakirə edildi. 

Azərbaycanlılarla ermənilər arasında milli sülhün zəruriliyi, Yuxarı və Aran Qarabağın Azərbaycan ilə iqtisadi 

əlaqəsi nəzərə alınaraq Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın tərkibində saxlanıldı. 

Azərbaycan SSR 1922-ci ildə ZSFSR-ə qəbul olunanadək Yeni Bəyazid qəzasının Basarkeçər bölgəsi Rusiya 

imperiyasının müəyyənləşdirdiyi sərhədlərində və Şərur-Dərələyəz qəzasının üçdə iki hissəsi artıq Ermənistana 

verilmişdi. ZSFSR-ə qəbul edildikdən sonra isə Qazax qəzasının bir hissəsi, Cəbrayıl qəzasının və Naxçıvan 

Muxtar Sovet Sosialist Respublikasının bəzi kəndləri Ermənistanın tərkibinə qatıldı. Beləliklə, 1918-1920-ci 

illərdə Azərbaycanın 113895, 97 kvadratkilometr ərazisindən sovet dövründə yalnız 86,6 min kvadratkilometr 

qaldı. “Dağlıq Qarabağ” ifadəsi Birinci dünya müharibəsinin sonlarında terminləşməyə, yəni konkret siyasi 

məna kəsb etməyə başlayıb. Muxtar vilayətin ərazisi 4,4 min   kvadratkilometrdir. 1970-ci ildə DQMV-də 150 

mindən bir qədər artıq əhali yaşayırdı. Vilayətin tərkibinə Xankəndi şəhəri, Əsgəran, Hadrut, Ağdərə, Martuni, 

Şuşa rayonları daxil idi. 

Öz saxtakarlıqlarından əl çəkməyən ermənilərin və Ermənistanın bu və ya digər formada Azərbaycana qarşı 

təcavüzü bu gün də davam edir. Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərindəki qondarma rejim Ermənistan 

Respublikası tərəfindən bölgənin azərbaycanlı icmasına qarşı etnik təmizləmə siyasəti nəticəsində yaradılmış 

qanunsuz strukturdur. Müasir dövrdə özünü “sivil” dövlət kimi qələmə verən Ermənistanın Azərbaycana qarşı 

təcavüzü, soyqırımı, öz mənfur niyyətlərinə çatmaq üçün həyata keçirdikləri, törətdikləri hər bir əməl təkcə 

Azərbaycana deyil, bütün bunlara göz yuman dünya ictimaiyyətinə meydan oxumaq deməkdir. Bu işğal 

nəticəsində Azərbaycanın 20 mindən artıq insanı həlak olmuşdur, 20 faiz ərazisi işğal edilmişdir. 

Dağlıq Qarabağa və çevrəsindəki 7 Azərbaycan rayonuna ermənilərin yerləşdirilməsi fəaliyyətinə ötən əsrin 

90-cı illərinin ortalarından başlanılmışdır. Münaqişə zamanı keçmiş muxtar vilayətin rayon və kəndlərindən 

çıxarılan 50 mindən artıq azərbaycanlının evi talan edilmiş, yağmalanmışdı. Şuşa kimi mədəni səviyyəsi çox 
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yüksək olan bir şəhərə ermənilər divan tutdular. Burada Azərbaycan adına hər şeyin məhv edilməsinə, türk 

izinin itirilməsinə başlandı . Böyük bir mədəniyyət mərkəzi məhv edildi. 

Barbar ermənilər Qarabağ xanlığının paytaxtı olmuş Şuşa şəhərinin qiymətli tarixi abidələrini dağıdır, milli 

arxitekturasını silib, istədikləri kimi yenidən qurmağa cəhd edirlər. Nadir tarix-memarlıq tikililəri, qədim 

abidələr, inanc yerləri, yaşayış binaları, hətta məzarlıqlar dağıdılmış, zəngin kitabxanalar, muzeylər talan 

edilmiş, bir vaxtlar təkrarolunmaz təbiətinə görə “Qafqazın cənnəti” adlandırılan yerlər xarabazara çevrilmişdir. 

 Şuşa şəhərində azərbaycanlıların tarixi izlərini silmək məqsədilə vandallar 600-ə yaxın tarixi memarlıq 

abidəsini, o cümlədən Pənahəli xanın sarayını, Cümə məscidini, Aşağı Gövhər Ağa məscidini, Xurşud Banu 

Natəvanın evini, Molla Pənah Vaqifin məqbərəsini yerlə-yeksan etmişlər. Quldurlar 7 məktəbəqədər uşaq 

müəssisəsini, 22 ümumtəhsil məktəbini, mədəni-maarif və kənd təsərrüfatı texnikumlarını, orta ixtisas musiqi 

məktəbini, 8 mədəniyyət evini, 22 klubu, 31 kitabxananı, 2 kinoteatrı, 8 muzeyi, o cümlədən Şuşa tarix 

muzeyini, Dövlət xalça muzeyinin filialını və xalq tətbiqi sənəti muzeyini, Qarabağ dövlət tarix muzeyini, turist 

bazasını, Qafqazda yeganə Şərq musiqi alətləri fabrikini dağıtmış, buradakı nadir sənət incilərini talamış və 

məhv etmişlər. 

İşğal olunmuş ərazilərdə erməni işğalçılarının özbaşınalığı, tarix və mədəniyyət abidələrimizin dağıdılması 

və qəsdən korlanması “Silahlı münaqişə baş verdikdə mədəni dəyərlərin qorunması haqqında” 1954-cü il Haaqa 

Konvensiyasına, “Ümumdünya mədəni və təbii irsin mühafizəsi haqqında” UNESCO-nun 1972-ci il 

Konvensiyasına ziddir. Şübhəsiz ki, bu üsullarla şəhər və kəndləri işğal altında saxlamağı əsas məqsədi sayan 

Ermənistan burada süni surətdə demoqrafik durumu dəyişdirmək istəmişdir. 

Ermənistan ya birbaşa öz silahlı qüvvələri, ya da onun hərbi, yaxud digər dəstəyi sayəsində mövcud olan 

separatçı rejim vasitəsilə Dağlıq Qarabağ və digər işğal etdiyi ərazilərə “nəzarəti” həyata keçirir. Ermənistan 

hərbi təcavüzün  nəticələrindən yararlanaraq, hazırkı status-kvo vəziyyətini qoruyub-saxlamağa, 

möhkəmləndirməyə və öz doğma yurd-yuvalarından didərgin salınmış azərbaycanlı əhalinin geri qayıtmasının 

qarşısını almağa çalışır. Onlar bu işin irəli getməsi üçün atəşkəsdən dərhal sonra buranı erməniləşdirmək üçün 

müxtəlif üsullara baş vurmuşdular. İlk illərdə erməni diasporuna müraciət olundu ki, buraya əhali 

köçürülməsinə nail olsunlar. Diaspor təbii səbəblər üzündən bunu gerçəkləşdirə bilmədi. Azərbaycanlı əhaliyə 

məxsus mal- mülkün pay-püş edilməsi də işi irəli aparmadı və apara da bilməzdi. Qarabağa əhalinin 

yerləşdirilməsindən imtina edilmədi. 

Erməni mənbələri də daxil olmaqla, bir çox informasiya vasitələrinin məlumatına görə, Azərbaycanın Dağlıq 

Qarabağ və digər işğal olunmuş ərazilərinə, o cümlədən Laçın, Kəlbəcər, Zəngilan və Cəbrayıl rayonlarına on 

minlərlə sakin köçürülmüşdür. Ermənistan işğal olunmuş ərazilərdə erməni əhalisinin sayını 143 000-dən 300 

000 nəfərədək artırmaq niyyətindədir. Faktlar sübut edir ki, bütün bu fəaliyyət işğal olunmuş ərazilərin ilhaqı 

məqsədilə mütəşəkkil qaydada həyata keçirilir. İşğal olunmuş ərazilərindəki bu fəaliyyətin uzağı hədəfə alan 

nəticələrindən ehtiyatlanaraq həyəcan təbili çalan Azərbaycan məsələnin BMT-nin Baş Məclisində müzakirəsini 

xahiş etdi. 

Bu təşəbbüs Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətli, tam və hərtərəfli 

nizamlanmasına yalnız beynəlxalq hüququn forma və məzmununa tam və birmənalı hörmət əsasında nail 

olunmasına güclü inamdan irəli gəlirdi. 29 oktyabr 2004-cü il tarixində BMT Baş Məclisi “Azərbaycanın işğal 

olunmuş ərazilərində vəziyyət” adlı bəndi özünün 59-cu sessiyasının gündəliyinə salmağı qərara aldı. 11 noyabr 

2004-cü il tarixində Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinə əhalinin köçürülməsi barədə məruzə (A/59/568) 

BMT Baş Məclisinə təqdim olundu. Gündəlikdəki bu bəndin BMT Baş Məclisində müzakirə olunması 

Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində qeyri-qanuni məskunlaşma məsələsinə diqqətin cəlb edilməsi, eləcə də 

bu təhlükəli təcrübəyə son qoyulması üçün təcili tədbirlərin görülməsinə başlanmasında mühüm rol oynadı. 

ATƏT-in faktaraşdırıcı missiyasının 30 yanvar – 5 fevral 2005-ci il tarixlərində işğal olunmuş ərazilərə 

səfəri Azərbaycanın BMT Baş Məclisinin 59-cu sessiyasının gündəliyinə işğal olunmuş ərazilərdəki vəziyyət 

barədə məsələ daxil etməsinin məntiqi nəticəsi idi. Missiyanın fəaliyyətinin əsas nəticəsi Azərbaycan tərəfinin 

təqdim etdiyi və bölgədə vəziyyətin araşdırılmasından əldə olunan ətraflı faktlara söykənən məruzə oldu. 

Missiya işğal olunmuş ərazilərdə yeni yaşayış məntəqələri salınması faktını təsdiqləyərək, Azərbaycanın 

narahatlığına şərik oldu. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri öz növbəsində faktaraşdırıcı missiyanın 

məruzəsinə əsaslanaraq, bölgənin demoqrafik tərkibində dəyişiklik edilməsinin yolverilməzliyini vurğuladı və 

müvafiq beynəlxalq təşkilatları işğal olunmuş ərazilərdə yerləşdirilmiş əhalinin köçürülməsi və öz yurd-

yuvalarından didərgin salınmış insanların doğma yurdlarına qayıtmaları üçün lazımi tədbirləri görməyə çağırdı. 

Faktaraşdırıcı missiyanın məruzəsi və ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin ona əsaslanan tövsiyələri 

problemin sonrakı müzakirəsi və həlli üçün əsas oldu. Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindəki vəziyyət BMT 

Baş Məclisinin sonrakı iclaslarında da gündəlikdə olmuşdur. 7 sentyabr 2006-cı il tarixində BMT Baş Məclisi 
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işğal olunmuş ərazilərdə baş vermiş kütləvi yanğın halları ilə əlaqədar Azərbaycanın təklif etdiyi “Azərbaycanın 

işğal olunmuş ərazilərində vəziyyət” adlı (A/RES/60/285) qətnaməni qəbul etdi. BMT Baş Məclisinin qətnaməsi 

ətraf mühitlə bağlı təcili əməliyyatların həyata keçirilməsinin zəruriliyini qeyd edərək, yanğınların bölgənin 

ətraf mühitinə qısa və uzunmüddətli təsirinin qiymətləndirilməsinə və aradan qaldırılmasına çağırdı. 

Bu məqsədlə, qətnamə tərəflərin əməkdaşlığa hazır olduğunu vurğulayaraq, BMT sisteminin təşkilat və 

proqramlarını, xüsusilə də BMT-nin Ətraf Mühit Proqramını ATƏT-lə əməkdaşlıq etməyə çağırdı. ATƏT-in 4-

12 oktyabr 2006-cı il tarixlərində həyata keçirdiyi faktaraşdırıcı missiyası yanğınların zərər çəkmiş ərazilərin 

ətraf mühitinə qısa və uzunmüddətli ziyanını dəyərləndirdi və “yanğınların ətraf mühit və iqtisadiyyata zərər 

verdiyini və insan sağlamlığı və təhlükəsizliyinə təhlükə yaratdığını” təsdiq etdi. 

14 mart 2008-ci il tarixində BMT Baş Məclisi özünün 62-ci sessiyasında Azərbaycanın işğal olunmuş 

ərazilərində vəziyyətə dair A/RES/62/244 saylı qətnamə qəbul etdi. Azərbaycan Respublikasının Dağlıq 

Qarabağ bölgəsi və ətrafındakı silahlı münaqişənin beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyə təhlükə törətdiyindən ciddi 

narahatlıq keçirən BMT Baş Məclisi Azərbaycan Respublikasının suverenliyini və beynəlxalq səviyyədə 

tanınmış sərhədlərinin toxunulmazlığına güclü dəstəyini bir daha təsdiq edərək, erməni qoşunlarının 

Azərbaycan Respublikasının bütün işğal olunmuş ərazilərindən dərhal, tam və qeyd-şərtsiz çıxarılmasını tələb 

etdi. 

 Baş Məclis, eyni zamanda, işğal olunmuş ərazilərdən qovulmuş əhalinin öz yurd-yuvalarına qayıtma 

hüququnu bir daha təsdiq etdi. Qətnamə həmçinin Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ bölgəsinin 

erməni və azərbaycanlı icmalarına Azərbaycan Respublikası tərkibində səmərəli demokratik özünüidarə sistemi 

yaratmağa imkan verəcək normal, təhlükəsiz və bərabər əsaslarda yaşama şəraitinin təmin edilməsinin 

zəruriliyini dilə gətirdi. Baş Məclis Azərbaycan Respublikasının ərazilərinin işğalı nəticəsində yaranmış 

vəziyyəti heç bir dövlətin qanuni hesab edə bilməyəcəyini və işğal olunmuş ərazilərə heç bir dövlətin yardım 

göstərə bilməyəcəyini də qeyd etdi. Bütün bunlara baxmayaraq, digər hərbi işğal hallarında olduğu kimi, 

Ermənistan işğal olunmuş ərazilərdə “seçkilər” və “referendumlar” keçirərək, işğal etdiyi ərazilərdə baş 

verənlərlə bağlı öz rolunu ört-basdır etməyə çalışır. Buna misal olaraq 10 dekabr 2006-cı il tarixli “Konstitusiya 

referendumu”nu və 19 iyul 2007-ci il tarixli “prezident seçkiləri”ni və sonrakı illərdə edilmiş qanunsuz seçkiləri 

göstərmək olar. Beynəlxalq ictimaiyyət bu kimi qeyri-qanuni hallar və onların sülh prosesinə mənfi təsiri ilə 

bağlı özünün birmənalı və prinsipial mövqeyini ifadə etmiş, eləcə də Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə hörmətini 

bir daha təsdiq etmişdir. 

 

“Xalq qəzeti”.-2014.-6 noyabr.-N 242.-S.6. 
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Azərbaycan SSR-in Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin (1923-1991-ci i1lər) tarixi - Vətən tarixinin ən 

mürəkkəb və ziddiyyətli bir dövrünü əhatə edir. Bu dövrün 1920-1930-cu illərində Azərbaycanda (həmçinin 

onun ayrılmaz bir hissəsi olan Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində) idarəçiliyin yeni sistemi yaranmış, 

iqtisadiyyatda, cəmiyyətin ictimai-siyasi həyatında, mədəni-mənəvi aləmində köklü dəyişikliklər baş vermişdir. 

Eyni zamanda hamin dövrün xarakterik xüsusiyyətlərindən biri də 1941-1945-ci illəri əhatə edən Böyük Vətən 

müharibəsi illəri, 1946-1991-ci illərdə isə quruculuq, mürəkkəb, ziddiyyətli inkişafla xarakterizə olunmuşdur. 

Yenidən, hərtərəfli dərin təhlil edilməsinə və qiymətləndirilməsinə ehtiyac olan əsas problemlərə peşəkar 

tarixçilərin prinsipial elmi münasibətlərinin müəyyənləşdirilməsi mə- [səh. 54-55] sələsi bu gün daha kəskin 

xarakter almışdır. Bəhs olunan dövrdə Dağlıq Qarabağda sovet hakimiyyətinin qurulmasını şərtləndirən amillər 

- “kollektivləşdirmə, sənayeləşdirmə və mədəni quruculuq” azərbaycanlılara qarşı repressiyalar, dini-milli adət-

ənənələrə qarşı mübarizə, süni surətdə azərbaycanlıların sayının azaldılması, Azərbaycanın qədim yer adlarının 

erməniləşdirilməsi, Dağlıq Qarabağın Azərbaycandan qoparmaq cəhdləri və onun törətdiyi ağır nəticələr, 

erməni və ruslardan ibarət totalitar rejimin bərqərar olması, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün pozulması və 

digər məsələlərin analitik təhlili və düzgün, obyektiv qiymətləndirilməsi mövzunun aktuallığını şərtləndirən 

amillərdir. 

Azərbaycanın Dağlıq „Qarabağ bölgəsinin tarixinin tədqiqi son dövrlər daha ciddi xarakter almışdır. 

Dövlət başçımızın bu sahəyə diqqət və qayğısı bu işi daha da sürətləndirmişdir. Belə ki, Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti Ilham Əliyev 27 aprel 2011-ci ildə AMEA-nın illik ümumi yığıncağındakı çıxışında 

göstərmişdir ki, “Bu gün tarix elmləri ilə bağlı olan məsələlər daim diqqət mərkəzindədir. Biz bu məsələyə çox 

böyük diqqət göstəririk. Man çox şadam ki, tarixçilərimiz çox sanballı və əsaslı asarlar yaradırlar. Xüsusilə 

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin mövcudluğu bizə diktə edir ki, bu sahəyə daha da 

böyük diqqət göstərək. Çünki bu bölgənin tarixi ermənilər tərəfindən daim saxtalaşdırılır, daim təhrif olunur. 

Şadam ki, alimlərimiz mənim çağırışıma müsbət cavab verərək qısa müddət ərzində Dağlıq Qarabağın tarixi ilə 

bağlı Çox gözəl və real faktlara əsaslanmış əsərlər yaratmışlar... Bu gün Ermənistan dövləti bizə qarşı ərazi 

iddiası ilə çıxış edir. Torpaqlarımız işğal altındadır. Dağlıq Qarabağ bütövlükdə işğal edilib. Dağlıq Qarabağ 

azali Azərbaycan torpağıdır. Erməni təbliğatı bütün dünyada bizə qarşı işə salınıbdır. Biz sübut etməliyik ki, 

Ermənistan da, Dağlıq Qarabağ da bizim torpaqlardır. Bu sahədə görülən işlərlə kifayətlənmək olmaz. Dəyərli 

elmi araşdırmalar, elmi əsərlər, kitablar yazilmalıdır və mən deyərdim ki, bu çox vacibdir. Bu sahədə xeyli işlər 

görülmüşdür və çox şadam ki, bu istiqamətdə işlər gedir. Biz bu sahədəki işimizi daha da gücləndirilməli, 

müasirləşdirməliyik. Həlli vacib olan məsələlərə nəinki alimlərimiz, hesab edirəm ki, bütün ictimaiyyət fəal 
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qoşulmalıdır” (səh. 5, 6, 18). Əlbəttə, Prezidentimizin yuxarıdakı darin məzmunlu çıxışı bizim üçün mühüm 

məramnamə rolunu oynamaqla, mövzunun aktuallığında şübhə yeri qoymur. 

Qeyd edək ki, XX yüzilliyin 70-80-ci illərində humanitar-ictimai elmlər sahəsində mühüm nailiyyətlər 

əldə edilmişdir. Ramiz Mehdiyev, Ziya Bünyadov, Cəmil Quliyev, İqrar Əliyev, Yaqub Mahmudov, Tofiq 

Vəliyev, Adil Məmmədov, Nailə Vəlixanlı, Sara Aşurbəyli, Teymur Bünyadov, Tofiq Köçərli, Qaraş Mədətov, 

Mahmud Ismayılov, Karim Şükürov, Oktay Sultanov, Qasım Hacıyev, Şahin Fərzəliyev, Havva Məmmədova, 

Nazim Məmmədov, Anar İsgəndərov, Hacı Həsənov, Tofiq Mustafazadə, Cəbi Bəhramov və başqalarının 

Azərbaycan tarixinə, Məmmədağa Şirəliyev, Zərifə Budaqova, Əziz Əfəndizadə, Ağamusa Axundov, Əlövsət 

Abdullayev və Yusif Seyidovun Azərbaycan dilinə, Əziz Şərif, Məmməd Cəfər, Mir Cəlal, Həmid Araslı, 

Abbas Zamanov, [səh. 55-56] Məmmədhüseyn Təhmasib, Mirzə İbrahimov, Kamal Talıbzadə, Əziz 

Mirəhmədov, Bəkir Nəbiyev, Yaşar Qarayev, Azada Rüstəmova və başqalarının Azərbaycan ədəbiyyatına, 

Aslan Aslanov, Firudin Köçərli, Fuad Qasımzadənin fəlsəfəyə, Əhməd Mahmudov, Asəf Nadirov, Ziyad 

Səmədzadə, Bəhmən Axundov, Ağasəlim Ələsgərov, Teymur Vəliyev və digərlərinin iqtisadiyyata dair tədqiqat 

işləri xalqın mənəvi sərvətlərinə çevrilmişdir. 

Bəhs olunan illərdə nəşr olunmuş üç-cildlik “Müasir Azərbaycan dili” (1978- 1981), üçcildlik “Cənubi 

Azərbaycan ədəbiyyatı antologiyası” (80-ci illərdə), üç-cildlik “Rusca-Azərbaycanca lüğət” (1970-80-ci illərdə), 

dördcildlik “Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti” (1964-1987), “Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti” (1975), 

“Azərbaycan dilinin etimologiya və onomastikası məsələləri” (1990), “Sovet Azərbaycanın heykəltəraşlığı” 

(1973), “Azərbaycan etnoqrafiyası” (I cild, 1988), “Azərbaycan Dram Teatrı” (1974), ikicildlik “Azərbaycan 

teatrı salnaməsi” (1975- 1983), üçcildlik “Azərbaycan xalçaları (1961, 1983, 1987)”, “Sovet Azərbaycanı 

musiqi incəsənətinin oçerkləri” (1974, 1976), “Azərbaycan tarixi”, “Azərbaycan dekorativ-tətbiqi sənətləri”, 

“Cənubi Azərbaycan tarixinin oçerkləri” (1985), “Cənubi Azərbaycan tarixinin məsələləri” (1991) və başqa 

ümumiləşdirici əsərlər nəşr olunaraq yayılmışdır. 

XX yüzilliyin 70-ci illərində respublika ərazisindəki maddi mədəniyyət abidələri yenidən qeydə alındı, 

onların tədqiqinə, mühafizəsinə və səmərəli istifadə olunmasına diqqət artırıldı. 

Bütün bunlara baxmayaraq ictimai elmlərin inkişafına “hakim ideologiya”-nın güclü təzyiqi ciddi mənfi 

təsir göstərirdi. Xüsusən Azərbaycan tarixinin, ədəbiyyatının, incəsənətinin sovet dövrü birtərəfli öyrənilir, 

mövcud darin ziddiyyətlər və onların kökü, ictimai quruluşun, təsərrüfatçılıq sisteminin qüsurları ilə bağlı 

səbəblər açıqlanmırdi. Məsələn, 70-ci illərdə müttəfiq respublikaların elmlər akademiyalarının tarix 

institutlarının əksəriyyəti öz xalqlarının çoxcildlik tarixini hazırlamağı planlaşdırmışdılar, о cümlədən 

Azərbaycan E A Rəyasət Heyəti da “Azərbaycan tarixi”nin yazılması qərarı ilə Baş redaksiya şurası yaratmışdı, 

cildlərin redaksiyaları, müəllifləri artıq fəaliyyətə başlamışdılar. Bu təşəbbüs Moskvanı çox narahat etmişdi. 

Hətta Sov. İKP Mərkəzi Komitəsində bu məsələ respublika rəhbərlərinin və tarixçilərinin iştirakı ilə müzakirə 

olunmuşdu. Müzakirədə hər respublikanın fərdi “çox- cildlik” tarixinin avazina regionlar üzrə birgə kitabın 

yazılması məsləhət görülmüşdü. Bu səbəbdən bir müddət respublikalar üzrə çoxcildlik tarixin yazılması 

ləngidildi. Ancaq Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi H.Ə. Əliyevin Moskvaya göndərdiyi məktublardan 

sonra işə yenidən başlanıldı. Bu sahədə çox böyük işlər görüldü. 

SSRİ dövründə Azərbaycanda elmin maddi-texniki bazasının inkişafına lazımi qədər vəsait ayrılmırdı. 

Elmə, milli gəlirin 0,4 faizindən də az (SSRİ-də 6 faiz idi) vəsait sərf olunurdu. Alimlarin əməyi kifayət qədər 

qiymətləndirilmirdi. Tədqiqat aparmaq üçün müasir avadanlıq, hesablama texnikası, cihazlar çatmırdı. Alimlara 

xarici ədəbiyyatdan, arxivdən istifadə etmək, beynəlxalq alama çıxmaq çatin idi. Əsərlər mərkəzin diktəsilə 

yazılırdı. [səh. 56-57] 

Azərbaycan dövləti öz müstəqilliyini yenidən bərpa etdikdən sonra ictimai və humanitar elmlər “sovet 

dövrünün hakim” ideologiyası təzyiqindən xilas olaraq yeni, özü da çətin, ancaq çox mühüm, azad yaradıcılıq 

dövrünə başladı. Bu sahəyə diqqət artırıldı. 

Keçən əsrin 90-cı illərində Azərbaycan tarixinin an mürəkkəb və mübahisəli problemlərini şərh edən 

əsərlər yazıldı. Bu əsərlər tarix sahəsində elmi fikri daha da zənginləşdirdi. 
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Azərbaycan arxeoloqları ilk dəfə “Azərbaycan arxeoloji abidələr Bankı”nı yaratdılar. Qobustan qayaüstü 

təsvirləri UNESCO xətti ilə Ümumdünya Qayaüstü İncəsənət Arxivinə daxil edildi. 1999-cu ildə Elmlər 

Akademiyası Rəyasət Heyəti nəzdində “Naxçivan Ensiklopediyası” redaksiya heyəti təşkil olundu. 2002-ci ildə 

“Naxçivan Ensiklopediyası” çap edildi. Hamin ildə Tarix Institutunda “Azərbaycanın tarixi coğrafiyası”, 

“Müstəqil Azərbaycan Respublikasinın tarixi”, “Qarabağ tarixi” və digər şöbələr təşkil olundu. Tarix 

İnstitutunun əməkdaşları xarici dövlətlərin arxivlərindəki əhəmiyyətli tarixi mənbələri Azərbaycana gətirərək, 

onu təhlil edib dünya ictimaiyyətinə çatdırdılar. 

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev tarixçi alimlar qarşısında fundamental “Azərbaycan tarixi”nin 

yaradılması kimi mühüm vəzifə qoymuşdu. Azərbaycanın siyasi, iqtisadi və mədəni tarixində çox mühüm dövr 

olan XIX və XX əsrlərin tarixinin əhatəli tədqiqi və nəşri üçün xüsusi qrant ayrılmışdı. Respublikanın an 

görkəmli tarixçi alimləri bu işə cəlb olunmuşdu. Şərqdə ilk demokratik respublika olmuş Azərbaycan 

Cümhuriyyətinin tarixi geniş şəkildə öyrənilməyə başlandı. Tarix İnstitutunda “Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyətinin tarixi” şöbəsi təşkil edildi. Azərbaycanın siyasət və dövlət xadimləri, generalları, siyasi 

partiyaları haqqında yeni əsərlər meydana gəldi. 1997-ci ildə Azərbaycan EA Rəyasət Heyətin, nəzdində 

yaradılmış “Azərbaycan tarixi” Baş Redaksiya Şurasının rəhbərliyi altında 7 cildlik “Azərbaycan tarixi” 

hazırlanmış və nəşr olunmağa başlanmışdı. Tarix institutunda “Azərbaycan XX əsrin əvvəllərində. Müstəqilliyə 

aparan yollar”, “Azərbaycan Cümhuriyyəti, 1918-1920”, “İkinci Azərbaycan Respublikasinın təşkili tarixinə 

dair”, “Azərbaycan tarixi. 1920-1991” və “Azərbaycan Respublikası: əsrə bərabər on il - 1991-2001”, “XVIII 

yüzillikdə - XIX yüzilliyin əvvəllərində Osmanlı Azərbaycan münasibətləri”, Azərbaycan Tarixi Muzeyində 

“Azərbaycanda dövlətçilik və onun rəmzləri” kitab-albomu, Arxeologiya və Etnoqrafiya institutunda 

“Azərbaycan epiqrafik abidələrinin korpusu” və digər əsərlər hazırlanmış, nəşr olunaraq dünya ictimaiyyətinə 

çatdırılmışdır. 

Bəhs olunan dövrdə Ermənistan azərbaycanlılarının soyqırımı və etnik tarixi, ərazilərdən deportasiyası 

haqqında çoxsaylı tədqiqat işləri aparılmış, “Ermənistan azərbaycanlılarının tarixi coğrafiyası”, “Türklər, 

azərbaycanlılar, ermənilər: tarixi həqiqətin soyqırımı” kimi dəyərli kitablar çap etdirilmişdir. Dünya siyasətçisi 

Heydər Əliyevin “Müstəqilliyimiz əbədidir” adlı çoxcildlik monumental külliyyatı müasir tarixin öyrənilməsi 

üçün çox qiymətli mənbədir. Heydər Əliyev Azərbaycan tarixçilərinin əməyini qiymətləndirərək yazırdı: “Keçid 

dövrünün çətinliklərinə, ağır proseslərə baxmayaraq, biz öz tarixi keçmişimizin çox [səh. 57-58] dəyərli 

səhifələrini qısa bir müddətdə aça bilmiş və xalqa göstərməyə nail olmuşuq”. 

Keçən əsrin 90-cı illərindən tarixi mənbələrin toplanması və araşdırılmasına diqqət daha da artırıldı. 

Azərbaycanda 7 respublika dövlət arxivi, onların 15 filialı, Naxçivan MR arxivi və 56 rayon dövlət arxivi 

fəaliyyət göstərirdi. Bu arxivlərdə elmin, mədəniyyətin, iqtisadiyyatın və ictimai həyatın ən müxtəlif sahələrini 

əks etdirən sənədlər mühafizə olunurdu. 1999-cu ilin iyun ayında “Milli arxiv fondu haqqında” qanun qəbul 

edildi. 2002-ci il dekabrın 2-də Prezident Heydər Əliyev “Azərbaycan Respublikasında arxiv işinin 

təkmilləşdirilməsi haqqında” fərman verdi. Baş Arxiv İdarəsinin bazasında Azərbaycan Respublikası Milli 

Arxiv İdarəsi yaradıldı. Arxivlərin maddi-texniki bazası möhkəmləndirildi və arxiv işçilərinin sosial vəziyyəti 

yaxşılaşdırıldı. “Azərbaycan tarixi: İlk mənbələr”, “Azərbaycan xalqına qarşı 1918-ci il mart soyqırımı (sənədlər 

toplusu)” III cilddə, “Naxçivan”; “Gəncə- Qarabağ əyalətinin icmal dəftəri”, “Yeni siyasi xətt”, “Azərbaycan 

nefti dünya siyasətində”, “Qaçqınlar” və digər əsərləri, “Qayıdış 1990-1993”, “Qəsd”, “Azərbaycan milli Dövlət 

quruculuğu yollarında”, “Azərbaycan - 93” və digər qiymətli sənəd və material topluları hazırlanıb nəşr 

olunmuşdur. 

Tarixçi alimlər “Ümumi türk tarixinə giriş”, “Cənubi Azərbaycan tarixinin qısa oçerkləri”, “Güney 

Azərbaycan” kitablarını hazırlamış və çap etdirmişlər. Azərbaycan tarixçiləri 1999-cu ildə Ankarada nəşr 

olunmuş 12 cildlik “Osmanlı”, 2002-ci ildə nəşr olunmuş 21 cildlik “Türklər”, 10 cildlik “Genel Türk tarihi” 

kimi fundamental əsərlərin hazırlanmasında iştirak etmişlər. 

Bütün bunlarla yanaşı, “Üzeyir Hacıbəyov Ensiklopediyası”, “Kitabi-Dada Qorqud Ensiklopediyası”, M. 

Füzuli əsərlərinin 6 cildliyi, “Azərbaycan ədəbi dili tarixi” nəşr edilmişdi. “Füzuli Ensiklopediyası” 

hazırlanmağa başlamışdı. “XIX əsr türk ədəbiyyatı oçerkləri” kitabı nəşr olunmuşdu. Tarix institutunda “İrəvan 
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xanlığı (Rusiya işğalı və ermənilərin Şimali Azərbaycana köçürülməsi”;) “İrəvan əyalətinin müvəssər dəftəri”; 

“İrəvan əyalətinin icmal dəftəri”; “Qarabağ” (real tarix, sənədlər və faktlar)”, Dilçilik institutunda “Azərbaycan 

dilinin orfoqrafik lüğəti”, “Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti”, “Azərbaycan dilinin işgüzar üslubu” kitabları 

hazırlanmışdı. Akademiyanın Dilçilik, Telekommunikasiya və İnformasiya institutları birlikdə “İngiliscə-

Azərbaycanca, Azərbaycanca-İngiliscə maşın tərcüməsi sistemi” və digər əsərlər nəşr olunmuşdur. 

Görkəmli Azərbaycan filosofları, hüquqşünasları Azərbaycan fəlsəfi fikrinin və hüquq elminin 

inkişafında mühüm rol oynamışlar. “Azərbaycan fəlsəfə tarixi”nin birinci cildi çapdan çıxmışdır. “Azərbaycanın 

inkişaf dinamikası”, “Azərbaycan: tarixi irs və müstəqillik fəlsəfəsi” və s. əsərlərdə müasir cəmiyyətdə baş 

verən mürəkkəb proseslər dərindən təhlil olunur, fəlsəfi baxımdan mənalandırılır. Azərbaycan memarlıq və 

sənətşünaslıq elminin inkişafında da böyük uğurlar olmuşdur. Elm sahəsində nailiyyətlər respublikada 

iqtisadiyyatın, mədəniyyətin inkişafını və mənəvi həyatın bütün sahələrini əhatə edərək inkişafa takan 

vermişdir. 

Başdan-ayağadək silahlanmış erməni cəlladları sovet canişinləri ilə əlbir olaraq əliyalın dinc azəri-

türklərinə qarşı soyqı- [səh. 58-59] rımı aktını reallaşdıraraq, qəsbkarlıq, işğalçılıq və vəhşilik aktlarmı XX əsrin 

qısa bir zaman kəsiyində həyata keçirdilər. Onlar növbəti dəfə Azərbaycan xalqına qarşı törətdikləri kütləvi 

zorakılıq və vəhşiliklərlə bizi dünyanın müasir inkişafından sapdırmağa, “böyük Ermənistan” yaratmağa 

çalışdılar. Artıq iki yüz ildir ki, ermənilər Qafqazda türk və digər müsəlman xalqlarını məhv etmək və bu qədim 

türk diyarında “Xristian böyük Ermənistan” yaratmaqla məşğuldurlar. Ermənilərin özləri haqqında dediklərini 

xatırlamaq, yerinə düşərdi. Akademik Manuk Avaqyan “Erməni xalqının ədəbiyyatı” (Yerevan, 1975) kitabında 

qeyd edir ki, “Erməni xalqının kökləri hardadır?.. Ermənistana necə, haradan, hansı yolla gəlib?.. Bizdə bunun 

dəqiq və aydın sübutları yoxdur”. Tanınmış erməni tarixçisi Samvel Lexasi “Yol qeydləri”ndə (Moskva, 1975) 

qeyd edir ki, “Moldaviyadan İstanbula, Romeliyadan Böyük Venesiyaya elə bir şəhər, kənd yoxdur ki, orada 

erməni olmasın. Biz-ermənilər toz kimi bütün dünya torpaqlarına səpələnmişik” (s.4). Əlbəttə, bu və ya digər 

tarixi faktlara müraciət edərək ermənilərin kimliyini dünya ictimaiyyatina çatdırmalıyıq. 

Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinin Ermənistan tərəfindən işğalı, bölgənin erməni müəllifləri tərəfindən 

saxtalaşdırma obyektinə çevrilməsi, erməni terrorunun dünyada təhlükəli qüvvəyə çevrilməsi DQMV-nin 

tarixinin tarixşünaslığını tədqiq etməyi zəruriləşdirdi. 

Təəssüf hissi ilə qeyd etməliyik ki, DQMV-nin iqtisadi, siyasi və mədəni həyatına həsr olunmuş elmi-

tədqiqat əsərlərini nəzərdən keçirərkən məlum olur ki, həmin tədqiqat əsərlərinin demək olar ki, əksəriyyəti 

erməni müəlliflərinə “qismət” olmuşdur. DQMV-nin sosializm quruculuğu dövrünü tədqiq edən erməni 

“alimləri” - Q.B. Abramyan, Q.A. İonesiyan, Q. Koçəryan, Q. Seyriyan, S. Avaqyan, Ş.M. Mkrtıçyan (3) və 

digərləri Azərbaycan SSR-in DQMV-nin tarixini tamamilə təhrif etmiş, öz əsərlərində “böyük Ermənistan” 

xülyasını əsaslandırmağa çalışmışlar. Yuxarıda adıçəkilən erməni müəlliflərinin əsərlərini nəzərdən keçirərkən 

məlum olur ki, həmin tədqiqat işlərindəki tədqiq olunan məsələlərə saxta erməni riyakarlığı mövqeyindən 

yanaşılmışdır. Erməni tədqiqatçı alimlarinin əsərlərində Dağlıq Qarabağda iqtisadi və mədəni inkişaf inkar 

edilmir, lakin bu inkişafda Azərbaycan hökumətinin, bölgədə yaşayan əli-qabarlı, zəhmətkeş azərbaycanlıların 

adi çəkilmir, əksinə inkişafın başlıca amili kimi Ermənistanın və ermənilərin rolu yüksəklərə qaldirılir. 

Sosializm quruculuğu dövrünə həsr edilmiş erməni müəlliflərinin tədqiqat işləri birtərəfli, obyektivlikdən 

kənar aparılmışdır. Məsələn, S. Avaqyanın 1962-ci ildə “Dağlıq Qarabağda mətbuat” mövzusunda 

yazdığı namizədlik elmi tədqiqat işində, vilayətin ayrı-ayrı rayonlarında nəşr olunan qəzetlər haqqında 

geniş məlumat verilir, lakin qədim tarixə malik Şuşada nəşr olunmuş qəzetlərin adı belə çəkilmir. Dağlıq 

Qarabağda sosializm quruculuğu dövrünün tadqiqatçılarından sayılan Q.A. İonesiyan isə bir daha hadisələrə 

riyakar mövqedən yanaşaraq öz dissertasiyasında qabaqcıl kolxoz və kolxozçuların sırasında heç bir 

azərbaycanlılar yaşayan kənd və azərbaycanlı adı çəkilməmişdir. 

Bəzi erməni tarixçiləri isə öz tədqiqat- [səh. 59-60] larında Dağlıq Qarabağın tarixinə dair yazdığı 

əsərlərində DQMV-nin tarixini Azərbaycan tarixi kimi yox, Ermənistan tarixinin bir hissəsi kimi yanaşmışlar. 

Belə tarixçilərə misal olaraq A. Akopyanı, İ. Aqayanı, Q. Qolayanı (4) və başqalarını göstərmək olar. Onlar 

faktları təhrif etmiş, Azərbaycanın tarixi həqiqətlərini saxtalaşdırmışlar. Bu tarixçilər Dağlıq Qarabağda və 
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Azərbaycanın digər ərazilərində azərbaycanlılara qarşı qırğınlar törədən Dro, Njde və Andranikin çirkin 

əməllərini ört-basdır edir və ya admı belə çəkmir, Nuru Paşanın, S. Sultanovun adlarını isə cəfəng uydurmalarla 

vurğulamışlar. 

Ş. Mnatsakanyan 1969-cu ildə Yerevanda nəşr etdirdiyi 200 səhifəlik “Qafqaz Albaniyasının ədəbiyyatı 

haqqında” əsə- rində saxtakarlığın yüksək zirvəsinə çataraq “böyük Ermənistan”dan ağızdolusu danışır, Dağlıq 

Qarabağı da Ermənistanın bir hissəsi kimi qələmə verir və azərbaycanlıların “gəlmə” olması vurğulanır. Müəllif 

qeyd edir ki, “böyük Ermənistan” Sasani və Bizans arasında bölüşdürülmüşdür. Bütün bu uydurma fikirlər 

Yeremyanın “Ermənistan SSR” əsərində də öz əksini tapmışdır. 

S.P. Aqayanın 1978-ci ildə nəşr etdirdiyi “Erməni xalqının tarixi taleyində Rusiyanın rolu” kitabı sırf 

Azərbaycan əleyhinə yazılmış cəfəng bir uydurmadır. Əsərdə “böyük Ermənistan” təbliğ olunur və belə bir 

bədxah ideya vurğulanır ki, “1812-ci ildən Lori, Qafan, Qarabağ, Zəngəzur kimi erməni torpaqları Rusiyaya 

keçmişdir”. Bu, azğın düşmənin növbəti namərdliyindən başqa bir şey deyildir. 

Ş.M. Mkrtıçyan 1960-cı ildə yazdığı “Dağlıq Qarabağın tarixi memarlıq abidələri” adlı əsərində 

Qarabağdakı bütün abidələri erməni abidələri kimi vermişdir. Təəccüb doğuran məsələ ondan ibarətdir ki, yazıçı 

S. Xanzadyan böhtanla dolu olan bu “əsərə” “dahiyanə” bir rəy də yazmışdır. “Rəy”də Mkrtıçyana məsləhət 

verilir ki, belə əsərlərinin həcmi və əhatə dairəsi genişləndirilsin. Ş.M. Mkrtıçyanın 1970-ci ildə yazdığı 

“DQMV-i” adlı monoqrafiya- sı da saxtalığına görə yuxarıda adıçəkilən əsərindən geri qalmır. Əsərdə DQMV-

nin iqtisadi və mədəni inkişafı tədqiq edilir. Lakin müəllif çox böyük ustalıqla DQMV-nin iqtisadi və mədəni 

inkişafını Azərbaycandan ayırır. Bu sahədə Ermənistanın rolunu yüksəklərə qaldırır. Halbuki, qərəzsiz elmi 

araşdırmalar nəticəsində DQMV-i ilə Ermənistan arasında iqtisadi əlaqə 0,2 faiz olduğu aşkar edilmişdir. Lakin 

onu da etiraf edək ki, DQMV-nin təbii sərvətləri gizli yollarla Ermənistana daşınırdı. 

1988-ci ildə Ermənistan EA-nın 19 akademik və professor-müəllim heyətinin iştirakı ilə yazılmış “Dağlıq 

Qarabağ tarixi arayış” kitabında Şuşanın əsasının ermənilər tərəfindən qoyulması bir ovuc “gəlmə” köçərilərin” 

isə (Pənahəli xan və İbrahim xan nəzərdə tutulur) həmin ermənilərə kömək etməsi” iddiaları “tarixçi” adını 

daşıyan erməni ziyalılarının ən böyük yalanlarından biridir. Tədqiqatlar isə Şuşanın Azərbaycanın qədim 

yaşayış məskəni olmasını, Pənahəli xan tərəfindən abadlaşdırılmasını sübut edir. 

S. Ayvazyan 1976-cı ildə yazdığı “Erməni taleyi” əsərində erməniləri Qarabağın qədim sakini kimi 

təqdim etməklə azərbaycanlıları “gəlmə” kimi göstərmişdir. Ayvazyan Ermənistanın sərhədlərini Bakı, Şamaxı 

ərazilərindən keçdiyini vurğulayır [səh. 60-61] və Azərbaycanın yer adlarını məqsədli şəkildə təhrif edir. Əsərdə 

müsəlmanlar ermənilərin “əbədi düşmənləri” kimi verilmişdir. Ayvazyanın təbirincə, “Xristianların sakit və 

azad yaşaması üçün bütün müsəlmanlar məhv edilməlidir”. 1988-ci illərdən sonra xalqımıza qarşı törədilən 

soyqırımı hadisələri bir daha Ayvazyanların təbliğatının nəticəsi idi. 

Təəssüflər olsun ki, Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsinin tarixini təkcə erməni tarixçi və dilçiləri 

deyil, hətta şairləri, publisistləri, musiqiçiləri, artistləri - bir sözlə, bütün erməni millətçiləri Qarabağı 

Azərbaycandan qoparmaq məqsədilə tarixi faktları öz arzularına uyğun təhrif edərək Dağlıq Qarabağı ta 

qədimdən Ermənistan ərazisi kimi “təhlil” etmişlər. 

Akopyan, Q. Karkaryan, M. Şaginyan, V. Mirzoyan, S. Yeremyan, M. Barxudaryan, Arakelyan, A. Ter-

Qvendyan, Q. Svazyan (5) və digərləri Azərbaycanın qədim tarixini saxtalaşdıraraq Kürdən cənubdakı 

ərazilərimızın tarixən Ermənistana məxsus olması konsepsiyasını irəli sürmüş və Ermənistan ərazisini üç böyük 

dəniz (Qara dəniz, Xəzər dənizi və Aralıq dənizi) arasında təsvir etmişlər. Təsadüfi deyil ki, erməni millətçiləri 

Azərbaycana qarşı əsassız ərazi iddiaları irəli sürərkən məhz yuxarıda adıçəkilən saxta konsepsiyadan 

“qidalanmışlar”. 

B. Ulubabayan məhz belə mahir alimlərdəndir. Onun 1989-cu ildə Yerevanda nəşr olunan “Dağlıq 

Qarabağ: tarixin səhifələri” əsəri fitnəkarlıqla yazılmışdı. B. Ulubabayan göstərir ki, Qaraqoyunlu, Ağqoyunlu 

və Səfəvılər dövründə “böyük Ermənıstan” adlı bır dövlət olmuş “Arsax” adlandırılan Dağlıq Qarabağ 

Ermənistanın şərq hissəsini əhatə etmişdir. “Yeni Amerika” kəşf edən B. Ulubabayan yəqin ki, M. 

Kalankaytuklunun, Yegişenin, Xorenatsinin, Y.T. Yeremyanın, A.Q. Sukiasyanın əsərlərindən bixəbərdir. Onlar 

öz tədqiqatlarında Arsaxın Azərbaycanın tərkib hissəsi olduğunu göstərmişlər. 
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1977-ci ildə P.M. Muradyanın “Ermənistanın gürcü epiqrafikası” kitabı nəşr olunmuşdur. Guya, 

sənədlərə obyektiv yanaşan Muradyan gürcü sənədlərinə “əsaslanıb” “böyük Ermənistan” xəritəsini çəkmiş və 

Dağlıq Qarabağı da həmin tarixdə mövcud olmayan əraziyə aid etmişdir. Ərköyün Muradyan çox böyük 

acgözlüklə Tiflisi də Ermənistan ərazisi kimi təqdim etmişdir. Bütöv Qafqazı ələ keçirmək niyyətində olan 

erməni tədqiqatçıları Qarabağı “böyük Ermənistan”ın tərkib hissəsi kimi göstərmişlər. Halbuki aparılan 

tədqiqatlar Qarabağın Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olması dönə-dönə təsdiqlənmişdir. 

Y. Barseqov, S. Bors, S. Avanesiyan, N. Şahnazaryan (6) və digərləri öz tədqiqatlarında Dağlıq 

Qarabağın iqtisadi və siyasi məsələlərinin “təhlili”nə can ataraq erməni millətçilərinə, erməni partiyalarına və 

onların vilayətdəki şovinist mövqeli hərəkətlərinə bəraət qazandırmaq mövqeyindən yanaşmışlar. Onların 

tədqiqatlarında Dağlıq Qarabağın iqtisadi, siyasi və mədəni həyatına dair tarixi faktların və hadisələrin 

saxtalaşdırılması aydın müşahidə edilmişdir. Beləliklə, keçən əsrin 80-ci illərinə qədər Azərbaycanın Dağlıq 

Qarabağ tarixini tədqiq edən erməni tarixçiləri DQMV-i ərazisinin tarixən Ermənistan ərazisi olması və burada 

qədımdən yalnız ermənılərın yaşaması kımı saxta əsərlər yazmışlar kı, bütün bunlar ağ yalandır və heç bır elmı 

əsası yoxdur. [səh. 61-62] 

XX yüzilliyin 80-ci illərinin ortalarından “yenidənqurma” və “aşkarlığın” yaratdığı imkanlardan istifadə 

edən erməni millətçiləri daha böyük bir qüvvə ilə Azərbaycana qarşı qərəzli təbliğata başladılar. Z. Balayan, P. 

Qazaryan, S. Xanzadyan, B. Ulubabayan, S. Kaputikyan və başqalarının Azərbaycan tarixini saxtalaşdıran, 

azərbaycanlıları təhqir edən qızışdırıcı “əsərləri” erməni millətçiliyinin daha da dərinləşməsində, milli 

münaqişənin alovlanmasında müstəsna rol oynadı. Z. Balayanın “Ocaq”, “İki od arasında”, “Qəza” kitabları 

“əzabkeş xalqa” daha emosional təsir göstərmiş, tətil və nümayişlər dalğasını genişləndirmişdir. 1989-cu il 

iyunun 2-də SSRİ Xalq Deputatlarının II qurultayında akademik B. Hambarsumyanın, B. Dadamyanın, Q. 

Voskanyanın, 1987-ci ildə Parisdə akademik A. Aqambekyanın çıxışları açıq-aşkar antiazərbaycan xarakteri 

daşımış, Azərbaycan xalqına qarşı böhtanlar deyilmişdir. Onlar Dağlıq Qarabağın tarixən Ermənistana məxsus 

olmasını, 1923-cü ildən Ermənistandan alınıb Azərbaycana “bağışlanması”, bölgədə yaşayan ermənilərin 

Azərbaycan rəhbərliyi tərəfindən sıxışdırılması, vilayətin sosial-iqtisadi cəhətdən Ermənistanla bağlılığı və sair 

cəfəng uydurmalar yazmışlar. Bütün bunlar isə əsassız yalandır və xalqımızın ünvanına deyilmiş böhtan kimi 

qiymətləndirilməlidir. 

Marşal İ.X. Baqramyanın 1979-cu ildə yazdığı “Xatirələr”ində minlərlə azərbaycanlını məhv etmiş 

Andranik çox böyük məharətlə təriflənmişdir. 

Ermənilər Dağlıq Qarabağ məsələsində yalanı həqiqət, ağı qara kimi təqdim və təbliğ etməkdə ustadırlar. 

Hətta iş о yerə çatmışdır ki, erməni təbliğatı akademik D. Saxarov kimi dünyada tanınan alimi də bu işə cəlb edə 

bilmişdir. Onun 1989-cu ildə yazdığı “Yenidənqurmanın labüdlüyü” əsəri sırf antiazərbaycan xarakteri 

daşıyırdı. Həmin əsərdə göstərilir ki, “1920-ci illərin əvvəllərində Dağlıq Qarabağ Stalinin təşəbbüsü ilə qeyri-

qanuni olaraq Ermənistanın tərkibindən çıxarılmış və Azərbaycana birləşdirilmişdir”. Faktlara əsaslanaraq tam 

əminliklə deyə bilərik ki, tarixin heç bir mərhələsində Dağlıq Qarabağ Ermənistana aid olmayıb ki, о da “qeyri-

qanuni çıxarılıb Azərbaycana birləşsin”. Əlbəttə Saxarovun yuxarıdakı saxta fikri xalqımıza qarşı 

xəyanətkarlıqdan başqa bir şey deyildir. 

Uzun müddət Bakıda yaşayan və rus dilində yazan Leonid Qurunts özünün əsərlərində Qarabağı daim 

Ermənistanın “ayrılmaz” ərazisi sırasında xatırladır. Eyni zamanda L. Qurunts Dağlıq Qarabağda yaşayan 

ermənilərin sosial-iqtisadi cəhətdən əziyyət çəkdiklərini, siyasi cəhətdən sıxışdırıldıqlarını çox miskin şəkildə 

vurğulayır. О göstərir ki, DQMV-i Ermənistan birləşərsə bütün bu və ya digər “problemlər” aradan qalxar. 

Halbuki, aparılan tədqiqatlar nəticəsində məlum olmuşdur ki, DQMV-də yaşayan ermənilərin sosial-iqtisadi 

durumu ümumrespublika səviyyəsində birinci yerdə dayanmış, bölgədə sıxışdırılma isə yalnız azərbaycanlılara 

aid edilmişdir. 

Erməni tədqiqatçıları mənfur niyyətlərinə çatmaq məqsədilə uzun müddət apardıqları antiazərbaycan 

təbliğatı öz nəticəsini verdi. Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa, Rusiya kimi böyük dövlətlər də ermənilərin 

sərsəm “böyük Ermənistan” yaratmaq ideyasını dəstəklədilər. Həmin ölkələrin tarixşünaslığında Dağlıq 

Qarabağda gedən [səh. 62-63] proseslər müxtəlif səviyyələrdə, bəzi hallarda isə ziddiyyətli işıqlandırılmışdır. 
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Gverik Eminin 1987-ci ildə 5 dildə 50 min nüsxə ilə nəşr olunan “Ədəbiyyat yolçusu”nda, V. Stupişinin 

“Rusiyanın Zaqafqaziyada mənafeləri”ndə, Q. Starovoytovanın 1982-1990-cı illərdə “Moskovskiye novosti” 

qəzetində “Əzab çəkmiş ermənilər”, “Genosid”, “Kütləvi qırğın”, “Ermənilərin hüququ”, “Erməni əhalisinin öz 

müqəddəratını həll etmək hüququ” və digər məqalələrində, leninqradlı şair M. Dudinin 1988-ci ildə nəşr 

olunmuş “Ermənistana 3 məktub” əsərində, İ. Belyayevin “Dialoq” jurnalının 6-cı nömrəsində nəşr olunmuş 

“İslam ayrı-seçkiliyi”, “Müsəlman ekstremizmi”, “İslam təməlçiliyi” və sair məqalələrində, L. Belesiyanın 

1989-cu ildə nəşr olunmuş “Ərazi təsərrüfat hesabı və münasibətlər” əsərində, A. Saxarovun 1990-1991-ci 

illərdə “Znamya” jurnalının müxtəlif nömrələrindəki məqalələrində və digər erməni millətçilərinin əsərlərində 

Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsinin tarixi təhrif olunmuş formada təhlil edilmişdir. 

Ermənilərin Azərbaycana qarşı fitnəkarlığı Ermənistanın kino sənətində də özünü göstərirdi. Belə ki, 

Gverik Eminin 1978-ci ildə çəkilmiş “Ermənistan haqqında yeddi nəğmə” filmi (“Mosfilm”), S. Xanzadyanın 

1980-ci illərdə “Ermənifilm” və “Mosfilm”in birgə istehsalı olan “Ümid ulduzu” filmi, L. Babacanyanın 

“Gəncliyin sahili” (“Lenfilm”) filmi və digər filmlər sırf antiazərbaycan motivləri əsasında təqdim olunmuşdur. 

Eyni zamanda “mahir” erməni heykəltəraşları, rəssamları, musiqiçiləri də öz sənətlərində öz “sözlərini” 

demişdilər. Belə ki, onlar “əzilən”, “sıxışdırılan”, “kimsəsiz”, “yazıq” erməni obrazı yaradır və bütün dünyada 

özlərinə qarşı müsbət fikir formalaşdırırdılar. 

Erməni millətçiləri təxminən yuxarıdakı mülahizələr əsasında “böyük Ermənistan” yaratmaq üçün bütün 

dünyada antiazərbaycan təbliğatı aparır və ictimai rəy formalaşdırırdılar. Doğrudan da, erməni yalanının təkzib 

edilməməsi onun yayılmasına imkan verdi. Sonralar isə bu ağ yalan mənfur siyasətə çevrildi. Qarşısı alınmayan 

həmin məkrli siyasət isə xalqımızı qaçqınlığa, köçkünlüyə, terrora, deportasiyaya, soyqırıma məruz qoydu. 

Məkrli niyyət sahibləri olan erməni tədqiqatçıları Azərbaycan ərazisi hesabına “böyük Ermənistan” 

yaratmaq ideyasının reallaşdırılması istiqamətində geniş iş aparmaqla Moskvada özləri üçün əlverişli şərait 

yaratdılar. 1988-ci ildən Dağlıq Qarabağda baş verən hadisələrə Moskvanın biganə yanaşması vəziyyəti daha da 

gərginləşdirdi. Bəhs etdiyimiz dövrdə İngiltərə, Fransa, ABŞ, Rusiyanın Cənubi Qafqazda gedən proseslərdə 

iştirakı məsələləri həmin dövlətlərin tarixşünaslığında bəzi hallarda ziddiyyətli işıqlandırılmışdır. 

İ.Q. Çavçavadzenin, N.N. Şavrovun, A.A. Qreçkonun, K.X. Kuznaçevin, V.P. Smirnovun, V.L. 

Veliçkonun, S. Liddelin, V. Qurko-Kryajinin, C. Makkarti və K. Makkartinin, Y.A. Pompiyevin (7) və digər 

tədqiqatçıların əsərləri erməni millətçilərinin müxtəlif dövrlərdə azərbaycanlılara olan münasibətləri, onun 

müxtəlif cəhətlərinin qismən də olsa açıqlanması ilə bərabər, həm də erməni – Azərbaycan münaqişəsinin 

meydana gəlməsi, “böyük Ermənistan” ideyasının doğurduğu ağır nəticələrin öyrənilməsi baxımından 

əhəmiyyətlidir. 

Eyni zamanda, tədqiq olunan dövrdə [səh. 63-64] DQMV-nin mərkəzi olan Xankəndidə, kitab, kitabça və 

statistik idarənin göstəricilərinə aid nəşr olunmuş sənədlərdə Dağlıq Qarabağın iqtisadi-siyasi və mədəni 

quruculuğuna dair materialların izahı təəssüf ki, erməni müəlliflərinin məkrli, riyakar niyyətlərinə uyğun şəkildə 

verilmişdir. Bütövlükdə erməni müəlliflərinin yazdığı əsərlər birtərəfli, obyektivlikdən kənar, saxtakarlıqla 

təqdim olunmuşdur. 

Tarixi şəxsiyyət M.K. Atatürk demişdir ki, tarixi yazmaq - tarixi yaratmaq qədər mühümdür. Əgər yazan 

yaradana sadiq qalmazsa, yazılan tarix insanları çaşdırmaq mahiyyəti alır. Erməni müəlliflərinin yazdığı 

“əsərlər” yalnız çaşdırma, yanıltma xarakteri daşıyır. Acınacaqlı hal ondan ibarətdir ki, müasir erməni 

millətçiləri - Aqambekyan, Hambarsumyan, İkityan, Balayan, Kaputikyan və başqalarının DQMV-nin tarixinə 

dair böhtan, yalan, fitnəkarlıqla dolu “əsərləri”nin əksəriyyəti 1920-1970-ci illəri tədqiq edən erməni 

müəlliflərinin “əsərlərinə” əsaslanmışdır. Balayanların, Kaputikyanların, Xanzadyanların Dağlıq Qarabağ 

haqqında fitnələri, qarışdırıcı böhtanları, ağ yalanları Ermənistanın dövlət siyasətinə çevrildi və bu iyrənc 

siyasət Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü ilə, qanlı müharibə ilə nəticələndi. Aparılan tədqiqatlar 

nəticəsində məlum olur ki, Azərbaycanın arxivlərində, kitabxanalarında saxlanılan, həmin erməni müəlliflərinin 

fitnəkarlıqla yazılan əsərlərinin böyük qismi müxtəlif yollarla Azərbaycandan Ermənistana aparılmışdır. 

Erməni tədqiqatçılarının əsərləri Türkiyə və Azərbaycana qarşı ərazi iddialarının tarixi baxımdan 

saxtakarlıqla əsaslandırılmasına xidmət etdiklərinə görə elmi obyektivlikdən uzaqdır. Yuxarıda adlarını 
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çəkdiyimiz və sadalamadığımız “əsərlər”də başlıca olaraq Şərqi Anadolunun Ermənistanın qərb hissəsi kimi 

göstərilməsi, qondarma genosid, Azərbaycandan Naxçıvanın, Zəngəzurun və Qarabağın qoparılması məsələləri 

saxta erməni riyakarlığı mövqeyindən təhlil olunmuşdur. 

Erməni tarixçilərinin Dağlıq Qarabağın tarixinə dair yazdıqları əsassız, saxta tədqiqatlardan, monoqrafiya 

və məqalələrdən fərqli olaraq Azərbaycan tarixşünaslığında Dağlıq Qarabağ tarixi faktlara, materiallara 

əsaslanaraq doğru işıqlandırılmış və Dağlıq Qarabağın tarixən Azərbaycan ərazisi olması sübuta yetirilmişdir. 

Bu işdə gənc və istedadlı Prezidentimiz İlham Əliyevin tarixçi alimlərimiz üçün yaratdığı əlverişli şəraiti xüsusi 

qeyd etməliyik. İlham Əliyevin “Azərbaycan tarixi üçün həlledici hadisələr-iqtisadi, siyasi, tarixi cəhətdən 

önəmli hadisələr düzgün araşdırılmalıdır. Bu bizim üçün lazımdır. Bu günümüz üçün önəmlidir, gələcəyimiz 

üçün vacibdir” devizini əldə rəhbər tutan tarixçi alimlərimiz faktlara, materiallara əsaslanaraq Dağlıq Qarabağ 

tarixini obyektiv tədqiq etmişlər. Tarixçi alimlərimizdən - H. Məmmədovanın, N. Məmmədovun, Y. 

Ağamalının, R. Babaşovun, G. İsmayılovanın, N. Əlizadənin, 

Axundovanın, Y. Fərzəliyevin, A. İsmayılovanın, V. Abışovun, Q. Mustafayevin, А. Məhərrəmzadənin 

(1) namizədlik elmi-tədqiqat əsərlərində Dağlıq Qarabağın sosial-iqtisadi, siyasi və mədəni həyat həqiqətləri öz 

əksini tapmışdır. 

Azərbaycan tarixinə dair yazılmış ümumiləşdirici əsərlərdə də, Dağlıq Qarabağın iqtisadi, siyasi və 

mədəni həyatmı əks etdirən materiallar verilmişdir. Xüsusilə, yeddi cildlik “Azərbaycan tarixi”nin V, VI [səh. 

64-65] və VII cildləri bu baxımdan xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 

Azərbaycan tarixşünaslığında Ermənistanın Azərbaycana qarşı ərazi iddialarının problem kimi tədqiqi, 

əsasən ermənilərin Dağlıq Qarabağı Ermənistana qatmaq və buna nail olmaq məqsədilə Azərbaycana qarşı 

təcavüzə başladıqları vaxtdan etibarən fəallaşdı. Dağlıq Qarabağ mövzusu üzrə bir sıra tədqiqatçıların elmi və 

populyar səpkidə əsərləri nəşr edilmişdir. Bu baxımdan Y. Mahmudovun, T. Köçərlinin, Q. Hacıyevin, N. 

Vəlixanovanın, Z. Bünyadovun, M. Cəlilovun, Q. Bayramovun, A. Hacıyevin, С. Həsənovun, D. Quliyevin, K. 

Rəhimovun, B. Nəcəfovun, İ. Musayevin, A. Yunusovun, Z. Sultanovun, C. Araslının, N. İbrahimovun, C. 

Eloğlunun, E. Əsədovun, S. Kərimovanın, L. Məmmədovanın, N. Orucovun, A. Balayevin, V. Çıraqzadənin, A. 

Paşayevin, S. Əsədovun, N. Nəsibzadənin, K. Şükürovun, R. İmanovun, M. Cavanşirin, P. Əliyevin, Z. 

Səmədzadənin, İ. Əliyevin, C. Quliyevin, Q. Qeybullayevin, X. Xəlilovun, N. Hacıyevin, N. Məmmədovun (2) 

və digər tarixçi alimlərimizin yazdıqları əsərlər sırf Dağlıq Qarabağa və onun iqtisadi, siyasi və mədəni həyat 

tarixinə həsr edilmişdir. Həmin müəlliflər problemin ayrı-ayrı aspektlərini, müxtəlif səpkilərdə düzgün 

işıqlandırmışlar. 

 

Yuxarıda adıçəkilən müəlliflərin kitab, monoqrafiya və “elmi” məqalələrində ermənilərin 

Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində törətdikləri vəhşiliklər və qanlı cinayətlər, “böyük Ermənistan” 

yaratmaq naminə saxtakarlığı özlərinin amalına çevirmiş erməni müəlliflərinin Dağlıq Qarabağın 

Ermənistana məxsus olması iddiaları tarixi faktlar əsasında ifşa olunmuşdu. Həmin əsərlərdə erməni 

ideoloqlarının saxta mövqelərinin və ideyalarının həqiqi mahiyyəti açıqlanmış, Dağlıq Qarabağın tarixən 

Ermənistan ərazisi olmasının əsassızlığı göstərilməklə, ermənilərin Qarabağa köçürülməsi tarixi 

mənbələr əsasında obyektiv təhlil olunmuş, tarixin müxtəlif mərhələlərində xalqımıza qarşı erməni 

millətçiləri tərəfindən törədilən genosid siyasəti təkzibedilməz tarixi faktlar əsasında yüksək elmi-nəzəri 

səviyyədə tədqiq edilmişdir. Lakin bu gün yazılan əsərlərlə kifayətlənmək olmaz. Çünki yalançı erməni 

təbliğatı bu gün də yayımlanmaqdadır. Biz tarixçilər Qarabağ həqiqətlərini dünya ictimaiyyətinə 

çatdırmaq üçün bütün gücümüzü sərf etməliyik. Bu, torpaqlarimizin düşmən əsarətindən xilas olması 

üçün lazımdır və biz inanırıq ki, tezliklə haqq-ədalət zəfər çalacaq, bütün torpaqlarımız düşmən 

əsarətindən azad ediləcək, qaçqın və köçkünlərimiz öz doğma dədə-baba yurdlarına qayıdacaqlar! [səh. 

65-66] 

 

Ədəbiyyat: 
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XIX - в начале XX века, ч.2, Баку, “Элм”, 1994, 338 с.; Həsənov С. Azərbaycan Beynəlxalq münasibətlər 

sistemində (1918-1920). Bakı, “Azərnəşr”, 1993, 362 s.; Nəsibli N. Azərbaycan Demokratik Respublikası 

(Məqalələr və sənədlər). Bakı, “Elm”, 1990, 112 s. [səh. 67-68] 

 

Хавва Маммадова, 

Назим Маммадов 

История Нагорно-Карабахского региона Азербайджана 

в историзме советского союза и России 

Резюме 

После советской оккупации возникли задачи об искусственном росте числа армян в Карабахе, 

установлении тоталитарного режима из русских и армян, нарушении территориальной целостности 

Азербайджана и т.п. В 1923 году организацией Нагорно-Карабахской Автономной Республики была в 

целом заложена основа исторических проблем азербайджанцев, проживающих в Карабахе. Оккупация 

Карабахского региона Азербайджана Арменией, превращение региона армянскими авторами в объект 

фальсификации, превращение армянского террора в опасную силу создали необходимость изучения 

историзма Нагорно-Карабахской Автономной Республики. 

 

Havva Mammadova, 

Nazim Mammadov 

Azerbaijan’s nagorni karabakh region history in the historizm 

of the soviet and Russia 

Summary 

After the Soviet occupation there were tasks about the artificial growth of number of armenians in 

Karabakh, establishment of a totalitarian mode from russians and Armenians, violation of territorial integrity of 

Azerbaijan, etc. In 1923 the organization of the Nagorno-Karabakh Autonomous Republic as a whole laid the 

foundation of historical problems of the Azerbaijanis living in Karabakh. Occupation of the Karabakh region of 

Azerbaijan by Armenia, transformation of the region into object of falsification by the Armenian authors, 

transformation of the Armenian terror into dangerous force created need of studying of historicism of the 

Nagorno-Karabakh Autonomous Republic. [səh. 68] 

 

“Təfəkkür”.-2014.-№ 5.-S.54-68. 
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Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tarixi 
 

Bu müharibə XX yüzilliyin tarixinə ən faciəli münaqişələrdən biri kimi daxil olub 

Cavid 

 

I yazı 

 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsi XX yüzilliyin tarixinə ən faciəli münaqişələrdən biri kimi daxil olub, 

milyonlarla insanın taleyində əks olunub. 1988-ci ildə təhrikçilik yolu ilə başlanan bu münaqişə hələ də özünün 

düşmənçilik xarakterini saxlayır, çünki erməni tərəfi bunu antaqonist münaqişə hesab edir və “ya hər şey, ya heç 

nə” prinsipi üzrə hərəkət edir. Münaqişənin açıq, presedent fazasından əvvəl adi gözlə görünməyən, geniş 

ictimaiyyətə məlum olmayan hadisələr baş vermişdir. Münaqişənin bu gizli, latent fazası Sovet İttifaqında 

erməni ictimaiyyətinin müəyyən hissəsinin və xaricdəki erməni diasporunun çoxillik fəaliyyəti sayəsində geniş 

miqyas alıb. Erməni tərəfi münaqişəli vəziyyəti illər boyu gərginləşdirir, öz niyyətinin etnokratik xarakter 

daşımasını dərk edirdi. Etnokratizm ermənilərin öz məqsədlərinə başqa xalqların hesabına nail olmasını nəzərdə 

tuturdu. O, ilhaqçılıq, Azərbaycan SSR-in 1923-cü ildə yaradılmış Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətini 

Ermənistan SSR-yə birləşdirmək məqsədi güdürdü. Uzun illər boyu sıravi insanların şüurunun ilhaqçılıq 

(“miatsum”) ideyası ilə zəhərlənməsi 1987-ci ilin payızında Yerevanda keçirilən mitinqlərdə üzə çıxdı. Həmin 

mitinqlər zamanı DQMV-nin Ermənistan SSR-ə verilməsi barədə açıq tələblər səsləndi. Beləliklə, münaqişə 

insident mərhələsinə keçməyə başladı. Daxili dinamikaya malik olan bu proses məntiqi şəkildə qan tökülməsinə, 

ərazi ekspansiyası ideyasını dəstəkləməyən böyük insan kütlələrinin faciəsinə doğru aparan hadisələrin get-gedə 

daha tez-tez baş verməsi ilə səciyyələnirdi. 

 1987-ci ilin noyabr ayında akademik Aqanbeqyan “Humanite” qəzetinə verdiyi qalmaqallı müsahibədə 

erməni etnokratlarının fəaliyyətini dəstəklədi. Bu müsahibə bir növ rəmzi məna daşıyır və onu göstərirdi ki, 

erməni mənşəli sovet elitasının bir hissəsi Sovet İttifaqında xalqların birgəyaşayışına dair rəsmi normalara açıq-

aşkar məhəl qoymur. Etnokrat Z.Balayanın 1985-ci ildə Ermənistanda erməni və rus dillərində çap edilmiş 

“Ocaq” kitabı yalnız ictimaiyyət tərəfindən pislənilmiş əlamətdar bir epizod idisə, Aqanbeqyanın bəyanatı bu 

cür hərəkətlərin və bəyanatların açıq-aşkar sistemli hal almasına keçiddən xəbər verirdi. 

 1987-ci ilin noyabr ayında münaqişə kütləvilik səviyyəsinə çatır: Ermənistan SSR-in Qafan rayonunda 

azərbaycanlıların qovulması kampaniyası başlanır. 1920-ci ildən sonra ilk dəfə idi ki, Cənubi Qafqazda yeganə 

“təqsiri” başqa etnik mənşəli olmasından ibarət olan insanlar fəlakətlər girdabına düşürdü. 1988-ci il yanvarın 

axırlarında Qafan rayonunda bircə nəfər də azərbaycanlı qalmamışdı. 1988-ci ilin noyabr-dekabr aylarında 

Ermənistanın başqa rayonlarında yaşayan azərbaycanlıların da aqibəti belə oldu. Beləliklə, 1988-1990-cı illərdə 

azərbaycanlılar Azərbaycana, ermənilər Ermənistana getməlidir - tələbilə çox böyük insan kütlələrinin 

yerdəyişməsi başlanır. 1988-ci il fevralın 13-də DQMV-nin mərkəzində Qarabağ məsələsi barədə ilk nümayiş 

təşkil edildi. 1988-ci il fevralın 16-dan martın 2-dək DQMV-də mitinqlər təşkil olunur. Buna cavab olaraq, 

fevralın 19-da Bakıda nümayiş keçirilir.  

 Etnokratların və kriminalların dayağı olan DQMV Xalq Deputatları Soveti 1988-ci il fevralın 20-də 

vilayətin Ermənistana birləşdirilməsi təklifinin lehinə səs verdi. Martın 22-də müttəfiq respublikanın - 

Azərbaycanın bir dövlət kimi bütövlüyünü dağıtmağa yönəlmiş xüsusi ictimai struktur - “DQMV-nin 

Ermənistan SSR-lə birləşdirilməsi uğrunda Komitə” yaradılır. Martın 5-də bu qurum “Krunk” adı ilə qeydiyyata 

alınmışdı. Münaqişənin ilhaqçı təbiəti Yerevanda “Qarabağ” Komitəsinin təsis edilməsində də öz əksini 

tapmışdır. 1988-ci il fevralın 21-də Sovet İttifaqı Kommunist Partiyasının Mərkəzi Komitəsi “Dağlıq Qarabağ 

hadisələri haqqında” qərar çıxarır. Bu sənəddə Vilayət Sovetinin qərarı “millətçi elementlər tərəfindən təhrik 

edilmiş” aksiya adlandırılır. 1988-ci il martın 24-də Moskva “1985-1995-ci illərdə Azərbaycan SSR-in Dağlıq 

Qarabağ Muxtar Vilayətinin sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsi tədbirləri haqqında” qərar qəbul edir. 

Rəmzi xarakter daşıyan bu qərarda DQMV-nin Azərbaycan SSR-in ayrılmaz tərkib hissəsi olması vurğulanırdı. 

1988-ci il iyunun 14-də Ermənistan Ali Soveti DQMV-nin Ermənistan SSR-in tərkibinə “daxil edilməsinə 

razılıq” verir. 1988-ci il iyunun 17-də Azərbaycan SSR Ali Soveti buna cavab olaraq əks qərar qəbul edir: 

DQMV respublikanın tərkibində qalır. 1988-ci il iyulun 18-də SSRİ Ali Sovetinin Rəyasət Heyəti hər hansı 

başqa qərarın pozucu olmasını dərk etdiyindən, Azərbaycan SSR-in və Ermənistan SSR-in milli-ərazi 

bölgüsünün dəyişdirilməsinin mümkün olmaması barədə məntiqli qərar qəbul edir. SSRİ Ali Soveti SSRİ 
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Konstitusiyasında (maddə 78) təsbit olunmuş müddəadan çıxış edirdi. Konstitusiyaya görə, “müttəfiq 

respublikanın ərazisi onun razılığı olmadan dəyişdirilə bilməz”. 

İstər münaqişənin bu müharibə ərəfəsi mərhələsində, istərsə də sonrakı dövrdə Azərbaycan tərəfi mənəvi 

baxımdan haqlı idi. Qeyd etmək yerinə düşər ki, DQMV-nin sosial inkişafının əsas göstəriciləri həm 

Azərbaycan SSR-in, həm də Ermənistan SSR-in orta respublika səviyyəsindən yüksək idi. SSRİ-nin ümumi 

dövlət orqanı zəiflədikcə, DQMV-də azərbaycanlı və erməni icmalarının barışdırılmasına yönəlmiş bütün 

tədbirlər heçə enirdi. Bu baxımdan, Xüsusi İdarəetmə Komitəsinin (XİK, 12 yanvar - 28 noyabr 1989-cu il) 

fəaliyyəti uğursuzluqla nəticələndi. SSRİ ilə ABŞ arasındakı “soyuq müharibə” bu vəziyyəti daha da 

mürəkkəbləşdirirdi. 1989-cu il iyulun 19-da ABŞ Senatı “Sovet Ermənistanı xalqının arzusuna uyğun olaraq, 

Dağlıq Qarabağa dair mübahisənin sülh yolu ilə tənzimlənməsinə ABŞ-ın köməyi haqqında” qətnamə qəbul 

etdi. 1989-cu il noyabrın 19-da ABŞ Senatı “Sovet İttifaqı ilə ikitərəfli diskussiyaların gedişində Dağlıq 

Qarabağ ətrafında münaqişənin ədalətli, həqiqətən bu vilayətin xalqının baxışlarını əks etdirən tənzimlənməsinə 

kömək etmək” arzusunda olduğunu bəyan edir. SSRİ-də yeni yaranmaqda olan hüquq müdafiə hərəkatı, xüsusən 

“Memorial” təşkilatı erməni separatçılarını birmənalı şəkildə müdafiə edir. 

 1989-cu il dekabrın 1-də Ermənistan SSR Ali Soveti “Ermənistan SSR-in və Dağlıq Qarabağın yenidən 

birləşməsi haqqında” görünməmiş bir qərar qəbul edir. 1990-cı il yanvarın 9-da Ermənistan Ali Sovetinin 

sessiyası DQMV-nin sosial-iqtisadi inkişaf planını respublikanın 1990-cı il üçün planına daxil edir. 1990-cı il 

mayın 20-də DQMV-də Ermənistan SSR Ali Sovetinin DQMV-dən olan deputatlarının seçkisi keçirildi. Bütün 

bu hadisələr Ermənistanın ilhaqçılıq mövqeyi tutmasına artıq şübhə yeri qoymurdu. Sonralar bu mövqe yalnız 

ört-basdır edilmişdi. 1990-cı ilin may ayında Ermənistanda keçirilən parlament seçkilərində Erməni Ümummilli 

hərəkatı qalib gəldi. Separatçıların hakimiyyətə gəlməsi yalnız bir məqsəd güdə bilərdi – “yenidən birləşmə” və 

“millətin öz müqəddəratını təyin etmək hüququ” şüarları altında təcavüzkar müharibə. Mahiyyət etibarilə 

Ermənistanda problemlərin zor işlətməklə həll edilməsi üsullarını təbliğ edən militokrat etnokratiya hakimiyyətə 

gəlmişdi. 

“Ermənistan SSR-in və Dağlıq Qarabağın yenidən birləşməsi haqqında” 1989-cu il 1 dekabr tarixli qərar 

Azərbaycanla Ermənistan arasında soyuq müharibənin genişlənməsinə və buna müvafiq surətdə təcavüzkarlara 

kütləvi nifrətin güclənməsinə səbəb olmaqla xalqlar arasında münasibətlərdə çox ağır nəticələrə gətirib çıxardı. 

Əslində, bu, münaqişə zonasının keyfiyyətcə genişlənməsi, onun yayılması demək idi. 1990-cı ildə Bakıda baş 

vermiş məlum yanvar hadisələrindən sonra Kremlin və şəxsən prezident Qorbaçovun nüfuzu heçə enməyə 

başladı. 

1990-cı ilin yanvarında Azərbaycan SSR-in əvvəlki rəhbərliyinin iflasa uğraması böyük bir imperiya 

məkanında sinfi beynəlmiləlçilik ideyaları üzərində qurulmuş siyasətin qeyri-adekvat olmasının rəmzi idi. SSRİ 

Ali Sovetinin qərarına əsasən yaradılmış DQMV üzrə Respublika Təşkilat Komitəsi lap əvvəldən uğursuzluğa 

məhkum idi - bu, indi daha aşkar görünür, - çünki həmin komitə obyektiv olaraq özünü qoruyub saxlamaqda 

maraqlı olan ümumittifaq sisteminin get-gedə zəifləyən imkanlarına əsaslanırdı. Buna baxmayaraq, Təşkilat 

Komitəsi 1990-cı il yanvarın 20-dən başlayaraq, DQMV-nin siyasi-hüquqi və psixoloji məkanını addım-addım 

fəth edir, əhalini etnik dözümsüzlük xülyalarından xilas edirdi. Ümumittifaq dövlətçiliyini qəti şəkildə dağıtmış 

1991-ci ilin avqust hadisələrindən sonra bu komitənin fəaliyyəti sakitcə heçə endi. Qorbaçovun ikiüzlü və 

riyakar siyasəti yeni siyasi reallıq “quruculuğunun” elementlərinə çevrildi. 1991-ci ilin payızında bu siyasət 

Azərbaycan millətinə heç bir fərəhli perspektiv vəd etmirdi.  

 1991-ci il sentyabrın 2-də DQMV və Azərbaycan SSR-in Şaumyan (kənd) rayonu hüdudlarında “Dağlıq 

Qarabağ Respublikası” (DQR) elan edildi. Buna cavab tədbiri kimi, 1991-ci il noyabrın 23-də Azərbaycan 

Dağlıq Qarabağın muxtariyyət statusunu ləğv etdi. Lakin Qorbaçovun son əməli olan “SSRİ Dövlət Şurası” 

1991-ci il noyabrın 27-də Azərbaycanın həmin qərarının Konstitusiyaya zidd olduğunu elan etdi. 1991-ci il 

dekabrın 10-da “DQR”-də erməni icmasının müstəqilliyi barədə əvvəlcədən proqramlaşdırılmış referendum 

keçirildi. 1992-ci il yanvarın 6-da monoetnik “Dağlıq Qarabağ Respublikası”nın müstəqillik bəyannaməsi elan 

edildi. Erməni separatçılar bu qərarı qəbul etməklə soyuq müharibəni heç bir günahı olmayan azərbaycanlıların 

və Yerevanın təcavüzkar xülyalarının girovlarına çevrilmiş ermənilərin kütləvi şəkildə həlak olmasına gətirib 

çıxaran “qaynar mərhələyə” keçirdilər. 

 

“Xalq Cəbhəsi”.-2015.-17 yanvar.-N 8.-S.11. 
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Qarabağ: tarix olduğu kimi - I 
 

İxtiyar HÜSEYNLİ 

 

1. Qarabağ dünyanın ən qədim insan məskənlərindəndir 

 

Dağlıq Qarabağ əzəli Azərbaycan torpağıdır. Tarixi və hüquqi nöqteyi-nəzərdən Qarabağ həmişə 

Azərbaycan torpağı olmuşdur. Azərbaycan xalqı Dağlıq Qarabağda və işğal edilmiş digər torpaqlarda 

əsrlər boyu yaşamış, yaratmışdır. Bütün tarixi abidələrimiz, toponimlərimiz, kəndlərin, şəhərlərin adları 

Azərbaycan mənşəlidir...  

Dağlıq Qarabağa ermənilər XIX əsrin birinci yarısında Şərqi Anadoludan və İrandan köçürülmüşdür. 

Onlar orada məskən salmışdır və ondan sonra dinc Azərbaycan əhalisinə qarşı öz təxribatlarını 

başlamışlar. 

İlham ƏLİYEV 

 

Azərbaycanın əsrlərdir ki, ən ağrılı problemi olaraq qalan Qarabağ münaqişəsinin son mərhələsinin 

başlanmasından artıq 27 il ötür. Geridə qalan müddət ərzində müharibənin qanlı mahiyyəti səngisə də, 

savaşın və təcavüzün “bəxş” etdiyi faciələr, itkilər, qurbanlar azalmadı. Çünki cəbhə bölgəsində əldə 

olunan atəşkəsə baxmayaraq, müharibə davam edir və onun fəsadlarının sayı da durmadan çoxalır.  

Müharibə məmləkətdə hər an duyulur, Qarabağ itkisi ölkədə addımbaşı özünü yada salır. Qaçqınlıq 

və məcburi köçkünlük həyatının çətinliklərində, vətəndə vətənsizlik taleyinə məhkum olan yüz minlərlə 

insanın iztirablarında, Qarabağdan kənarda doğulan qarabağlı körpələrin görmədikləri vətənə doğru 

uzanan baxışlarında, inamlarında, əsgərimizin qələbə və intiqam yanğısında davam edir Qarabağ 

savaşı... 

 

Qarabağda 400 min il öncə yaşayış olub 

 

Qarabağ ən qədim zamanlardan indi Azərbaycan türkü adlanan millətin əcdadlarının əzəli topağı olub və bu 

ərazidə yaradılmış bütün dövlətlər, xanlıqlar, inzibati vahidlər də məhz bizlərə məxsus idi. Qarabağın 

Azərbaycana aidliyini sübut etmək üçün fakt axtarmağa ehtiyac yoxdur, çünki əslində, bunu təkzib edən ən adi 

bir arqument belə mövcud deyil.  

Qarabağ ifadə forması olaraq həm də coğrafi ərazi mənasında qəbul edilir. Tarixən Qarabağ Azərbaycanın 

müxtəlif ərazilərini əhatə edib. Məsələn, vaxtilə Qarabağ xanlığının vəziri olmuş Mirzə Camal Cavanşir 

“Qarabağ tarixi” əsərində yazırdı: “Qədim tarix kitablarının yazdığına görə, Qarabağ vilayətinin sərhədləri 

belədir: cənub tərəfdən Xudafərin körpüsündən Sınıq körpüyə qədər - Araz çayıdır. İndi (Sınıq körpü) Qazax, 

Şəmşəddil və Dəmirçi-Həsənli camaatı arasındadır və Rusiya dövləti məmurları onu rus istilahı ilə Krasnı most, 

yəni Qızıl körpü adlandırırlar. Şərq tərəfdən Kür çayıdır ki, Cavad kəndində Araz çayına qovuşaraq Xəzər 

dənizinə tökülür. Şimal tərəfdən Qarabağın Yelizavetpolla sərhədi Kür çayına qədər - Goran çayıdır və Kür çayı 

çox yerdən (keçib) Araz çayına çatır. Qərb tərəfdən Küşbək, Salvartı və Ərikli adlanan uca Qarabağ dağlarıdır”. 

Tarixi mənbələr Qarabağı təkcə Azərbaycanın deyil, ümumiyyətlə, dünyanın da ən qədim tarixə malik 

diyarlarından biri kimi səciyyələndirir. Daha dəqiq desək, Qarabağ bölgəsi Aralıq dənizi sahilləri, Şimali Afrika 

və Çindən sonra dünyanın ən qədim insan məskənidir. Sadəcə, bir faktı göstərək: bu ərazidəki Azıx mağarasında 

ən qədim insanların yaşayış məskəni aşkar edilmişdir. Azıx mağarasının alt təbəqələrindən aşkar olunmuş əmək 

alətlərinin Quruçay mədəniyyətinə aid olduğu öz təsdiqini tapmışdır. Quruçay mədəniyyətinin yaşı isə 1 milyon 

200 min ildən də qədimlərə aiddir. 1968-ci ildə isə Azıx mağarasında Azıx adamının - azıxantropun çənə 

sümüyü tapılmışdı. Burada Azıx adamının 400 min il əvvəl yaşadığı güman olunur. Bu nadir tapıntıya görə 

Azərbaycan ərazisi “Avropanın ən qədim sakinləri” xəritəsinə daxil edilmişdir.  

Qarabağın Quruçay vadisində öz əhəmiyyətinə görə Azıxdan sonra ikinci böyük kəşf Quruçayın sol 

sahilində, Azıx mağarasının yaxınlıqlarında yerləşən Tağlar mağarasının aşkar edilməsi oldu. Azıx və Tağlar 

mağaraları arasında məsafə 3 kilometrdir. Qazıntılar nəticəsində Tağlar mağarasının aşağı təbəqələrində 

onurğalılar faunasının qalıqları, habelə çoxlu sayda daş əmək alətləri aşkar edilmişdir. Onların arasında 

hazırlanması ustalıq tələb edən çoxsaylı daş məmulatları da var.  

Füzuli rayonunda Qarabağın unikal arxeoloji abidəsində - Qaraköpəktəpədəki tapıntılar isə söyləməyə imkan 

verir ki, burada qədim insanın həyatı mezolit (təqribən e.ə. X-VIII minilliklər) dövründən etibarən başlayırdı. 
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Sonrakı dönəmlərdə Qaraköpəktəpə nəinki Qarabağ və Azərbaycan, bütünlükdə Qafqaz ərazisində canlı yaşayış 

məskənlərindən biri idi. Antik çağlarda Qaraköpəktəpə Qafqaz Albaniyasının mədəni və sosial-iqtisadi həyatı 

ilə bilavasitə bağlı idi. Nəfis saxsı məmulatları, xüsusən də boyalı keramika əşyaları qədim Qarabağ 

sənətkarlarının yüksək ustalığının nəticəsidir və bu bölgədə sənətkarlığın və ilkin incəsənət formalarının 

yetərincə yüksək inkişaf səviyyəsindən xəbər verir. 

 

“Qarabağ” - böyük bağ 

 

Qarabağ ifadəsinin mənşəyi isə Azərbaycan dilindəki “qara” və “bağ” sözlərindən əmələ gəlmişdir. 

Azərbaycan tarixində Qarabağ adı ilk dəfə Elxanilər dövlətinin baş vəziri Fəzlullah Rəşidəddin “Camiə't-

təvarix” adlı əsərində 1284-cü ildə baş verən hadisələrdən bəhs edərkən “Arran Qarabağı” şəklində istifadə 

edilmişdir. Tədqiqatçılar bu dövrdə Qarabağ adına Azərbaycandan kənarda da təsadüf edildiyi üçün, xüsusilə 

Türkmənistan və Əfqanıstan sərhədində yerləşən “Baqdis Qarabağı” ilə onu qarışdırmamaqdan ötrü “Arran 

Qarabağı” adlandırıldığını qeyd edirlər. Türk dillərində qaranın rəngdən başqa “sıx”, “qalın”, “böyük”, “tünd” 

və başqa mənaları da vardır. Bu baxımdan, “Qarabağ” termini “qara bağ”, yəni “böyük bağ”, “sıx bağ”, “qalın 

bağ”, “səfalı bağ” və s. mənaları kəsb edir. 

Qeyd edək ki, bu tarixi faktları günümüzə çatdıran, onların elmi əsaslandırmasını təmin edən çoxsaylı 

tədqiqatlar son vaxtlar mütəmadi olaraq nəşr olunur. Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə Qarabağla bağlı 

tarixi həqiqətləri təhlil edən, azərbaycanlıların zaman-zaman məruz qaldığı soyqırımılarını anladan kitablar 

xarici dillərə da tərcümə edilərək geniş ictimaiyyətə çatdırılır. Milli Məclisin deputatı, professor Yaqub 

Mahmudovun müəllifliyi və rəhbərliyi ilə ərsəyə gələn çoxsaylı tarixi nəşrlər də tarixçilərimizin əsas faktoloji 

istinad mənbələrindən birinə çevrilib. Bu günlərdə Milli Məclisin deputatı Ceyhun Osmanlının layihə rəhbərliyi 

və araşdırmaçılar Bilal Dədəyev, Ceyhun Mahmudlu və Şamxal Əbilovun müəllifliyi ilə çapdan çıxan “Qarabağ 

99 sualda” kitabı da bu silsilədə xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Ensiklopedik səciyyə daşıyan bu tədqiqat əsəri ən 

qədim dövrlərdən müasir çağımızadək Qarabağ ətrafında cərəyan edən prosesləri aydınlaşdırır, indiyədək 

qaranlıq qalan xeyli məqama aydınlıq gətirir. 

“Qarabağ 99 sualda” kitabında vurğulanır ki, Qarabağ ərazisi qədim Azərbaycan dövlətlərinin hamısının 

tərkibində olub. Eramızdan əvvəl IV - eramızın VIII əsrlərində mövcud olan Albaniya dövləti bütün Qarabağ 

ərazisini əhatə edirdi. Albaniya dövründə hazırkı Qarabağ torpaqları əsasən dörd inzibati vahid - Arsax-Xaçen, 

Uti, Sunik və Kaspiana-Paytakaran əyalətləri arasında bölünmüşdü. Ermənilər “Arsax” adının mənşəyini sırf 

özləri ilə əlaqələndirməyə çalışsalar da, bu cəhdləri dəf edən yetərincə fakt var. Bu toponim birmənalı olaraq, 

sak, skif tayfalarının adı ilə bağlıdır. Uti adı da məhz burada məskunlaşan türk tayfalarının adı ilə əlaqəlidir. 

Tədqiqatçılar isbat edir ki, Uti sözü “Qara insanlar” və yaxud “Qara adamların yaşadığı yer” mənasındadır, 

Arsax adı isə qədim Qarabağda yaşayan türk tayfaları ilə bağlı olaraq, türkçə ər+sak və yaxud art (dağlıq ərazi, 

yüksəklik) +sak birləşməsindən meydana gəlib.  

Tarixi Qarabağ vilayətinin də içində yerləşdiyi Albaniyanın qədim əhalisini albanlar, utilər, kaspilər, 

girdimanlar, tsavdeylər, leqlər, qarqarlar, çilblər və başqaları təşkil etmişdir. Keçən əsrin sonlarınadək Orta 

Asiyada qazaxlar, türkmənlər, qırğızlar və qaraqalpaqlar arasında Alban adlı türkdilli tayfanın mövcud olması 

Alban etnik adını daşıyanların türk mənşəli olduğunu bir daha təsdiqləyən faktlardandır. Eramızın ilk əsrlərində 

Qarabağın əhalisinin əksəriyyətini təşkil edən, hərbi-siyasi cəhətdən daha mütəşəkkil və daha qüvvətli olan türk 

etnosları Azərbaycan xalqının təşəkkülü prosesində mühüm rol oynayırdılar.  

Qarabağ ərazisində ermənilərin tarixən yaşaması faktı göründüyü kimi əsassızdır. Belə ki, hind-Avropa 

mənşəli ermənilərin əslən qafqazlı deyil, təxminən eramızdan əvvəl VIII-VII əsrlərdən başlayaraq Balkandan - 

Frakya bölgəsindən Yuxarı Dəclə Fərat hövzəsinə köçdüklərini və tədricən Van gölü ətrafına yerləşdiklərini 

tarixi faktlar sübut edir. Rus tarixçisi V.L.Veliçkonun qeyd etdiyinə görə, ermənilərin bir hissəsi Qüdsün 

dağılmasından sonra yəhudilərlə qarışmışdı (e.ə. VI əsrdə Babil dövləti Qüdsü ələ keçirərək şəhərdəki 

müqəddəs məbədi dağıtmış və yəhudiləri köç etməyə məcbur etmişdir). 1785-ci ildə Venesiyada çap olunan və 

eramızdan əvvəl IV əsrin sonlarında Makedonyalı İsgəndərin imperiyasının (e.ə. 336-323) sərhədlərini əks 

etdirən xəritədə də ermənilərin Assuriya və Mesopotamiya ərazilərində, yəni Kiçik Asiyanın cənubi-şərq 

torpaqlarında yaşadıqları göstərilmişdir. Vaxt keçdikcə Şərqi Anadolu və İran sərhədləri boyunca yayılan 

ermənilər, bundan sonraki tarixlərdə ayrı-ayrı dövlətlərin hakimiyyətini qəbul edərək müxtəlif xalqlarla 

qaynayıb-qarışdılar. 

 

Ərəb işğalı xristian albanların qriqoriyanlaşmasına təkan verdi 
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VII əsrin ortalarında Sasani dövlətini süquta uğradan ərəblərin nəzarəti altına keçən Azərbaycanın Kür-Araz 

arasındakı bölgəsi artıq Arran adlanmağa başladı. Arran, indiki Qarabağ bölgəsi də daxil olmaqla geniş bir 

ərazini əhatə edirdi. VII əsrin sonu - VIII əsrin əvvəllərində Azərbaycanda və eləcə də Qarabağda İslam dini 

sürətlə yayılırdı. “Qarabağ 99 sualda” kitabında qeyd olunur ki, bəzi dağlıq və dağətəyi yerlərdə İslam dininin 

yayılması baş tutmamışdı. Bu da çöl şəraitində yaşayan ərəblərin dağlıq bölgəyə uyğunlaşa bilməmələrindən 

qaynaqlanırdı. Bu səbəbdən Qarabağın yuxarı dağlıq hissəsində yaşayan xristian albanlar, öz məskunlaşdıqları 

bölgənin Arsax adını Ağvan ölkəsi şəklində dəyişmişdilər. Tarixi Qarabağ ərazisi qədim dövrdə və erkən orta 

əsrlərdə Azərbaycanın qədim dövlətlərindən biri olan Albaniyanın tərkibində Uti və Arsax vilayətlərini əhatə 

etmişdi. Ərəblərin Azərbaycanda hakimiyyəti dövründə Uti Arran, Arsax isə Ağvan kimi işlədilmişdir.  

Ərəb xilafəti dövründə Qarabağ Albaniya zamanında olduğu kimi nəinki Azərbaycanın, həm də bütün 

bölgənin siyasi mərkəzi olaraq qalmaqda idi. Belə ki, Qarabağın inzibati mərkəzi olan Bərdə şəhəri ərəb 

canişinlərinin iqamətgahı olmaqla yanaşı, həm də çiçəklənən ticarət mərkəzi rolunu oynayırdı. İnkişaf 

səviyyəsinə görə ərəb müəllifləri Bərdəni “bölgənin Bağdadı” adlandırırdılar.  

Ərəb xilafəti dövründə Azərbaycanın bəzi dağlıq bölgələrində xristian və yəhudilər öz dinlərində qala 

bilmişlər. Zaman keçdikcə, Qarabağın dağlıq bölgələrinin xristian-alban əhalisi qriqoryanlaşmağa və 

erməniləşməyə başladı. Beləliklə, dağlıq bölgədəki albanlar cizyə adlanan can vergisini verərək xristian dinində 

sərbəst həyatlarını yaşamışlar. VIII əsrin əvvəllərində erməni katolikosu İlyanın Xəlifə əbdül Məlikə (685-705) 

Albaniyada Xilafət əleyhinə üsyan başladığı barədə xəbər verməsi nizami ərəb ordusunun Albaniyaya 

göndərilməsi ilə nəticələndi. Ərəblər Bərdəni ələ keçirərək üsyanı yatırdıqdan sonra Albaniyada çar 

hakimiyyətinə son qoydular. Beləliklə, 705-ci ildə Albaniya dövlətinə son qoyuldu. Albanların dini inanclarına 

görə, Bizansa yaxınlaşması bəhanə edilərək Alban kilsəsi erməni katolikosluğunun təsiri altına salındı. Bu 

tarixdən etibarən din işlərində Alban kilsəsi erməni əsilli keşişlərə əmanət edildi. Erməni kilsəsinin təzyiqi 

nəticəsində Qarabağın xristian əhalisi mədəni-ideoloji asimiliyasiyaya və qriqoriyanlaşmağa məruz qaldı. 

Qarabağ Azərbaycan dövlətləri tarixində mühüm rol oynayan bölgələrdən biri idi. Qarabağ IX-X əsrlərdə 

Sacilər (879-941) və Salarilər (941-981), X-XI əsrlərdə Şəddadilər (971-1088) və Böyük Səlcuqlar, XII-XIII 

əsrlərdə Eldənizlər (1136-1225), XIII əsrin ikinci yarısından başlayaraq XIV əsrin ortalarına qədər Elxanilər 

(1256-1357), XIV əsrin ikinci yarısında Cəlairilər (1359-1410), XV əsrdə isə Qaraqoyunlu (1410-1468) və 

Ağqoyunlu (1468-1501) Azərbaycan dövlətlərinin tərkibinə daxil olmuşdur. 

Qarabağ Arranın əsas tərkib hissəsi kimi orta əsrlərdə Azrbaycanda baş vermiş ictimai-iqtisadi və siyasi 

hadisələrin mərkəzlərindən birinə çevrilmişdir. Belə ki, Səlcuq hökmdarı sultan Alp Aslan (1063-1072) 

gürcülərə qarşı çıxdığı səfərdən dönərkən bir müddət Qarabağda qalıb qışı burada keçirmişdir (1064). 

Şəmsəddin Eldəniz (1136-1175) Atabəylər dövlətinin təməlini bu bölgədə - Bərdədə qoymuşdur. Elxani 

hökmdarlarından üçü - Qazan xan (1295-1304), Arpa xan (1335-1336) və Ənuşirəvan (1344-1355) səltənət 

taxtına Qarabağda çıxmış, ikisi isə - Arqun xan (1284-1291) və Əbu Səid (1316-1335) Qarabağda vəfat 

etmişdir. Cəlairi Şeyx Üveys (1359-1374) və Sultan Əhmədin (1382 - fasilələrlə 1410) hakimiyyəti dövründə 

Qarabağ Cəlairi əmirləri tərəfindən idarə olunmuş, Əmir Teymur (1370-1405) isə Qarabağ ərazisindən özünün 

qərbdəki düşmənlərinə qarşı mübarizədə başlıca istinadgah kimi istifadə etmişdir. Eləcə də Qaraqoyunlu və 

Ağqoyunlu dövlətlərinin həlledici döyüşlərindən bəziləri Qarabağda baş verməklə bərabər, bəzi önəmli 

hadisələrin mərkəzində yenə Qarabağdakı tayfaların böyük rolu olmuşdur. 

 

Qarabağ Səfəvi-Osmanlı savaşlarının mərkəzində 

 

Səfəvilər dövründə Qarabağ bölgəsi mərkəzi Gəncə şəhəri olan Qarabağ bəylərbəyliyi kimi Səfəvi dövlətinin 

on üç inzibati vilayətdən birini təşkil edərək, 235 il, yəni 1736-cı ilədək mövcud olmuşdur. Qarabağ 

bəylərbəyliyi tarixi Arran vilayətini, daha doğrusu, Kür və Araz çayları arasındaki torpaqları əhatə etmiş və 

hətta XVII əsrin sonlarında onun sərhədləri Tiflisə gədər uzanmışdır. Qarabağ bəylərbəyliyinin bu ərazisi demək 

olar ki, Osmanlı hakimiyyəti dövründə (1588-1606 və 1724-1735-ci illər) də dəyişməmişdir. Ərazidə qeydə 

alınan 1300 toponomik vahidlərin hamısı Azərbaycana məxsus idi.  

Qanuni Sultan Süleyman (1520-1566) dövründə Azərbaycana dörd hərbi yürüş təşkil olunsa da, Təbrizin üç 

dəfə ələ keçirilməsinə baxmayaraq, Qarabağ bölgəsinə yiyələnmək Osmanlılara müəssər olmadı. Qarabağ ilk 

dəfə III Murad (1574-1595) dövründə, 1590-cı ildə Osmanlı dövləti ilə Səfəvilər arasında imzalanan İstanbul 

sülh müqaviləsinə əsasən Osmanlı dövlətinin idarəsinə keçdi. 1578-1590-cı illər Səfəvi-Osmanlı 

müharibələrindən sonra Osmanlı dövlətinin ələ keçirdiyi Azərbaycan torpaqlarında yaratdığı dörd 

bəylərbəylikdən biri də Gəncə-Qarabağ əyaləti idi. 1593-cü ildə Osmanlı dövləti tərəfindən tərtib olunan Gəncə-

Qarabağ əyalətinin icmal dəftərində 36 nahiyədən ibarət 7 sancaq qeydə alınmışdır. Qarabağdakı bu sancaq və 
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nahiyələr belə sıralanırdı: Bərdə, Otuzikili və Hacılı tayfasının yaşadığı Xaçın, Axıstabad, Dizaq, Həkəri və 

Vərəndə sancaqları. Bundan əlavə, bu icmal dəftərindəki məlumatlardan XVI əsrin sonlarında Qarabağda 

yaşayan əhalinin daha çox Azərbaycan türklərinə məxsus tayfa və oymaqlardan ibarət olduğu görünür. 

XVII əsrin əvvəllərində Azərbaycan uğrunda Səfəvi-Osmanlı müharibəsi yenidən başladı və 1606-cı ildə 

Qarabağ ərazisi azad edildi. 1612-ci ildə imzalanan İstanbul sülh müqaviləsinə görə, Qarabağ ərazisi 

Azərbaycan Səfəvi dövlətinin tərkibində qaldı. 1724-cü il iyulun 12-də İstanbulda bağlanan müqaviləyə əsasən, 

Tiflis, Təbriz, İrəvan, Gəncə və Qarabağ Osmanlı dövlətinin nəzarətinə keçdi.  

1735-ci ilə qədər Osmanlı dövlətinin tərkibində qalan Qarabağ inzibati cəhətdən yeni yaradılan Gəncə-

Qarabağ əyalətinin tərkibində olsa da, inzibati cəhətdən bəzi dəyişikliklərə məruz qaldı. Bununla bağlı ən 

mühüm məlumatı 1727-ci ildə Osmanlı maliyyə məmurları tərəfindən tərtib olunan və məzmununa, eləcə də 

verdiyi məlumatlara görə çox qiymətli olan “Gəncə-Qarabağ əyalətinin müfəssəl dəftəri”ndən əldə etmək 

mümkündür. Osmanlıların yeni inzibati bölgüsünə əsasən Gəncə-Qarabağ əyaləti 37 nahiyəni birləşdirən 5 

livadan (sancaqdan) və iki qəzadan (Gəncə və Lori) ibarət idi. Müfəssəl dəftərdə qeyd olunan 1.178 kənddən 

yalnız 25-nin adı erməni kəndi kimi göstərilmişdir. Burada qeyd olunan məlumatlardan aydın olur ki, Osmanlı-

Səfəvi müharibəsi zamanı Qarabağın türk-müsəlman əhalisinin 40 faizə qədəri ata-baba yurdlarını tərk etməyə 

məcbur qalmışdı. Vergidən azad olduqları üçün vergi siyahısında adı qeyd olunmayan din xadimləri, ordu 

mənsubları və döyüşlərdə ölən əsgərlərin sayını nəzərə alsaq, XVIII əsrin əvvəllərində Qarabağda yaşayan 

ermənilər də daxil olmaqla qeyri-müsəlmanların sayı 20 faizi keçməmişdir.  

Rusiya və Osmanlı dövləti tərəfindən ələ keçirilmiş Azərbaycan ərazisi XVIII əsrin birinci yarısında Nadir 

şah tərəfindən azad edilmişdir. Belə ki, 1735-ci ildə Səfəvi-Rusiya və 1736-cı ildə isə Osmanlı dövləti ilə 

imzalanmış sülhə görə Səfəvi dövlətinin ərazi bütövlüyü bərpa olunmuş və Qarabağ Nadir şahın hakimiyyəti 

altına keçmişdir.  

1736-cı ildə Nadir şah Əfşar Səfəvilər dövlətinə son qoymaqla bərabər, həm də Qarabağ ərazisində yaşayan 

əhaliyə qarşı amansız faciələrə, qırğınlara rəvac verdi. Nadir şah onu qanuni hökmdar kimi tanımaqdan imtina 

edən Qarabağ bəylərbəyliyinin türk-müsəlman sakinlərinə qarşı ağır cəza tədbirləri həyata keçirdi. Eyni 

zamanda, Qarabağ əhalisinin mütləq əksəriyyəti, Cavanşir, Otuziki və Kəbirli tayfalarını Xorasana sürgün 

etdirdi, tayfa başçılarını isə yanında girov saxladı. Qeyd edək ki, Nadir şahın ədalətsiz və qəddar olduğu qədər 

də Azərbaycanın ümummilli mənafeyinə zərbə vuran bu xəyanətkar addımı Qarabağda mövcud olan alban 

məliklərinin mövqeyini gücləndirdi və onların separatizminə əsaslı təkan verdi. Nadir şahın ölümü ilə onun 

qurduğu dövlət parçalandı və Azərbaycan ərazisində yeni dövlətlər - xanlıqlar yarandı. 

 

Qarabağ xanlığını Oğuz xanın şəcərəsi qurdu 

 

Qarabağ əyalətinin ərazisində isə iki Azərbaycan xanlığı - Gəncə və Qarabağ xanlıqları yarandı. Ərazisi 

indiki Qarabağ ərazisini əhatə edən Qarabağ xanlığının XVIII əsrdəki sərhədləri cənubda Araz çayı üzərindəki 

Xudafərin körpüsündən başlayaraq Cavad, Zərdab və Əlvənd kəndləri, şərqdə Kür çayı, şimalda Gəncə xanlığı 

ilə Qarabağ arasındakı Goran çayı, qərbdə isə Qarabağ dağları və Naxçıvan xanlığı ilə əhatə olunmuşdur. 

Qarabağ xanlığının sahəsi təqribən 18000 km2 olub, şimaldan cənuba 182, şərqdən qərbə qədər isə 273 km 

olduğu bildirilir. Qarabağ xanlığının ərazisi inzibati cəhətdən 21 mahaldan ibarət idi: Çalbayır, Zəngəzur, 

Mehri, Qafan, Sisyan, Dəmirçi-Aslanlı, Güpara, Bərgüşad, Bahabyurd, Kəbirli, Talış (Gülüstan), Cavanşir, 

Xaçın, Çiləbörd, Xırdapara, Dizaq, Otuziki, İyirmidörd, Qaraçorlu, Vərənd və Acan-türk. 

Elində-obasında hələ çox əvvəllərdən qəhrəmanlığı və ədaləti ilə hamının rəğbətini qazanmış Pənahəli bəy 

Cavanşir yurdundan didərgin düşən qarabağlıların öz tarixi vətənlərinə dönüşünün təminatçısı oldu və 1747-ci 

ildə Qarabağı müstəqil dövlət elan etdi. Nadir şah tərəfindən sürgün olunmuş qarabağlıların doğma yurdlarına 

qayıtması və onların Pənahəli xanın ətrafında sıx birləşməsi ilə xanlığın mövqeyi çox gücləndi. Qeyd edək ki, 

Qarabağ xanlığının qurucusu olan Pənahəli xanın soyu Türküstandan gəlmiş Cavanşir tayfasının Bəhmənli elinə 

bağlı Sarıcalı oymağından idi. Əbül-Qazi Bahadır xana görə, Qarabağ xanlığının idarəsi, Oğuz xanın üçüncü 

oğlu olan Ulduzun böyük oğlu Afşarın nəvələrindən Cavanşir qəbiləsinin Sarıcalı sülaləsinə aid olmuşdur.  

Pənahəli xan 1748-ci ildə qədim türk tayfası olan bayatıların adı ilə bağlı Bayat qalasının tikilməsinə qərar 

verdi, sonradan bura xanlığın inzibati mərkəzinə çevrildi. Qarabağın və Pənahəli xanın güclənməsi qonşu 

xanlıqların ciddi narahatlıqlarına səbəb oldu və onlar müxtəlif zamanlarda Qarabağ üzərinə yürüşə çıxdılar. 

Fəqət, bütün savaşlarda da Pənahəli xana məğlub oldular. Pənahəli xan dövründə Bayat, Şahbulaq qalaları 

tikilmiş, Şuşa (Pənahabad) qala-şəhərinin əsası qoyulmuşdur (1751-1756).  

Pənahəli xanın ölümündən sonra 1763-1806-cı illərdə İbrahimxəlil xan tərəfindən idarə olunan Qarabağ 

xanlığı ən güclü dövrünü yaşamışdır. Qubalı Fətəli xanın 3 dəfə və Ağa Məhəmməd şah Qacarın iki dəfə 
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Qarabağa hücum etməsinə baxmayaraq, İbrahimxəlil xan hakimiyyətini qoruyub saxlaya bilmişdi. O, Osmanlı 

dövləti ilə sıx əlaqələr yaradan Azərbaycan xanlarından biri olmuşdu. Ümumiyyətlə, Qarabağ xanlığı 75 illik 

tarixi boyunca əsasən 3 xan - Pənahəli xan (1747-1763), İbrahimxəlil xan (1763-1806) və Mehdiqulu xan 

(1806-1822) tərəfindən idarə olunmuşdur. 

 

Qarabağ məlikliklərinin sakinləri erməni yox, xristian mənşəli albanlar idi 

 

Xanlığın son dövrlərində ermənilərin sayının cüzi artmasına baxmayaraq, onlar Qarabağ əhalisinin təqribən 

ondabir hissəsini təşkil etmişdir. Onlar əsasən Xəmsə deyilən məlikliklərdə yaşamışlar. Qarabağ xanlığının 

ərazisində 5 məliklik (Vərəndə, Çiləbört, Xaçın, Dizaq, Gülüstan) mövcud idi. Xaçın istisna olmaqla, digər 

məlikliklərin sakinləri əslən Qarabağdan deyildilər. Özü də onlar heç erməni də deyildilər, keçmiş alban 

nəsillərinin nümayəndələri olmuşlar. Bu gəlmə məliklər Qarabağda mahal başçılığını ələ keçirdikdən sonra 

mərkəzdənqaçma meyillərinə yönəlsələr də, heç bir dövlət birləşməsi yarada bilmədilər, hətta bir-birləri ilə 

mübarizə apardılar. 

Tarixi faktlar isbat edir ki, XIII əsrin ortalarına kimi Qarabağda fəaliyyət göstərən Xaçın knyazlığının 

hökmdarı olmuş Həsən Cəlal nəslindən olan Cəlalilər XV əsrdə Qaraqoyunlu Cahanşahdan (1438-1467) 

“məlik” titulu aldı. Sonralar Cəlalilər nəsli beş muxtar alban feodal knyazlığına - məlikliyinə parçalandı. 

Səfəvilər dövründə Qarabağ bəylərbəyliyinin tərkibində kiçik yerli inzibati-ərazi vahidi kimi xristian 

məliklikləri fəaliyyət göstərmişdir. Bu məliklikləri idarə edənlər XVII və XVIII əsrlərdə Qarabağa kənardan 

gələrək burada yaşayan xristian albanlara məlik təyin edilmişlər. Məsələn, Mirzə Adıgözəl bəyə görə Dizaq 

məliyi Yeqan Loridən, Vərəndə məliyi Şahnəzər Göycədən, Çiləbörd məliyi Allahqulu Mağavizdən, Gülüstan 

məliyi Usub Şirvandan gəlmədirlər. Bu məlikliklərdən yalnız biri, Xaçın məlikləri qədim Alban hakimləri 

nəslindən olan Həsən Cəlal övladıdır. Hətta əslən Cənubi Azərbaycan ermənisi olan Mirzə Yusif Qarabaği də öz 

əsərində məliklərin Qarabağa gəlmə olduğunu qeyd edir. 

Nadir şah Əfşar hakimiyyətə gələnə qədər 200 il ərzində Qarabağ məlikləri Ziyadoğlu Qacarların 

hakimiyyəti altında olmuşdur. 1736-cı ildə Qarabağ məlikləri onların nəzarətindən çıxarılmış və İbrahim xana 

tapşırılmışdır. Nadir şahın ölümündən (1747) sonra Qarabağ məliklikləri Pənahəli xana tabe olmuşdur. Lakin 

Pənahəli xanın dövründən başlayaraq məliklər bir tərəfdən xanlıq daxilində mərkəzləşməyə mane olur, digər 

tərəfdən xaricdən Qarabağ xanlığına qarşı basqınların təşkilinə və həyata keçirilməsinə kömək etməklə Qarabağ 

xanlığının müstəqilliyini sarsıtmağa çalışırdılar. Buna görə də müdrik və uzaqgörən Pənahəli xan Ağdərə və 

Ballıqaya döyüşlərində məliklərin separatçılıq hərəkətlərinə son qoyaraq onları tamamilə Qarabağ xanlığına 

tabe etmişdir. 

 

“Azərbaycan”.-2015.-5 fevral.-N 27.-S.8. 
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Qarabağ: tarix olduğu kimi - II 
 

İxtiyar HÜSEYNLİ 

 

2. Rusiyanın Qarabağda erməniləşdirmə siyasəti 

XVIII əsrin ortalarından etibarən Qarabağ ərazisi Rusiya İmperatorluğunun intriqa mənbəyinə 

çevrilmişdi. Qafqazda möhkəmlənmək və regionu tam nəzarətə götürmək üçün erməniləri özlərinə 

müttəfiq seçən çar hakimiyyəti onların bu ərazilərə köçürülməsini təşviq edirdi. 1781-ci ilin sentyabrında 

Rusiya dövlətinin himayə etdiyi Qarabağ və Sığnaq məliklərindən bəzilərinin - Hətəm bəy, Bəylər bəy, 

məlik İsrail və Yusif bəy, hakim Stefan Salamon, rəislər Sarkis, Qriqori, Babay və Danilin imzası ilə II 

Yekaterinaya, Q.A.Potyomkinə və V.A.Suvorova ünvanlanmış məktub göndərilir.  

 

Erməni kilsəsinin məkri 

 

Məktubda xristian məliklərin “rus qoşunlarının səfəri zamanı müsəlmanlara qarşı silahlı mübarizəyə 

qalxacağı” vəd edilir, “Qarabağa 10 min nəfərə qədər piyada qoşun göndərilməsi və həmin qoşuna 

komandanlığın məhz V.A.Suvorova tapşırılması” xahiş olunur. Rusiya hakim dairələrini Qarabağ ərazisinə 

hücuma şirnikləndirmək üçün Qarabağın təbii ehtiyatları və məhsuldar torpaqları geniş şəkildə təsvir edilirdi 

(Arməno-russkie otnoşeniə v XVIII veke. 1760-1800 qq. (Sb.dok.), t. IV, ç. II (Erevan, 1990), dok. № 113a, ss. 

183-184; İoannisən A.R. (1947), dok, №1, ss. 199-206). 

Rusiyadakı erməni yeparxiyasının başçısı İosif Arqutinski (Hovsen Arqutyan) Osmanlı dövləti ilə İran 

sərhədlərinin kəsişdiyi ərazilərdə erməni dövləti yaratmaq üçün Rusiya hökumət nümayəndələri ilə danışıqlar 

aparmış və bunun üçün 1783-cü ildə “Erməni-rus müqaviləsi layihəsi”ni hazırlamışdır. 18 bənddən ibarət olan 

bu layihəyə görə, Azərbaycanda müstəqil erməni dövləti yaradılmalı və bu dövlətin ərazisində qoşun saxlamaq 

hüququ Rusiyaya məxsus olmalı idi. Bu planı reallaşdırmaq məqsədi ilə Q.A.Potyomkin 1783-il aprelin 6-da 

Qafqaz komandanı P.S.Potyomkinə göndərdiyi məxfi sərəncamında yazırdı: “Şuşalı İbrahim xan devrilməlidir, 

çünki bundan sonra Qarabağda Rusiyadan başqa heç kimdən asılı olmayan “erməni vilayəti” təşkil ediləcəkdir. 

Siz bu yeni vilayətin təşkili üçün bütün imkanlardan istifadə edin. Bu vasitə ilə digər vilayətlərdə olan ermənilər 

bura axışacaqlar”.  

“Qarabağ 99 sualda” kitabında vurğulanır ki, Rusiya tərəfindən dəstəklənən xristian məliklərlə əlaqə 

İbrahimxəlil xandan gizli, ehtiyatlı şəkildə, əsasən İ.Arqutinski vasitəsilə aparılırdı. Lakin Rusiya agenti 

Y.Reyneqsin “rus qoşunlarının yürüşü nəticəsində İbrahimxəlil xanın hakimiyyətdən məhrum edilməsi və 

erməni çarlığının bərpası” haqqında məlumat verən məlik Abova göndərmiş olduğu məktub Qarabağ xanının 

əlinə keçmiş, bu zaman İbrahimxəlil xan yüksək diplomatik məharət göstərərək məliklərin xəyanətkar 

mövqeyini sübuta yetirmiş və onların müqavimətini qıra bilmişdi.  

1783-cü ilin baharında Rusiya ordusunun Cənubi Qafqaza yürüşü haqqında xəbərlər yayıldı. Bu yürüşün 

başlıca olaraq Qarabağ xanlığına qarşı yönəldiyini aydın dərk edən İbrahimxəlil xan siyasi manevr etmək yolu 

ilə xanlığa yaxınlaşan təhlükəni dəf etmək üçün həmin il aprelin 6-da P.S.Potyomkinə “Rusiya dövlətinin 

himayəsinə girmək” arzusunu bildirən məktub göndərmişdi. II Yekaterina İbrahimxəlil xanla bağlı məsələnin 

həllini bütünlükdə Q.A.Potyomkinə həvalə etmişdi. 1783-cü il mayın 19-da Q.A.Potyomkin II Yekaterinaya 

yazırdı: “Əlverişli şərait yaranan kimi İbrahimxəlil xanı tabe edərək onun vilayətini milli hakimiyyətə (xristian 

məliklərə) vermək lazımdır. Bununla da Asiyada sizin vədinizə uyğun olaraq və mənim vasitəmlə ermənilərə 

çatdırılacaq xristian dövləti yaranacaqdır”. 

1783-cü il iyulun 24-də bağlanmış Georgiyevsk müqaviləsinə əsasən Kartli-Kaxeti çarlığının Rusiya 

dövlətinin təbəəliyini qəbul etməsi Azərbaycan xanlıqlarının siyasi vəziyyətini daha da ağırlaşdırdı. Rusiya 

himayəsinə arxalanan II İrakli xristian məliklərin Qarabağ xanlığı ərazisindəki separatçılıq hərəkətlərinə yardımı 

gücləndirdi. Gürcüstandakı rus qoşunlarının komandanı S.Burnaşevin və II İraklinin birləşmiş qüvvələri 

Qarabağ xanlığı üzərinə yürüş etmək üçün sürətlə hazırlıq işləri görürdülər. Bu münasibətlə erməni keşiş 

İ.Arqutinski knyaz Potyomkinə yazırdı ki, əgər rus ordusu Gəncəyə qədər irəliləyə bilsə, erməni məlikləri onlara 

qoşulacaq və onlar birlikdə nəinki Qarabağı, hətta Şuşa şəhərini də tuta biləcəklər. 
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1784-cü ildə Şuşa həbsxanasından Kartli-Kaxeti çarlığına qaçan Qarabağ məlikləri Tiflisdəki rus ordusunun 

başçısı polkovnik Burnaşevin və II İraklinin köməyi ilə Qarabağ xanlığı əleyhinə yürüşə hazırlaşdılar. II İrakli 

Gəncə və İrəvan ərazisini ələ keçirməklə yanaşı, bütövlükdə Azərbaycan torpaqlarını Rusiya ilə öz arasında 

bölüşdürməyi planlaşdırırdı. O, Rusiya hakim dairələrinə göndərmiş olduğu məktublarının birində yazırdı: “... 

Belə hesab edirəm ki, Azərbaycana sahib olmaq Rusiya üçün əlverişlidir. Sonra isə həmin torpaqların bir 

hissəsini mənə güzəştə gedərsiniz”. 

Lakin Rusiya-Osmanlı müharibəsi (1787-1791) başlandığı üçün rus qoşunları Qafqaz xəttinə çağırılmış və 

Azərbaycan ərazisindən geri dönməyə məcbur olmuşdular. 1787-ci ilin sentyabrında birləşmiş qüvvələrin geriyə 

döndüyünü görən xristian məlikləri də onların ardınca getməli olmuşdular. Beləliklə, XVIII əsrin II yarısında 

Rusiya imperiyasının erməni missionerlərinin və Qarabağın xristian məliklərinin köməyi ilə Azərbaycan 

xanlıqlarını, o cümlədən Qarabağ xanlığını ələ keçirərək bu ərazidə “alban çarlığı” və ya “erməni dövləti” 

yaratmaq siyasəti baş tutmamışdır. 

Amma çar hökuməti Azərbaycanda özünə dayaq yaratmaq cəhdindən əl çəkmir və bölgənin etnik tərkibinin 

dəyişdirilməsi üçün xüsusi tədbirlər həyata keçirirdi. XVIII əsrin sonu - XIX əsrin əvvəllərindən etibarən isə 

Rusiyanın Azərbaycandakı işğalçılıq fəaliyyəti gücləndi. Gürcüstanın, eləcə də Azərbaycanın Car-Balakən 

camaatlığının və Gəncə xanlığının işğalından sonra növbədə, şübhəsiz ki, Qarabağ xanlığı idi. Böyük bir 

imperiya ilə qarşı-qarşıya çıxmaq imkanında olmayan Qarabağ xanı İbrahim Cavanşir məcburiyyət qarşısında 

imperiya qoşunlarının komandanı P.Sisianovla 1805-ci il mayın 14-də Kürəkçay müqaviləsi bağladı. 

Müqaviləyə əsasən, Qarabağ xanlığı məhz Azərbaycan torpağı kimi Rusiyaya ilhaq olundu. Bu müqavilə 

Qarabağın Azərbaycana məxsus olduğunu sübut edən ən mötəbər sənəddirş 

 

Erməni köçü Qarabağın etnik tərkibini dəyişdirdi 

 

Bu dövrdən sonra Qarabağa ermənilərin köçürülməsi dinamik xarakter aldı. Faktlara nəzər salaq. Rus alimi 

N.N.Şavrov 1911-ci ildə Sankt-Peterburqda nəşr etdirdiyi “Novaə uqroza russkomu delu v Zaqafqaze” kitabında 

yazırdı: “1830-cu ilədək Zaqafqaziyaya 40 min İran və 84 min Türkiyə ermənisi köçürmüş və onları 

Yelizavetpol (Qarabağ bura aid idi - İ.H.) və İrəvan quberniyalarının ən yaxşı dövlət torpaqlarında 

yerləşdirmişdik ki, orada erməni əhalisi cüzi idi... 124 min rəsmi köçürülən erməni ilə yanaşı, qeyri-rəsmi köçən 

ermənilərin sayı 200 mindən artıqdır... Zaqafqaziyada yaşayan 1 milyon 300 min nəfər erməninin bir milyonu 

yerli deyildir. Və onlar vilayətə bizim tərəfimizdən köçürülüb”. 

Hələ 1805-ci ildə 390 erməni ailəsinin Şuşaya yerləşdirilməsi məlumdur. Çarizmin köçürmə siyasəti 

nəticəsində qeyri-müsəlmanların və eləcə də ermənilərin Azərbaycan torpaqlarına yerləşdirilməsi prosesi daha 

da fəallaşdı. Rusların 1810-cu ildə Qarabağda apardıqları siyahıyaalmaya görə, burada 12000 ailə və ya təqribən 

60000 insan yaşamışdır. Qarabağ əhalisinin 9500 (79%) ailəsi azərbaycanlı, 2500 (21%) ailəsi isə erməni və rus 

əhali idi. Rusların 1823-cü ildə apardıqları siyahıyaalma dəftərində isə Qarabağın toplam 642 kəndinin 155-nin 

ermənilərə, 487-sinin isə azərbaycanlılara aid olduğu göstərilirdi. Bu kəndlərdə yaşayan 18563 ailədən 14618-i 

(78%) azərbaycanlılar, 3945-i (21,2%) isə ermənilərdən ibarət idi. Əhali sayında isə göstərici fərqli idi: Qarabağ 

əhalisinin 91%-ni azərbaycanlılar, 8,4%-ni isə ermənilər təşkil edirdi.  

1828-ci ildə Rusiya ilə İran arasında imzalanmış Türkmənçay və 1829-cu ildə Rusiya ilə Türkiyə arasında 

bağlanan Ədirnə müqavilələrinə əsasən, ermənilərin İrandan və Türkiyədən kütləvi şəkildə Şimali Azərbaycana, 

o cümlədən Qarabağa köçürülmələri rəsmiləşdirildi. Rəsmi məlumatlara əsasən 1828-1830-cu illərdə Şimali 

Azərbaycana İrandan 40 min, Osmanlı imperiyasından isə 90 minə qədər erməni köçürüldü. Bunların da əsaslı 

hissəsi məhz Qarabağ ərazisində məskunlaşdırıldı. Köçürülən ermənilər üçün 200 min desyatin xəzinə torpağı 

ayrıldı və yerli müsəlman mülkədarlardan xüsusi ərazidən yerlər satın alındı. Çar hökuməti ermənilərin 

Qarabağın iqtisadi həyatında da möhkəmlənməsinə xüsusi əhəmiyyət verirdi. Onlara ən yaxşı torpaqlar bəxşiş 

kimi verilir, sahibkarlıq fəaliyyətləri xüsusi himayə edilir, böyük vergi və gömrük güzəştləri alır, ən əsası isə 

ermənilər dövlət qulluğuna götürülürdülər.  

Lakin çar hökuməti əraziyə ermənilərin axınını kütləviləşdirsə də, azərbaycanlılar tarixi torpaqları olan 

Qarabağda əksəriyyət təşkil edirdilər. 1832-ci ilin siyahıyaalınmasının nəticələrinə görə, etnik tərkibin 64,8 

faizini azərbaycanlılar, 34,8 faizini ermənilər təşkil edirdi. Göründüyü kimi, 1823-cü ildən sonra Qarabağdakı 

ermənilərin sayı 4 dəfə artmışdır. Ümumiyyətlə isə 1916-cı ilədək Qarabağda əhalinin 51 faizi azərbaycanlılar, 

46 faizi ermənilər idi. 

Qeyd edək ki, Qarabağ xanlığı ləğv edildikdən sonra burada komendant üsuli-idarəsi yaradılmış, ərazi 

mərkəzi Şuşa olan Hərbi Müsəlman Dairəsi tərkibinə daxil edilmişdi. Çar hökumətinin 1840-cı il inzibati-hərbi 

islahatları nəticəsində Qarabağ əyaləti Şuşa qəzasına çevrilmiş və mərkəzi Şamaxı olan Kaspi (Xəzər) vilayətinə 
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tabe edilmişdi. 1846-cı ildə Şuşa qəzası Şamaxı quberniyasına, 1859-cu ildən Bakı quberniyasına tabe edildi, 

1867-ci ildə isə Yelizavetpol quberniyası tərkibinə daxil oldu. Bu məkrli inzibati-ərazi bölgüləri ermənilərin 

idarəçilik sistemində daha geniş təmsil edilməsinə imkanlar açdı. 

XIX əsrin sonlarından etibarən ermənilərin Azərbaycan ərazisində başladıqları soyqırımı siyasəti qanlı 

məcrada davam edirdi. Kütləvi soyqırımı Qarabağda daha faciəli fəsadlar törətmişdi. Minlərlə insan öldürülmüş, 

yurdundan didərgin düşmüş, onlarla kənd yandırılmışdı. Həmin dövrdə ermənilər həm imperiya idarə üsulu, 

həm də güclü müxalif qüvvəyə çevrilən bolşeviklər tərəfindən fəal himayə olunurdular. Yəni hələ o dövrdən 

etibarən Rusiyada hansı ideologiyanın, hansı siyasi və dövlət quruluşunun hakim olmasından asılı olmayaraq, 

ermənilərə və onlar üçün yaratdıqları dövlətə məhz “forpost” kimi yanaşmışlar.  

Osmanlı və İran ərazilərində yaşayan erməniləri Şimali Azərbaycan torpaqlarına köçürən Rusiya onlara bu 

ərazilərdə dövlət yaratmağa söz vermişdi. 1828-ci ildə “Erməni vilayəti”ni və 1848-ci ildə İrəvan quberniyasını 

təsis etməklə çar Rusiyası bunu həyata keçirmək üçün mühüm addımlar atmış oldu. Erməniləri öz siyasi 

məqsədləri üçün istifadə etmək istəyən Rusiyanın ikinci planı qonşu dövlətlərin işğalında ermənilərdən bir 

vasitə kimi yararlanmaq idi. Belə ki, XIX əsrin son rübündə xaricdə yaşayan ermənilər arasında terrorçu milli 

qrupların, yəni təşkilatların yaradılmasına başlanıldı. Bunların arasında ən çox tanınanı “Hnçak” və 

“Daşnaksütyun” komitələri idi. 

Tarixdə ilk dəfə erməni-azərbaycanlı qanlı toqquşması 1905-ci ilin yanvarında oldu. Ermənilər inqilabi 

şəraitdən istifadə edərək Bakıda törətdikləri qanlı hadisələri qısa bir zamanda Azərbaycanın digər bölgələrinə də 

yaydılar. Qarabağ isə qanlı hadisələrin ən qaynar nöqtəsinə çevrildi. Şuşada iki il ərzində minlərlə azərbaycanlı 

qətlə yetirildi. 1905-1906-cı illərdə Qarabağdakı hadisələrdə ermənilərə ən çox yardım edənlər Qarabağ və 

Tiflisdə yerləşən rus hərbi qarnizonları oldu.  

Digər böyük problem isə çarizmin XIX əsr boyunca ermənilərin köçürmələrini davam etdirməsi nəticəsində 

Qarabağın demoqrafik vəziyyətinin köklü şəkildə dəyişməsi idi. Artıq Şuşa qəzasına gətirilib yerləşdirilən 

ermənilərin sayı 1886-cı ildə əhalinin 58 faizini təşkil edirdi. 1897-ci ildə aparılan siahıyaalmaya görə, 

Qarabağın ümumi əhalisinin (415721 nəfər) 59,5 faizi azərbaycanlılara, 39,5 faizi ermənilərə və 1 faizi isə 

ruslara aid olmuşdu. Maraqlı fakt kimi onu da göstərmək olar ki, rusiyalı tarixçi Skibitski XX əsrin əvvəllərində 

Şuşa qəzasında yaşayan ermənilərin sayının 25 faizə qədər azaldığını qeyd edir. 1905-1906-cı il hadisələrindən 

sonra, 1912-ci ildə aparılan qeydiyyatlarda ümumi olaraq Qarabağ üzrə statistik rəqəmlər azərbaycanlıların 

lehinə (62 faiz - 36 faiz olaraq) dəyişsə də, Şuşa qəzasında ermənilərin sayında artım görünməkdədir.  

1897-ci ildə rusların həyata keçirdiyi siyahıyaalmaya görə, Cənubi Qafqazda cəmi 900 min erməninin 

yaşadığı göstərilir. 1911-ci ilin rəsmi məlumatına görə isə, ermənilərin Qafqazdaki sayı artıq 1,3 milyona 

çatmışdı. Təqribən 13-14 il ərzində 400 minə (45%) qədər çoxalan ermənilər Cənubi Qafqazdakı çar 

hakimiyyətinin dayağına çevrilmişdilər. Bunun nəticəsi olaraq onlar Rusiya Dumasında təmsil olunmaq haqqı 

qazandılar. Artıq ermənilər Cənubi Qafqazın “müqəddəratını təyin edən” üç xalqdan biri idilər. 

 

Qarabağda erməni terroru 

 

1918-ci ildə ermənilərin Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində törətdikləri soyqırımlarının ən dəhşətlilərindən 

biri də Qarabağ ərazisində baş verdi. Bu dövrdə Gəncə quberniyasının tərkibində yer alan Zəngəzur, Şuşa, 

Cəbrayıl və Cavanşir qəzalarında yerli əhalinin kütləvi soyqırımları həyata keçirildi. Andranikin başçılığı 

altında erməni quldur dəstələri 1918-1919-cu illər ərzində Qarabağ bölgəsində 150 azərbaycanlı kəndinin 

minlərlə əhalisini qırıb yox etmişdi. 

Osmanlı və Azərbaycan əsgərlərinin qurduğu Qafqaz İslam Ordusu 15 sentyabr 1918-ci ildə Bakını azad 

edərkən Gəncə-Bakı istiqamətindəki yol boyu məntəqələri, sonra da oktyabr ayında başda Şuşa olmaqla 

Qarabağda erməni quldur dəstələrinin törətdiyi qırğınların qarşısını ala bildilər. Lakin 30 oktyabrda Osmanlı 

dövləti ilə ingilislər arasında imzalanan Mudros müqaviləsinə görə, Qafqaz İslam Ordusunun Qarabağı və sonra 

da Azərbaycanı tərk etməsindən sonra bundan istifadə edən ermənilər Qarabağda yenə də qırğınlar törətməyə 

başladılar.  

1918-ci il mayın 28-də elan edilən Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin tərkibinə daxil olan vilayətlərdən biri 

də Qarabağ idi. Hələ 1918-ci ilin 29 mayında Xalq Cümhuriyyətinin Milli Şurası İrəvanı Ermənistana inzibati 

mərkəz kimi güzəştə gedəndə irəli sürülən əsas tələblərdən biri məhz Qarabağa qarşı erməni iddialarının 

götürülməsi idi. Lakin erməninin özünə, sözünə, imzasına inanmaq olarmı? Bir müddət sonra Ermənistan 

Respublikası Xalq Cümhuriyyətinin rəhbərləri ilə razılaşmanı pozaraq, Qarabağa qarşı yenidən əsassız iddialarla 

çıxış etməyə başladı. Həmin dövrdə Qarabağ məsələsi tək Azərbaycanla Ermənistan arasında deyil, bölgədə 

maraqları olan digər dövlətlərin də müzakirə predmeti idi.  
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Xalq Cümhuriyyəti parlamentinin sədri Ə.M.Topçubaşov Osmanlı dövlətinin xarici işlər naziri ilə 1918-ci 

ilin noyabr ayında İstanbulda apardığı danışıqlar zamanı bildirmişdi: “Ermənilərin ortaya atdıqları Qarabağ 

məsələsi 5, ya 10 kənd məsələsi deyil, mübahisə bütöv 4 sancaq - Şuşa, Cavanşir, Cəbrayıl və Zəngəzur 

üstündədir. Bu elə bir xanlığın ərazisidir, burada ermənilərin mütləq çoxluğu barədə danışmağa əsas yoxdur. 

Özü də onlar buranın yerli əhalisi deyillər. Rusiya ilə müharibədən sonra Türkiyədən bura köçənlərdir... 

Nəhayət, Qarabağın özündə ermənilər yığcam halda yaşamırlar, müsəlmanlarla qarışıq məskundurlar. Bununla 

belə, biz məsələnin sülh yolu ilə həllinə tərəfdarıq”. 

Qarabağ ərazisində yaşayan azərbaycanlılara qarşı ermənilərin apardığı kütləvi soyqırımının qarşısını almaq 

üçün Xalq Cümhuriyyəti 1919-cu ilin yanvarında Şuşa, Cavanşir, Cəbrayıl və Zəngəzur qəzalarını əhatə edən 

Qarabağ general-qubernatorluğu yaratdı. Fövqəladə hallar səlahiyyəti ilə Xosrov bəy Sultanov Qarabağın 

general-qubernatoru vəzifəsinə təyin edildi və aprelin 3-də ingilislər tərəfindən də tanındı. Təqribən 6 aylıq 

müddətdə sürən siyasi, maliyyə və hərbi hazırlıq işlərindən sonra 1919-cu il iyulun 19-25-də aparılan uğurlu 

döyüşlər nəticəsində erməni-daşnak “ağalığına” son qoyuldu və siyasi həyat normallaşınca erməni icmaları 

yığıncaqlar keçirərək rəsmi bir şəkildə Azərbaycan hökumətini tanıdılar. Xüsusilə 1919-cu il avqustun 19-da 

Qarabağ erməniləri toplandıqları VII qurultaylarında Azərbaycan hökuməti ilə bağladıqları 26 maddədən ibarət 

razılaşma şərtlərini qəbul etdilər. Burada göstərilirdi ki, Paris Sülh Konfransı bu məsələ barədə qərar qəbul 

edənədək ermənilərin məskunlaşdıqları Dağlıq Qarabağın Şuşa, Cavanşir və Cəbrayıl qəzaları Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyətinin hüdudları daxilində hesab edilir.  

Lakin bu da erməni təcavüzünün qarşısını ala bilmədi. 1920-ci il martın 22-də Şuşada ermənilər 

bolşeviklərin köməyi ilə qiyam qaldırdılar. “Qarabağ 99 sualda” kitabında qeyd olunur ki, Baş Qərargah rəisi 

general-mayor H.Səlimovun rəhbərliyi altında yaradılan xüsusi qərargah martın 26-da Ağdamda yerləşdirildi. 

Bunlardan başqa, Ağdaş və Zaqatala alaylarından da bəzi hərbi qüvvələr Qarabağa gətirildi. Uğurlu yürüşə 

başlayan Azərbaycan Ordusu aprel ayının 5-də Şuşaya daxil ola bildi. Aprel ayının 12-dək, demək olar ki, Şuşa 

ətrafındakı erməni hərbi qüvvələrinin ən möhkəm bazaları məhv edilmişdi. Ümumiyyətlə isə, 1920-ci il aprel 

ayının sonunadək Azərbaycan Ordusu Qarabağ bölgəsində ölkə ərazisinin bütövlüyünü bərpa edərək, öz 

vəzifəsini şərəflə yerinə yetirə bilmişdi. Lakin Azərbaycan silahlı qüvvələrinin Qarabağdakı əməliyyatlarda 

iştirak etməsindən istifadə edən Rusiyanın XI ordusunun ölkəni istila etməsi və bolşeviklərin hakimiyyəti ələ 

keçirməsi ölkənin ərazi bütövlüyünün tam təmin edilməsini başa çatdırmağa imkan vermədi. Bununla da 

Qarabağ ətrafında hadisələrin yeni mərhələsi başlandı. 

 

Yeni separatizm ocağı: “muxtar vilayət” 

 

Azərbaycanda sovet hakimiyyəti qurulandan cəmi iki gün sonra, yəni 1920-ci ilin 30 aprelində İnqilab 

Komitəsi Ermənistan Respublikasına nota verərək qoşunlarını Zəngəzurdan və Qarabağdan çıxarmağı tələb etdi. 

May ayında isə Qarabağda artıq sovet hakimiyyəti quruldu, lakin bu, vəziyyəti dəyişmədi. Bölgədə erməni 

hegemonluğu indi bolşevik maskası arxasında davam edirdi. Ermənistanda sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra 

iki dövlət arasında sərhədlərin müəyyənləşməsi məsələsində Dağlıq Qarabağ məsələsi yenidən gündəmə gəldi. 

Azərbaycan İnqilab Komitəsi Ermənistan Sovet Respublikasına göndərdiyi 30 noyabr tarixli teleqramında və 1 

dekabr bəyannaməsində Qarabağın dağlıq hissəsinin muxtariyyətinin tanınması məsələsinə diqqət ayırırdı.  

Artıq separatçılar Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsi yönümündə konkret fəaliyyətə keçmişdilər. 1921-

1923-cü illər arasında baş verən proseslər bir daha sübut edir ki, ermənilər öz məkrli fəaliyyətlərinə məhz 

himayədarlarının məsələyə müdaxiləsi nəticəsində nail olmuşlar. Həmin dövrdə bütün Qafqaza faktiki nəzarəti 

həyata keçirən Rusiya K(b)P MK Qafqaz Bürosu Qarabağ məsələsində birtərəfli ermənipərəst mövqe nümayiş 

etdirirdi. Belə ki, 1921-ci ilin iyul ayında Qafqaz Bürosu Azərbaycanın razılığı olmadan Dağlıq Qarabağın 

Ermənistana məxsus olmasını göstərən bəyannamə qəbul etdi. Bu hadisədən üç həftə sonra Azərbaycanın 

Kommunist (bolşeviklər) Partiyası Mərkəzi Komitəsi məsələ ilə bağlı müzakirələr keçirdi və müvafiq qərar 

qəbul etdi. Beş maddədən ibarət qərarın 3-cü bəndində göstərilirdi ki, “...məsələnin yeganə həlli erməni və 

müsəlman kütləsinin sovet quruculuğu işinə cəlb edilməsi ola bilər”. Problemin həlli haqqında Azərbaycanın 

mövqeyini Tiflisə çatdırmaq N.Nərimanova həvalə olunur. Aparılan müzakirələr nəticəsində Qafqaz Bürosu 

haqsız mövqeyindən qismən geri çəkilir. 1921-ci ilin iyulunda Rusiya K(b)P MK Qafqaz Bürosunun 

plenumunda qərara alınır: “Müsəlmanlar və ermənilər arasında milli sülhün zəruriliyini, Yuxarı və Aşağı 

Qarabağın iqtisadi bağlılığını, onun Azərbaycanla daimi əlaqəsini nəzərə alaraq Dağlıq Qarabağ Azərbaycan 

SSR-in tərkibində saxlanılsın, ona inzibati mərkəzi Şuşa olmaqla geniş muxtariyyət vilayəti verilsin”. 

Lakin muxtar vilayət statusu da ermənilərin iddialarını azaltmadı və onlar öz məkrli niyyətlərini davam 

etdirdilər. 1922-ci ilin noyabr ayında Qarabağ ərazisindəki kənd sovetləri sədrlərinin və katiblərinin geniş 
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müşavirəsi keçirildi. Müşavirədə əsas müzakirə olunan məsələ ilə bağlı qəbul edilən qərarda göstərilirdi ki, 

Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın tərkibində saxlanılması bəyənilir. 1922-ci ilin dekabr ayında Zaqafqaziya 

Federasiyasının İttifaq Soveti Dağlıq Qarabağa muxtariyyət verilməsinin sürətləndirilməsi haqqında xüsusi 

qərar qəbul etdi. SSRİ-nin təsis edilməsindən sonra Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlı ermənilərin avantüraları 

yeni mərhələyə qədəm qoydu. 1923-cü ilin iyul ayının 1-də AK(b)P MK Rəyasət Heyəti Dağlıq Qarabağın 

muxtariyyətinin dekretləşdirilməsi və onun layihəsinin Mərkəzi Komitədə qəbul olunması barədə qərar qəbul 

etdi. İyunun 27-də Zaqafqaziya Ölkə Komitəsinin plenumu Dağlıq Qarabağa bir ay müddətində muxtar vilayət 

statusu verilməsinin təmin olunmasını AK(b)P MK-ya həvalə etdi. İyulun 1-də AK(b)P MK RH-nin iclası 

Kirovun sədrliyi ilə Qarabağ haqqında məsələni dinləyərək altı bənddən ibarət qərar qəbul etdi. Azərbaycan 

Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinə mərkəzi Xankəndi olmaqla Dağlıq Qarabağa muxtariyyət vermək təklif olundu. 

1923-cü il iyulun 4-də AMİK də eyni məzmunlu qərar qəbul etdi. 

1923-cü il iyulun 7-də Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi mərkəzlə razılaşdırılmış dekret qəbul etdi. 

Dekretdə göstərilirdi ki, Dağlıq Qarabağın ermənilər yaşayan ərazisində Azərbaycan SSR-in tərkib hissəsi kimi 

mərkəzi Xankəndi olmaqla Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti yaradılsın. Həmin dekret əsasında DQMV-nin 

əsasnaməsinin hazırlanması və Aran Qarabağla sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi üçün geniş tərkibdə 

komissiya yaradıldı. Komissiyanın yekun qərarına görə, Şuşa şəhəri muxtar vilayətin tərkibinə qatılmır. Lakin 

iyulun 16-da Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin və Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin birgə 

iclasında Şuşanın DQMV-nin tərkibinə verilməsi barədə qərar qəbul edildi. 1923-cü ilin sentyabrında 

Xankəndinin adı 1918-ci il mart qırğını zamanı minlərlə azərbaycanlının öldürülməsinə başçılıq etmiş Stepan 

Şaumyanın şərəfinə Stepanakert adlandırıldı. Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti haqqında Əsasnamə isə 26 

noyabr 1924-cü ildə çap olundu. Beləliklə, Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti (DQMV) rəsmən Azərbaycanın 

tərkib hissəsi elan olundu. 

Artıq mərkəz və Sovet Azərbaycanının rəhbərliyi elə düşünürdülər ki, Dağlıq Qarabağla bağlı məsələ 

qapadılmışdır və erməni iddiaları bir daha özünü büruzə verməyəcək. Hətta ermənilərin böyük dostu və 

himayədarı S.Kirov AK(b)P-nin VI qurultayındakı məruzəsində DQMV-nin yaradılmasına qiymət verərək 

deyirdi: “Biz, nəhayət, bu məsələni həll etdik. Şübhəsiz, tamamilə doğru hərəkət etdik. Heç bir şübhə yoxdur ki, 

bu məsələni yenidən həll etmək bir daha lazım gəlməyəcək”.  

Lakin Qarabağ məsələsi qapadılmadı. Bu dəfə 65 ildən sonra özünü göstərdi: amansız müharibə və qanlı 

faciələrlə... 

 

 “Azərbaycan”.-2015.-6 fevral.-N 28.-S.7. 
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Qarabağ: tarix olduğu kimi - III 

 

İxtiyar HÜSEYNLİ 

3. İki əsrlik savaşın ən qanlı 27 illik mərhələsi 

Sovet hakimiyyətinin ilk illərindən, yəni Qarabağ ərazisində DQMV təşkil edildikdən sonra bölgənin 

erməniləşdirilməsi dövlət siyasətinə çevrildi. Ərazidə Azərbaycan adına bağlı olan toponimlər 

dəyişdirilir, birmənalı şəkildə erməni kadrları irəli çəkilirdi. Bir məqamı da vurğulayaq ki, SSRİ-nin 

1936-cı ildə qəbul olunmuş Konstitusiyasına görə də Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti Azərbaycan Sovet 

Sosialist Respublikası ərazisinin ayrılmaz tərkib hissəsi elan edildi. Azərbaycan SSR-in 1937-ci ildə qəbul 

edilmiş Konstitusiyası da Dağlıq Qarabağın statusunu Muxtar Vilayət olaraq təsdiq etdi; dövlət orqanları 

və idarələrini, seçki üsullarını, nümayəndəlik qaydalarını, onların səlahiyyətləri və fəaliyyət qaydalarını, 

hökumət strukturunu və onların digər dövlət orqanları ilə əlaqələrini müəyyənləşdirdi. 

 

Kremldə Qarabağ avantürası 

 

Bundan əlavə, Konstitusiyada göstərilirdi ki, dövlət orqanları aktları Muxtar Vilayətdə yaşayan əhalinin 

dilində - ermənicə və azərbaycanca dərc edilməlidir. Həmçinin, Azərbaycan SSR Konstitusiyasına görə Ali 

Sovetin Rəyasət Heyətinin sədr müavinlərindən birini Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti özü seçməli idi. DQMV-

nin öz konstitusiyası yox idi, lakin o əraziləri üzərində xüsusi hüquqlara malik idi. Bu hüquqlar ona rayon və 

ərazi bölgülərinin sərhədlərini yaratmağa imkan verirdi ki, bu da Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Rəyasət Heyəti 

tərəfindən təsdiq edilməli idi. SSRİ və Azərbaycan SSR Konstitusiyalarında təsdiq və təsbit olunmuşdur ki, 

Azərbaycanın muxtar vilayəti müttəfiq Respublikanın ayrılmaz tərkib hissəsidir, onun iradəsi olmadan statusu 

dəyişdirilə bilməz. 

Lakin Qarabağ uğrunda gizli savaş hələ də davam edirdi. Hələ 40-cı illərin əvvəllərində Moskvada erməni 

lobbisinin başçısı A.Mikoyanın təşəbbüsü ilə Ermənistanda gizli “Qarabağ komitəsi” yaradıldı. Ermənilər SSRİ 

rəhbərliyinə hər vasitə ilə təsir etməyə çalışırdı. 1945-ci ilin payızında Ermənistan rəhbərliyi növbəti dəfə 

Dağlıq Qarabağı onlara vermək məsələsini sovet hökuməti qarşısında qaldırdı. 1945-ci il noyabrın 28-də 

Moskvadan Azərbaycan K(b)P MK-nın birinci katibi M.C.Bağırova göndərilən məktubda bu məsələyə onun 

rəyi istənildi. M.C.Bağırov bu iddiaların heç bir elmi və tarixi əsasının olmadığını bildirdikdən sonra, əhalisinin 

əksəriyyəti azərbaycanlılardan ibarət olan Şuşa rayonundan başqa, Qarabağın dağlıq hissəsinin Ermənistana 

verilməsinə bu şərtlə razılığını bildirdi ki, müxtəlif dövrlərdə Ermənistana və digər qonşu respublikalara 

verilmiş tarixi torpaqlar Azərbaycana qaytarılsın. Şübhəsiz ki, nə sovet rəhbərliyi, nə də ermənilər buna razı 

oldular. 

“Qarabağ 99 sualda” kitabında bildirilir ki, 50-ci illərin ortalarında A.Mikoyanın və M.Suslovun təşəbbüsü 

ilə növbəti dəfə Dağlıq Qarabağın Ermənistana verilməsi məsələsi qaldırıldı. Ermənistanda antitürk təbliğatı 

yenidən qızışdırıldı. İrəvandakı Azərbaycan Pedaqoji Texnikumu Azərbaycanın Xanlar (indiki Göygöl) 

rayonuna köçürüldü. Ermənistan Pedaqoji İnstitutunda Azərbaycan şöbəsi, Ermənistanda Azərbaycan dilində 

çıxan rayon qəzetləri, C.Cabbarlı adına İrəvan Azərbaycan Dram Teatrı bağlandı. Lakin ölkədə 30-dan çox milli 

münaqişə öcağının olduğunu nəzərə alan sovet rəhbərliyi bu məsələnin arzuolunmaz nəticələr verəcəyini başa 

düşərək problemi Azərbaycanın xeyrinə həll etdi. 

1958-ci ildə bütün ermənilərin katalikosu II Vazgen Bakıya səfər edərək Dağlıq Qarabağın Ermənistana 

verilməsini, Bakıda erməni ruhani seminariyasının açılmasını, Bakıdakı erməni kilsəsindən hər səhər zəng 

vurulmasını təklif etdi. Lakin rədd cavabı aldı. 

1960-cı illərin ortalarında növbəti dəfə Ermənistanda azərbaycanlılar əleyhinə hərəkat başladı. 1965-ci ildə 

uydurma “erməni soyqırımı”nın 50 illiyi qeyd edildi. “Qarabağ Komitəsi” açıq fəaliyyətə başladı. Dağlıq 

Qarabağda erməni millətçiliyi dərinləşərək azərbaycanlıların açıq sıxışdırılması başlandı. Respublika rəhbərliyi 

bu hadisələrə seyrci münasibət göstərərək “xalqlar dostluğu”nu möhkəmləndirmək üçün tədbirlər görürdü. Hətta 

Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Rəyasət Heyəti 1969-cu il mayın 7-də sərhəd rayonlarında 2 min hektardan çox 

Azərbaycan torpağının Ermənistana verilməsi haqqında 1938-ci il mayın 5-də verilmiş qərarı təsdiqləmişdi. 

Lakin 1969-cu il iyulun 14-də Azərbaycan SSR-də hakimiyyətə gələn Heydər Əliyev bu qərarın icrasına imkan 

vermədi. 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Ermənistan-Azərbaycan 

münaqişəsi 

 

 336 

 

Dağlıq Qarabağda Azərbaycan dövrü 

 

 Ümumiyyətlə, Heydər Əliyev respublikaya rəhbər təyin olunan ilk gündən Dağlıq Qarabağla bağlı xüsusi 

siyasət yürütməyə başladı. Hələ 1967-ci ildə DQMV ərazisində üç azərbaycanlının avtomobilinin içində 

yandırılması nəticəsində başlayan milli qarşıdurma elementlərini büruzə verən separatizm qığılcımlarının 

nəticəsini əvvəlcədən görən ölkə rəhbəri qətiyyətli addımlar atdı. Vilayət rəhbəri, şovinist V.Şahnazaryan 

Azərbaycana loyal Melkumyanla əvəzləndi, hüquq-mühafizə orqanlarında isə ciddi təmizləmə aparıldı. 1973-cü 

ilin avqustunda Azərbaycan Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin 5-ci şöbəsi “erməni millətçiləri” adlı əməliyyat 

keçirərək Daşnaksütyun təşkilatı ilə bağlı olan bir qrup şəxsi həbs etdi. 

Buna baxmayaraq, ermənilər 1977-ci ildə SSRİ Konstitusiyası və 1978-ci ildə Azərbaycan SSR 

Konstitusiyası qəbul edilərkən Dağlıq Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsi ilə bağlı iddialar qaldıraraq 

Moskvaya, SSRİ mərkəzi orqanlarına kütləvi ərizələrlə müraciət etməyə başladılar. Bu zaman Krımda 

istirahətdə olan Sovet İttifaqı KP MK-nın baş katibi L.Brejnevlə görüşən Heydər Əliyev erməni şovinistlərinin 

Dağlıq Qarabağla bağlı əsassız iddialarını puça çıxartmış oldu. 

1923-cü ildə Azərbaycanın altına qoyulan “gec partlayan bomba” - DQMV-də cərəyan edən və günü-gündən 

genişlənən ekstremist meyillər qısa müddət ərzində ölkənin yeni rəhbərinin fəaliyyəti nəticəsində 

neytrallaşdırıldı və bu inzibati subyektin müstəqilliyinə, Bakıya saymazyana münasibətinə 1987-ci ilə qədər tam 

son qoyuldu. Bu ərazidə Azərbaycanın milli-mənəvi irsinin daha geniş təşəkkül tapması üçün Heydər Əliyev 

xüsusi tədbirlər planı hazırlayaraq onları böyük müvəffəqiyyətlə həyata keçirdi. 1982-ci ildə Qarabağın ən uca 

zirvəsində Azərbaycan varlığının canlı təcəssümü kimi Vaqifin məqbərəsini ucaldanda Heydər Əliyev tarixi 

missiyasının - bu vilayəti tam olaraq azərbaycanlılaşdırdığının təntənəsini yaşadı. Lakin həmin ilin sonlarında o, 

Azərbaycanı tərk edərək Moskvaya rəhbər vəzifəyə getdikdən sonra erməni separatçılarının vilayətdə 

reabilitasiya mərhələsi başladı və Heydər Əliyev 1987-ci ilin oktyabrında bütün vəzifələrindən istefa verdikdən 

sonra isə ekstremizm ən qanlı formalarda təzahür etdi. 

Heydər Əliyevin hakimiyyətdən uzaqlaşmasından dərhal sonra erməni separatizmi ilk hücuma keçdi. 

Ermənistan Elmlər Akademiyası DQMV və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ermənistan SSR-ə 

birləşdirilməsi üçün minlərlə adamın imzası ilə müraciət hazırladı. Ermənilərin ilk kütləvi etiraz aksiyaları da 

məhz 1987-ci ilin oktyabr ayının sonlarında oldu. Çardaqlı kəndinin erməni əhalisi azərbaycanlı sovxoz 

direktorunun namizədliyini qəbul etməyərək mitinq keçirdi. Tezliklə Çardaqlıdakı etiraz dalğası ətraf mühitlə 

bağlı - kimya zavodu və Metsamor Atom Elektrik Stansiyasının bağlanması tələbi ilə nümayiş keçirilən İrəvana 

gedib çatdı. Lakin ertəsi gün dinc ekoloji nümayiş DQMV-nin və Naxçıvanın Ermənistana birləşdirilməsini 

tələb edən siyasi hərəkata çevrildi. 

Bir qədər sonra, 1987-ci ilin noyabr ayında Qorbaçovun komandasına daxil olan, onun iqtisadi məsələlər 

üzrə müşaviri, erməni akademik Abel Aqanbekyan Fransanın “Humanite” qəzetinə verdiyi müsahibəsində 

vurğulayırdı ki, “mən iqtisadçı kimi əmin edirəm ki, DQMV-nin coğrafi cəhətdən daha çox bağlı olduğu 

Ermənistana birləşdirilməsi düzgün olardı. Bu barədə mənim xüsusi təklifim var və onu artıq təqdim etmişəm. 

İnanıram ki, yenidənqurma və demokratiya şəraitində bu problem öz həllini tapacaq”. Bədnam akademik 

müsahibəsində M.Qorbaçovun 1987-ci ilin fevral plenumunda etdiyi çıxışın əsas tezisinə - “Milli məsələlərin 

həllində təəssüfdoğurucu gecikmə aradan qaldırılmalıdır” fikrinə istinad edirdi. Bu müsahibə separatizm 

meyillərinin aşkar büruzə verilməsi üçün siqnal rolunu oynadı. 

 

İlk qığılcım 

 

Həmin ərəfədə artıq DQMV ərazisində separatçı “Krunk” təşkilatı yaradılmışdı və onun üzvləri 1988-ci il 

yanvar ayının əvvəllərində yardım üçün Moskvaya getmişdilər. Artıq separatçılıq dalğasının başlaması üçün 

ideoloji-təbliğat işi böyük vüsət alırdı. Bu vaxt Moskvadan qayıdan “Krunk”un rəhbərləri bəyan edirlər ki, 

Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin milli məsələlər üzrə şöbəsinin müdiri V.Mixaylovla 

görüşlərində onlara müstəqillik tələblərinin mərkəzdən müdafiə olunması ilə bağlı vəd verilib. M.Qorbaçovun 

köməkçisi D.Şahnazaryan isə bildirib ki, baş katib ermənilərin öz müqəddəratını təyinetmə haqlarına hörmətlə 

yanaşır və onların tələblərini qanuniləşdirməyə hazırdır. Artıq bu ərəfədə Xankəndidə mitinqlər də başladı. 

1988-ci ilin yanvar ayınadək Qarabağ münaqişəsinin yeni mərhələsinin startı üçün bütün hazırlıq 

yekunlaşmışdı. Heydər Əliyevin ittifaq rəhbərliyindən uzaqlaşdırılması ilə mərkəzdə ermənilərin xeyrinə 

dəyişən balans problemin həllində Moskvanın birbaşa olaraq ermənipərəst mövqe tutacağını şərtləndirirdi. Son 

mərhələ üçün qığılcım lazım idi. Bu isə Xankəndidən - Stepanakertdən başlamalı idi. 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Ermənistan-Azərbaycan 

münaqişəsi 

 

 337 

Çox gözləməyə ehtiyac qalmadı. Ermənistandan xalq deputatları qismində vilayətə gələn emissarların 

təşkilatçılığı ilə fevralın 5-də Xankəndidə ilk mitinq keçirilir. Cəmi 90 nəfərin iştirak etdiyi mitinqdə istənilən 

nəticə alınmadığından, həmçinin vilayət milisləri tərəfindən mitinqin dağıdılması tədbirin yarımçıq 

dayandırılmasını zəruri edir. Fevralın 9-da keçirilən mitinqə isə 150 nəfərədək adam gəlir. Bu mitinqdə əsasən 

sosial tələblər səsləndirilir və bəyan edilir ki, vilayət Ermənistana birləşərsə, bu problemlər öz həllini tapa bilər. 

Bu mitinqdə ilk dəfə olaraq “saqqallılar” adlanan xüsusi hərbi dəstənin üzvləri də görünür. Onlar Ermənistandan 

gəldikləri ilk saatdan etibarən vilayətdəki vəziyyəti demək olar ki, öz nəzarətlərinə götürür və Azərbaycan 

əleyhinə açıq-aşkar şüarlar səsləndirərək əhali arasında özlərinə qarşı xof yaradırlar. 

Bilavasitə saqqallıların zorakı səyləri nəticəsində fevralın 13-dəki mitinqə 300 nəfərə qədər adam toplaşır. 

Rəsmi Bakının baş verən bu separatist meyilləri neytrallaşdırmaqda tərəddüd göstərməsi, həmçinin vilayət 

rəhbərliyinin ictimai asayişi pozan hadisələri yatırtmağa xüsusi həvəsinin olmaması saqqallıların real güc 

mərkəzinə çevrilməsinə və Ermənistandan göndərilən tapşırıqlara uyğun olaraq vəziyyəti daha da 

gərginləşdirmələrinə münbit şərait yaradır. Elə bu ərəfədə Yerevandan qəti hərəkətə keçmək, eləcə də 

“miatsum” - birləşmək iddiasını hüquqiləşdirmək barədə təlimat gəlir. Və təşəbbüs artıq vilayətin qanunverici 

orqanının əlinə keçir. 

Fevralın 20-də çağırılan vilayətin Xalq Deputatları Sovetinin fövqəladə iclasında gündəliyə yalnız bir məsələ 

- DQMV-nin Ermənistana birləşdirilməsi ilə bağlı təklifin müzakirəsi çıxarılır. Vilayət deputatları arasında ciddi 

təbəddülat yaranır. Ümumi deputat kvotasının 33 faizinə malik azərbaycanlı deputatlar iclası boykot edir, əksər 

ermənilər isə Azərbaycanın göstərə biləcəyi iradədən hələ də qorxaraq sessiyaya gəlmirlər. Yenə də ümid qalır 

saqqallılara. Onlar erməni deputatların evlərinə hücum edərək onları zorakılıqla sessiyaya gətirirlər. Lakin 

vilayət Xalq Deputatları Sovetinin sədri Vladimir Osipov sessiyaya gəlməkdən imtina edir. Bu vaxt digər 

problem - yetərsayın olmaması da meydana çıxır. Beləliklə, rəyasət heyətində görünən vilayət XDS-nin sədr 

müavini Şmavon Petrosyan kvorumun olmaması səbəbindən sessiyanı açmadan bağlı elan edir. Həmin gün 

bölgəyə gələn Sov.İKP MK-nın şöbə müdiri M.Yaşin və Azərbaycanın rəhbəri Kamran Bağırovla Ali Sovetin 

sədri Süleyman Tatlıyev, eləcə də vilayət partiya komitəsinin rəhbəri Boris Gevorkov sessiyanın təxirə 

salınması ilə bağlı təkliflə çıxış etsələr də, onlar fit sədaları altında binadan qovulurlar. 

...Altı il öncə isə bu ermənilərin Azərbaycan rəhbərinin qarşısında nəinki fit çalmağa, heç səslərini çıxarmağa 

cürətləri çatmırdı. 6 il öncə bu ermənilər Azərbaycan rəhbərinin qarşısında ikiqat təzim edərək onun adi 

göstərişini yerinə yetirməkdən belə xoşbəxt olduqlarını dönə-dönə bəyan edirdilər. 6 il öncə bu ermənilər 

Azərbaycan, Bakı adı gələndə ürəklərinə vəlvələ düşür, millətimizin hər hansı bir nümayəndəsinin qarşısında öz 

cılızlıqlarını etiraf edirdilər. 1982-ci illə 1988-ci il arasında dəyişən fərq isə yalnız azərbaycanlıların 

əzmkarlığında və ermənilərin cəsarətində deyildi, həm də Azərbaycanın xeyrinə işləməyən zamanın ziddiyyətli 

mahiyyətində özünü büruzə verirdi. Ən əsası, ən ümdəsi isə Azərbaycanın varlığını təcəssüm etdirməli olan 

rəhbər 6 il öncəki rəhbər deyildi... 

Vilayət XDS-nin sessiyası kvorum olmadan işə başlayır. İclasın təşəbbüskarları olan Ermənistan SSR Ali 

Sovetinin deputatları, əsasən isə vilayət yazıçılar ittifaqının sədri Vardan Akopyanın təzyiqi ilə deputatlar 

gündəlikdə olan yeganə məsələnin müzakirəsinə keçirlər. Və nəhayət, gecə yarısı DQMV-nin Azərbaycan SSR-

in tabeliyindən çıxaraq Ermənistan SSR-in tərkibinə daxil olması barədə qərar qəbul edilir. Bu qərar 

Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə təhlükə və SSRİ Konstitusiyasına zidd olmaqla yanaşı, həm də ittifaq 

miqyasında muxtar subyektin separatizm meyillərinin ilk qığılcımı idi. 

 

Təklənmiş Qarabağ 

 

Bu hadisənin səhəri gün vilayət partiya komitəsinin plenumu keçirilir. Siyasi Büronun üzvləri 

Razumovskinin, Demiçevin, eləcə də Azərbaycanın rəhbəri Kamran Bağırovun iştirakı ilə baş tutan plenumda 

DQMV PK-nın birinci katibi Boris Gevorkovun vəzifəsindən azad edilməsi ilə bağlı qərar qəbul olunur. Ən 

təəssüfedici məqam isə o idi ki, Azərbaycana tam loyal olan B.Gevorkovun yerinə ekstremist “Krunk” 

təşkilatının rəhbəri, Xankəndidə keçirilən qanunsuz mitinqlərin aparıcısı olan V.Poqosyan təyin olunur. Mərkəzi 

rəhbərliyin, eləcə də Bakının razılığı ilə Dağlıq Qarabağ rəsmən baş separatçının nəzarətinə verilir. Beləliklə, 

vilayətdə saqqallıların başladığı avantüra qısa zaman ərzində uğurla tamamlanır və Azərbaycan rəhbərliyinin 

məsələyə laqeyd münasibəti artıq erməni əhalisində olan xofu da tamamən dağıdır. Böyük fədakarlıqlar 

bahasına erməniyə göz dağı kimi qoruduğumuz tarixi ərazimizi - Dağlıq Qarabağ bölgəsini belə asanlıqla 

itirməyə başladıq. 

1988-ci ildə erməni separatçılarının qısa müddət ərzində qazandığı uğurların əsas səbəbi Moskvadan 

aldıqları genişyönümlü dəstək olsa da, rəsmi Bakının nümayiş etdirdiyi susqunluq və laqeyd münasibət də 
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məlum proseslərin nəzarətdən çıxmasını şərtləndirdi. Prosesin baş verdiyi ilk günlərdə vilayətin erməni 

əhalisində böyük qorxu hissi var idi. Onlar hələ də Azərbaycana qarşı birbaşa çıxış etməkdən qorxurdular. Hətta 

Ermənistandan gəlmiş saqqallılar onları zorla, döyə-döyə mitinqə gətirəndə də oranı yarımçıq tərk edirdilər. 

Əgər Azərbaycan rəhbərliyi vəziyyətə müdaxilə etmək istəsəydi və vilayət ərazisində əsrlər boyu yaşayan yerli 

azərbaycanlı əhalinin düşmənin müqavimətinə qarşı səfərbər olmasını təmin edə bilsəydi, separatçılığın 

qarşısını elə fevralın birinci həftəsində almaq olardı. 

Bakı rəhbərliyi sussa da, Qarabağ əhalisi bələd olduğu erməni məkrini dayandırmaq üçün səfərbər olurdu. 

Hadisələrin ən qızğın vaxtında - fevral ayının 22-də Ağdamın minlərlə sakini Əskəran üzərinə yürüşə çıxdı. 

Ancaq bu yürüşün qarşısı Bakıdan göndərilmiş emissarlar vasitəsilə alındı, hətta yürüş iştirakçıları təqib də 

edildi. İndiyədək 5 mindən artıq övladını vətən yolunda şəhid vermiş Ağdam məhz həmin gün Qarabağ 

münaqişəsinin ilk şəhidlərini - Əli ilə Bəxtiyarı torpaq və millət uğrunda fəda etdi. 

Digər rayonların əhalisinin müdafiə dəstələrinin yaradılması barədə çağırışlarına da nəinki müsbət münasibət 

bildirilir, hətta adi ov silahları da azərbaycanlılardan yığılırdı. Qarabağlılar artıq öz tənhalıqlarını, bu 

müharibədə yalqız qaldıqlarını bütün aydınlığı ilə hiss edirdilər. Ən əsası isə Bakıda əyləşən manqurt rəhbərlik 

qarabağlılara Qarabağı xilas etməyə, qorumağa imkan vermir, hər cür maneə yaradırdı. 

 

Kimdir günahkar? 

 

Azərbaycan hər tərəfdən məngənəyə salınmışdı. Mərkəzdən ermənipərəst mövqe, beynəlxalq aləmdən 

antiazərbaycan münasibət, yerli rəhbərlikdən isə laqeydlik və saymazlıq görən azərbaycanlı əhalinin gücü öz 

etirazını mitinqlərlə bildirməyə çatırdı. Ancaq 1988-ci ilin birinci yarısında ölkədə mitinqlər hələ kütləvi 

xarakter almamışdı. Bu arada DQMV ətrafında siyasi vəziyyət gərginləşirdi. 

1988-ci ilin may ayında eyni gündə Azərbaycan və Ermənistan kommunist partiyalarının qurultayları 

keçirildi. Bakıdakı və Yerevandakı qurultaylarda müvafiq olaraq Siyasi Büronun üzvləri və Mərkəzi Komitənin 

katibləri olan Yeqor Liqaçovla Aleksandr Yakovlev iştirak edirdilər. İttifaq rəhbərliyinin təmsilçiləri olan bu 

şəxslərdən biri - Y.Liqaçov Bakıda bəyan edir ki, Moskva Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə hörmətlə 

yanaşdığından Qarabağın müstəqilliyinə heç vaxt razılaşmaz. A.Yakovlev isə Yerevanda bildirir ki, demokratik 

prinsiplərə və xalqların öz müqəddəratını təyinetmə hüququna hörmətlə yanaşan rəsmi Moskva Qarabağı 

Ermənistanın tərkibində görür. Eyni gündə qarşı duran tərəflərə belə “tərəfkeşlik” etməklə M.Qorbaçov və 

erməni lobbisinin digər qulları nəticədə regionun ən böyük münaqişəsini hərbi müstəviyə keçirdilər. Bakıdakı 

plenumda iştirak edən DQMV partiya komitəsinin birinci katibi Poqosyan iclası yarımçıq tərk edərək 

Xankəndiyə qayıtdı və burada rəsmən bəyan etdi ki, o, nəinki bir də Bakıya getməyəcək, hətta DQMV 

ərazisində Azərbaycan qanunları, ümumiyyətlə, işləməyəcək. Beləliklə, vilayətlə Bakı arasında olan kövrək 

inzibati əlaqələr də tamamilə kəsildi. 

1989-cu ilin 12 yanvarında SSRİ Ali Sovetinin Rəyasət Heyəti “Azərbaycan SSR-in Dağlıq Qarabağ Muxtar 

Vilayətində xüsusi idarə formasının tətbiq edilməsi haqqında” fərman verir. Fərmana əsasən Dağlıq Qarabağın 

Azərbaycan tərkibində muxtar vilayət statusu saxlanılmaqla bölgədə bilavasitə Moskvaya tabe olan xüsusi idarə 

forması yaradıldı. Bölgədə vəziyyəti sabitləşdirmək məqsədilə bu qərarın imzalanması barədə verilən 

bəyanatların tam əksinə olaraq Arkadi Volskinin rəhbərlik etdiyi Xüsusi İdarə Komitəsi vilayətin Azərbaycanın 

yurisdiksiyasından çıxarılması üçün bütün vasitələrdən istifadə etdi və nəticədə DQMV müstəqil subyektə 

çevrildi. Bu şəxs DQMV-nin tam iqtisadi müstəqilliyini reallaşdırmaq üçün vilayət ərazisindəki bütün 

müəssisələrin artıq Azərbaycan ərazisində deyil, Ermənistan ərazisində yerləşən müəssisələrlə iqtisadi əlaqələr 

qurmasını təmin edən sərəncamlar verdi və bunu qısa müddət ərzində həyata keçirdi. 

Bu antiazərbaycançı fəaliyyətin reallaşmasında A.Volskinin ən fəal “köməkçisi” isə Azərbaycanın rəhbəri 

Əbdürəhman Vəzirov idi. Ümumiyyətlə, Vəzirov-Volski dueti Qarabağda Azərbaycan təsirinin minimuma 

endirilməsi üçün nə imkanları var idisə, etdi. Bu “missiyanı” Ayaz Mütəllibov da davam etdirərək Qarabağın 

Azərbaycandan təcridinə tam şərait yaratdı. Ölkədə baş verən siyasi kataklizmlər, AXC rəhbərlərinin və 

fəallarının malik olduqları silahlı dəstələrin hakimiyyət uğrunda mübarizəyə cəlb edilməsi nəticə etibarilə 

Azərbaycanı məğlubiyyətə doğru aparırdı. 

Dağlıq Qarabağı 1992-ci ilə qədər demək olar ki, artıq qarış-qarış itirmişdik. Vilayət ərazisində yerləşən və 

58 min azərbaycanlının yaşadığı 53 kənd ermənilər tərəfindən tamam təmizlənmişdi. A.Volskinin Xüsusi İdarə 

Komitəsini əvəz edən V.Polyaniçkonun Xüsusi Təşkilat Komitəsi də sələfinin fəaliyyətini davam etdirərək 

DQMV-nin Azərbaycanın tabeliyindən ayrılmasına təkan verdi. Artıq münaqişə hərbi xarakter almış və terror 

mərhələsinə qədəm qoymuşdu. 1991-ci ilin 27 noyabrında Azərbaycan Ali Soveti Dağlıq Qarabağda muxtar 

vilayət statusunu ləğv edəndə isə vilayət tamamən Ermənistanın nəzarətinə keçmişdi. 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Ermənistan-Azərbaycan 

münaqişəsi 

 

 339 

Bir müddət sonra erməni təcavüzkarları dünyanın ən qanlı soyqırımlarından birini - Xocalı faciəsini 

törətdilər. Növbəti illərdə isə keçmiş DQMV ətrafındakı rayonlarımız da işğala məruz qaldı və beləliklə də 

Azərbaycanın qara təqvimi yarandı… 

 

Azərbaycanın Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş əraziləri 

 

  

 

Dağlıq Qarabağ                                               

Ərazisi - 4388 km2                             

Əhalisi - 189085                                 

 

Şuşa 

Ərazisi                         - 289 km2 

Əhalisi (1989)  - 20579 

Azərbaycanlılar            - 19036 (92,5%) 

Ermənilər                     - 1377 (6,7%) 

İşğal tarixi                    - 1992, 8 may 

 

Ətraf rayonlar        İşğal tarixi                   Əhalisi 

Laçın                    1992, 18 may                 - 66646 

Kəlbəcər                1993, 2 aprel                 - 61947 

Ağdam                 1993, 23 iyul                  - 145359 

Füzuli                   1993, 23 avqust             - 106543 

Cəbrayıl              1993, 23 avqust               - 62519 

Qubadlı               1993, 31 avqust              - 31619 

Zəngilan              1993, 29 oktyabr             - 36335 

 

Təcavüzün qurbanları 

Həlak olanlar - 20000 

Əlil olanlar - 50000 

İtkin düşənlər - 4866 

 

Dağıntılar və ziyanlar 

Yaşayış məntəqələri                 - 900 

Evlər                                       - 130939 

İctimai binalar                         - 7000 

Məktəblər                               - 1025 

Uşaq bağçaları                        - 855 

Səhiyyə ocaqları                      - 798 

Kitabxanalar                            - 927 

Məscidlər                                 - 62 

Tarixi abidələr, muzeylər və yerlər    - 900 

Muzey eksponatları                  - 60000 

Sənaye və kənd təsərrüfatı obyektləri   - 2389 

Avtomobil yolları                     - 5198 km 

Körpülər                                 - 348   

Su xətləri                                 - 7568 km 

Qaz xətləri                               - 2000 km 

Elektrik xətləri                          - 76940 km 

Meşələr                                   - 280000 ha 

Məhsuldar torpaqlar                - 1000000 ha 

İrriqasiya sistemləri                  - 1200 km 
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Dağlıq Qarabağda erməni separatizminin tarixi kökləri və nəticələri 
 

Qasım HACIYEV, 

AMEA A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu Qarabağ tarixi şöbəsinin müdiri, 

 tarix üzrə elmlər doktoru 

 

Bir qərinəyə yaxın müddətdə beynəlxalq aləmin diqqət mərkəzində olan, artıq “saqqallı” etnik 

münaqişələrdən sayılan Dağlıq Qarabağ separatizminin tarixi kökləri də mürəkkəb və dərindir. Hələ 

XVIII əsrin əvvəllərindən Azərbaycan ərazisi İran, Rusiya və Osmanlı imperiyaları arasında gedən 

müharibələrin mərkəzində idi. Öz iqtisadi maraqlarını təmin etmək istəyən Rusiya Cənubi Qafqazı ələ 

keçirmək üçün geniş hərbi əməliyyatlara başlamışdı və XIX əsrin birinci yarısında buna nail olmuşdu. 

 

 Rusiyanın Qafqazı ələ keçirmək üçün apardığı müharibələr nəticəsində Azərbaycan torpaqlarının bir hissəsi 

işğal edilmişdi. Qarabağ ərazisi də daxil olmaqla, Şimali Azərbaycan Rusiya imperiyasının tərkibinə keçmişdi. 

Rusiya hökuməti Qafqazın cənubunda möhkəmlənmək üçün İran və Türkiyədən Dağlıq Qarabağa və ona bitişik 

Qərbi Azərbaycan ərazilərinə, ümumilikdə, 200 mindən artıq erməni köçürmüşdü. Bununla da Rusiya Cənubi 

Qafqazı öz əlində saxlamaq üçün müstəmləkəçilik siyasəti həyata keçirir, özünə xristian ermənilərin timsalında 

etibarlı dayaq məntəqəsi yaradırdı. Bu siyasətdən yararlanan ermənilər XX əsrin əvvəllərində xarici 

havadarlarının himayəsi ilə heç vaxt mövcud olmadıqları bir ərazidə— qədim Azərbaycan torpaqlarında erməni 

dövləti qurdular. 

Rusiya hökumətinin əsas hədəfi Qafqaza yiyələnmək, “Şərq məsələsi”ni öz xeyrinə həll etmək, isti dənizlərə 

çıxmaqda strateji mövqelər qazanmaq olsa da, imperiyanın bu məqsədlərə çatmaq üçün yürütdüyü siyasət isə 

“erməni məsələsi”nin gerçəkləşdirilməsi idi. Rusiyanın hakim dairələri ermənilərin etno-mədəni xüsusiyyətləri 

ilə bağlı amillərdən istifadə etməyə üstünlük verirdi. Bunlardan birincisi, ermənilərin xristian olması, ikincisi, 

ilk orta əsrlərdə Ön Asiyada itirdikləri dövlətçiliklərini hər hansı bir ərazidə bərpa etməyə can atmaları və 

erməni qriqoryan kilsəsinin bu ideyaya böyük maraq göstərməsi, üçüncüsü, ermənilərin digər etnos və xalqlara, 

xüsusilə türklərə nifrət və xəyanət hissinin davamlılığı və istədiklərini əldə etmək üçün hər şeyə hazır olmaq 

“qabiliyyəti” idi. 

XX əsrin əvvəllərində Qərbin  və Rusiyanın hərbi- siyasi dairələri Qarabağda vəziyyəti gərginləşdirmişdilər, 

ermənilərin köçürüldükləri ərazilərdə möhkəmləndirilməsi üçün yerli Azərbaycan xalqına qarşı etnik təmizləmə 

siyasətini himayə etmişdilər. 1905 – 1906-cı illərdə Qafqazda türk- müsəlmanlara qarşı silahlandırılmış 

ermənilər ilk kütləvi qırğın törətmişdilər. Beləliklə, ermənilər çarizmin hərtərəfli dəstəyi və yaratdığı əlverişli 

şərait nəticəsində Qarabağda daha da möhkəmlənmişdilər. 

Azərbaycanın Qarabağ bölgəsi tarixən Cənubi Qafqaz regionunda böyük strateji əhəmiyyət kəsb etdiyindən 

yaxın qonşular olan Rusiya, İran, Türkiyə ilə yanaşı, XX əsrdə dünyanın aparıcı dövlətləri sayılan İngiltərə, 

Fransa və ABŞ da bu əyalətə xüsusi maraq göstərirdi. Beləliklə, dünya imperializmi Türkiyə, İran və 

Azərbaycan sərhədlərində erməni xristian dövləti yaratmaq planını reallaşdırmağa başladı. XX əsrin 

əvvəllərindən etibarən erməni millətçiləri Rusiya dövlətinin Azərbaycana yönəlik təcavüzkar siyasətinin önündə 

gedərək, öz tarixi torpaqlarında yaşayan soydaşlarımıza qarşı planlı etnik təmizləmə, deportasiya və soyqırımı 

həyata keçirmişlər. 

Ermənilər azərbaycanlılara qarşı 1918-ci ilin mart- aprelində daha genişmiqyaslı soyqırımı törətmişdilər. 

Azərbaycan xalqının qatı düşməni Andronik qiyamçı ermənilərə kömək adı ilə Zəngəzurda silahsız 

azərbaycanlıların kütləvi qırğınını törətmişdi. Cənubi Qafqazda sülh və əmin-amanlıq yaratmaq məqsədilə 

Azərbaycan Milli Şurası ölkəmizin müstəqilliyinin elan edilməsinin səhərisi günü – 1918-ci il mayın 29- da 

qədim İrəvanı ermənilərə güzəştə getmişdi. Bununla Azərbaycanın ciddi ərazi itkisinə yol verilmişdi. Bu 

bəxşişdən şirniklənən ermənilər Azərbaycana qarşı yeni ərazi iddialarını davam etdirmişdilər. 

 Azərbaycanın belə ağır günlərində Tükiyənin göstərdiyi qardaşlıq köməyi xalqımızın və dövlətimizin 

taleyində mühüm rol oynamışdı. O qanlı dövrdə Nuru Paşanın komandanlığı ilə Azərbaycana gələn türk qoşun 

birləşməsini xalqımız nicat duyğuları ilə qarşılamışdı. Qarabağ bölgəsində gərginliyin davam etdiyi dövrdə 

Nuru Paşa 1918-ci il sentyabrın sonlarında Cəmil Cahid bəyin rəhbərliyi altında Qarabağa böyük bir dəstə 

göndərmişdi. O, Qarabağın düşmənlərdən azad olmasına böyük əhəmiyyət verirdi. Nuru Paşa Azərbaycanda 

olduğu müddətdə Qarabağın təmizlənməsinə nail olmuşdu. 

Xarici qüvvələrin hərtərəfli köməyi ilə türk-müsəlman xalqına məxsus İrəvan torpaqlarında özlərinə dövlət 

yaradan ermənilər şirniklənərək Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinə qarşı Dağlıq Qarabağla bağlı ərazi iddialarını 
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reallaşdırmağa başladılar.  Bu zaman Qarabağ və Zəngəzurda ermənilərin nisbətən sıx yaşadığı məntəqələrdə 

qiyamlar ara vermirdi. Erməni silahlı qüvvələri burada yerli əhaliyə nisbətən üstün vəziyyətdə idilər. 

Erməni separatçıları və Gorusda möhkəmlənmiş Andronik azərbaycanlılara qarşı soyqırımını davam 

etdirirdi. Buna görə də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Daxili İşlər Nazirliyi 1919-cu il yanvarın 

əvvəllərində Şuşa, Cavanşir, Cəbrayıl və Zəngəzur qəzaları əsasında müvəqqəti general-qubernatorluq 

yaratmışdı. Bu vəzifəyə Xosrov bəy Sultanov təyin olunmuşdu. Azərbaycan hökumətinin qəti addımlarından 

narahat olan Ermənistan belə bir şəraitdə Dağlıq Qarabağla bağlı açıq iddia ilə çıxış etmişdi. 

AXC hökuməti yanvarın 31-də cavab notasında Qarabağın tarixən Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi 

olduğunu bildirmiş və Qarabağ general qubernatorluğunun yaradılmasına Ermənistanın etirazını ölkəmizin 

suverenliyinə qəsd və onun daxili işlərinə qarışmaq cəhdi kimi qiymətləndirmişdi. Bu zaman Cümhuriyyət 

hökumətinin qərarı ilə Qarabağı irticaçı qüvvələrin hədəfindən xilas etmək üçün mövcud süvari qüvvələr I tatar 

və II Qarabağ süvari alaylarında birləşdirilmişdi. Süvari diviziyasının qərargahı və tatar süvari alayı Gəncədə, 

Qarabağ süvari alayı isə Tərtər ətrafında yerləşdirilmişdi. 

Lakin ermənilərin azərbaycanlılara qarşı genişlənən hərbi əməliyyatları Qarabağda vəziyyətin sabitləşməsinə 

mənfi təsir göstərirdi. Bununla belə, Cümhuriyyət hökuməti Qarabağı diqqət mərkəzində saxlayır, diyarın 

həyatının müxtəlif sahələrinə dair tədbirlərini davam etdirirdi. Ermənistan hökumətinin siyasəti isə orada 

yaşayan azərbaycanlıların öz dədə- baba torpağından didərgin düşərək qaçqına çevrilməsinə səbəb olmuşdu. 

1919-cu ilin axırlarında Ermənistan hökuməti Dağlıq Qarabağın “azad” edilməsi üçün 19 milyon manat pul 

ayırmışdı. Bütün bunların nəticəsində 1920-ci ilin martında erməni separatçıları daha da azğınlaşmışdı. Martın 

22 – 23-də Ermənistanın bilavasitə iştirakı və Moskvanın sifarişi ilə Dağlıq Qarabağda Azərbaycana qarşı 

xəyanətkar çıxışlar baş vermişdi. Azərbaycan hökumətinin hərbi və diplomatik tədbirləri nəticəsində martın 

axırlarında – apreldə ermənilərin Qarabağdakı düşmənçilik fəaliyyətinin qarşısı alınmışı. 

Qarabağda hadisələrin bu yöndə inkişafında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinə qarşı təcavüzkarlıq planlarını 

həyata keçirməyə hazırlaşan sovet Rusiyası və bolşeviklərin ölkə daxilində apardığı pozuculuq- təxribatçılıq 

işləri də mühüm rol oynamışdı. Bolşevik Rusiyası “aprel işğalı” (28 aprel 1920-ci il) ilə Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyətini süquta uğratmışdı. Təxminən, 2 il tarixi haqlarımızı qoruyan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 

hakimiyyətinə son qoyulandan sonra tarixi torpaqlarımız olan İrəvan, Zəngəzur və Göyçə mahalları zorla  

Ermənistana verilmişdi. Bununla kifayətlənməyən ermənilər Dağlıq Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsi 

iddiası ilə çıxışlara başlamışdılar. 

Sovet imperiyasının yaranması ilə meydana çıxan əlverişli şəraitdə inzibati ərazi məsələsini qaldıran 

Qarabağın erməni separatçıları 7 iyul 1923-cü ildə  “Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti” adlı nə tarixi, nə də 

sosial-iqtisadi əsası olmayan bir qurum yaratmışdılar. Beləliklə, Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan 

Qarabağ süni şəkildə aran və dağlıq hissələrə bölünmüş və Azərbaycanın bolşevik rəhbərliyi Moskvanın təsiri 

ilə Qarabağın Dağlıq hissəsində sonradan məskunlaşmış ermənilərə muxtariyyət statusu verməyə məcbur 

edilmişdi. Bu xəyanətkar addım Yuxarı Qarabağda yaşayan azərbaycanlıların maraqları nəzərə alınmadan, 

onların hüquqları kobudcasına tapdalanaraq atılmışdı. 

Ermənilər Azərbaycan ərazilərində yerləşdikdən sonra irəli sürdükləri ərazi iddiaları Avropanın bəzi 

dövlətlərinin “Şərq siyasəti” və Rusiyanın “siyasi kartı” olan “erməni məsələsi”nin gerçəkləşdirilməsinin tarixi 

təzahürləridir. İki yüz ildən artıq bir müddətdə Azərbaycan xalqı erməni şovinist- millətçi ünsürlərin vaxtaşırı 

ərazi iddiaları, soyqırım və etnik təmizləmə siyasəti ilə üz-üzə qalmışdır. Bu zaman yerli xalq dəfələrlə öz 

doğma ocaqlarından qovulmuş, qaçqın və köçkünə çevrilmişdir. Ermənilərin törətdiyi fəlakət və soyqırımlar 

azərbaycanlılara qarşı ərazi iddialarının, etnik təmizləmə siyasətinin həyata keçirilməsinin faciəvi stimuluna 

çevrilmişdir. 

Ötən əsrin 70-80-ci illərində Dağlıq Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsi üçün gizli işlər aparılan zaman 

Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi Heydər Əliyev ermənilərin bu alçaq fəaliyyətinin qarşısını almaq üçün 

həm siyasi, həm də iqtisadi tədbirlər həyata keçirmiş, düşmənlərin gizli planlarını və niyyətlərini puça 

çıxarmışdır. Lakin, guya, muxtar vilayətdə sosial vəziyyətin pisləşməsini və buna görə də Azərbaycan 

hökumətinin rəhbərliyi altında yaşamağın mümkünsüzlüyünü ön plana çəkən ermənilər ictimai fikri çaşdırmağa 

çalışırdılar və Qarabağda açıq separatizm ocağını körükləyirdilər. 

Nəhayət, sovet imperiyasının süqutuna hesablanmış bədnam Qorbaçov yenidənqurması işə salınandan az 

sonra Xankəndində Dağlıq Qarabağ separatizmi start götürdü. Ermənilər xarici fitvaçıların təhriki və daxili 

havadarlarının himayəsi ilə 1988-ci ildə “Böyük Ermənistan” uydurmasını ortaya ataraq ərazi iddialarını açıq 

müstəviyə çıxartdılar. Etnik münaqişənin başlaması ilə Qərbi Azərbaycanda erməni zülmünün ağır yükünü 

daşımağa məhkum olunmuş 200 mindən çox soydaşımız öz tarixi torpaqlarından son nəfərinə qədər deportasiya 

edildilər. 
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DQMV və Ermənistanda 1988-ci ilin əvvəllərindən  intensiv şəkildə tətillər, nümayişlər başlandı. 1989-cu 

ildən etibarən siyasi və sosial-iqtisadi böhran dərinləşdi. 1989-cu il yanvar ayının 12-də ermənipərəst M. 

Qorbaçovun hiyləsi ilə, guya, Dağlıq Qarabağda vəziyyəti qaydaya salmaq üçün ciddi tədbir adı altında “Xüsusi 

İdarə Komitəsi” adlı separatçı dövlət qurumu yaradıldı. A.İ.Volskinin sədrlik etdiyi bu qurum vəziyyəti 

sabitləşdirmək əvəzinə, onu daha da kəskinləşdirdi. 

1991-ci ilin sonlarında Ermənistan faktiki olaraq Azərbaycan Respublikasına qarşı açıq və ədalətsiz 

müharibəyə başladı. Ermənistanın hərbi qüvvələri Azərbaycan sərhədlərini pozub Qarabağa daxil oldular və 

Dağlıq Qarabağın erməni separatçı- terrorçuları ilə birləşərək ölkəmizin bir sıra şəhər və kəndlərini əhatə edən 

20 faiz ərazimizi işğal etdilər, 1 milyonadək soydaşımızı məcburi köçkünə çevirdilər. 1991-ci il sentyabrın 2-də 

erməni separatçıları Yuxarı Qarabağda qeyri-qanuni bir qurum, oyuncaq “Dağlıq Qarabağ Respublikası”nın 

yarandığını və müstəqilliyini elan etdilər. 

Beləliklə, Ermənistan – Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi Azərbaycana qarşı aparılan ərazi iddiaları 

ilə bağlı planlı şəkildə həyata keçirilən siyasi irticadır. Vaxtilə çar Rusiyasının öz imperialist məqsədlərinə 

uyğun olaraq həyata keçirdiyi işğalçılıq siyasəti ermənilərin Qafqaza, o cümlədən Azərbaycana köçürülməsinə 

səbəb olmuşdu. Ermənilər köçürüldükləri əraziləri mənimsəmək üçün müxtəlif vasitələrə əl atmış, ilk növbədə, 

yerləşdikləri ərazilərin onlara məxsus olmasını sübut etmək üçün saxta tarix uydurmuş, süni ideologiya 

yaratmışlar. 

Erməni separatçıları zaman-zaman ərazi iddiaları irəli sürərək, onu reallaşdırmaq üçün bütün vasitələri - 

təşkilatlanma, təbliğat, təzyiq, deportasiya, hərbi təcavüzü işə salmışlar. Bu istiqamətdə yaratdıqları 

ideologiyaya uyğun olaraq ermənilərin həyata keçirdiyi separatçılıq və etnik təmizləmə Cənubi Qafqaz 

regionuna, o cümlədən, Azərbaycana, xüsusilə, Qarabağ regionuna böyük bəlalar gətirmişdir. Ermənilərin 

azərbaycanlılara qarşı deportasiya və soyqırımları XX əsr boyunca fürsət düşdükcə davam etmişdir. 

Azərbaycanın öz müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra onun müstəqilliyini ilk tanıyan Türkiyə Cümhuriyyəti 

25 may 1991- ci ildə Azərbaycanda konsulluq və 14 yanvar 1992-ci ildə isə səfirlik açdı. Tarixi, coğrafi və 

mənəvi dəyərlərlə bağlı olan bu iki ölkə arasında, Azərbaycanın müstəqilliyi dövründən müxtəlif sahələri əhatə 

edən strateji anlaşma və protokollar imzalandı. Ümumiyyətlə, Türkiyə Ermənistan – Azərbaycan, Dağlıq 

Qarabağ münaqişəsinin həlli məsələsində daim Azərbaycanın haqq və ədalətli işinin müdafiəsi tərəfdarı kimi 

çıxış etmişdir və edir. Ötən illərdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətli həllinə ardıcıl dəstək vermək 

Türkiyənin xarici siyasətinin prioritetinə çevrilmişdir. 

1993-cü il martın 31-də Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycana qarşı təcavüzkar əməllərini dərhal 

dayandırmasını və öz qoşunlarını onun ərazisindən çıxarmasını Ermənistandan tələb etdi. O zamankı Baş nazir 

Süleyman Dəmirəl Türkiyədə səfərdə olan Azərbaycan nümayəndə heyətini qəbul edərkən, Dağlıq Qarabağla 

bağlı mürəkkəb vəziyyət diqqət mərkəzində olmuş, Ermənistanın hərəkətləri kəskin pislənilmişdi. 

Az sonra Türkiyə Prezidenti olmuş Süleyman Dəmirəl Ermənistan prezidenti L.Ter-Petrosyana telefonla 

Azərbaycan torpaqlarının işğal edilməsinin Türkiyədə böyük hiddət doğurması barədə xəbərdarlıq etmişdi. 

Qarşı tərəf isə bu hadisələrin, guya, Ermənistanın nəzarəti altından çıxdığı üçün Dağlıq Qarabağ erməniləri 

tərəfindən edildiyini bəhanə gətirmişdi. 

Beləliklə, Azərbaycan Respublikasının qardaş Türkiyə Cümhuriyyəti ilə birgə siyasəti Ermənistan – 

Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətli həllində uğurlu nəticə əldə ediləcəyinə, Azərbaycanın ərazi 

bütövlüyünün bərpa olunacağına böyük inam yaratmışdır. 

Beləliklə, 1992 – 1993-cü illərdə Ermənistan hərbi qüvvələri Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ 

ərazisini və digər 7 rayonunu - Laçın, Kəlbəcər, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlı, Zəngilanı işğal etdi. 

Ölkəmizin 20 faiz ərazisi hələ də işğal altındadır. Nəticədə, 1 milyondan çox azərbaycanlı qaçqın və məcburi 

köçkünə çevrildi, 188 540 ailə evsiz-eşiksiz qaldı. Ölkəyə 60 milyard ABŞ dolları həcmində ziyan dəydi. 

Münaqişə isə Ermənistanın beynəlxalq hüququn tələblərinə açıq sayğısızlığı, onun himayədarlarının öz gizli 

maraqlarının sadiqliyi üzündən  həll edilməmiş qalır. Lakin hər bir münaqişə və müharibədə olduğu kimi, son 

söz həqiqətin, ədalətindir. Dağlıq Qarabağla bağlı həqiqət odur ki, onun Azərbaycan ərazisi olduğunu heç kəs 

inkar edə bilmir. Elə buna görə də ədalət gec-tez mütləq öz yerini alacaq. 

 

“Xalq qəzeti”.-2015.-5 noyabr.-N 243.-S.13. 
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Düşmənin qarşısına tarixi sənədlərlə çıxmalıyıq 
 

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi haqqında həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə 

çatdırılması, Azərbaycanın ədalətli mövqeyinin müdafiə edilməsi 

 

Anar Bayramoğlu 

 

Mənfur qonşularımız ermənilərin Azərbaycan ərazilərinə qarşı ərazi iddiaları, işğalçılıq siyasəti bu 

günün reallığı olsa da, məkrləri uzaq tarixə dayanır. XIX əsrin əvvəllərindən başlayaraq erməniləri dəstəkləyən 

Rusiya imperiyası onların dövlət yaratmaq arzularını həyata keçirmələrinə yaxından kömək edirdi. Tarixi şərait 

erməniləri indiki işğalçı bir dövlətin yaradılmasına zəmin yaradıb.  

Ötən əsrin əvvəllərində Azərbaycanın ərazi güzəştləri hesabına özlərinə dövlət yaratmış ermənilər, əsrin 

sonlarında işğalçılıq siyasətini davam etdirməklə ərazilərini genişləndirmək məqsədlərini qarşıya qoyublar. 

İddiaları güclərindən böyük olan düşmənlər Azərbaycanın əzəli torpağı, Dağlıq Qarabağa göz dikərək 

işğalçılığa başlayıblar. Bununla da Ermənistan bütün beynəlxalq hüququn prinsiplərini kobud şəkildə pozub. 

Çünki ötən əsrin əvvəlində ermənilərə dövlət yaratmaları üçün edilən İrəvanın və sonradan Zəngəzurun güzəşti 

ona görə edilib ki, düşmənlər bir daha ərazilərimizə iddiaetməsinlər. Amma indi olduğu kimi, işğalçı xislətli 

ermənilər XIX əsrin əvvəlindəki razılaşmanı, əsrin sonunda pozublar. 

 

Tarixi zərurət, labüd bədbəxtlik 

 

Tarixi sənədlərə, arxivə nəzər saldıqda görünən odur ki, İrəvan şəhərinin siyasi mərkəz kimi ermənilərə 

güzəştə gedilməsi Azərbaycan Milli Şurasının qərarı ilə edilib. Zaqafqaziya seyminin dağılmasından sonra 

erməni milli şurası Tiflisdə Ermənistan Respublikasının yaradıldığını elan edir. 

1918-ci il mayın 29-da Tiflisdə Azərbaycan Milli Şurasının iclası keçirilir və iclasın 3 nömrəli 

protokoluna görə, Fətəli xan Xoyski şura üzvlərinin Azərbaycan və erməni federasiyası ərazilərinin sərhədləri 

məsələsinə dair erməni milli şurası ilə apardıqları danışıqların nəticələri barədə məruzə edib. Xoyski 

məruzəsində erməni federasiyasının yaradılması üçün onlara siyasi mərkəz lazım olduğunu, Gümrüyə Türkiyə 

qoşunlarının nəzarət etdiyini əsas gətirərək, mərkəzin yalnız İrəvan ola biləcəyi haqqında məlumat verib. Fətəli 

xan İrəvanın ermənilərə güzəştə gedilməsinin zəruri olduğunu bildirib. Şura üzvlərinin əksəriyyəti İrəvanın 

ermənilərə güzəştini tarixi zərurət, labüd bədbəxtlik adlandırıblar. Tarixi sənədlərdə göstərilir ki, bu güzəştlə 

ermənilərlə yaşanan konfliktə son qoyulur. Azərbaycan Cümhuriyyəti Hökumətinin baş naziri Fətəli xan Xoyski 

mayın 29-da xarici işlər naziri Məmməd Həsən Hacınskiyə yazırdı: "Biz ermənilərlə bütün mübahisələrə son 

qoyduq, onlar ultimatumu qəbul edəcək və müharibəni qurtaracaqlar. Biz İrəvanı onlara güzəştə getdik”. 

 

Ermənilər İrəvanın qarşılığında Qarabağ və Naxçıvana iddialarından  

əl çəkəcəklərinə söz vermişdilər 

 

AMEA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Faiq Qəzənfəroğlu 

deyir ki, həmin qərar qəbul edilərkən İrəvan və ətrafı əski Azərbaycan türk torpaqları olaraq bilinsə də, məcburi 

bir addım kimi məqsədəuyğun görülüb: "Şübhəsiz, bu məcburiyyətin "ermənilərin də bir dövləti olsun və 

Azərbaycanın digər ərazilərindən iddialarını geri çəksinlər” məsələsi dayanırdı. Eyni zamanda Azərbaycan Milli 

Şurasını bu addımı atmağa xarici qüvvələr də təhrik etmişdilər. Əsasən isə Azərbaycan Milli Şurasının bunun 

müqabilində tək istəyi ermənilərin İrəvan və onun ətrafıyla kifayətlənərək digər torpaq iddialarını, o cümlədən 

Qarabağ və Naxçıvandan əl çəkmələri idi. Erməni Milli Şurası da buna razılıq vermişdi. Məqsəd tarixi 

vəziyyətdən istifadə edərək qurulmuş dövləti ayaqda saxlaya bilmək idi. Beləliklə, Azərbaycan Milli Şurası 

ermənilərin İrəvandan başqa Azərbaycan torpaqlarına iddia etməyəcəkləri sözünü alaraq belə bir qərar qəbul 

etmişdilər. Yəni ermənilər İrəvanın qarşılığında Qarabağ və Naxçıvana iddialarından əl çəkəcəklərinə söz 

vermişdilər”. 

 

Dağlıq Qarabağa ona görə muxtariyyət verilib ki,  

ora heç zaman Azərbaycanın tərkibindən çıxmayacaq 
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Amma erməni hökuməti Tiflisdən İrəvana köçdükdən sonra İrəvanda və Azərbaycanın digər tarixi 

torpaqlarında azərbaycanlılara qarşı soyqırım törədib. İrəvan azərbaycanlıları həm daşnak, həm də sovet 

hökumətinin məqsədyönlü qırğın və deportasiya siyasətinə məruz qalıblar. İrəvanda azərbaycanlılara məxsus 

maddi mədəniyyət abidələri dağıdılıb, onların erməniləşdirilməsi tədbirləri həyata keçirilib. 1980-ci illərin 

sonlarından başlayaraq isə azərbaycanlılar İrəvan şəhərindən tamamilə çıxarıldı. 

Bütün proseslər onu göstərir ki, ermənilər heç bir razılaşmaya, müqavilələrə baxmayaraq yenə də 

işğalçılıq siyasətindən keçmirlər.Azərbaycanın ictimaiyyət nümayəndələri belə hesab edirlər ki, Azərbaycan 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətli həlli üçün tarixi arxivləri, bağlanan sənədləri ortaya qoymalı, məsələni 

beynəlxalq təşkilatlar qarşısında qaldırmalıdır. 

Siyasətçi Sərdar Cəlaloğlu bildirir ki, rəsmi Bakı Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı aparılan 

danışıqlarda təşəbbüsü tam əla almalıdır. Onun sözlərinə görə, danışıqlar zamanı iki ölkə arasındakı tarixi 

müqavilələri, hadisələri önə çəkmək mümkündür: "İrəvan mübahisəli ərazi olaraq Ermənistana yüz illik verilib 

ki, həmin yüz il tamam olur. Yəni yüz il qabaq mübahisəli qaldığı üçün, belə şərt kəsilib ki, yüz ildən sonra 

İrəvanın statusuna baxılsın. Bu, sənədlə, sübutladı. İndi Azərbaycan İrəvanın statusunun yenidən müəyyən 

edilməsi məsələsini ortaya çıxarmalıdır, tələb qoymalıdır. Elə bu, Dağlıq Qarabağın statusu məsələsinə 

alternativdir. Həmçinin Dağlıq Qarabağa muxtariyyətin niyə verildiyi ortaya çıxarılmalıdır. İrəvanın güzəştə 

gedilməsindən əlavə onların Qarabağa iddiasının qarşısının alınması üçün ötən əsrin əvvəllərində Zəngəzur, 

Vedibasar könüllü Ermənistana verilib. Bu ərazilər verildiyinə görə, Ermənistanın Dağlıq Qarabağa iddia etməsi 

hüquqi cəhətdən doğru deyil. Ordakı sənədlərdə konkret yazılıb ki, Zəngəzur və Vedibasar ermənilərə ona görə 

verilir ki, onlar bir daha Qarabağa iddia etməyəcəklər. Həmçinin Dağlıq Qarabağa ona görə muxtariyyət verilir 

ki, ora heç zaman Azərbaycanın tərkibindən çıxmayacaq. Ortada sənədlərə əsaslanan şərtlər var ki, onları 

ermənilər faktiki olaraq pozublar. Yəni dediyim odur ki, Azərbaycan tərəfi iki ölkə arasındakı hüquqi 

münasibətlərin tarixinə nəzər salmalıdır. Digər yandan sovetlər vaxtı bir çox sərhəd rayonların əraziləri zorla 

ermənilərə verilib ki, onların geri qaytarılması məsələsi qaldırılmalıdır. Biz hüququmuzun pozulmasını tarixi 

sənədlərlə sübut edə bilərik. Bu tarixi müqavilələr Qarabağ danışıqlarında beynəlxalq təşkilatlar qarşısında 

ortaya qoyulub, Ermənistanın işğalçılığını sübuta yetirə bilən sənədlərdir. Məncə, bundan istifadə etməliyik”. 

 

Ermənilərin ötən əsrin əvvəlindən başlatdıqları işğalçılıq siyasəti hələ də davam etməkdədir 

 

Millət vəkili Asim Mollazadə vurğulayıb ki, İrəvan müəyyən səbəblərdən ermənilərə güzəştə gediləndə 

buranın əhalisinin yetmiş faizi azərbaycanlılardan ibarət olub. İrəvan Ermənistanın mərkəzi olduqdan sonra, 

Rusiya imperiyasının, sovetlərin zamanında azərbaycanlıların oradan etnik təmizlənməsinə başlanıb. Hətta ötən 

əsrin 40-cı illərində bu təmizləmə həyata keçirilib. Həmin vaxt deyilib ki, guya, erməni diasporası Ermənistana 

qayıtmalıdır. Bu səbəbdən yüzminlərlə azərbaycanlı İrəvandan deportasiya edilib. Proses bu gün də davam 

etməkdədir. Müqavilələri, şərtləri hər zaman olduğu kimi pozan Ermənistan Dağlıq Qarabağı işğal edərək, bir 

milyondan çox azərbaycanlını öz torpaqlarından didərgin salıb. Hesab edirəm ki, bu deportasiyalar, faciələr 

barədə beynəlxalq ictimaiyyəti məlumatlandırmalıyıq. Bütün dünyaya sübut etməliyik ki, ermənilərin ötən əsri 

əvvəlindən başlatdıqları işğalçılıq siyasəti hələ də davam etməkdədir”.  

"Tarixi sənədlərlə ermənilərin işğalçılığının sübutu Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə müsbət təsir 

göstərə bilərmi” - sualına cavabında isə, deputat deyib ki, hansısa müqavilələr, sənədlər qalsın bir yana, faktiki 

olaraq bu gün, XXI əsrdə Ermənistan bütün beynəlxalq hüquq normalarını pozmaqdadır "BMT-nin 

Təhlükəsizlik Şurasının Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı qətnamələri var ki, Ermənistan buna məhəl qoymur. 

Hazırda o qətnamələr lazımsız kağız parçasına çevrilib. Bütün dünya ictimaiyyəti də Ermənistanın saymazlığına 

göz yumur. Təbii ki, yüzilliklər boyu Ermənistanın Azərbaycana qarşı işğalçılıq siyasətini dünyaya 

çatdırmalıyıq. Hər halda bunun münaqişənin həllinə müəyyən təsirləri ola bilər. Ən azından beynəlxalq güclər 

ermənilərin məkrli siyasətindən bir daha məlumatlı olacaqlar”. 

 

Ermənistanın işğalçılıq siyasətinə "dur” deyilmir 

 

Milli Strateji Tədqiqat Mərkəzinin rəhbəri, politoloq Natiq Mirinin qənaətincə, tarixi müqavilələri 

BMT-nin və digər beynəlxalq təşkilatların qarşısında qaldırmaqla, bir çox gerçəklikləri onların yadına salmaq 

lazımdır: "Beynəlxalq güclər anlasınlar ki, hansısa zaman kəsiyində Azərbaycan çox güclü bir dövlət olaraq, 

milli mənafelərinə uyğun olmayan tarixi müqavilələri ləğv etməyə başlayacaq. Bu kimi məsələlərdə dünya 

dövlətlərinin müəyyən fəaliyyətləri var. Məsələn, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan dünya güclərinin 

yaddaşına "Lozanna müqaviləsi”ni salaraq bildirdi ki, bu müqavilə Türkiyənin mənafeyinə uyğun razılaşma 
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olmayıb. Ərdoğan bu müqavilənin müqəddəs olmadığını deyərək, bunu ləğv edə biləcəklərini söyləmiş oldu. 

Azərbaycan da tarixi məsələləri ortaya çıxarmaqla dünya güclərinə anlada bilər ki, heç olmasa indi Ermənistana 

razılaşmaları pozduğu üçün təzyiqlər etsin. Faktiki olaraq Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı 

beynəlxalq hüquq anlayışı kobud surətdə pozulur. Nədənsə, beynəlxalq qurumlar tərəfindən beynəlxalq hüquq 

gözardı edilir, Ermənistanın işğalçılıq siyasətinə "dur” deyilmir. Biz tarixi və bugünkü durumu ciddi şəkildə 

gündəmə gətirməklə bütün dünyanın diqqətinə çatdırılmalıdır ki, İrəvan ermənilərə o vaxt güzəştə gedilib ki, 

sonra Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları olmasın. Bu razılaşma zamanı Ermənistan üzərinə öhdəlik götürüb. Bu 

gün Dağlıq Qarabağın işğalı, işğalçılığın davamı ötən əsrin əvvəlində Ermənistanın üzərinə götürdüyü öhdəliyə 

əksdir. Beynəlxalq hüquq nöqteyi-nəzərindən Ermənistanla Azərbaycan arasında tarixin bütün zamanlarında 

bağlanmış müqavilələr, razılaşmalar təbliğ edilməlidir. Əgər Ermənistan tarixi sənədlərə də məhəl qoymursa, o 

zaman İrəvanın ermənilərə güzəştə gedilməsi haqqındakı tarixi müqavilə, bu gün Milli Məclisdə müzakirəyə 

çıxarılaraq ləğv edilməlidir. Milli Məclis belə bir qərar qəbul edərsə, 1918-ci il müqaviləsini ləğv edərsə, o 

zaman Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində hərəkətlilik yarana bilər. 

Çünki İrəvanın güzəştə gedilməsi haqqındakı müqavilənin ləğvi Ermənistanın və onun havadarlarının 

geosiyasi maraqlarına uyğun deyil. Ona görə də həmin havadarlar, Ermənistana təzyiq edə bilərlər ki, Qarabağ 

iddiasından əl çəkib, işğala son qoysunlar. Hesab edirəm ki, tarixi sənədlərin gündəmə gətirilməsi yeni proseslər 

yaratmaq iqtidarındadır ki, bundan istifadə edilməlidir”. 

Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Hikmət Hacızadə isə deyib ki, Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsinin həlli ilə bağlı aparılan danışıqlarda rəsmi Bakı bütün imkanlardan istifadə edir: "Danışıqlarda hər 

bir vasitədən, eləcə də tarixi sənədlərdən, müqavilələrdən yararlanılır. Zamanzaman bu məsələlər gündəmə 

gətirilir, beynəlxalq təşkilatlarda irəli sürülür. Sadəcə işğalçı Ermənistan beynəlxalq hüququn bütün norma və 

prinsiplərini kobud şəkildə pozaraq məkrli siyasətini davam etdirməkdədir. Çox təəssüflər olsun ki, beynəlxalq 

güclər bu siyasətinə görə Ermənistana təzyiq etmirlər, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü qəbul etsələr də, tam 

dəstəklərini ifadə etmirlər”. 

Ermənistan işğalçılıq siyasətini davam etdirsə də, ictimaiyyət nümayəndələri tarixi sənədlərdən 

istifadəni bütün hallarda gündəmə gətirməyin, bu vasitədən istifadə etməyin müsbət nəticələr verə biləcəyi 

qənaətindədirlər. İşğala məruz qalan ölkə kimi hüquqi cəhətdən bizim tərəfimizdə olan hər bir imkandan 

yararlanmaqda faydanın olması inandırıcıdır. 

 

Şərq.-2016.-13 dekabr-№ 229.-S.7. 
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Azərbaycanın daxili işlərinə kobud müdaxilə 
 

Pünhan Əfəndiyev 

 

XX əsrin 80-ci illərinin ikinci yarısında ermənilər özlərinin yaxın və uzaq xaricdəki himayədarlarının 

köməkliyi ilə “Böyük Ermənistan” ideyasını həyata keçirmək üçün aşkarlıq və demokratiyadan istifadə edərək 

yenidən Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsinə dair ərazi iddiaları irəli sürdülər. M. Qorbaçovun iqtisadi 

məsələlər üzrə müşaviri Abel Aqanbekyanın Parisdə “İnterkontinental” oteldə erməni nümayəndələri qarşısında 

etdiyi çıxışında Dağlıq Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsi barədə sovet rəhbəri M. Qorbaçovun razılığını 

aldığını bildirdi. Bu bəyanatın ardınca Ermənistanın əsassız ərazi iddiaları və Azərbaycanın daxili işlərinə 

kobud müdaxiləsi genişləndi. Vilayətin sosial-iqtisadi və mədəni inkişafının bərbad vəziyyətdə olduğu (əslində 

vəziyyət bunun əksi idi) qabardıldı. Lakin baş verən sonrakı hadisələr DQMV-in sosial-iqtisadi geriliyi barədə 

erməni siyasətçiləri və onların mərkəzdəki himayədarlarının irəli sürdükləri bu saxta tezisin yalnız bəhanə, əsas 

məqsədin isə Ermənistanın Azərbaycana qarşı ərazi iddiasında olduğunu göstərdi.   

 

SSRİ dövlət təhlükəsizlik komitəsinin ermənilərlə birgə təşkil etdiyi cinayət 

 

1987-ci ilin noyabrında Ermənistanın Qafan və Mehri rayonlarında azərbaycanlılara qarşı hücumlar 

edildi. Bunun nəticəsində azərbaycanlılar qaçqına çevrilərək Azərbaycana gəlməyə başladılar. 1988-ci ilin 

yanvarında artıq ölkəmizdə Ermənistandan qovulan 4 min azərbaycanlı var idi. 1988-ci il fevralın 11-də 

Xankəndində mitinqlər və konstitusiya quruluşu əleyhinə hərəkətlər başladı. Fevralın 19-dan etibarən İrəvanda 

başlayan kütləvi mitinqlərin iştirakçıları “Ermənistanı türklərdən təmizləməli!”, “Ermənistan yalnız ermənilər 

üçündür!” kimi şüarlar irəli sürdülər. Bir neçə gün ərzində İrəvanda azərbaycanlılara məxsus tarixi abidələr, 

mədəniyyət və təhsil ocaqları yandırıldı. Ermənilər buna etirazını bildirən azərbaycanlıların evlərinə də od 

vurdular. Bu hadisələrin fonunda, fevralın 20-də Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin Xalq Deputatları Sovetinin 

yalnız erməni deputatlarının iştirakı ilə keçirilən növbədənkənar sessiyası vilayəti Azərbaycanın tərkibindən 

çıxarıb Ermənistanın inzibati ərazi bölgüsünə daxil edilməsi haqqında qərar qəbul etdi. İstər Ermənistanda, 

istərsə də Dağliq Qarabağda baş verənlər Dağlıq Qarabağın azərbaycanlı icmasının haqlı narazılığına səbəb 

oldu. Bundan sonra Sovet rəhbərliyi vəziyyəti stabilləşdirmək üçün Xankəndinə Daxili Qoşunların batalyonunu 

göndərdi. Həmin aylardan etibarən ermənilərin azərbaycanlılara qarşı terror hərəkatı başlandı. Ağdamdan 

yüzlərlə azərbaycanlı gənc ermənilərin xəyanətkar hərəkatının qarşısını almaq üçün Xankəndinə yürüş etdilər. 

Onların qarşısı Əsgəranda silahlı ermənilər və rus əsgərləri tərəfindən kəsildi. Baş verən qarşıdurmada iki 

azərbaycanlı qətlə yetirildi, çoxlu sayda insan isə yaralandı. Bu gənclər sonradan illərlə davam edəcək Dağlıq 

Qarabağ münaqişəsinin ilk qurbanları oldular. İki nəfərin ölməsi, 19 nəfərin yaralanması faktları da ermənilərin 

planlarına qarşı düşünülmüş siyasi xətt hazırlanması ilə nəticələnmədi. Bütün bunlar törədilən zaman Sumqayıt 

faciəsi hələ hazırlanırdı. Fevralın sonlarında artıq Azərbaycanın böyük sənaye şəhəri olan Sumqayıtda SSRİ 

təhlükəsizlik orqanlarının hazırladığı plan əsasında azərbaycanlılara və ermənilərə qarşı qəsdlər törədildi. 

Bakının 30 km-də yerləşən Sumqayıt şəhəri təsadüfən seçilməmişdi. Həmin ərəfədə Ermənistandan zorla 

çıxarılmış 41 mindən artıq Azərbaycan türklərinin əksəriyyəti məhz Sumqayıtda məskunlaşmışdı və ermənilərin 

onlara qarşı törətdikləri vəhşiliklərə görə qəzəb içərisində idilər. Hələ Sovet dövründə də "ölü zona" adlandırılan 

şəhərin yerli əhalisi də yoxsulluq və səfalət ucbatından radikal addımlar atmağa meylli idi. Ona görə də burada 

geniş miqyaslı iğtişaşlar törətmək mümkün oldu. 1988-ci il fevralın 27-dən 28-nə keçən gecə Sumqayıt 

şəhərində baş vermiş iğtişaşlar nəticəsində 32 nəfər öldü. Onlardan 26-sı erməni, 6-sı isə azərbaycanlı idi. Bu 

hadisələr də SSRİ dövlət təhlükəsizlik komitəsinin ermənilərin özləri ilə birgə təşkil etdiyi və həyata keçirdiyi 

ssenarinin tərkib hissəsi idi. Sumqayıtda bu hadisəni təşkil etmək üçün seçilmiş şəxs də erməni - iki dəfə 

məhkum olunmuş Eduard Qriqoryan idi. Baxmayaraq ki, Sumqayıt hadisələrinin təşkilatçısı kimi azərbaycanlı 

Əhməd Əhmədov güllələndi, amma şahid ifadələri əsl günahkarın əslində erməni əsilli Eduard Qriqoryan 

olduğunu sübut etdi. Beləliklə, "Sumqayıt qırğınları" proqramının icraçılarından ən fəalının Eduard Qriqoryan 

adında erməninin olması (öldürülən 26 ermənidən 6 nəfəri onun payına düşür), hadisədən on gün əvvəl 

Sumqayıtın bütün əmanət kassalarından ermənilərin öz əmanətlərini kütləvi şəkildə götürmələri, qırğınların 

videolentə alınması üçün erməni operatorlarının əvvəlcədən hadisələrin planlı şəkildə törədiləcəyi yerlərdə 

özlərinə xəlvəti çəkiliş mövqeyi seçmələri, iki gündən sonra həmin lentlərin montaj edilib bütün dünyanı 

dolaşdırılması, "Sumqayıt qurbanları"nın xatirəsini "əbədiləşdirmək" üçün əvvəlcədən hazırlanmış abidənin 

dərhal Xankəndində qoyulması və bu kimi faktlar sübut edir ki, bütün bunlar erməniləri, eləcə də dünya 
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ictimaiyyətini Azərbaycan xalqına qarşı ayağa qaldırmaq, onun "vəhşi" obrazını yaratmaq məqsədini güdübdü. 

Digər tərəfdən, erməni təşkilatları Azərbaycan və Ermənistan arasında qarşıdurmaya dönməz xarakter verməyə, 

münasibətləri daha da kəskinləşdirməyə, dinc nizamlama perspektivlərini heçə endirməyə çalışırdılar. Bir sözlə, 

ermənilər qanlı terror aktlarını qarşılarına qoyduqları məqsədə çatmaq üçün davam etdirirdilər. 

Sonralar Levon Ter-Petrosyan öz müsahiblərinin birində, “Sumqayıt hadisələrindən sonra Azərbaycan 

xalqı şok vəziyyətinə düşmüşdü. Əgər ölkə rəhbərliyi bu məqamdan istifadə edib DQMV-nin Ermənistana 

birləşdirilməsi haqqında qərar çıxarsaydı Azərbaycan xalqı buna etiraz edə bilməyəcəkdi” deyirdi. Bu sözlər 

aydın sübut edir ki, Sumqayıt faciəsi ermənilərə öz separatçılıq aksiyalarını həyata keçirməkdən ötrü lazım 

olubdu.( E. Məmmədovun “28-dən 29-na keçən gecə” kitabı).   

 

Azərbaycan SSR-in ərazi bütövlüyünə qarşı açıq hüquqi müdaxilə 

 

Ermənilərin həyasızlığı o həddə çatdı ki, 1988-ci il iyunun 15-də Ermənistan SSR Ali Sovetinin 

növbədənkənar sessiyası DQMV-nin Ermənistana birləşdirilməsi haqqında qərar qəbul edərək Azərbaycan SSR 

Ali Sovetinə müraciət edərək buna razılıq verilsini istədi. Azərbaycan SSR Ali Soveti bu qanunsuz tələbi rədd 

etdikdən sonra Ermənistandakı azərbaycanlıların vəziyyəti daha da ağırlaşdı. Iyunun 17-20-də Yerevanda Teatr 

meydanında azğınlaşmış dəstələr avtobuslarla yaxınlıqdakı azərbaycanlılar yaşayan Masis rayonuna və onun 

kəndlərinə basqınlar etdilər. Müdafiəsiz on mindən çox azərbaycanlı Sovet-Türkiyə sərhədinə toplaşmağa, orda 

gecələməyə məcbur oldular. Həmin günlər 20-dən çox azərbaycanlı yaralandı. Rayon mərkəzi Massis 

qəsəbəsindən 3 mindən çox azərbaycanlı evlərindən çıxarıldı. Bütün bu iğtişaşlar zamanı SSRİ Daxili İşlər 

Nazirliyinin rayonda olan qüvvələri yalnız müşahidəçi rolunu oynayırdılar. 

1988-ci ilin iyulun 18-də SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin iclasında DQMV haqqında məsələni 

müzakirə edərək respublikalar arasında sərhədlərin dəyişdirilməsi yolverilməz hesab edildikdən sonra erməni 

millətçiləri azərbaycanlıların Ermənistan ərazisindən çıxarılması üçün hər yerdə mitinqlər keçirməyə başladılar. 

Həmin dövrdə Dağlıq Qarabağda da vəziyyət gərgin idi. May ayının 25-dən etibarən Vilayət Partiya 

Komitəsində məsul vəzifədə çalışan azərbaycanlılar işdən çıxarıldı.  Artıq ilin ikinci yarısında vəziyyət o qədər 

mürəkkəbləşdi ki, DQMV-nin azərbaycanlı əhalisinə qarşı silahlı təcavüz oldu. Belə ki, avqustun axırı və 

sentyabrın əvvəllərində Kərkicahan və Xocalı üzərinə ermənilərin kütləvi hücumu baş verdi. Güclü 

müqavimətlə rastlaşdıqdan sonra onlar Xankəndində olan azərbaycanlıların evlərinə basqınlar təşkil etdilər. 

Sentyabr ayının 18-dən 20-nə kimi ermənilər talan və qarətlərinin davam etdirdilər. Beləliklə, 1988-ci ilin 

sentyabr ayında ermənilər Xankəndi şəhərində yaşayan bütün etnik azərbaycanlıların hamısını zorla şəhərdən 

qovdular. Onların evləri yandırıldı, özlərini isə Şuşa və ətraf rayonlara köçməyə məcbur etdilər. 

Eyni vəziyyət Ermənistanda cərəyan edirdi. 1988-ci ildə keçmiş SSRİ rəhbərliyinin himayədarlığı 

sayəsində Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsinə dair ərazi iddiasında olan Ermənistan parlamentinin gizli 

göstərişinə əsasən, iki həftə ərzində, 1988-ci il noyabrın 22-dən dekabrın 7-dək olan müddət ərzində 

azərbaycanlılar yaşayan 22 rayonda 170 sırf və 94 qarışıq (ermənilərlə) yaşayış məskənləri boşaldıldı, nəticədə 

200 mindən artıq azərbaycanlı əhali Azərbaycana qovuldu. Ermənistanı azərbaycanlılardan təmizləmək aksiyası 

həyata keçirilərək, 216 azərbaycanlı vəhşicəsinə qətlə yetirildi, minlərlə qadın, uşaq və qoca bədən xəsarəti aldı, 

on minlərlə ailənin əmlakı qarət olundu. 

Separatçı-terrorçu erməni vəhşiliklərinin baş alıb getdiyi bu dövrdə Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası 

Mərkəzi Komitəsi və Sovet hökumətinin vəziyyətin real qiymətləndirilməsində maraqlı olmaması da aydın 

şəkildə üzə çıxdı. "1988-1995-ci illərdə Azərbaycan SSR-in Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin sosial-iqtisadi 

inkişafını sürətləndirmək tədbirləri haqqında" 1988-ci il 24 mart tarixli qərar bilərəkdən məsələnin separatçılıq 

aktı olmasını ört-basdır etməyə yönəlmişdi. Belə bir dəstək erməni separatçılarını daha da ruhlandlırdı və 

onların təcavüzkarlığını daha da artırdı. Nəhayət, Moskva Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətini Azərbaycan SSR-

in tərkibindən çıxarmaq istiqamətində daha bir addım atdı: SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyəti 1989-cu il yanvarın 

12-də "Azərbaycan SSRİ-in Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində xüsusi idarəçilik formasının tətbiqi haqqında" 

qərar qəbul etdi. Məqsəd aydın idi: Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində yaradılmış Xüsusi İdarə Komitəsi 

Muxtar Vilayətin Azərbaycandan alınıb Ermənistana verilməsini təmin etməli idi. Lakin bunu başa düşən 

Azərbaycan xalqının demokratik mübarizəsi nəticəsində noyabrın 28-də Xüsusi İdarə Komitəsi ləğv edildi. 

Ancaq bunun əvəzində yeni bir qurum – Təşkilat Komitəsi yaradıldı. Ermənistan SSR bu vəziyyətdən istifadə 

edərək 1889-cu il dekabrın 1-də Dağlıq Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsi haqqında antikonstitusion qərar 

qəbul etdi. Bu Ermənistan tərəfindən Azərbaycan SSR-in ərazi bütövlüyünə qarşı açıq hüquqi müdaxilə aktı idi. 

Moskva, gözlənildiyi kimi, bu kobud müdaxilə faktına da göz yumdu. 42 gün ərzində DQMV-nin müəssisələri 

Ermənistanın müvafiq nazirlik və idarələrinin tabeliyinə verildi. Birbaşa Sovet rəhbərliyinin fəaliyyətsizliyi, 
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bəzən isə açıq himayədarlığı sayəsində DQMV iqtisadiyyatının və digər sahələrinin faktiki olaraq 

Azərbaycandan ayrılması və Ermənistana birləşdirilməsi baş verdi. Bütün rayon partiya komitələri Ermənistan 

KP-nın tərkibinə daxil oldu. Azərbaycanın bütün dövlət atributları (bayrağı, gerbi, himni və s.) dəyişdirildi və 

DQMV ərazisində Ermənistanın bayrağı və gerbi qaldırıldı. Ermənistan rəhbərliyi və erməni separatçıları 

mərkəzin bəzi dairələrinin köməkliyi ilə vilayətdə əsl mənada Dağlıq Qarabağın iqtisadi, ictimai-siyasi və 

mədəni cəhətdən mənimsənilməsi prosesi aparırdılar. Göründüyü kimi Sovet və Azərbaycan rəhbərliyinin çox 

ciddi və bağışlanılmaz səhvləri vəziyyətin getdikcə kəskinləşməsinə gətirib çıxartdı. Sonradan atılan addımlar 

isə vəziyyəti daha da gərginləşdirdi. 1990-cı ilin 20 yanvarında ölkəmizə qarşı ərazi iddiaları irəli sürən 

Ermənistanın təcavüzkar hərəkətlərindən və keçmiş SSRİ rəhbərliyinin onlara havadarlığından hiddətlənən, 

Bakının küçələrinə və meydanlarına çıxaraq buna öz qəti etirazını bildirən geniş xalq kütlələrinə qarşı sovet 

ordusunun döyüş hissələrinin yeridilməsi Azərbaycanda misli görünməmiş faciəyə gətirib çıxardı. Həmin faciəli 

günlərdə öz ölkəsinin, xalqının azadlığını, şərəf və ləyaqətini hər şeydən uca tutan Vətən övladları canlarından 

keçərək şəhidlik zirvəsinə ucaldılar. 

 Böyük itkilərlə, günahsız insanların qətli ilə nəticələnən 20 Yanvar faciəsi Mixail Qorbaçov başda 

olmaqla cinayətkar imperiya rəhbərliyinin Azərbaycana qarşı xəyanətkar siyasətinə dözməyən, öz azadlığına, 

müstəqilliyinə can atan Azərbaycan xalqının həm də mübarizliyini, əyilməzliyini, məğrurluğunu nümayiş 

etdirdi. 

Ümumiyyətlə, 1988-1991-ci illər ərzində (SSRİ dağılanadək) Dağlıq Qarabağda ermənilər tərəfindən 

törədilmiş 2559 toqquşma, 315 silahlı basqın, 1388 atəşə tutma halları qeyd alındı ki, bunların da nəticəsində 

514 nəfər həlak oldu, 1318 nəfər yaralandı.  

 

Üç nöqtə.-2016.-23 dekabr-№ 230.-S.5. 
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Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsində mövcud status-kvo tezliklə 

dəyişməlidir 
 

Prezident İlham Əliyev: Ordumuzda döyüş qabiliyyəti, mənəvi-psixoloji durum,  

vətənpərvərlik ruhu çox yüksəkdir 

 

Kamran Behbudov, 

ADA Universitetinin müəllimi, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru 

 

Azərbaycan Ordusu güclənir, maddi-texniki bazası möhkəmlənir, ordumuz müasir texnika və 

silah-sursatla təchiz olunur, hərbçilərin xidmət şəraiti yaxşılaşır, hərbi hissələrdə və hərbi şəhərciklərdə 

yenidənqurma işləri aparılır. Ordumuzda döyüş qabiliyyəti, mənəvi-psixoloji durum, vətənpərvərlik 

ruhu çox yüksəkdir. Bunu aprel döyüşləri də göstərdi. Ermənistanın aprel təxribatına ordumuz layiqli 

cavab verdi. Bu döyüşlər tarixi qələbə idi. 

 

İlham ӘLİYEV, 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, 

Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı 

 

Rəsmi Yerevan Ermənistan – Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı indiyədək 

irəli sürülmüş bütün təşəbbüslərin qarşısını almağa çalışmış, bütün mümkün vasitələrdən, o cümlədən 

cəbhə xəttində təxribatlar törətməkdən belə çəkinməmişdir. Faktlara müraciət edək: 

 

1998-ci ildə Levon-Ter Petrosyanın hakimiyyətdən uzaqlaşdırılması, 1999-cu ildə Ermənistan 

parlamentinin gülləbaran edilməsi, 2014-cü ildə Parisdə Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin 

danışıqlarından sonra ermənilər tərəfindən cəbhə xəttində vəziyyətin gərginləşdirilməsi və digər faktlar sübut 

edir ki, Ermənistan rəhbərliyi çıxılmaz vəziyyətə düşdükdə terrora və cəbhədə vəziyyəti gərginləşdirmək üçün 

müxtəlif metodlara əl atır. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin prinsipial mövqeyi, qətiyyəti, düşünülmüş, 

xalqın milli maraqlarına uyğun siyasəti sayəsində Azərbaycanın ardıcıl şəkildə qazandığı diplomatik uğurlar 

Ermənistan rəhbərliyinin mürəkkəb vəziyyətə düşməsi ilə nəticələnmişdir. Ölkə Prezidentinin Vaşinqtonda 

Nüvə Sammiti çərçivəsində ABŞ rəhbərliyi, o cümlədən dövlət katibi Con Kerri, vitse-prezident Co Baydenlə 

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə dair danışıqlar aparılmışdır. ABŞ qəti şəkildə 

münaqişənin tezliklə həllinə tərəfdar olduğunu bildirmiş, həmçinin Azərbaycanın haqlı mövqeyinə dəstək ifadə 

etmişdir. 

2015-ci ilin sonlarında Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov da münaqişənin həlli ilə bağlı ilkin 

mərhələdə 5 rayonun azad edilməsi ilə bağlı təkliflə çıxış etmiş, bu məqsədlə həm Azərbaycana, həm də 

Ermənistana səfər etmişdir. 2016-cı il martın 10-da isə S. Sarkisyan Moskvaya dəvət olunmuş və ona 

münaqişənin həllinin zəruriliyi birmənalı şəkildə çatdırılmışdır. Həmçinin Fransa Prezidenti Fransua Olland da 

cəbhə xəttində vəziyyətin gərginləşməsinə dair aprelin 2-də yaydığı bəyanatda 2014-cü ilin oktyabrında Parisdə 

əldə olunmuş razılaşmalara sadiqliyini təsdiqləmişdir. Belə ki, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri də 

münaqişənin həlli ilə bağlı qəti mövqe ifadə edirlər. Bundan əvvəl də həmsədrlər ən yüksək səviyyədə mövcud 

status-kvonun saxlanmasının mümkün olmadığı barədə bir neçə dəfə ümumi rəy bildirmişdilər. Bu isə 

beynəlxalq aləmə və dünyanın aparıcı dövlətlərinə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli 

vaxtının artıq çatdığı və bundan sonra mövcud status-kvonun saxlanmasının qeyri-mümkün olmasına dair açıq 

mesajlar idi. 

2016-cı ilin aprelində Ermənistan rəhbərliyi çıxılmaz vəziyyətə düşdüyünü anlayaraq cəbhə xəttində 

növbəti təxribatını törətməklə və vəziyyəti gərginləşdirməklə Azərbaycanın diplomatik uğurlarını və beynəlxalq 

aləmin münaqişənin ədalətli həlli ilə bağlı mövqeyini neytrallaşdırmağa çalışmışdır. Azərbaycan Ordusu 

düşmənə sarsıdıcı zərbə endirmiş, nəticədə Ermənistan silahlı qüvvələri 200-ə yaxın hərbçi, çoxsaylı texnika 

itirmiş, həmçinin 2000 hektara yaxın ərazi, o cümlədən Lələtəpə və Talış yüksəklikləri geri qaytarılmış, Silahlı 

Qüvvələrimiz on minlərlə əraziyə nəzarət etmək imkanı qazanmışlar. 

 Aprel döyüşlərində mənfur düşmən Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin gücünü bir daha gördü. Bütün 

dünya şahid oldu ki, Azərbaycan Ordusu bu döyüşlərdə necə peşəkarlıq, qəhrəmanlıq, məharət göstərdi. Aprel 
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döyüşləri öz ordusu haqqında yalanlar, miflər uyduran Ermənistanın təbliğatına ciddi zərbə vurdu, erməni 

cəmiyyətini sarsıtdı. Ermənistan rəhbərliyi aprel döyüşləri zamanı özlərini tam şəkildə ifşa etdi. Onlar həm 

döyüş meydanında acı məğlubiyyətə uğradılar, həm də siyasi meydanda heç bir dəstək almadılar. Halbuki onlar 

o dəstəyə çox arxalanırdı və ona bel bağlayırdılar. O dəstəyi almadıqdan sonra həmişə olduğu kimi, müxtəlif 

ölkələri ittiham etməyə başladılar. Axırda məcbur olub aprel döyüşlərinin məğlubiyyətini etiraf etdilər. 

Ermənistan rəhbərliyi özünü o qədər biabırçı vəziyyətə saldı ki, onun acı nəticələrini bu gün də hiss edir. Xocalı 

faciəsinin cinayətkarı Serj Sarkisyan hakimiyyəti və onun havadarları bilməlidirlər ki, Azərbaycan əsgəri heç 

zaman işğal faktı ilə barışmayacaq. Bu gün Azərbaycan Ordusunun döyüş qabiliyyəti ilə bərabər, vətənpərvərlik 

ruhu da çox yüksəkdir. Sülh danışıqları nəticə verməsə, əli silah tutan hər bir vətəndaşımız işğal altında olan 

torpaqlarımızın azad edilməsi üçün mübarizəyə tam hazırdır. Aprel döyüşlərində hərbçilərimiz fərdi şücaətlər 

göstərməklə yanaşı, ordumuzun arsenalında olan ən son silahlardan, başqa sözlə desək, “beşinci nəsil” 

silahlardan istifadə edərək, son illərdə əldə olunan müasir silah sistemlərinə bacarıqla yiyələndiklərini nümayiş 

etdirdilər. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin dediyi kimi, həm peşəkarlıq, həm də 

vətənpərvərlik ruhu baxımından aprel döyüşləri bir daha göstərdi ki, Azərbaycan xalqı qəhrəman xalqdır. Bir 

daha onu göstərdi ki, biz bu vəziyyətlə barışmayacağıq. Onu göstərdi ki, xalq-iqtidar birliyi bu gün 

Azərbaycanda yüksək səviyyədə təmin olunur, möhkəmlənir. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsinin həlli bizim üçün həmişə olduğu kimi, birinci yerdə duran prioritet məsələdir. 

Bir il bundan öncəki tarixə nəzər salaq. Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumata 

görə, 2016-cı il aprelin 1-dən 2-nə keçən gecə və gün ərzində bütün cəbhə boyu Azərbaycan mövqeləri və 

yaşayış məntəqələri Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən güclü artilleriya atəşinə məruz qaldı. Azərbaycan 

tərəfindən bu hücumun qarşısının alınması, mülki əhalinin təhlükəsizliyinin təmin olunması məqsədilə 

Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Komandanlığı tərəfindən Ağdərə-Tərtər-Ağdam və Xocavənd-Füzuli 

istiqamətində təxirəsalınmaz cavab tədbirlərinin keçirilməsi barədə qərar qəbul edildi. Döyüş nəticəsində 

Goranboy rayonunun və Naftalan şəhərinə təhlükə yarada biləcək Talış kəndi ətrafındakı yüksəkliklər, eləcə də 

Seysulan məntəqəsi erməni qüvvələrindən tam təmizləndi. Horadiz şəhərinin erməni təhlükəsindən qorunması 

məqsədilə Füzuli rayonu istiqamətində yerləşən, geniş ərazini nəzarətdə saxlamaq imkanı verən strateji 

əhəmiyyətli “Lələtəpə” adlandırılan yüksəklik də Azərbaycan Ordusunun nəzarətinə keçdi. Qısa müddətdə 

həyata keçirilən sürətli əks-həmlə zamanı erməni birləşmələrinin uzun illərdən bəri mühəndis-istehkam 

baxımından möhkəmləndirdiyi birinci müdafiə xətti cəbhənin bəzi istiqamətlərində yarılıb, strateji əhəmiyyətə 

malik bir neçə yüksəklik və yaşayış məntəqələri ermənilərdən tam azad olundu. Aprelin 3-dən başlayaraq 

Azərbaycan Silahlı Qüvvələri cəbhə xəttində birtərəfli qaydada düşmənə qarşı əks-həmlə əməliyyatını və cavab 

tədbirlərini dayandırdığını elan etdi. Döyüşlər nəticəsində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Ağdərə-Madagiz 

istiqamətində yoların nəzarətdə saxlanmasını təmin etdi. Hərbi əməliyyatlar zamanı 93 hərbi qulluqçusu həlak 

olub, bir Mi24 helikopteri vurulub və bir tank mina partlayışı zamanı sıradan çıxıb. Döyüşlərdə ermənilərə 

məxsus 30 tank, 20-dək artilleriya qurğusu və möhkəmləndirilmiş mühəndis qurğuları məhv edilib, 340 döyüşçü 

öldürülüb və 500-dən artıq döyüşçü yaralanıb. 

Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin 2016-cı il aprel ayının 6-da yayımladığı məlumatda da 

aprelin 2-dən etibarən intensivləşən Azərbaycan-Ermənistan silahlı münaqişəsi konteksində Ermənistan 

tərəfindən beynəlxalq humanitar hüququn pozulması göstərilmişdir. 

Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin aprelin 19-da yayımladığı məlumata əsasən cəbhə 

bölgəsində Azərbaycan Ordusunun mövqeləri üzərində uçuşlar həyata keçirməyə cəhd göstərən Ermənistan 

silahlı qüvvələrinə məxsus “X-55” tipli pilotsuz uçuş aparatı Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri 

tərəfindən məhv edildi. Növbəti gün aprelin 20-də yayımlanmış məlumatlarda isə qeyd edilib ki, yenə 

Azərbaycan Ordusunun mövqeləri üzərində uçuşlar həyata keçirməyə cəhd göstərən Ermənistan silahlı 

qüvvələrinə məxsus kvadrokopter tipli “DJİ PHAMTON” pilotsuz uçuş aparatı Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 

bölmələri tərəfindən xüsusi üsulla endirilərək ələ keçirilib. Aprelin 5-də 12.00-dan etibarən Azərbaycan-

Ermənistan qoşunlarının təmas xəttində tərəflərin razılığı ilə əməliyyatlar dayandırıldı. Razılaşma Moskva 

şəhərində Azərbaycan və Ermənistan silahlı qüvvələrinin Baş Qərargah rəisləri arasında əldə edildi. Azərbaycan 

Ordusunun silahlı qüvvələrinin bölmələri azad edilmiş torpaqlarda möhkəmləndirmə işlərini həyata keçirməyə 

başlamişdir. 

 Azərbaycan Ordusunun bölmələri aprel döyüşləri zamanı əməliyyatları həm cənubda – Lələtəpə, həm də 

şimalda -- Talış kəndləri istiqamətlərində əlavə qüvvə cəlb etmədən, əraziyə cavabdeh briqadaların iştirakı ilə 

aparıb. Bu, bir daha onu deməyə əsas verir ki, Azərbaycan Ordusu işğal altındakı ərazilərdə, özü də strateji 
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yüksəkliklərdə mövqe tutmuş, orada illərdən bəri möhkəmləndirmə işləri aparmış düşməni kiçik qüvvə ilə 

darmadağın etməyi bacarmışdır. 

 Aprel döyüşlərinin əsas yekunlarından biri də düşmən üzərində hərbi və psixoloji üstünlüyə nail 

olmağımızdır. Bununla yanaşı, həmin döyüşlər Azərbaycanın daxilindəki milli həmrəyliyi, Qarabağ münaqişəsi 

məsələsində xalqın iqtidarla sarsılmaz birliyini dünyaya göstərdi. Düşünürəm ki, döyüş əməliyyatlarının bir 

daha təkrarlanacağı təqdirdə Azərbaycan Ordusu qısa müddətdə düşmənə ağır zərbələr endirərək 

respublikamızın ərazi bütövlüyünü təmin edəcək. 

 Ali Baş Komandanımızın sözü ilə desək, “bu gün Ermənistan rəhbərliyi öz təxribatçı fəaliyyətini davam 

etdirir. Aprel döyüşlərindən sonra bir müddət təşviş, qorxu içində idi. İndi elə bil ki, o stressdən bir qədər 

çıxmağa çalışır və yenə də cəfəng bəyanatlar verir, bizi hədələməyə, hansısa silahlarla qorxutmağa çalışır. 

Bizim buna gülməyimiz gəlir. Çünki onlar yaxşı bilməlidirlər və bilirlər, bu gün Azərbaycan Ordusu o qədər 

güclüdür ki, bu gün bizim o qədər güclü texnikamız, silah-sursatımız, müasir silahlarımız var ki, düşmənin 

istənilən strateji və hərbi obyektini məhv etməyə hər an hazırıq. Onlar bunu bilir və bilməlidirlər, elə bir strateji 

və hərbi hədəf yoxdur ki, biz onu məhv edə bilməyək. Biz sadəcə olaraq çalışırıq ki, məsələ sülh yolu ilə həll 

olunsun. Ancaq son illər ərzində aldığımız ən müasir, dünyanın ən müasir silahları bizə çox böyük imkan 

yaradır”. 

 Aprel döyüşləri Azərbaycan Ordusunun işğal altında olan bütün torpaqlarını istənilən an geri qaytarmaq 

gücündə olduğunu sübut etdi. Dövlətimizin başçısı İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi, aprel döyüşləri bizim şanlı 

tariximizdir. Biz həm Füzuli və Cəbrayıl rayonlarında, eyni zamanda, Ağdərə rayonunda bir çox strateji yerləri 

işğalçılardan azad etdik. Biz keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin ərazisi olan yerləri də qaytardıq. Biz 

indi Lələtəpə ərazisindən on minlərlə hektar torpağa nəzarət edirik. Erməni ordusu orada heç tərpənə də bilmir. 

 Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində beynəlxalq səviyyədə 

keçirilən görüşlərdə və aparılan müzakirələrdə Azərbaycanın ədalətli mövqeyinin daha çox dəstəklən-məsi, 

dövlətimizin başçısı cənab İlham Əliyevin qətiyyətli sözünün beynəlxalq aləmdə daha çox eşidilməsi iqtisadi 

çətinliklər məngənəsində sıxılan Ermənistanın çaşqınlığını və inamsızlığını artırmaqdadır. 

 Ölkə başçısı bu barədə fikirlərini bildirərkən demişdir: “Aprel döyüşləri zamanı Azərbaycan Ordusu 

sadəcə olaraq imkanlarının cüzi bir faizini nümayiş etdirmişdir. Bu, bir daha onu göstərir ki, aprel döyüşləri 

Ermənistanın təxribatı idi. İndi bəziləri müxtəlif versiyalar, fərziyyələr irəli sürürlər ki, Azərbaycan əməliyyat 

keçirməyi planlaşdırırdı, o da sonra dayandırıldı və sair. Birincisi, biz nəyi etmək istəmişiksə, onu da etmişik. 

Əks-hücum əməliyyatında qarşımızda hansı hədəflər durmuşdusa, biz o hədəflərə də çatdıq. Bu gün hərbçilər və 

beynəlxalq mütəxəssislər bilirlər ki, əldə etdiyimiz strateji mövqelər tamamilə vəziyyəti dəyişdirib. Əgər aprel 

döyüşləri zamanı genişmiqyaslı əməliyyat keçirmək fikrində idiksə, biz öz hərbi potensialımızdan istifadə 

edərdik. Bunlar sirr deyil. Burada hər şey beynəlxalq monitorinq altındadır. Bilirlər ki, bizim uzaqmənzilli 

raketlərimizin, pilotsuz döyüş aparatlarımızın gücü nədən ibarətdir. Biz onlardan demək olar ki, istifadə 

etmədik. Amma əgər istifadə etsək, işğal olunmuş torpaqlarda düşmənin daşı-daş üstdə qalmayacaq. Bunu onlar 

bilsinlər və özünü növbəti dəfə biabır edən Ermənistanın siyasi rəhbərliyi danışığına fikir versin və bizim 

səbrimizlə oynamasın”. 

Aprel döyüşləri zamanı qazandığımız şanlı qələbə sübut etdi ki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tez bir 

zamanda işğal altındakı bütün ərazilərimizi azad etmək gücündədir. Bu döyüşlər Azərbaycanın tarixində uğurlu 

hərbi qələbəmiz kimi qalacaq. Aprel döyüşləri bizim böyük tarixi qələbəmizdir. Bu döyüşlər zamanı 

Azərbaycan dövləti, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan Ordusu bir daha öz gücünü göstərdi. 

Dövlət başçımız xüsusi olaraq vurğulamışdır ki, aprel döyüşlərindən sonra çox böyük məbləğdə yeni 

kontraktlar imzalanmış və ən müasir, yüksək dəqiqliyə, dağıdıcı qüvvəyə malik olan silahlar sifariş edilmişdir. 

Onların bir hissəsi Azərbaycana gətirilib. Sadəcə Ermənistan rəhbərlərindən fərqli olaraq, biz bunu təbliğat 

naminə nümayiş etdirmirik. Amma lazım gələrsə və vaxt gələndə, lazım bildiyimiz anda biz bir daha 

göstərəcəyik ki, nəyimiz var. Qoy, onlar bilsinlər ki, bu gün Azərbaycan Ordusu həm döyüş qabiliyyəti, 

vətənpərvərlik ruhu və maddi-texniki təminat baxımından dünya miqyasında güclü ordular sırasındadır. 

Biz işğal edilmiş torpaqlara qayıdacağıq. Bu, bizim əsas vəzifəmizdir. Necə ki, keçən il azad edilmiş 

torpaqlarda bu gün bayrağımız dalğalanır, hələ də işğal altında olan bütün başqa torpaqlarımızda da Azərbaycan 

bayrağı qaldırılacaqdır. 

Nəticə olaraq onu qeyd etmək istərdim ki, aprel döyüşlərindən sonra beynəlxalq aləm bir daha əmin oldu 

ki, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi dondurulmuş münaqişə deyil, bütün region üçün ciddi 

təhlükə mənbəyidir. ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin fəallaşması, beynəlxalq ictimai rəydə münaqişənin 

tezliklə həlli ilə bağlı tələblərin səslənməsi bunu bir daha sübut edir. Bir daha göründü ki, Azərbaycan işğal 

faktı, mövcud status –kvo ilə barışmaq, Ermənistan təxribatlarına dözmək niyyətində deyil və düşmənə layiqli 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Ermənistan-Azərbaycan 

münaqişəsi 

 

 353 

cavab vermək əzmi və iqtidarındadır. Aprel döyüşləri Azərbaycan Ordusunun gücünü, hər an torpaqları azad 

etmək iqtidarında olduğunu, habelə Azərbaycan əsgərinin vətənpərvər və qəhrəman obrazını nümayiş etdirdi. 

Aprel döyüşləri Azərbaycan xalqının həmrəyliyini, birliyini, hakimiyyətlə xalq arasında vəhdəti nümayiş 

etdirdi. 

Aprel döyüşləri həm də Ermənistan cəmiyyətində gərginliyi artırdı, xalqla hakimiyyət arasında uçurumu 

daha da dərinləşdirdi. 

 
Xalq qəzeti.-2017.-4 aprel.-№67.-S.6. 
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Qarabağın tarixinə qısa bir baxış… 
 

Fazil Qaraoğlu, 

professor 

  

Qarabağ kiçik Qafqaz sahəsinin iki böyük bölgəsindən biridir. Coğrafi gözəlliyi ilə diqqət çəkən bu 

bölgənin məşhur mineral su mənbələri var. Bu gün ermənilərin işğalı altında olan Qarabağ fiziki 

coğrafiyası baxımından dağlıq və ovalıqlardan əmələ gələn bir bölgədir. Bu bölgənin təbii sərhədlərini 

Kür və Araz çayları ilə Göyçə gölü təşkil edir. 

  

Dahi şairimiz Nizami Gəncəvinin Qarabağ haqqında yazdığı beytlər Azərbaycanın bu gözəl və qədim 

diyarının nə qədər füsunkar olduğunu açıq-aydın göstərib. Bədr Şirvani Qarabağ çiçəklərindən, Muğan 

səhrasının gülzara çevrilməsindən, Qarabağı əhatə edən Araz və Kür çaylarından söhbət açıb. Azərbaycan 

tarixşünası İsgəndərbəy Münşi Qarabağın gözəl ab-havası, çoxlu yaşıllıq və çiçəkləri, bar-bərəkətinin şöhrəti 

barədə danışıb. Hacı Zeynəlabdin Şirvani isə Qarabağın behiştə bənzər bir vilayət olduğunu, buralarda hər şeyin 

bol olduğunu bildirib. 

Qarabağ yaylağı Kəlbəcərlə Laçın ərazisinə daxildir. Bu bölgənin ən önəmli mərkəzləri Şuşa və 

Xankəndidir. Qarabağın zəngin bitki örtüyü, saf havası, su mənbələri diqqətçəkicidir. Buraların təxminən 1/3 

meşəlikdir. Yeraltı mənbələri baxımından da bu bölgə olduqca zəngindir. Kəlbəcər bölgəsində qızıl mədənləri 

belə var. Qarabağ bölgəsinin 210.000 hektar sahəsi əkinə əlverişlidir. Bu bölgənin sadəcə 23.000 hektarının 

suvarılmağa ehtiyacı var, qalan sahələr isə yeraltı sular və yağışlarla təmin olunur. 

Qarabağın digər bir xüsusiyyəti də Azərbaycanın ən önəmli turistik bölgəsi olmasıdır. İşğaldan əvvəl bu 

bölgə Azərbaycanın inkişaf etmiş bölgələrindən biri idi. Təəssüflər olsun ki, bütün bunlar təbii gözəlliklərə belə 

düşmənçilik edən erməni daşnakların tapdağı altındadır, Göyçə mahalı, Zəngəzurda olduğu kimi. 

Tarix baxımından Qarabağ bölgəsi insanlığın ən keçmiş mərkəzlərindən biridir. Bu bölgə dünyanın ən 

qədim beş insan mərkəzindən biri sayılır. Füzuli rayonuna yaxın olan mağaralarda aparılan qazıntılar 

nəticəsində əldə olunan qalıntılar arxeoloqlar tərəfindən incələndikdə bu bölgənin 1,5-2 milyon il əvvəl 

insanların məskunlaşdığı bir sahə olduğu müəyyən edilib. 1969-cu ildə bu bölgədə aparılan arxeoloji 

qazıntılarda dünyada beşinci olaraq ən qədim insana aid sümük qalığı aşkar edilib. Təxminən 20 yaşında bir 

qadına aid olduğu təsbit edilən bir çənə sümüyünə əsaslanılaraq bu bölgənin ən qədim yaşayış sahələrindən biri 

olduğu qəbul edilib. 

Bilindiyi kimi, Qafqaz tarixin ən keçmiş çağlarından etibarən Şərq və Qərb arasında bir körpü rolunu 

oynayıb, müxtəlif millətlərin mübarizələrinə səhnə olub. Miladdan əvvəl VII əsrdən etibarən Azərbaycanın 

sakinləri Orta Asiyadan gələn Saka türkləri olub. Sonralar buralara müxtəlif türk boyları gəlib yerləşib. Bəzi 

türk boyları isə Dərbənd keçidini aşaraq buralardan Anadoluya üz tutub. Bax bu keçidlər sırasında Qarabağın 

türklərin ən geniş və ən keçmiş qışlağı olduğu, Dədə Qorqud qəhrəmanlarının Azərbaycan və Şərqi Anadolunu 

yurd etdikləri məlumdur. 

XI əsrə qədər müxtəlif Oğuz boylarının yerləşdiyi Azərbaycan 1015-1021-ci illər arasında Səlcuqlu Türk 

dövlətinin qurucularından Çağrı bəyin Şərqi Anadoluya etdiyi səfər sonrası türk toplumunu yaşadan bir bölgə 

halına gəlib. Malazgird zəfərindən sonra Qafqaza doğru çoxalan Səlcuqlu türk axınları zamanı bu bölgədə 

(Gəncə, İrəvan, Naxçıvan, Təbriz və s.) müsəlman əmirlikləri hökmran idi. O zamanlar Azərbaycan və onun 

ətrafı İraq səlcuqlularının hakimiyyəti altında olub. Səlcuqlu sultanı Məsud zamanında Qıpçaq türklərindən 

Şəmsəddin Eldəniz Azərbaycanın ümumi valisi olub. Eldəniz Arran və Şirvan bölgələrini səlcuqlulara bağlayıb. 

1146-cı ildə müstəqilliyini elan edən Eldəniz Atabəyliyin mərkəzi olan Təbrizi və Naxçıvanı bu torpaqlara 

birləşdirib. Ondan sonra taxta oturan bəylər də bu bölgələrdə sabitliyi təmin ediblər. Bu Atabəylik 1211-ci ildə 

Xarəzmşahlara bağlanıb və Cəlaləddin Xarəzmşahın Təbrizi işğal etməsilə bitib. 

Daha sonra monqollar bu bölgədə hakimiyyətlərini qurublar. Monqolların istilası dövründən Arranın cənub 

hissəsi Qarabağ adlandırılıb. Hacı Zeynəlabdin Şirvani yazır ki, Arran türk dilində isti yer deməkdir. Məhz isti 

iqlimə malik olduğuna görə türklər oranı Arran adlandırıb. Kürlə Araz çayı arasında məşhur olan bu vilayəti 

Həmdullah Qəzvini də Arran adlandırıb. 

Qarabağ sözünə Hülakunun oğlu Əhməd Takudarın hakimiyyəti dövründə (1282-1284) rast gəlinir. 

Qarabağın dağlıq hissəsi ilə düzənlik hissəsi tarixən bir olub. Bu mövzuda aparılan tədqiqatlarda 1923-cü ilə 

qədər Dağlıq Qarabağ termininə rast gəlinmir. 1259-cu ildə Böyük Monqol xanı Manqunun ölümündən sonra 

Monqol imperatorluğu parçalanıb və bu parçalanmadan bir çox dövlətlər ortaya çıxıb. Bu dövlətlərdən biri olan 
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İlhanlılar (1256-1336) olub ki, İran və Qafqaza hakim olub, Təbrizi özlərinə paytaxt seçib, Qarabağı isə istirahət 

mərkəzi edib. İlhanlılar Təbrizdə, Marağada, Qarabağda, Aladağda, Arranda qalalar, saraylar, karvansaralar 

tikərək Azərbaycanın inkişafında böyük rol oynayıblar. Qarabağ gözəl iqlimi, otlaq və ov üçün əlverişli şəraiti 

baxımından dövrün hökmdarlarının diqqətini özünə cəlb edib. Təsadüfi deyil ki, Qazan xanı hakimiyyətə 

gətirmək üçün bütün şahzadələr, əmirlər, dövlətin yüksək rütbəli şəxsiyyətləri Qarabağa toplanaraq onu 1295-ci 

il noyabr ayının 3-də şahlıq taxtına oturdublar. 

1386-cı ildə Qarabağ bölgəsi Teymurləng tərəfindən fəth edilib. Teymurləng Qarsı da zəbt edib, Tiflisi 

mühasirə altına aldıqdan sonra qışlamaq üçün Qarabağa çəkilib. Çingiz xanın soyundan gələn bu türk əmiri 

1386-1388-ci illərdə Qafqazı və İran bölgəsini işğal altında tutub. Azərbaycanı ələ keçirmək istəyən Qıpçaq 

xanı Toxtamışın Dərbəndi zəbt edib Azərbaycana daxil olmasına qarşı çıxan Teymurləng onunla savaşıb və onu 

məğlub edib. Bu andan etibarən Azərbaycanın tək hakimi olan Teymurləng Göyçə gölünün sahilində bir ordu 

quraraq Anadolunun fəthinə başlayıb. Hindistan və Çini fəth edərək böyük bir imperatorluq qurmaq istəyən 

Teymurləng 1405-ci ildə vəfat edib. 

Teymurlulardan sonra Qarabağda Qaraqoyunlular, daha sonra Ağqoyunlular hakimiyyəti qurulub. 

Qaraqoyunlu hakimiyyəti özünü İranın şimal, İraq və “Anadolu Ermənistanında” göstərib. Azərbaycan tarixində 

önəmli rolları olan Ərdəbil şeyxləri bu zaman kəsiyində ortaya çıxıblar. Qaraqoyunlu hökmdarı Cahan şahın 

Ərdəbil şeyxi Cüneytin üzərinə hücum etməsilə şeyx Ağqoyunlu hökmdarı Uzun Həsənə sığınıb. 

Qaraqoyunlulardan sonra bölgəyə Ağqoyunlular hakim olub (1458-1502). Bu vaxtlar Qarabağ Ağqoyunlu 

hökmdarlarına qışlaq yeri olub. Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu dövlətləri zamanında bu bölgədə türk dili və 

ədəbiyyatı inkişaf edib. 

Şeyx Sofinin soyundan gələn Şah İsmayılın Səfəvi dövlətini qurması 1502-ci ildə Naxçıvanda Ağqoyunlu 

ordusunu məğlub etməsi ilə başlayıb. Bu dövrdə Qarabağ və ətrafında Səfəvi hakimiyyəti olub. Bundan sonrakı 

əsrdə isə bölgə Şah Abbas zamanında nəzarət altına alınıb və idarə olunması baxımından üç bəylərbəyliyinə 

ayrılıb. Qarabağa Qacar türklərindən Şahverdi sultan bəylərbəyi təyin edilib. Sonrakı zamanlarda da buraların 

hakimiyyəti Qacar türklərinin əlində olub. 

Səfəvi dövlətinin qurulması bu dövlətin Osmanlı dövləti ilə qarşı-qarşıya gəlməsinə səbəb olub. Osmanlı 

dövləti ilə İran arasında baş verən mübarizə özünü ən çox Azərbaycan coğrafiyasında hiss etdirib. Qanuni 

Sultan Süleyman Naxçıvanı, İrəvanı və Qarabağı öz idarəsi altına alıb. 1555-ci ildə isə Osmanlı dövləti 

Səfəvilərlə sülh müqaviləsi bağlayıb. 

Bu tarixdən etibarən Osmanlı dövlətinin əsas siyasətlərindən biri Qafqaz siyasəti olub. Xüsusilə XVI əsrin 

ikinci yarısında Qafqazdakı ən önəmli siyasi və hərbi qüvvənin Osmanlı dövləti olduğu görünür. III Murad 

dövründə Osmanlı qüvvələri Qarabağı öz hakimiyyəti altına alaraq Şirvanı və Bakını da fəth edib. Bu 

hakimiyyət 1590-cı ildə imzalanan İstanbul müqaviləsini İrana da qəbul etdirib. 

Ancaq çox keçmədən bu bölgə yenidən İran hakimiyyətinin əlinə keçib. İqtidarını və hərbi qüvvəsini 

genişləndirən Şah Abbas Anadoluda baş verən Cəlali üsyanlarından istifadə edərək 1603-cü ildə Təbriz, İrəvan, 

Gəncə, Şirvan kimi Osmanlı imperatorluğuna bağlı Azərbaycan torpaqlarını fəth edib. 1618-ci ildə Osmanlı və 

İran qüvvələri arasında baş verən müharibə nəticəsində Şah Abbas Təbriz və Ərdəbil bölgələrini boşaldaraq geri 

çəkilib, Qars və Ahıska bölgələri də Osmanlı dövlətinə buraxılıb. 

1628-ci ildə Şah Abbas vəfat etdikdən sonra onun yerinə nəvəsi Şah Safi keçib. Bu dövrdə İranda yaranan 

zəiflik nəticəsində Osmanlılar İrana bir çox dəfə səfərlər təşkil edib. Nəhayət, 1639-cu ildə imzalanan Qəsri 

Şirin müqaviləsi nəticəsində uzun sürən bu hərb dövrü sona çatıb. Bu müqaviləyə görə Bağdad, Bəsrə və Şehri 

Zor Osmanlı dövlətinə, İrəvan isə Səfəvilərə buraxılıb. Bu müqavilə ilə müəyyən edilən sərhədlər, kiçik 

dəyişikliklər olsa da, bugünkü Türkiyə-İran sərhədinin təməlini təşkil edir. 

1722-ci ildə I Pyotrun Xəzər dənizinə enməsi Osmanlı dövlətini hərəkətə gətirib və türklər Köprülü 

Abdullah paşanın rəhbərliyində Təbrizi, Mərəndi, Naxçıvanı, 1724-cü ildə isə Ərdəbil və Qarabağı fəth edərək 

Azərbaycanın böyük bir hissəsini himayəsi altına alıb. Nəticədə, Fransanın vasitəsilə Osmanlı dövləti ilə Rusiya 

arasında bir müqavilə imzalanıb. Altı maddədən ibarət bu müqavilə əsasında Xəzər boyları ilə İran şahı II 

Təhmasibin boşaltdığı bölgələrin Rusiyaya aid olduğu qəbul edilib. Buna müqabil Şirvan, Gəncə, İrəvan, 

Muğan və Qarabağ Osmanlı dövlətinə qatılıb. Ancaq çox keçmədən Nadir şah Osmanlı dövlətinin idarəsində 

olan bölgələrə hücum edib, fəqət Osmanlı qüvvələri qarşısında çox dura bilməyib və 1729-cu ildə məğlubiyyətə 

uğrayıb. Bundan sonra Osmanlı ordusu irəliləyərək 1731-ci ildə Azərbaycanın mərkəzi bölgələrini də himayəsi 

altına alıb. Çətin vəziyyətdə qalan İran sülh müqaviləsi imzalamaq məcburiyyətində qalıb. 1732-ci ildə 

imzalanan müqavilə ilə Araz çayı sərhəd olaraq qəbul edilib: Şirvan, Dağıstan və Gürcüstan Osmanlı 

hakimiyyətində qalıb, Təbriz, Kirmanşah, Həmədan isə iranlılara verilib. Fəqət çox keçmədən Nadir Şah təkrar 

Azərbaycanı işğal edib. Bu bölgədə Osmanlı hakimiyyətini istəməyən ruslarla iranlılar qurduqları ittifaq 
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nəticəsində 1735-ci ildə imzalanan Gəncə müqaviləsi ilə Qafqazı öz aralarında paylaşıblar. Bu müqaviləyə görə, 

Tiflis, Gəncə, İrəvan, Naxçıvan və Qarabağ vilayətləri İran hakimiyyəti altına girib. Yaranmış vəziyyət Nadir 

şahın 1743-cü ildə öldürülməsinə qədər davam edib. Nadir şahdan sonra Azərbaycan bölgəsi kiçik xanlıqlara 

bölünüb və Qarabağ xanlığı qurulub. 

Qarabağ xanlığının qurucusu Pənahəli xandır. Pənahəli xan əvvəllər Nadir şahın xidmətində yer alıb və 

önəmli vəzifələrdə çalışıb. Amma Nadir şahın əmrilə qardaşının edam edilməsi nəticəsində Qarabağa qaçıb və 

azadlıq mübarizəsinə başlayıb. 1749-cu ildə xanlığını elan edən Pənahəli xan rəqib xanlar və İrandan gələ 

biləcək hücumlardan müdafiə olunmaq üçün Şuşa qalasını tikdirib. Ələ keçirilməsi çətin olan Şuşa qalası İran 

hücumlarına qarşı mühüm rol oynayıb. Bura xanlığın mərkəzi olub. 

1749-cu ildə xanlığını elan edən Pənahəli xandan sonra onun yerinə oğlu İbrahimxəlil xan keçib. Bir 

müddət xanlıq etdikdən sonra taxtdan imtina edən İbrahimxəlil xan 1786-cı ildə ikinci dəfə xanlıq taxtına 

oturub. 

1806-cı ildə İbrahimxəlil xanın xələfi Mehdiqulu xan Qarabağ xanlığının hökmdarı olub və bu vəziyyət 

1822-ci il rus istilasına qədər davam edib. 

Yetirdiyi dahi sənətkarlarla xalqımızı bütün dünyada şöhrətləndirən Qarabağın Azərbaycanın ürəyi, onun 

ayrılmaz parçası olması barədə çox sayda qiymətli əsərlər yazılmasına baxmayaraq, doğma Qarabağımızı, onun 

dilbər guşəsi olan Şuşanı əlimizdən alan erməni daşnaklar heç bir tarixi faktlarla hesablaşmır, öz havadarlarına 

güvənməklə həyasız tələblərindən əl çəkmirlər. Ağıl və zəkaya arxalanan Azərbaycan xalqı isə öz hüququnu, 

doğma torpağımız üzərindəki suverenliyini tutarlı faktlarla daha da möhkəmləndirmək və müasir siyasi 

mövqedən, dövlət konstitusiyası mövqeyindən müdafiə etməyə səy göstərir. 

 

Bakı Xəbər.-2017.-3-5 iyun.-№98.-S.12. 
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Qarabağ məsələsində məşhur altı prinsip yenidən gündəmə gəldi 

 

Tahir Tağıyev 

 

Prezidentlərin Cenevrə görüşündən artıq bir neçə gün keçsə də, onunla bağlı müzakirələr 

səngimir. Hadisələrin inkişaf axarı, yayılan məlumatlar bu qənaətə gəlməyə əsas verir ki, 

Cenevrə görüşü erməni tərəfi üçün kifayət qədər gərgin keçib və bu xüsusda nəticələr yaxın 

tezlikdə özünü göstərəcək.  Məsələ burasındadır ki, Ermənistan rəhbərlyinin görüşlə bağlı nə 

deməsindən asılı olmayaraq, İrəvanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə hansı prinsiplər əsasında 

yanaşmalı olmasına dair konkret beynəlxalq mövqe var. 

 

Bu mövqenin nədən ibarət olması ABŞ Senatında “Dağlıq Qarabağda tammiqyaslı müharibəyə 

yol verilməməlidir: Birləşmiş Ştatların və ATƏT-in rolu” mövzusunda keçrilən brifinqdə bir daha 

gündəmə gətirildi. 2013-2016-cı illərdə Minsk Qrupunun amerikalı həmsədri olmuş səfir Ceyms 

Uorlik bu məsələ ilə bağlı bir daha qeyd edib ki, nizamlanmanın əsasını BMT-nin nizamnaməsi və 

müvafiq sənədlər, Helsinki Yekun Aktının əsas prinsipləri təşkil edir: “Madrid prinsipləri”nə əsaslanan 

altı element sülh sazişinin tərkib hissəsi olmalı və vahid paket kimi qəbul edilməlidir: “Birinci element 

Dağlıq Qarabağa müvəqqəti status verilməsindən ibarətdir. Onun qəti hüquqi statusu gələcəkdə 

tərəflərin qarşılıqlı razılığı ilə öz iradələrini ifadə etmələri vasitəsilə müəyyən olunacaq. İkinci element 

nəzarət edilməyən keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin inzibati sərhədləri daxilindəki əraziyə 

müvəqqəti status verilməsini, bu müddətdə təhlükəsizliyin minimal qarantiyasını və özünüidarəni 

nəzərdə tutur. Üçüncü element ondan ibarətdir ki, Dağlıq Qarabağ ətrafındakı işğal edilmiş ərazilər 

Azərbaycanın nəzarəti altına qaytarılmalıdır. Çünki Azərbaycanın suverenliyinə hörmət edilmədən 

tənzimləmə mümkün ola bilməz. Dördüncü element Dağlıq Qarabağı Ermənistanla birləşdirən “Laçın 

dəhlizi”nin mövcud olmasını nəzərdə tutur. Bu dəhliz hərəkət etmək üçün kifayət qədər geniş olmalı, 

lakin bütün Laçın rayonunu əhatə etməməlidir. Beşinci element məcburi köçkünlərə öz əvvəlki daimi 

yaşayış yerlərinə qayıtmaq hüququ verilməsindən ibarətdir. Nəhayət, altıncı element təhlükəsizliyə 

beynəlxalq qarantiyaları, o cümlədən sülhyaratma əməliyyatını nəzərdə tutur“. Xatırladaq ki, bir 

müddət əvvəl həmin prinsiplər sabiq həmsədr Riçard Hoqland tərəfindən də açıqlanmışdı. 

1999-2001-ci illərdə Minsk Qrupunun amerikalı həmsədri olmuş səfir Kerri Kavano isə  qeyd 

edib ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi artıq çoxdan bəri “dondurulmuş” münaqişə deyil: “Son illərdə 

tərəflərin bu münaqişənin tənzimlənməsinə dair mövqeləri daha güzəştsiz olub, regiona çoxlu sayda 

silahların gətirilməsi vəziyyəti daha da mürəkkəbləşdirir, əməliyyatlar şiddətlənə bilər. Münaqişənin 

tənzimlənməsi ilə bağlı Ki-Uestdə və Kazanda xeyli irəliləyiş əldə edilsə də, səylər nəticəsiz oldu”. 

Avropa və Mərkəzi Asiya üzrə “Beynəlxalq antiböhran qrupu” proqramının direktoru Maqdalena 

Qrono isə bildirib ki, konfliktin həllinin uzanması əslində Ermənistanın özünə ziyandır.  O qeyd edib 

ki, Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ regionu dünyanın ən çox hərbiləşdirilmiş regionlarından biridir: 

“Münaqişənin eskalasiyası tammiqyaslı müharibə həddinə çata, potensial baxımından regiondakı 

ölkələri və digər ölkələri də bu müharibəyə cəlb edə bilər. Ermənistan qoşunlarının Azərbaycanın işğal 

altındakı ərazilərindən dərhal çıxarılmasının tələb edildiyi BMT Təhlükəsizlik Şurasının dörd 

qətnaməsi var. Azərbaycan üçün status-kvo qəbuledilməzdir və rəsmi Bakı artıq bir neçə ildir öz hərbi 

potensialını artırır. Dövlət büdcəsi Azərbaycanın hərbi büdcəsindən az olan Ermənistan da, aşağı 

tariflər üzrə silah almasına baxmayaraq, Azərbaycanla müqayisədə zəifdir. Amma silahlı münaqişənin 

potensial baxımdan eskalasiyası çox böyük humanitar nəticələrə gətirib çıxara bilər”. 

Beləliklə, sadalananlardan aydın görünür ki, ABŞ və ümumilikdə dünya ictimaiyyətinin Qarabağ 

məsələsinə yanaşmada mövqeyi konkret olaraq nədən ibarətdir. Bunu erməni tərəfi nəzərə almağa 

məcburdur və belə vəziyyət, aydındır ki, Cenevrə görüşünə də təsirsiz ötüşməyib. Elə bu səbəbdən indi 

ermənilər özləri etiraf edir ki, Cenevrə görüşü əslində, prezident Serj Sarkisyanın nə deməsindən asılı 

olmayaraq, Ermənistan üçün məğlubiyyət şəraitində baş tutub. Ümumiyyətlə, Serj Sarkisyanın 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Ermənistan-Azərbaycan 

münaqişəsi 

 

 358 

görüşdən çıxdıqdan sonra  “qalib” görüntüsü yaratmasının əksinə olaraq, Ermənistanda onun 

Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin qarşısında məğlub olduğunu düşünənlərin sayı kifayət qədərdir. 

Bununla bağlı  “lragir” saytı yazır ki, Cenevrədə Vyana çağırışı, yəni atəşkəsə nəzarət mexanizmi 

səslənmədi: “Çoxları hesab edir ki, İrəvan ilkin şərt kimi irəli sürdüyü bu məsələdən imtina etdi. 

Bunun fonunda İlham Əliyevin görüş ərəfəsində “Ermənistan ilkin şərt olmadan danışıqların 

yenilənməsinə razılaşdı” açıqlaması da təsadüfi deyil. Bu baxımdan, Cenevrə görüşündə Azərbaycan 

ilkin şərt olmadan danışıqların başlanmasına nail oldu. Bu, Bakının qələbəsi hesab edilir. Bəs 

Sarkisyan niyə heç bir qazanc görünməyən bu görüşə getdi?! Onu kim inandırdı? Mümkündür ki, 

Rusiya Sarkisyanı buna məcbur edib”. Sarkisyanın erməni diasporu ilə görüşdə səsləndirdiyi fikirlərin, 

xüsusən də həll variantının yoxluğu ilə bağlı dediklərinin həqiqətədən uzaq olduğunu Azərbaycanın 

xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarov  da təsdiq edir. Öncə görüşlə bağlı verilən bəyanata toxunan 

nazir bildirir: “Bəyanat birgə bəyanatdır. Bəyanatın bütün mətnini prezidentlər diqtə edib. Ermənistan 

prezidentinin məsuliyyətsiz şəkildə bəyanatdan kənara çıxması düzgün deyil. Danışıqlar substantiv 

olmalıdır. Həmsədrlərin danışıqları ilin sonuna kimi necə aparmaq barədə konkret təklifləri var. Onlar 

təklif ediblər ki, yaxın gələcəkdə xarici işlər nazirlərinin görüşü olsun. Əsas məqsəd müzakirələri 

konkret aparmaqdır. Görüşün yeri və tarixi isə hələlik məlum deyil”. Ümumiyyətlə, görüşdən sonra 

Sarksiyanın Ermənistanın İsveçrədəki səfirliyinə gedib orada erməni diasporunun nümayəndələri ilə 

bir araya gəldikdən sonra səsləndirdiyi fikirlər həmsədrlərin bəyanatında qeyd olunanlarla tam zidiyyət 

təşkil edir. Bu da onu deməyə əsas verir ki, Sarkisyan görüşdə bir mövqe, kənarda isə başqa mövqe 

tutmağa öyrəşib. 

Erməni siyasi şərhçi Naira Ayrumyan da  qeyd edir ki, əslində, Ermənistan danışıqlara ilkin şərt 

qoymadan getməklə geri çəkildiyini nümayiş etdirdi. Digər erməni şərhçi Akop Badalyan da hesab 

edir ki, Sarkisyan Cenevrədə Azərbaycanın üstünlük hüququnu tanıdı: “Ümumiyyətlə, Serj Sarkisyan 

və onun partiyasının təbliğatçıları əvvəl dedikləri sözlərdən geri çəkildi. Onlar etimad mühiti 

yaradılmayacağı təqdirdə görüşə getməyəcəklərini deyirdilər, hərçənd, Cenevrədə bunun tam əksi 

oldu”. Rusiyalı politoloq Pavel Klaçkovun Cenevrə görüşü haqda fikirləri də diqqət çəkir. Onun 

sözlərinə görə, Serj Sarkisyanın görüşdən sonra İsveçrədəki erməni diasporunun qarşısında dediyi 

fikirlər daxili siyasətə köklənmişdi: “Auditoriya da təsadüfi seçilməmişdi. Çünki diaspor hesab edir ki, 

İrəvan Azərbaycana güzəştə getməməlidir. Onları sakitləşdirmək üçün Sarkisyan bu sözləri dedi”. 

Klaçkov hesab edir ki, indi erməni tərəfi konfliktin həlli üçün əməli addımlar atmasa, yaxın gələcəkdə 

Qarabağda yeni toqquşmaların baş verməsi qaçılmazdır: “Çünki danışıqlarda konkret irəliləyiş yoxdur 

və bu atmosferdə münaqişənin eskalasiyası mümkündür”. Azərbaycan da əslində bu xüsusda konkret 

xəbərdarlıqlarını edib. Rəsmi Bakının niyyətində kifayət qədər ciddi olması isə vasitəçi ölkələrə də 

yaxşı məlumdur. Elə bu səbəbdən onlar bölgədə yeni genişmiqyaslı toqquşmaların qarşısını almaq 

üçün İrəvana danışıqlarda konstruktiv mövqeyə gəlməsi üçün təzyiqlər göstərməyin zəruri olduğunu 

yaxşı bilir. Yuxarıda səslənən fikirlərdən isə bəlli olur ki, ABŞ məsələnin Azərbaycanın ərazi 

bütövlüyü çərçivəsində həllini nəzərdə tutan prinsiplərin həyata keçirilməsi ilə Qarabağ münaqişəsinin 

həllini tapmasını istəyir. Rusiya da eyni yanaşma sərgiləyəcəyi təqdirdə problemin həlli sürətlənə bilər. 

Özü də nəzərə alaq ki, Rusiyanın Ermənistana təsir rıçaqları kifayət qədər böyükdür. Hətta iş o yerə 

çatıb ki, Ermənistan ordusu tamamilə Rusiyanın nəzarəti altındadır. Ölkənin dövlət sərhədlərini isə 

Rusiya qoruyur. Bu ölkənin ali baş komandanı Rusiyadan icazəsiz orduda yüksək rütbəli vəzifəlilər 

arasında kadr dəyişikliyi etmək hüququna belə malik deyil. Bu fonda Azərbaycanı maraqlandıran 

başlıca məsələlərdən biri məhz Rusiyanın Ermənistana qarşı təzyiq elementlərini işə salmasıdır. 

Moskva yaxşı bilir ki, belə vəziyyətdə Bakı ilə münasibətləri daha da yaxınlacaq. Bunu “1in.am” 

saytına açıqlamasında Rusiya Dumasının MDB, Avrasiya İnteqrasiyası və Həmvətənlərlə İş üzrə 

Komitəsinin rəhbərinin müavini Konstantin Zatulin də təsdiq edir. O, misal kimi, Azərbaycanın 

Avrasiya İttifaqına qatılmasının mümkünlüyünü göstərir:  “Azərbaycanın Avrasiya İttifaqına qatılması 

imkanları ilə bağlı danışıqlar çoxdan gedir. Azərbaycan həqiqətən üzvlük haqqında qərarı qəbul etmək 

istəmir. Lakin Qarabağ probleminin Azərbaycanın xeyrinə həll edilməsi Avrasiya İttifaqının üzvü olan 

Ermənistanın maraqlarına toxunur. Bu baxımdan Qarabağ məsələsi Azərbaycanın Avrasiya İttifaqına 
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üzvlük məsələsində onun qarşısını alan əsas faktordur. Azərbaycan ümid edir ki, Bakının təşkilatda 

üzvlüyünü istəyən Rusiya Ermənistana təzyiqlər edəcək. Rusiya əslində Avrasiya İttifaqının 

genişlənməsində maraqlıdır və Moskva çox istərdi ki, Azərbaycan da burada təmsil olunsun”. Lakin 

Kremlə yaxşı bəllidir ki, Dağılq Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində atılan real addımlar bu 

məsələdə Moskvanın istəklərinin həyata keçməsinə gətirib çıxara bilər. Əks halda Rusiyanın hansısa 

nəticə gözləməsinə dəyməz. 

 

Bakı Xəbər.-2017.-20 oktyabr.-№188.-S.9. 
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Ermənistanın Dağlıq Qarabağa dair ərazi iddiaları beynəlxalq hüquq kontekstində 
 

Səfiyə Mehbaliyeva, 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının 

“Beynəlxalq münasibətlər və xarici siyasət” kafedrasının müəllimi 

 

30 il bundan əvvəl - 1987-ci il oktyabrın 21-də Sov.İKP MK Siyasi Bürosunun üzvü, SSRİ Nazirlər 

Soveti Sədrinin I müavini Heydər Əliyev vəzifəsindən istefa verdikdən bir neçə gün sonra Sovet İttifaqının o 

vaxtkı rəhbəri Mixail Qorbaçovun iqtisadi məsələlər üzrə müşaviri A.Aqanbekyan Parisdə mətbuata verdiyi 

müsahibəsində DQMV-nin Ermənistana birləşdirilməsinin iqtisadi cəhətdən daha əhəmiyyətli olmasını və bu 

məsələ üzərində xüsusi komissiyanın işlədiyini bəyan etdi. Onun verdiyi müsahibə  noyabrın 18-də 

“L'Humanite” qəzetində çap olundu. Bu müsahibə ermənilərin Dağlıq Qarabağa dair ərazi iddialarının 

başlanması üçün bir siqnal rolunu oynadı. 

XX əsrin 80-ci illərinin sonlarında ermənilər özlərinin yaxın və uzaq xaricdəki himayədarlarının köməyi 

ilə “Böyük Ermənistan” ideyasını həyata keçirmək üçün yaranmış vəziyyətdən istifadə edərək, yenidən 

Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsinə dair ərazi iddiaları irəli sürdülər. Məlum olduğu kimi, bütün dövrlərdə 

bu ərazi iddiaları kənardan, məhz Ermənistanın təbliği, təhriki və təzyiqi ilə ortaya atılmışdır. Sovet dövründə 

mərkəzi hakimiyyət orqanlarının himayədarlığı ilə Azərbaycan əleyhinə məqsədyönlü şəkildə təbliğat 

kampaniyası aparılmış və nəticədə, mənfi ictimai fikir formalaşdırılmışdı. 

Erməni tarixçiləri və ideoloqları  Azərbaycanın tarixi, sosial-iqtisadi inkişafı haqqında faktları açıq-aşkar 

saxtalaşdıraraq, bütün İttifaq miqyasında yaymışdılar. 1987-ci ildə  S.Ayvazyanın tərtib etdiyi “Böyük 

Ermənistan” xəritəsi kiçik formatda Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində (DQMV) geniş yayılmağa başladı. Bu 

xəritənin sərhədləri 3 dənizin (Aralıq, Xəzər və Qara dənizlərinin) sahillərini əhatə edirdi. Həmin il dekabrın 1-

də Dağlıq Qarabağ ermənilərinin nümayəndələri muxtar vilayətin Azərbaycanın tərkibindən çıxarılıb, 

Ermənistana verilməsi haqqında hazırlanmış müraciəti Sov. İKP MK-ya təqdim etdilər. Bununla yanaşı, 

noyabrın sonu və dekabr ayında  Ermənistan SSR-in Qafan və Mehri rayonlarında azərbaycanlılara qarşı 

hücumlarla soydaşlarımızın deportasiyası başlandı. 

1988-ci il fevralın 20-də ermənilər DQMV Xalq Deputatları Sovetinin XX çağırış növbədənkənar 

sessiyasında  “DQMV-nin Azərbaycan SSR tərkibindən Ermənistan SSR tərkibinə verilməsi haqqında 

Azərbaycan SSR və Ermənistan SSR Ali Sovetləri qarşısında vəsatət qaldırmaq barəsində” qərar qəbul etdilər. 

DQMV Xalq Deputatları Sovetinin tərkibində 140 deputatdan 110-u erməni, qalanları isə azərbaycanlı idi. 

Azərbaycanlılar bu iclasa buraxılmamışdılar. 

Münaqişənin başlanğıcında Azərbaycan ümid edirdi ki, məsələ mərkəzi hakimiyyət orqanları tərəfindən 

ədalətlə, qanun çərçivəsində həll olunacaq. Ermənistandan Dağlıq Qarabağa gələn ideoloqlar məsələnin Moskva 

tərəfindən artıq həll olunduğu, vilayətin tezliklə Ermənistana veriləcəyi barədə ermənilər içərisində güclü 

təbliğat işi aparırdılar. 

 

Dağlıq Qarabağın sosial-iqtisadi geriliyi adı altında  ortaya atılan saxta tezis 

  

1988-ci il hadisələri başlananda ictimai rəyi öz tərəflərinə çəkməyə çalışan erməni siyasətçiləri və onların 

mərkəzdəki himayədarları tərəfindən vilayətin sosial-iqtisadi geriliyi pərdəsi altında Dağlıq Qarabağın 

Ermənistana birləşdirilməsi üçün uzun müddətdən bəri hazırlanmış plan üzrə Xankəndidə və Yerevanda davamlı 

etiraz mitinqləri təşkil edilirdi. Yəni ermənilər hadisələr başlandığı ilk vaxtlarda əsas diqqəti ona yönəltdilər ki, 

guya Dağlıq Qarabağın iqtisadi inkişaf səviyyəsi bütün respublikada olduğundan xeyli aşağıdır. 

 

1988-ci il martın 24-də “Dağlıq Qarabağ problemi”ni guya həll etmək üçün Sov. İKP MK və SSRİ 

Nazirlər Soveti  “1988-1995-ci illərdə Azərbaycan SSR Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin sosial-iqtisadi 

inkişafının sürətləndirilməsi tədbirləri haqqında” qərar qəbul etdi. Qərarda vilayətdə sosial-iqtisadi vəziyyətin 

daha da yaxşılaşdırılması məqsədi ilə 500 milyon manat vəsaitin ayrılması göstərilirdi. Bu addım ermənilərin 

iqtisadi vəziyyətinin ön plana çəkilməsi haqqında İttifaq məkanında yanlış rəy yaradırdı. Bundan da istifadə 

edən erməni siyasətçiləri adıçəkilən qərarın qəbulu ilə bütün dünyaya bunu sübut etməyə çalışdılar: Görün 

Dağlıq Qarabağ ermənilərinin vəziyyəti nə qədər ağırdır ki, SSRİ hökuməti belə bir xüsusi qərar qəbul etmişdir. 

Lakin baş verən sonrakı hadisələr DQMV-in sosial-iqtisadi geriliyi barədə erməni siyasətçiləri və onların 
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mərkəzdəki himayədarlarının irəli sürdükləri bu saxta tezisin yalnız bəhanə, əsas məqsədin isə Ermənistanın 

Azərbaycana qarşı ərazi iddiasında olduğunu göstərdi. 

 

Bununla yanaşı, erməni siyasətçilərinin iddia etdiyi həmin saxta tezis ortaya atılana qədər DQMV-yə 

rəhbərlik edənlərdən heç biri Dağlıq Qarabağ iqtisadiyyatının Ermənistandan asılılığından, vilayətin 

geriliyindən danışmır, əksinə, vilayətin sosial-iqtisadi inkişafının Azərbaycanın başqa bölgələrinə, hətta 

Ermənistanın özünə nisbətən sürətlə irəli getdiyini daim qeyd edirdilər. Azərbaycana qarşı açıq-aşkar ərazi 

iddialarını pərdələyərək münaqişənin əsas səbəbinin guya DQMV-nin sosial-iqtisadi problemlərinin olması 

barədə çıxış edən erməni siyasətçiləri və onların arxasında dayananların bu tezisinin əsassızlığı konkret faktlar 

və rəqəmlərlə ifşa olundu. 

Bu baxımdan, 1988-ci il  martın 25-də  SSRİ Nazirlər Soveti Sədrinin sosial inkişaf məsələləri üzrə 

müavini V.P.Laxtinin “İzvestiya” qəzetində faktlara və rəqəmlərə əsaslanan yazısı xüsusi maraq doğurur. O, 

göstərir ki,  Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti mənzillə təminat sahəsində Azərbaycanın digər bölgələrini orta 

hesabla 1,4 dəfə geridə qoyur. Bir sıra başqa göstəricilər üzrə də vilayətdəki vəziyyət hər iki müttəfiq 

respublikadakından yaxşıdır. Eyni zamanda, DQMV-nin sosial-iqtisadi və demoqrafik vəziyyətinə dair aparılan 

tədqiqatlarda göstərilir ki, 1986-cı ildə sənaye məhsullarının istehsalının ümumi həcmi vilayətdə 60 faiz təşkil 

edirdi, halbuki 10 il əvvəl bu rəqəm 53 faiz idi. Bu müddət ərzində sənaye məhsulları istehsalının inkişaf 

sürətinə görə DQMV orta respublika göstəricisindən (178,7 faizə qarşı 183 faiz) qabaqda idi. Adambaşına düşən 

sənaye məhsullarının həcminə görə isə DQMV respublikanın digər regionları arasında birinci yerə çıxmışdı. 

Azərbaycan SSR Dövlət Statistika İdarəsinin arxivindəki 1988-ci ilin əvvəllərinədək olan vəziyyəti əks 

etdirən rəqəmlərə nəzər saldıqda, doğrudan da, sosial-iqtisadi inkişafın bir sıra sahələrində DQMV nəinki 

Azərbaycanı, hətta Ermənistanı da qabaqlayırdı. Ermənilərin Dağlıq Qarabağın sosial-iqtisadi geriliyi barədə 

iddiaları ilə yanaşı, DQMV əhalisinin guya “azərbaycanlılaşdırılması”, erməni əhalisinin isə sayının guya 

azaldılması, ağır iqtisadi şərait ucbatından ermənilərin vilayətdən çıxıb getmələri və başqa uydurmaları da 

konkret faktlarla təkzib olunur. Belə ki, sovet dövründə vilayətin əhalisi başdan-başa savadlı olmuşdur. 

Vilayətdə 193 ümumtəhsil məktəbi, o cümlədən 147 erməni məktəbi fəaliyyət göstərirdi. Xankəndi Pedaqoji 

İnstitutunda dərslər Azərbaycan, rus və erməni dillərində keçirilirdi. Vilayətdəki 5 texnikumdan və 5 texniki-

peşə təhsili məktəbindən 4-də dərslər erməni dilində keçirilirdi. Burada kitab fondu 1,5 milyon olan 196 kütləvi 

kitabxana, 202 klub, mədəniyyət evi, 195 kinoteatr və kinoqurğusu, Xankəndi şəhərində M.Qorki adına  Dram 

Teatrı, mahnı və rəqs ansamblı, erməni dilində “Sovetakan Karabax” qəzeti (rus dilində dublyajı nəşr olunan 

“Sovetski Karabax”),  5 rayon qəzeti (4-ü erməni dilində, 1-i Azərbaycan dilində) var idi. Vilayətdə 2,5 saat 

yayımlanan radio verilişlərindən 2 saatdan çoxu erməni dilində idi. 

Əhalinin etnik tərkibinə gəldikdə isə, 1988-ci il yanvarın 1-nə olan məlumata görə 1926-1988-ci illərdə 

vilayət əhalisinin sayı 57,1 min nəfər və ya 45,6 faiz artmışdır. Həmçinin, vilayətin azərbaycanlı əhalisinin guya 

kənardan gətirilənlər hesabına artması barədə erməni alim və politoloqlarının iddiaları da faktlarla ifşa olunur. 

Bundan əlavə, 1989-cu ilin yanvarında SSRİ-də keçirilmiş əhalinin Ümumittifaq siyahıya alınması zamanı 

DQMV-nin 189 min nəfər əhalisinin 139 mininin (73,5 faiz) erməni, 48 mininin (25,3 faiz ) isə azərbaycanlı 

olduğu göstərilirdi. Lakin Ümumittifaq siyahıyaalmasının bu məlumatlarını düzgün və obyektiv saymaq 

olmazdı. Ona görə ki, bu dövrdə DQMV-nin əhalisi siyahıya alınarkən burada yaşayan ermənilərlə əlaqədar 

şişirdilmiş rəqəmlər əsas götürülmüşdür. Yəni, rəsmən vilayətdə qeydiyyatda qalan, lakin Ermənistan SSR-də, 

yaxud SSRİ-nin başqa şəhərlərində daimi yaşayan və işləyən ermənilər (15-20 faiz ) vilayətin sakini kimi 

qələmə verilmişdi. Dağlıq Qarabağ bölgəsində tarixən yaşamış azərbaycanlılar isə siyahıya alınarkən artıq 1988-

ci il sentyabrın 18-də Xankəndidən (15 min nəfərdən çox) və müxtəlif vaxtlarda vilayətin bəzi azərbaycanlılar 

yaşayan kəndlərindən təcavüzə məruz qalaraq qovulmuş, eləcə də siyahıyaalma zamanı bu faktlar bilərəkdən 

nəzərə alınmamışdı. Demoqrafik göstəricilərin təhlili bir daha sübut edir ki, erməni siyasətçiləri və onların 

himayədarları Azərbaycan xalqına qarşı uzun müddət hazırladıqları proqramı məqsədyönlü və ardıcıl şəkildə 

həyata keçirməyi özlərinin ali məqsədi saymışlar. 

 

Dağlıq Qarabağın Azərbaycan SSR-in tərkibində muxtar vilayət statusu  

və öz müqəddəratını təyinetmə prinsipinin əsassızlığı 

  

Erməni millətçilərinin düşmənçilik hisslərini qızışdırmaq cəhdlərinə baxmayaraq, Azərbaycan hökuməti 

Dağlıq Qarabağ bölgəsinin sosial-iqtisadi və mədəni inkişafına daim xüsusi diqqət və qayğı göstərmişdir. Eyni 

zamanda, sovet dövründə DQMV özünü idarəetmənin bütün əsas elementlərinə malik olmuş, Dağlıq Qarabağın 

Azərbaycan SSR-in tərkibində muxtar vilayət statusu 1936-cı və 1977-ci illərdə  qəbul olunmuş SSRİ 
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konstitusiyalarında təsbit edilmişdi. SSRİ və Azərbaycan SSR konstitusiyalarına əsasən, DQMV-nin hüquqi 

statusu DQMV Xalq Deputatları Soveti tərəfindən Azərbaycan SSR Ali Sovetinə təqdim edilmiş və 1981-ci il 

iyunun 16-da qəbul edilmiş “Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti haqqında” Qanunla tənzimlənirdi. 

 

Milli ərazi vahidi kimi, DQMV inzibati muxtariyyət formasına və əhalisinin xüsusi tələbatlarının həyata 

keçirilməsini təmin edən bir sıra hüquqlara malik idi. SSRİ Konstitusiyasına uyğun olaraq, DQMV SSRİ Ali 

Sovetinin Millətlər Sovetində 5, Azərbaycan SSR Ali Sovetində isə   12 deputatla təmsil olunurdu. DQMV-nin 

hakimiyyət orqanı olan Xalq Deputatları Soveti geniş səlahiyyətlərə malik olduğuna görə, milli və digər 

xüsusiyyətləri nəzərə alaraq vilayətdə yaşayan vətəndaşların maraqları əsasında bütün yerli məsələləri həll 

edirdi. Muxtariyyət forması əhalinin özünəməxsus iqtisadi, sosial, mədəni, milli xüsusiyyətlərini və muxtar 

regionda həyat tərzini tam şəkildə əks etdirirdi. 

Buna baxmayaraq, 1989-cu il dekabrın 1-də Ermənistan SSR Ali Soveti Azəbaycanın suverenliyini kobud 

surətdə pozaraq, DQMV-nin Ermənistan SSR-lə birləşdirilməsi haqqında konstitusiyaya zidd qərar qəbul etdi. 

42 gün ərzində DQMV-nin müəssisələri Ermənistanın müvafiq nazirlik və idarələrinin tabeliyinə verildi. 

Birbaşa Sovet rəhbərliyinin  fəaliyyətsizliyi, bəzən isə açıq himayədarlığı ilə Ermənistan hökuməti və erməni 

separatçıları tərəfindən Dağlıq Qarabağın iqtisadi, ictimai-siyasi və mədəni cəhətdən mənimsənilməsi prosesi 

aparılırdı. Bununla yanaşı, heç bir beynəlxalq hüquq normalarına əməl etməyən Ermənistan parlamenti 1990-cı 

il yanvarın 9-da özünün növbədənkənar iclasında “DQMV-nin 1990-cı il üçün sosial-iqtisadi inkişaf planının 

Ermənistan SSR-in 1990-cı il üçün sosial-iqtisadi inkişafı haqqında Dövlət planına daxil edilməsi” barədə 

Azərbaycana qarşı daha bir qeyri-qanuni qərar qəbul etdi. 

Ümumiyyətlə, 1988-ci ilin əvvəllərindən, yəni münaqişənin başlanğıcında  SSRİ rəhbərliyi ermənilərin 

ərazi iddialarının əsassız və sərhədlərin dəyişdirilməsinin SSRİ Konstitusiyasına zidd olması barədə heç bir qəti 

mövqe nümayiş etdirmədi. Sovet rəhbərliyinin ədalətsiz və ermənipərəst mövqeyi sonralar münaqişənin 

müxtəlif mərhələlərində də özünü göstərdi. Bu məsələ ilə əlaqədar, yəni  ermənilərin ərazi iddialarının əsassız 

və sərhədlərin dəyişdirilməsinin SSRİ Konstitusiyasına zidd olması barədə heç bir qəti mövqe bildirilmədi. 

Halbuki, SSRİ Konstitusiyasından əlavə, respublikaların sərhədlərinin dəyişdirilməsi məsələsinin 

qoyuluşunun özü tamamilə qanuna zidd idi. Çünki Azərbaycan 1922-ci ildə bağlanmış İttifaq müqaviləsinə görə 

də SSRİ-nin tərkibinə mövcud ərazisi və sərhədləri ilə daxil olmuşdu. DQMV-nin Azərbaycan SSR daxilində 

hüquqi statusu SSRİ Konstitusiyasının 86-cı maddəsinin, Azərbaycan SSR Konstitusiyasının 83-84-cü 

maddələrinin və DQMV haqqında 1981-ci il  iyulun 16-da Azərbaycan SSR Ali Soveti tərəfindən qəbul edilmiş 

Qanunun əsasında müəyyən edilmişdi. Bu qanun DQMV orqanlarının təşkilini və fəaliyyətini, onların 

səlahiyyətlərini, respublika və İttifaq orqanları ilə qarşılıqlı münasibətlərini müəyyən edirdi. 

Azərbaycan SSR Konstitusiyasının 138-ci maddəsinə və DQMV haqqında Qanunun 41-ci maddəsinə 

görə, DQMV-nin Xalq Deputatları Soveti yerli hakimiyyət orqanı hesab olunur və öz ərazisində sosial-iqtisadi 

və təsərrüfat quruculuğuna rəhbərlik edə bilər, büdcəni və vilayətin xalq təsərrüfat planını təsdiq edə, dövlət 

qayda-qanununu və vətəndaşların hüquqlarının qorunmasını, qanunlara əməl edilməsini təmin edə bilərdi. 

Bundan başqa, SSRİ Konstitusiyasına və Azərbaycan SSR Konstitusiyasına uyğun olaraq, Xalq Deputatları 

Soveti öz sessiyalarında respublikada ərazi dəyişiklikləri məsələsinə baxmaq hüququna malik deyildi. 

Həmçinin, milli-ərazi dəyişikliyi məsələsi müttəfiq respublikanın suveren hüququ sayılırdı. SSRİ 

Konstitusiyasının 78-ci maddəsində isə deyilirdi ki, müttəfiq respublikanın ərazisi onun razılığı olmadan 

dəyişdirilə bilməz və müttəfiq respublikalar arasında sərhədlər müvafiq respublikaların qarşılıqlı razılığı 

əsasında dəyişdirilə bilər ki, bu da SSRİ rəhbərliyi tərəfindən təsdiq olunmalıdır. Ümumiyyətlə, SSRİ 

Konstitusiyasının 81-ci maddəsinə görə, SSRİ  yaradılarkən dövlətin tərkibinə daxil olan müttəfiq 

respublikaların suveren hüquqlarını müdafiə etmək təəhhüdünü SSRİ öz üzərinə götürmüşdü. 

Beləliklə, yuxarıda deyilənlərə əsasən, belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, DQMV Xalq Deputatları 

Sovetinin vilayətin Azərbaycan SSR tərkibindən çıxması və Ermənistan SSR tərkibinə daxil edilməsi 

haqqındakı qərarı hüquqa zidd və Konstitusiya əleyhinə bir qərar idi. Respublikaların sərhədlərinin 

dəyişdirilməsi cəhdləri Konstitusiyaya zidd olduğundan, buna heç cür haqq qazandırıla bilməzdi və bu, 

Azərbaycan SSR-in dövlət suverenliyinin pozulması demək idi. Nəticədə, 1988-1991-ci illərdə Sovet 

rəhbərliyinin çox ciddi və bağışlanılmaz səhvləri, xüsusilə ermənipərəst siyasəti vəziyyətin getdikcə 

kəskinləşməsinə gətirib çıxartdı, DQMV və Azərbaycanın Ermənistanla həmsərhəd bölgələrində erməni 

təcavüzü daha geniş miqyas aldı. 

 

Ermənistanın Azərbaycana qarşı işğalçılıq siyasəti və hərbi təcavüzün   

beynəlxalq-hüquqi aspektləri 
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Ermənistanın Azərbaycana qarşı açıq-aşkar təcavüzü bütün beynəlxalq hüquq norma və prinsiplərinə 

ziddir. Belə ki, dünyada sülhün və təhlükəsizliyin təminatçıcı olan BMT Nizamnaməsinin 1-ci maddəsinin 1-ci 

bəndində təşkilatın əsas vəzifəsi kimi “beynəlxalq sülhü qorumaq və bu məqsədlə təcavüz hərəkətlərinə və ya 

sülhün pozulmasına yönəlmiş digər pozuntulara qarşı təsirli kollektiv tədbirlər həyata keçirmək” nəzərdə 

tutulur. Nizamnamə nəinki təcavüzü, həm də dövlətlərarası münasibətlərdə qüvvə və ya hədə tətbiq etməni də 

qadağan edir (2-ci maddənin 2-ci bəndi), dövlətlər arasında baş verə biləcək hər cür mübahisələri ancaq dinc 

vasitələrlə həll etməyi tələb edir (2-ci maddənin 3-cü bəndi). 

Təcavüz aktının baş verməsi ilə təcavüzə məruz qalmış dövlət BMT Nizamnaməsinin 39-cu maddəsinə 

uyğun olaraq BMT Təhlükəsizlik Şurası qarşısında təcavüzkar dövlətin məsuliyyəti məsələsini qoyur. Təcavüz 

anlayışının müddəalarının birində göstərilən faktın olması kifayət edir ki, Təhlükəsizlik Şurası təcavüzkara qarşı 

Nizamnamənin VI-VII fəsillərinə uyğun olaraq məcburiyyət tədbirləri görsün. BMT  Baş Məclisinin 1967-ci il 

18 dekabr tarixli 2330 (XXII) saylı qətnamə layihəsində təcavüz hərəkətlərinin qarşısını almaq və BMT 

Nizamnaməsinə uyğun olaraq, beynəlxalq sülhü və təhlükəsizliyi qorumaq və təsirli tədbirlər həyata keçirmək 

üçün təcavüz anlayışının mahiyyəti öz əksini tapmışdır. 

1974-cü il dekabrın 14-də BMT Baş Məclisinin XXIX sessiyasının 3314 (XXIX) saylı qətnaməsində ilk 

dəfə olaraq təcavüz anlayışının mahiyyəti və məzmunu açıqlandı və ona beynəlxalq hüquqi qiymət verildi. 8 

maddədən ibarət olan qətna-mədə təcavüzün nədən ibarət olduğu müəyyənləşdirildi. 

1-ci maddədə göstərilirdi ki, bir dövlət tərəfindən digər dövlətin suverenliyinə, ərazi bütövlüyünə və 

siyasi müstəqilliyinə qarşı silahlı qüvvə tətbiq edilməsi BMT Nizamnaməsinə ziddir və təcavüzkarlıq hesab 

olunur. 

2-ci maddədə deyilir ki, dövlətin BMT Nizamnaməsini pozaraq, birinci olaraq silahlı qüvvə tətbiq etməsi 

təcavüz aktına sübutdur. 

3-cü maddədə: a) bir dövlətin silahlı qüvvələrinin digər dövlətin ərazisinə müdaxilə və ya hücum etməsi, 

yaxud müvəqqəti xarakter daşımasından asılı olmayaraq, hər hansı bir hərbi işğal və ya müdaxilə nəticəsində 

ərazinin ilhaqı; b) bir dövlətin silahlı qüvvələri tərəfindən digər dövlətin ərazisinin bombardman edilməsi..; v) 

bir dövlət tərəfindən və ya onun adından, silahlı qüvvələrin, qeyri-nizami dəstələrin və ya muzdluların 

göndərilməsi və s. təcavüz aktı kimi qiymətləndirilir. 

Qətnamənin 5-ci maddəsində göstərilir ki, heç bir siyasi, iqtisadi, hərbi və ya başqa mülahizələr təcavüzə 

haqq qazandıra bilməz; təcavüz beynəlxalq sülhə, əmin-amanlığa  qarşı cinayətdir və bu cinayəti törədənlər 

beynəlxalq məsuliyyət daşı-malıdırlar; təcavüz nəticəsində ərazi əldə edilməsi və yaxud hər hansı mənfəət 

qazanılması qeyri-qanunidir. 

Ermənistan Respublikası tərəfindən qətnamədəki hər hansı bir bəndin, ümumiyyətlə əksər maddələrin 

pozulması belə bir nəticəyə gəlməyə imkan verir ki, bu, əsl təcavüz hərəkətləridir. Ermənistanın bu 

təcavüzkarlığı BMT Nizamnaməsində nəzərdə tutulan öz müqəddaratını təyinetmə hüququnun həyata 

keçirilməsi deyil, Nizamnamənin 2-ci maddəsinin 4-cü bəndinin kobud şəkildə pozulması – başqa dövlətin ərazi 

bütövlüyünə və siyasi müstəqilliyinə qarşı zor işlədilməsi deməkdir. 

Bunu belə bir fakt da təsdiq edir ki, Ermənistan parlamenti, bütün  beynəlxalq hüquq normalarını 

kobudcasına pozaraq, hələ 1989-cu il dekabrın 1-də Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ bölgəsinin 

Ermənistana birləşdirilməsi, yəni qonşu dövlətin ərazisinin bir hissəsinin ilhaq olunması haqqında qeyri-qanuni 

qərar qəbul etmişdir.  Baxmayaraq ki, hazırda Ermənistan bütün cidd-cəhdlə Dağlıq Qarabağın müstəqilliyinə 

çalışır, ancaq bu qərarın indi də qüvvədə qalması Ermənistanın Azərbaycana qarşı dövlət səviyyəsində ərazi 

iddiasında olmasına sübutdur. 

Ümumiyyətlə, Ermənistan Respublikası bütün beynəlxalq hüquqi sənədləri, xüsusilə BMT 

Nizamnaməsinin I və II maddələrində, 1970-ci il 24 oktyabr tarixli beynəlxalq hüququn prinsipləri haqqında 

bəyannamədə, eləcə də 1975-ci il 1 avqust tarixli ATƏM/ATƏT-in Helsinki Yekun Aktında  ifadə olunmuş 

beynəlxalq hüququn əsas prinsiplərini kobudcasına pozmuşdur. Bununla yanaşı, Ermənistan başqa dövlətlərin 

ərazisində yaşayan erməni icmalarının hüquqlarını müstəqil xalqların əsas kütləsinin hüquqları ilə qəsdən 

qarışdırır və müstəqil dövlətlərin ərazi bütövlüyünə münasibətdə erməni etnik qruplarının hüquqlarına əsassız 

üstünlük verir. Beynəlxalq hüquq normalarının bu cür ermənisayaq təfsiri dövlətlərin ərazi bütövlüyü və 

sərhədlərin pozulmasının qeyri-mümkünlüyü haqqında 1990-cı il noyabrın 21-də qəbul edilmiş yeni Avropa 

üçün Paris Xartiyasına da tamamilə ziddir və qəbuledilməzdir. 

Dağlıq Qarabağ bölgəsinin erməniləri isə digər ölkələrdə yaşayan ermənilər kimi Azərbaycanda yaşayan  

milli azlıqlardan biridir. Beynəlxalq hüquq normalarına görə milli azlıqlar öz müqəddəratlarını təyin edə bilərlər 

(internal self-determination). Lakin bu, müstəqillik formasında ola bilməz. Çünki müstəqil dövlətin ərazisində 
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yaşayan milli azlıqların belə hüquqları yoxdur. Eyni zamanda, xalqların öz müqəddəratını təyinetmə məsələsi 

beynəlxalq hüququn əsas prinsiplərindən olan ərazi bütövlüyü prinsipini pozmamalı, bu prinsiplə ziddiyyət 

təşkil etməməlidir. 

Bu baxımdan, ermənilərin öz müqəddəratını təyinetmə hüququnu bəhanə etməsi beynəlxalq hüquq 

normalarının, xüsusilə, dövlətlərin suveren bərabərliyi, zor işlətməmək və zor işlətməklə hədələməmək, 

sərhədlərin toxunulmazlığı, dövlətlərin ərazi bütövlüyü, mübahisələri dinc yolla nizama salmaq və başqa 

dövlətlərin daxili işlərinə qarışmamaq və beynəlxalq hüquqi öhdəlikləri vicdanla yerinə yetirmək kimi ATƏT-in 

Helsinki prinsiplərinin kobud şəkildə pozulması deməkdir. 

 

Xalq qəzeti.-2017.-29 oktyabr.-№238.-S.3. 
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Dağlıq Qarabağ 2018-ci ildə: “dinamik balans”, yoxsa münaqişənin birdəfəlik həlli? 
 

Cənubi Qafqazdakı geosiyasi dinamikaya Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin son 

dərəcə mənfi təsir etdiyini hamı etiraf edir. Problemin həll edilməməsi qeyri-müəyyənliyi daha da dərinləşdirir. 

Gözləmək olardı ki, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr dövlətləri 2018-ci ildə münaqişənin ədalətli həlli 

istiqamətində real və səmərəli addımlar atacaqlar. Lakin bu ilin ilk ayından Qərb və Rusiya KİV-də dərc edilən 

bir sıra analitik yazıya görə, belə bir nikbin əhval-ruhiyyə yoxdur. Əksinə, onlar mövcud vəziyyəti saxlamağa 

və tərəflərin qəti addım atmamasına çalışacaqlar. Konkret deyilsə, münaqişənin həllini deyil, status-kvonun 

dəyişməməsini önə çəkməyə cəhd edəcəklər. Təbii ki, bu, dolayısı ilə təcavüzkara dəstək vermək deməkdir. Bu 

kimi məqamları nəzərə alıb, 2018-ci ildə Dağlıq Qarabağla bağlı hansı proseslərin gedə biləcəyini təhlil etmək 

aktuallıq kəsb edir. 

 

Kəskinləşmiş münaqişə: “dondurulması” mümkündürmü? 

 

Qərb və Rusiya analitiklərinin son zamanlar Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı tez-tez məqalələr 

yazması diqqətdən yayınmır. Müəlliflər müxtəlif proqnozlar verməyə çalışmaqla yanaşı, problemin tarixinə və 

indiki vəziyyətinə də nəzər salırlar. Onların fikirləri, təbii ki, maraqlıdır, çünki indiyə qədər səsləndirilməyən bir 

sıra fikirləri daha açıq yazmağa başlayıblar. Belə bir vəziyyət nədən yaranıb? 

Burada başlıca faktor kimi qlobal geosiyasətdə proseslərin tədricən yeni məzmun çalarları kəsb etməsini 

götürmək olar. Xüsusilə Yaxın Şərqdə cərəyan edən hadisələr göstərir ki, dünyadakı vəziyyət heç də BMT TŞ-

nin beş daimi üzvünün istəyindən asılı deyil. Elə qüvvələr var ki, onlar baş verənlərin məntiqində düzəlişlər edə 

bilər. Məsələn, Türkiyə, İran və ya Səudiyyə Ərəbistanı. Biz hələ İsraili demirik. 

Digər məqam Cənubi Qafqazda uzun müddətdir ki, mövcud olan Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq 

Qarabağ münaqişəsinin artıq daha geniş geosiyasi məkan üçün təhdidə çevrilməsi ilə bağlıdır. O, Mərkəzi 

Asiya, Rusiya, Çin, İran, Türkiyə istiqamətləri ilə yanaşı, Avropada da ciddi geosiyasi problemlər yarada bilər. 

Nəhayət, dünyanın aparıcı gücləri, görünür, Cənubi Qafqazda geosiyasi nüfuz dairəsini konkretləşdirmək 

prosesinə başlayırlar. Bu kontekstdə də Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin taleyi ciddi əhəmiyyət daşıyır. Təsadüfi 

deyil ki, son dövrlərdə bu məsələyə həsr edilmiş bütün analitik məqalələrdə pərdəarxası olaraq məhz bu məqam 

qabardılır. Təbii ki, bu, digər vacib faktorların unudulması anlamına gəlmir. 

Bunların fonunda Qərb və Rusiya mətbuatında dərc edilən həmin yazılarda 2018-ci ildə Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsi ilə bağlı hansı proqnozların ifadə edildiyi maraqlıdır. Etiraf edək ki, bizim regionun geosiyasi 

aktuallığını hər kəs qəbul edir. Eyni zamanda, buradakı proseslərə yerli xalqların deyil, daha çox özlərinin 

maraqları prizmasından nəzər salırlar. Bu məsələdə Qərb, Rusiya və İran arasında fikir ayrılığı özünü göstərir. 

Lakin o da çox düşündürücüdür ki, elə ümumi və prinsipial əhəmiyyətli məqamlar var ki, həmin qüvvələrin 

maraqları üst-üstə düşür. Və bunu onlar açıqca vurğulayırlar. 

Həmin məqamlar içərisində mövcud vəziyyətin saxlanması (onlar buna bir ağızdan status-kvonun 

dəyişməməsi deyirlər) və Azərbaycanla Ermənistan prezidentlərinin heç bir insident olmadan rahatca 

danışıqlara davam etməsi xüsusi yer tutur (bax: məs., Nagorno-Karabakh’s Gathering War Clouds / The 

International Crisis Group, Report 244, 1 iyun 2017 və Сергей Маркедонов. Нагорный Карабах – 2018: 

война, мир или балансирование на грани? / РСМД, 17 yanvar 2018). 

Bu bağlılıqda Beynəlxalq Böhran Qrupunun hesabatında yer almış bir fikir diqqəti çəkir. Orada yazılır: 

“…Rusiyanın nüfuzu Bakı, İrəvan və başqa yerlərdə yüksək olaraq qalır. Ancaq diplomatik iflic vəziyyətinin 

yaranması (Dağlıq Qarabağla bağlı – red.) çox riskli olar, baha başa gələr və səmərəli vasitəçilik zamanının 

bitdiyini göstərərdi” (bax: Nagorno-Karabakh’s Gathering War Clouds / The International Crisis Group, Report 

244, 1 iyun 2017). 

 

Vasitəçilər: əsas məqsəd nədir? 

 

Deməli, bu təşkilat hesab edir ki, indiyə qədər vasitəçilər səmərəli fəaliyyət göstəriblər və onların arxa 

plana keçməsi “diplomatik iflic” effekti verərdi ki, bunun da bədəli çox ağır olardı? Kimlərə? Təbii ki, Qərb və 

Rusiyaya! Buradan hesabat müəllifləri belə nəticə çıxarırlar ki, 2018-ci ildə Dağlıq Qarabağ məsələsində 

vasitəçilərin fəaliyyəti ilə bağlı heç bir dəyişiklik etməyə ehtiyac yoxdur – hər şey öz qaydasında qalmalıdır. Bu 

da dolayısı ilə mövcud status-kvonun saxlanması anlamına gəlir. 
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Moskvanın da ifadələrində məhz bu fikir başlıca yer tutur. Xarici işlər naziri Sergey Lavrov münaqişə 

zonasında hər hansı kəskin hərəkətin yolverilməz olduğunu dəfələrlə vurğulayıb. Bunun üçün isə həm Qərb, 

həm də Rusiya diplomatik dairələri hesab edirlər ki, münaqişə zonasında ATƏT-in monitorinqi gücləndirilməli, 

yeni nəzarət sistemi təşkil edilməlidir ki, hərbi əməliyyatlar olmasın. Ardınca da (həm Qərb, həm də Rusiya 

analitikləri) onu vurğulayırlar ki, mövcud vəziyyətin dəyişməsində daha çox maraqlı olan Azərbaycandır, çünki 

o, özünü məğlub hiss edir (bax: əvvəlki iki mənbəyə). 

Deməli, analitiklər belə düşünürlər ki, fərqli geosiyasi maraqların olmasına baxmayaraq, Qərb, Rusiya və 

İran Dağlıq Qarabağda indiki vəziyyətin davam etməsində ortaq mövqedədirlər. Onlar bu münaqişəni yalnız 

özlərinə sərf etdiyi zamanda aktivləşdirə bilərlər. Bəs münaqişə edən tərəflərin özləri situasiyanı kardinal 

dəyişmək iqtidarında deyillərmi? 

Analitiklər gətirdikləri üç faktorla bu suala əminliklə “yox” cavabı verirlər. Məsələn, Rusiya Beynəlxalq 

Məsələlər Şurasının eksperti Sergey Markedonov hesab edir ki, nə Azərbaycanın, nə də Ermənistanın yaranmış 

vəziyyətdə ABŞ, Rusiya və Fransanın iradəsinə zidd kəskin davranmaq potensialı yoxdur. Digər bir faktor da 

əlavə məhdudlaşdırıcı şərt qoyur – Rusiya, ABŞ və Fransa münaqişəyə fərqli mövqedən yanaşdıqlarından bir-

birindən çəkinərək tarazlaşmış vəziyyəti dəyişmək istəmirlər. Yəni hələlik bu qeyri-müəyyənliyin qalmasına 

razıdırlar. Maraqlıdır ki, S. Markedonov İranın da bu fikrə qatıldığını iddia edir (bax: Сергей Маркедонов. 

Нагорный Карабах – 2018: война, мир или балансирование на грани? / РСМД, 17 yanvar 2018). 

Nəhayət, üçüncü məhdudlaşdırıcı faktor kimi rusiyalı mütəxəssis aşağıdakı arqumenti gətirir. O yazır ki, 

həm Minsk qrupunun həmsədr ölkələri, həm də Türkiyə və İran kimi nüfuzlu dövlətlərin “Qarabağ düyününün 

açılması üçün geosiyasi sövdələşməyə getmələrinə elə bir əsas yoxdur” (bax: əvvəlki mənbəyə). 

Beləliklə, ekspertlər nəticəyə gəlirlər ki, 2018-ci il üçün ən yaxşı variant Dağlıq Qarabağda mövcud 

“dinamik balans”ın saxlanması olardı. Görünür, bunun üçün onlar əllərindən gələni etməyə çalışacaqlar. Bu isə 

həmsədr ölkələr də daxil olmaqla, Türkiyədən başqa, digər dövlətlərin dolayısı ilə təcavüzkarı dəstəkləməyə 

davam etmələri anlamına gəlir. Çünki mövcud status-kvonun hər hansı bəhanə ilə saxlanması strategiyası 

Ermənistanı birbaşa müdafiə etmək deməkdir. Onun işğalçılığına göz yummaq və Azərbaycanı öz torpaqlarını 

azad etmək fikrindən döndərməyə çalışmaq deməkdir. 

Təsəvvür edin, Qərb və Rusiya analitiklərinin münaqişə ilə bağlı ifadə etdikləri fikirlərdə bir dəfə də 

olsun BMT TŞ-nin qətnamələrinə əməl edilməsinin, Ermənistanın işğal etdiyi ərazilərdən çəkilməsinin 

zəruriliyi əks olunmur. Belə çıxır ki, 2018-ci ildə vasitəçilər nəinki passiv qalacaqlar, hətta münaqişənin 

Ermənistanı qane edən formada dondurulmasına cəhd etməkdə davam edəcəklər. 

Əgər bu proqnoz özünü doğrultsa, faktiki olaraq həmsədr ölkələr Cənubi Qafqazda geosiyasi qeyri-

müəyyənliyin qalmasında maraqlı olacaqlar. Bu da real olaraq həm vəziyyətin nəzarətdən çıxmasına, həm də 

terror dalğasının meydana gəlməsinə yardım etmək deməkdir. Konkret olaraq, müxtəlif radikal qruplarla erməni 

terror təşkilatları təxribat törədib, region dövlətlərini çətin duruma salmağa cəhd edə bilərlər. Onda bütün 

məsuliyyət indi status-kvonu saxlamağa çalışanların üzərinə düşəcək. 

Bunlarla yanaşı, analiz edənlər Azərbaycan faktorunu, Bakının siyasətini tam ciddiyyəti ilə nəzərə 

almırlar. Azərbaycan rəhbərliyi kifayət qədər qətiyyət və əzmlə milli maraqları üstün tutaraq, münaqişənin 

ədalətli həllinə çalışacaq. O cümlədən son anda erməni işğalçıların hərbi yolla ərazilərdən çıxarılması variantına 

kimsə etiraz edə bilməz! 

 

Newtimes.az 

 

Azad Azərbaycan.-2018.-2 fevral.-№17.-S.6. 
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Qarabağa aparan yol: Dünən və bu gün 

 

Ramiz Mikayıloğlu 

 

Keçmiş SSRİ parçalandıqdan və Azərbaycan Respublikası müstəqillik qazandıqdan sonra 

qarşılaşdığımız ən ağrılı problem Dağlıq Qarabağ münaqişəsi oldu. Başqa sözlə, müstəqilliyimizlə 

barışmayan imperialist dairələrin dəstəyi və bilavasitə hərbi iştirakı ilə Ermənistan tərəfindən 

torpaqlarımızın 20 faizi işğal olundu. Tarix, əslində, təkrar olur. Azərbaycan Respublikasının varisi 

olduğu XX əsrin əvvəlində Xalq Cümhuriyyəti də bu ağrılı problemlə üzləşib. 1918-ci il may ayının 

28-də müstəqilliyini elan edən Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qonşu dövlətlərlə münasibətləri çox 

gərgin vəziyyətdə olub. Gürcüstanla həllini tapmaq bilməyən mübahisəli ərazi problemi, şimaldan 

Denikin təhlükəsi, İranın müstəqil Azərbaycanı görməzdən gəlməsi, mürəkkəb geosiyasi şərait, üstəlik 

Ermənistanın açıq şəkildə Qarabağda işğal planlarını həyata keçirmək istəyi Cümhuriyyəti çıxılmaz 

vəziyyətə salıb. Real təhdidlərin qarşısını almaq, müstəqil dövlətin varlığını əbədiləşdirmək üçün 

güclü ordunun yaradılması zərurətə çevrilib.  

 

Cümhuriyyətin ərazisi, sərhədləri 

 

Azərbaycan Cümhuriyyətinin nümayəndə heyəti Paris Sülh konfransında Qafqaz Ermənistanı ilə 

sərhədi aşağıdakı kimi təsvir edirdi: 

Azərbaycan və Ermənistan arasında sərhəd qərbə doğru Ağlağan dağının (6833 fut) zirvəsindən 

başlanır, Aleksandropol-Axalkələk şose yolunu Qızıl Qoç stansiyasından (Güllübulaq kəndi) 18 km. 

cənubda kəsib keçir və Dağ Körpü kəndindən Arpaçay istiqamətinə gedir. Sonra sərhəd xətti cənuba, 

Arpa-Fihui boyunca Qarakollu adlı kiçik stansiyadan 2 km. şimalda yerləşən Qiyas-Kürdaşı kəndinə 

doğru gedir, daha sonra isə şərqə, Qara Köynək dağının (9917 fut) zirvəsinə tərəf uzanır. Buradan 

sərhəd xətti Aparan çayının qolu istiqamətində şimal-şərqə, Tiflis-İrəvan dəmir yolunun 5 km-də 

yerləşən Zeynə kəndinə doğru gedir, sonra şərq istiqamətinə dönür, dəmir yolu xəttinə paralel şəkildə 

bu xətdən 7 km. şimalda yerləşən Ağbaş kəndinə tərəf uzanır: Qarni çayından keçən sərhəd xətti şimal-

şərqdə Ağdağ (10906 fut), Qaraqaya (11178 fut) Gözəldərə dağlarına qalxır, buradan qərb istiqamətinə 

burulur və Göyçə gölünün şərq sahilində Zağalı kəndinə çatır. Qafqaz Ermənistanının sərhədi 

Semyonovka kəndi istiqamətində gölün səthini düz xətlə keçir, Yelizavetpol və İrəvan 

quberniyalarının keçmiş inzibati ərazi bölgüsü üzrə Beçəkeçməz dağının (Yelizavetpol, İrəvan və 

Tiflis quberniyalarının sərhədlərinin ortaq kəsişmə nöqtəsi) zirvəsinə qalxır, buradan Yelizavetpol və 

Tiflis quberniyalarının inzibati sərhədi boyunca şimala dönür. Son olaraq sərhəd xətti biri-birinin 

ardınca Şahəlhəm, Şahtaxtı, Lialvar, Lecan dağlarından enir və iki ölkə arasında sərhəd olan Ağlağan 

dağının zirvəsinə çatır. 

“Böyük Ermənistan” xəritə-layihəsini rəsmi sənəd kimi ermənilər Paris Sülh konfransına təqdim 

etməyə nail olmuşdular. 1919-cu ilin əvvəllərində daşnak partiyasının İrəvanda çıxan orqanı erməni 

torpaq iddialarının coğrafiyasını belə müəyyən edir: 

1) Bütün İrəvan quberniyası – Naxçıvan, Ordubad, Şərur, Sürməli ilə birlikdə; 

2) Gəncə quberniyasının xeyli hissəsi – Qazax mahalının cənub hissəsi, Gəncə mahalının 

Çardaxlı da daxil olmaqla cənub hissəsi, Cavanşir mahalının cənub-qərb hissəsi, Şuşa mahalının 

Ağdama qədər şimal hissəsi, Cəbrayıl mahalının Vəng, Hadrut, Edilli və Arakül kəndləri də daxil 

olmaqla bir hissəsi, Zəngəzur mahalının cüzi bir hissəsi istisna olmaqla hamısı ilə birlikdə (Nəsib 

Nəsibli. Azərbaycan Demokratik Respublikasının xarici siyasəti). 

Göründüyü kimi, erməniləri iştahası böyük idi. Ermənistan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini 

təxribata çəkir, bölgədə qan tökülməsinə çalışırdı. Bu dövrdə isə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 

ölkənin müəyyən bir hissəsinə nəzarət etmək imkanlarına malik idi. Bakıda bolşeviklər hakimiyyətdə 

idi. Ölkədəki mövcud hərc-mərcliyin qarşısını almaq, dövlətin müstəqilliyini qorumaq üçün milli 
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mü¬dafiə qüvvələrinin yaradılması və möhkəmləndirilməsi bir nömrəli vəzifə idi. Məhz buna görə də 

may ayının 28-də təsdiq edilmiş Azərbaycanın birinci hökumətinin tərkibində hərbi nazir vəzifəsi təsis 

edildi, bu vəzifə isə Xosrov bəy Sultanova həvalə edildi.  

Mehman Süleymanov “Azərbaycan ordusu (1918-1920)” kitabında bildirir ki, o dövrdə 

Müsəlman Korpusunun komandiri, general-leytenant Əliağa Şıxlinski 1918-ci il may ayının 28-də 

Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin elan olunmasını eşidən kimi yeni dövlətin Hərbi Nazirliyinin 

təşkil edilməsinin layihəsini hazırlayır. Adıçəkilən kitabda bir fakt xüsusi önəm kəsb edir. Hökumətin 

sədri Fətəli xan Xoyski sonralar parlamentdəki çıxışında bildirir ki, müstəqilliyini yenicə elan etmiş 

Azərbaycanın öz ordusu yox dərəcəsindədir. Mehman Süleymanov “Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyətinin hərb tarixi: I cild” kitabında yazır ki, Hacı Zeynalabdin Tağıyevin milli qoşun 

hissələrində xidmət edən oğlu Məhəmməd də söhbətlərində təchizat məsələlərinin xeyli ağır olduğunu, 

yataq əşyalarının olmadığı üçün zabitlərin çoxunun başları altına yəhər qoyaraq yatdıqlarını 

bildirirmiş. 

23 ay ərzində Azərbaycan Cümhuriyyətinin ordusu bir neçə mərhələdə təşəkkül tapmağa başladı. 

 

Qarabağ zəfəri 

 

Xalq Cümhuriyyətinin mövcud olduğu 23 aylıq dövrdə bir sıra uğurlu hərbi əməliyyatlar həyata 

keçirilib. Lakin Xalq Cümhuriyyətinin müstəqilliyini itirmək bahasına olsa da, Qarabağda 

Azərbaycanın dövlət suverenliyini bərpa etmək məqsədilə 1920-ci il mart və aprel aylarında min bir 

əziyyətlə, Rusiya təhlükəsi şimal qapımızı kəsdirən zaman müstəqil şəkildə həyata keçirdiyi ən 

irimiqyaslı hərbi əməliyyat - Qarabağ əməliyyatı xüsusi fərqlənir. Qasım Hacıyev və Ənvər 

Çingizoğlunun müəllifi olduqları “Qarabağlı hərbçilər” kitabında qeyd olunur ki, əməliyyat 

nəticəsində qarşıya qoyulan bütün döyüş tapşırıqları müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilib, Qarabağda 

Azərbaycanın suverenliyi tam bərpa edilib. Başqa sözlə, 1920-ci il martın əvvəllərində ermənilərin 

Zəngəzurda peşəkar zabitlər rəhbərliyi altında 3 minədək silahlı dəstə toplayaraq, Qarabağ üzərinə 

hücuma hazırlaşdıqları barədə xəbər yayılır. Ermənilərin məqsədi Qarabağdakı silahlı dəstələrlə 

birləşərək buradakı Azərbaycan hakimiyyət orqanlarını devirmək olur. Plana görə, Zəngəzurda hücum 

başlanan kimi Gəncə qəzasının silahlı erməni dəstələri Əsgəran üzərinə yürüş edib, oranı tutmalı idilər.  

Erməni silahlı dəstələrinin hücum əməliyyatı Novruz bayramı günlərinə təsadüf edirdi. Martın 

22-si gecə saat 3-də separatçı ermənilərin Şuşa, Xankəndi, Əsgəran, Xocalı və Tərtərdə yerləşən qoşun 

bölmələrinin üzərinə eyni vaxtda hücumu başlanır. Azərbaycan ordusunun Əsgərandakı 50 nəfərlik 

kiçik dəstəsi erməni silahlılarına qəhrəmancasına müqavimət göstərsələr də, qüvvələr nisbəti bərabər 

olmadığından ermənilər Əsgəran postunu ələ keçirib, onların hamısını öldürürlər. Digər məntəqələrdə 

isə erməni silahlı dəstələri uğursuzluğa düçar olur. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ərazi bütövlüyü 

təhlükə altında qaldığından Milli Ordunun bütün potensialı səfərbərliyə alınır və əsas güc Qarabağ 

istiqamətində hərəkətə gətirilir. Martın 24-25-də erməni qüvvələri yenidən Tərtər üzərinə hücuma 

keçir. Martın 26-da Tərtər ətrafında Azərbaycanın qoşun bölmələrinin uğurlu hücumları davam 

etdirilir. Qarabağdakı hərbi qüvvələrin daha da möhkəmləndirilməsi üçün 8-ci Ağdaş piyada alayı və 

Zaqatala piyada alayının 700 nəfərlik Nuxa taboru da Qarabağa hərəkət etmək əmri alır. Martın 29-da 

Azərbaycanın qoşun hissələrinin Əsgəran istiqamətində əsas hücumu başlanır. Döyüşə partizan 

dəstələri də cəlb edilir. Bu döyüş milli qoşun hissələrinin uğuru ilə baş¬lasa da, həmin uğuru davam 

etdirmək və qarşıya qoyulan məqsədə nail olmaq mümkün olmur. Döyüş təcrübəsizliyi, bölmə¬lər 

arasında qarşılıqlı əlaqələrin düzgün tənzimlənməməsi hü¬cumun nəticələrinə öz təsirini göstərir və 

qüvvələr əvvəlki mövqelərinə çəkilməyə məcbur olur. Aprelin 2-də Zaqatala piyada alayı, Şirvan 

alayının və Tərtər süvari alayının hissə və bölmələrinin bölgəyə gəlib çatması ilə Əsgəran üzərinə yeni 

hücum hazırlığına başlanır. Əlavə nizami qüvvələrlə möhkəmləndirilən Ağdam dəstəsi aprelin 3-də 

yenidən Əsgəran istiqamətində hücuma keçir. Erməni silahlı qüvvələri bütün imkanlarını səfərbərliyə 

alıb, əvvəlki hücumda olduğu kimi, Ağdam dəstəsinin qarşısını kəsməyə çalışsalar da, böyük tələfat 

verib, əvvəlcə Əsgəran, sonra da Xocalını tərk etməyə məcbur olurlar. Bölgədə strateji əhəmiyyətli bu 
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iki məntəqə Ağdam dəstəsi tərəfindən azad edilir. Uğurlu hücumu davam etdirən Ağ¬dam dəstəsi gün 

ərzində Ağdam-Əsgəran yolunun kənarında yerləşən Kətik, Aranzəmin və Naxçıvanik kimi 

möhkəmləndirilmiş məntəqələri də erməni qüvvələrindən azad edirlər və Malıbəyli kəndinə 

yaxınlaşırlar. Əsgəran ətrafında uğursuzluğa düçar olan düşmən qüvvələri geri çəkilərək, Malıbəyli-

Daşkənd və Şuşakənd məntəqələri arasında toplaşır. Ətraf kəndlərdəki erməni silahlı dəstələri də bura 

axışaraq, güclü zərbə qüvvəsi yaradırlar. Aprelin 5-də Ağdam dəstəsi Şuşakənd istiqamətindəki erməni 

mövqeləri üzərinə hücuma keçdi. Səhər saat 10-da başlanan hücum üç istiqamətdə aparılır. Cəbhənin 

mərkəzində 4-cü Quba piyada alayının bölmələri döyüşürdülər. Sağ cinahda Malıbəyli kəndini ötüb 

keçərək Şuşakəndin şərqindəki yüksəkliklərə doğru Tatar süvari alayının bölmələri irəliləyirdi. Sol 

cinahdan - Şuşakənd qəbiristanlığı istiqamətindən isə kəsə yolla Bakı piyada alayının bir taboru hücum 

edirdi. Saat 20-də döyüşü uğurla başa vuran bölmələr Şu¬şaya daxil olurlar. Aprelin 9-dan 12-dək 

Şuşa yaxınlığındakı Keşişkənd ətrafında da gərgin döyüşlər davam edir. Bu döyüş¬lər nəticəsində 

Qarabağdakı erməni qüvvələrinin ən güclü, ən möhkəm bazası məhv edilir. Bununla da 1920-ci il 

martın 22-dən başlanmış Qarabağ əməliyyatı Azərbaycan ordusunun tam parlaq qələbəsi ilə başa çatır. 

Qarabağda Azərbaycanın dövlət suverenliyi bərpa olunur, Cümhuriyyət ordusu öz tarixinə şanlı bir 

səhifə yazır və ən əsası Qarabağda erməni separatizminin kökü qazılır.  

Bu möhtəşəm qələbə münasibəti ilə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin hərbi naziri general 

Səməd bəy Mehmandarovun şəxsi heyəti təbrik nitqi cəsur, qəhrəman Azərbaycan əsgərinin portretini 

yaradır: 

- Qəhrəman əsgərlər, mən şəxsən Almaniya cəbhəsində bir çox müharibələrdə oldum, fəqət sizin 

qədər qəhrəman əsgərlərə nadirən təsadüf etdim. Siz mənim ümidlərimi qüvvətləndirdiniz. Siz 

qanınızla gənc Azərbaycan Ordusunun namusunu mühafizə etdiniz (Nəsib Nəsibli. “Azərbaycan 

Demokratik Respublikasının xarici siyasəti”). 

 

Əsas vəzifə... 

 

Azərbaycan Ordusu 2016-cı ilin aprel ayında 4 günlük müharibə zamanı da 100 il öncə olduğu 

kimi, öz sözünü deyə bildi. Azərbaycan Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham 

Əliyev 2016-cı il noyabrın 12-də Füzuli rayonu ərazisində ön xətdə yerləşən komanda idarəetmə 

məntəqəsində əməliyyat şəraiti ilə tanış olarkən hərbi qulluqçular qarşısında çıxışında Azərbaycan 

əsgərinin, xalqının qəhrəmanlığını belə xarakterizə edir: 

- Azərbaycan Ordusu aprel döyüşlərində peşəkarlıq, qəhrəmanlıq, məharət göstərib. Mən Hərbi 

Hospitalda yaralı əsgər və zabitlərimizlə görüş zamanı onlarda ruh yüksəkliyi gördüm. Onların bir 

arzusu var idi - tezliklə sağalmaq və döyüş bölgələrinə qayıtmaq. Bu, bir daha onu göstərir ki, 

Azərbaycan xalqı böyük və vətənpərvər xalqdır. Aprel döyüşləri bizim şanlı qələbəmizdir. Ermənistan 

uzun illər öz ordusu haqqında yalanlar, miflər uydururdu, guya onların yenilməz ordusu var. Aprel 

döyüşləri göstərdi ki, hansı ordu yenilməzdir. Azərbaycan Ordusu yenilməz ordudur.  

Bu il iyunun 26-da Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 100 illik yubileyi münasibətilə Bakının 

"Azadlıq" meydanında keçirilən hərbi parad və hərbi paradda Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı 

İlham Əliyev deyib: 

- Bu gün Lələtəpədə, Ağdərə dağlarında bizim bayrağımız dalğalanır. Aprel döyüşlərində biz 

strateji yüksəklikləri əldə etmişik. Azərbaycan əsgəri, zabiti, generalı - Azərbaycan Ordusu əsl 

qəhrəmanlıq, peşəkarlıq, rəşadət göstərib. Bu, bir daha göstərib ki, Ermənistan tərəfindən onların 

ordusu ilə bağlı uzun illər ərzində yayılan nağıllar mif idi. Biz bu mifi darmadağın etdik. Naxçıvanın 

1990-cı illərin əvvəllərində ermənilər tərəfindən zəbt edilmiş 11 min hektar torpağı da bu bayram 

ərəfəsində - keçən ay Naxçıvan Əlahiddə Ümumqoşun Ordusu tərəfindən aparılmış uğurlu əməliyyat 

nəticəsində azad edildi. Naxçıvan əməliyyatı yüksək məharətlə, peşəkarlıqla həyata keçirildi. 

Azərbaycan hərbçisi bir daha qəhrəmanlıq, rəşadət göstərdi. Bundan sonra Azərbaycan Ordusu hər an 

hazır olmalıdır ki, öz ərazi bütövlüyünü bərpa etsin. 
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Dünya 100 il əvvəl, elə indi də erməni nağıllarını qulaq kəsilib. Lakin hər bir nağılın sonu 

olduğu kimi, erməni nağılının da mütləq sonu olacaq. Bu sonu gətirən sürətlə inkişaf edən Azərbaycan, 

omun kəsərli diplomatiyası, qüvvətli ordusu olacaq. 

 

Palitra. - 2018.- 3 iyul. - № 115. - S. 15. 
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Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin yaradılması 
 

Fazil Qaraoğlu, 

professor 

 

Ermənilərin Qarabağın ilk çağlarından etibarən bir erməni torpağı olduğu iddiaları heç bir əsasa 

dayanmır. Bugünkü Qarabağın olduğu bölgə çox keçmiş zamanlardan bəri türk yurdudur. Erməni 

əhalisi heç bir zaman Qarabağ bölgəsində, eləcə də türklərin yaşadığı digər bölgələrdə çoxluqda olmayıb. 

Bunlar yaşadıqları bölgələrdə hər zaman dağınıq vəziyyətdə və azlıqda olublar. 

 

Türkmənçay müqaviləsi imzalandıqdan sonra 1828-1829-cu illərdə ruslar İranda yaşayan və özlərini 

yazıq göstərən erməniləri, Edirnə müqaviləsindən sonra isə Anadoluda yaşayan erməniləri Qafqaza dəvət 

edərək, onları türklərə qarşı istifadə etmək məqsədilə Tiflisdə, İrəvan xanlığında və Qarabağda yerləşdirməyə 

başlayıblar. Beləcə, Rusiya ermənilərlə türklər arasında milli münaqişənin başlanmasına zəmin yaradıb. Bax o 

günlərdən bu yana İrəvan xanlığında, Göyçə mahalında, Qarabağda yaşayan azəri türklərinin qara günləri 

başlayıb. Doğrudur, atalarımız hər zaman ermənilərdən iyrənib, onların keçdikləri yerləri su ilə yuyar, yağış 

yağdığı zaman ermənilərin üzərindən axan yağış suyu yerləri murdarlamasın deyə onları küçəyə çıxmağa 

qoymazlarmış. 

XX əsrin əvvəllərində bugünkü Ermənistanda, Bakıda və Qarabağ bölgəsində yaşayan azərbaycanlıların 

mənəvi və fiziki soyqırım dövrü olub. Bakıda başlayan qırğınlar Şuşa, Zəngəzur, İrəvan və Naxçıvana qədər 

yayılıb, köməksiz və silahsız olan azəri türkləri azğınlıqla qətlə yetiriliblər. Qocalara, qadınlara, uşaqlara belə 

aman verilməyib, minlərlə dinc əhali yalnız milli mənsubiyyətinə görə məhv edilib, yüzlərlə yaşayış məntəqəsi 

dağıdılaraq yerlə-yeksan edilib, insanlar diri-diri yandırılıb. Bu qırğınları görən M. Nəvvab belə yazırdı: 

“Azərbaycanlılarla bir oturub-duran ermənilər birdən-birə onların toplandıqları yerlərə, hətta namaz vaxtı 

məscidlərə hücum edərək kütləvi qırğınlar törətdilər...” 

Olduqları yerlərdə kimsəni özlərindən üstün görmək istəməyən bu millət hər zaman qarışıqlıq çıxarmağa 

çalışıb və heç vaxt, bu gün olduğu kimi, “Böyük Ermənistan” xülyasını yaddan çıxarmayıb. Yüzillər əvvəl 

türkə, farsa, gürcüyə, rusa və təbiətə qarşı törətdikləri vəhşilikləri daha sonra dünya ictimaiyyətinin gözü 

qarşısında Xocalıda azəri türklərinə qarşı törətdilər. Bütün dünya ictimaiyyəti də buna seyrçi qaldı və qalmağa 

davam edir. Erməni diasporu və lobbisinin, eləcə də rusların əvvəldən bəri bu hadisələrdə böyük “əməyi” var. 

1918-ci ildə Qarabağ bölgəsindəki ermənilər daha böyük üsyan çıxarıb, türklərə qarşı vəhşicəsinə davranıblar. 

Ancaq türk ordusunun Bakını alması və Qarabağ hərəkatına başlaması nəticəsində qətliyam dayandırılıb. 

Mondros müqaviləsindən sonra türk ordusu bu bölgəni tərk edərkən bölgəyə ingilislər girib. Əvvəlcə 

bölgədə yaşayan xaçpərəst erməni və gürcülərə əsaslanaraq siyasət izləyən ingilislər həqiqətləri gördükdən 

sonra 1920-ci ildə Qarabağın Azərbaycana bağlı qalmasını qəbul və elan ediblər. Çox keçmədən Azərbaycanı öz 

idarəsi altına alan Sovet İttifaqı da 1923-cü ildə Qarabağın Azərbaycana aid olduğunu qəbul və elan edib. Bütün 

bunlara baxmayaraq, Qarabağın dağlıq bölgəsində yaşayan ermənilər buraları Dağlıq Qarabağ adlandıraraq, 

Qarabağı Ermənistana birləşdirmək üçün qeyri-insani hərəkətlərə yol verməklə qətliyam, sürgün, soyğunçuluq 

kimi vəhşilikləri heç çəkinmədən törədiblər. Onlar imzaladıqları müqavilələrə belə sadiq qalmayıb, Qarabağı 

Ermənistana bağlamaq fəaliyyətlərinə gizli və ya açıq-aşkar davam ediblər. 

Bilindiyi kimi, 1921-ci ildə Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan Sovet Respublikaları Transqafqaz 

Sovet Federal respublikalar, olaraq bir araya gəlib. Bu federasiyanın yaranmasından sonra ermənilər Qarabağda 

qarışıqlıq törədərək 1923-cü il fevral ayının 15-də Transqafqaz bölgə komitəsinə bir raport verib, Qarabağın 

Azərbaycana deyil, Transqafqaz federasiyasına bağlanmasını tələb ediblər. Bundan sonra Moskvanın təzyiqi ilə 

Azərbaycanda verilən bir qərarla “Dağlıq Qarabağ İşləri Komitəsi” quruldu. Bu komitənin, fəaliyyətləri 

nəticəsində isə 1923-cü il iyul ayının 1-də Bakı rəhbərliyi Dağlıq Qarabağa xüsusi bir status verməyi uyğun 

gördü və 1923-cü il iyul ayının 7-də bu fikri qərara bağladı. Beləcə, Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti quruldu. 

Azərbaycan Kommunist Partiyasının I katibi S. Kirov 1924-cü ildə keçirilən qurultayda Dağlıq Qarabağ 

bölgəsində yaradılan muxtariyyətin əhəmiyyətinə diqqət çəkərək, “Nəhayət bu məsələni həll etdik. Çox yaxşı 

bir iş gördük”- deyib. Halbuki, “Qarabağ məsələsi” ermənilərin yaratdığı süni bir məsələ idi. Bu məsələdə 

ermənilərin arzusu ilə Dağlıq Qarabağ bölgəsinə muxtariyyət verilib və o, erməni cəmiyyətinin lehinə həll 

edilib. 

Muxtariyyət elan edildikdən sonra Aşağı və Dağlıq Qarabağın təmsilçiləri bir komissiya təşkil edir və 

sərhədləri müəyyən etməyə başlayırlar. Bu işlərə Moskva və İrəvan qatılmırdı. İclaslara Qarayev sədrlik edirdi. 
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Uydurulmuş bu məsələ ilə əlaqəli keçirilən iclaslarda ermənilərin qərbdən Laçın və Kəlbəcərdən açılacaq bir 

koridorla Dağlıq Qarabağı Ermənistana verilən Zəngəzurla birləşdirmək səyləri baş tutmadı. Bundan əlavə, 

şimalda Şamxor, Xanlar və Daşkəsən bölgələri Dağlıq Qarabağ sərhədlərinin xaricində qaldı. 

1923-cü il avqust ayının 1-də Dağlıq Qarabağın mərkəzi olan Şuşa Xankənd ilə dəyişdirildi. Ermənilər 

bolşevik Stepan Şaumyanın adını əbədiləşdirmək məqsədilə bu şəhərə Stepanakert adını verdilər. Ermənilərin 

təkidi nəticəsində keçirilən referendumda çoxluq Azərbaycan tərəfində oldu və Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın 

tərkibində qaldı. Beləliklə, 1924-cü ilin noyabr ayında Dağlıq Qarabağın Azərbaycan Sovet Sosialist 

Respublikasının bir parçası olduğu rəsmən elan edildi. 

Bütün bunlara baxmayaraq, ermənilər boş durmadılar və 1926-cı ildə azərbaycanlı rəhbərlərə qarşı 

nümayişlərə başladılar. Onların məqsədi Dağlıq Qarabağı Ermənistana birləşdirmək idi. Onlar Parisdə nəşr 

olunan bir erməni qəzetində Dağlıq Qarabağda yaşayan türklərin və bolşeviklərin ermənilərə zülm etdiklərini və 

bu bölgədəki ermənilərin çox pis şərtlər altında yaşadıqlarını bildirən uydurma yazılar yazdılar. Məqsəd 

uydurulan Dağlıq Qarabağ məsələsini dünya ictimaiyyətinin gündəmində saxlamaq, türkləri bir barbar millət 

olaraq dünya ictimaiyyətinə yaymaq idi. Ermənilər türkləri ləkələmək məqsədilə belə uydurma fəaliyyətlərini 

1936-cı ildə yeni Sovet konstitusiyasının əsaslarına görə Transqafqaz Sovet Federasiyası dağılana qədər davam 

etdirdilər. 

Bu konstitusiyaya görə, sərhədləri dəyişmədən Qafqazda üç Sovet Sosialist respublikası yarandı. 

Beləliklə, Dağlıq Qarabağın bir muxtariyyət olaraq Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasına bağlılığı bir daha 

təsdiq olundu və bu bağlılıq daha da qüvvətləndi. Ermənistan Kommunist Partiyasının rəhbəri A. Xancıyan 

Dağlıq Qarabağı bir problem olaraq ortaya atmaq istədisə də, I. Stalin bu məsələdən 

1945-ci ildə Ermənistan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin I katibi Arutunyan Sovet Sosialist 

Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinə yazılı müraciət edərək Dağlıq Qarabağın Ermənistana bağlanmasını 

tələb edir. Arutunyan öz müraciətində, guya "Dağlıq Qarabağın Ermənistana bağlanmasını burada yaşayan 

əhalinin tələb etdiyini və belə olduqda Dağlıq Qarabağın sürətlə inkişaf edəcəyini” vurğulayır. Ancaq 

Kommunist Partiyasının Mərkəzi Komitəsi və Sovet hökuməti Arutunyanın bu tələbini rədd edir. Buna 

baxmayaraq, şovinist düşüncəli bu adam həmin tələbini 1949-cu ildə azərbaycanlıların öz ata-baba yurdlarından 

deportasiyası zamanında da təkrarlayıb, fəqət onun tələbi yenə də rədd edilib. 

1948-1953-cü illərdə ermənilər tərəfindən həyata keçirilən deportasiya siyasətinə türklərin, eləcə də Sovet 

İttifaqının barmaqarası baxması Ermənistanın daxili narahatlıq yarada biləcək hər hansı bir problemə qarşı 

özünü təhlükəsiz hiss etməsinə səbəb olub. Beləliklə, ermənilər 1960-cı ildən etibarən yeni uydurma 

düşüncələrlə geniş ölçüdə Dağlıq Qarabağ problemini ortaya ataraq torpaq tələb etməyə davam edib. Beləcə, 

sistemli bir şəkildə erməni mediasında türklərə qarşı davamlı olaraq yazılar və xəbərlər yer almağa başlayır ki, 

artıq erməni mediasında türklər haqqında açıqdan-açığa təhqiredici ifadələr və düşməncə uydurulan 

günahlandırmalar yer alırdı. Ermənilər heç bir əsası olmayan tələblərini gündəmə gətirir, Dağlıq Qarabağla 

əlaqəli Ermənistana qarşı törədilən “haqsızlığın” aradan qaldırılmasını, yəni Dağlıq Qarabağın Ermənistana 

bağlanmasını tələb edirdilər. 

1961-ci ildə Ermənistan Respublikası xaricdə yaşayan ermənilərin Ermənistana köçmələrini qəbul edən 

qanun maddəsini təsdiq edib. Bu məsələ ilə əlaqəli 1961-ci ilin oktyabr ayında Ermənistan Kommunist Partiyası 

Mərkəzi Komitəsi tərəfindən keçirilən fövqəladə iclasda xaricdən yeni gələcək erməniləri qarşılamaq üçün, 

1948-1953-cü illərdəki təcrübələrindən faydalanaraq, dövlətin büdcəsindən pul ayrılır, Sovet İttifaqının 

xaricdəki səfirlik və konsulluqlarında bu mövzuda kampaniya başladılır. Nəticədə, 1962-ci illərdə ABŞ, Misir, 

İran, Kipr, Türkiyə, Uruqvay və Argentinadakı ermənilərdən ibarət 7.000 erməni Ermənistana yerləşdirilir. 

Ümumiyyətlə isə, 1962-1973-cü illərdə 26.000 erməni yaşadığı ölkəni tərk edərək Ermənistana köçüb. 

Ermənilər 1963-cü il may ayının 19-da Dağlıq Qarabağ bölgəsində yaşayan 2.500 erməninin imzaladığı 

bir ərizəni Sov. İKP MK I katibi Xruşova göndərir. Onlar bu ərizədə “Azərbaycanın erməni cəmiyyətini məhv 

etmək və onu köçə zorlamaq şovinist siyasətini...” tənqid edir, Dağlıq Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsini 

istəyirdilər. Bu ərizə incələndiyi zaman ermənilərin 1988-ci ildən sonra irəli sürəcəkləri iddialarını ta o 

zamandan hazırladıqları ortaya çıxır. Bu ərizədən sonra ermənilər rus rəhbərlərindən gördükləri müsbət 

münasibətlər nəticəsində fəaliyyətlərini artırıblar. Ən böyük iğtişaş “erməni soyqırımının 50-ci ildönümü” ilə 

əlaqəli keçirilən nümayişlərdə baş verib. Artıq ermənilər həm Azərbaycandan, həm də Türkiyədən torpaq tələb 

edirdilər. Nümayişçilər daşıdıqları “Qəhr olsun Türkiyə”, “Türklərə ölüm”, “Türksüz Ermənistan”, “Böyük 

Ermənistan üçün türklərə qarşı savaş” kimi plakatlarla İrəvanın küçələrində dəhşət saçırdılar. İrəvanda azəri 

türklərinə aid ev və iş yerləri qarət edildi. Onlarla azərbaycanlı yaralandı. Eyni tarixlərdə Ermənistanın 

mediasında “Qərbi Ermənistan (Anadolu) Ermənistanın olacaqdır”, “Dağlıq Qarabağ bizimdir”, “Naxçıvan 

Ermənistan torpağıdır” və buna oxşar bir sıra yazılar nəşr etməyə başladılar. O zamanlar Sov. İKP-nin Baş 
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prokurorunun müavini V. İlyuxin həmin hadisələrlə əlaqəli bu açıqlamanı verib: “Biz Dağlıq Qarabağ 

komitəsinin işlərini yaxından izləyirik. Bu komitənin işləri hər kəsin zənn etdiyi kimi deyil. Dağlıq Qarabağ 

hərəkatı 1940-1950-ci illərdən qalma bir hərəkatdır...” Antitürk siyasətinə önəm verən Rusiya həmin dövrdə 

ermənilərlə yumşaq davranıb, onların “soyqırım” xatirəsinə bir abidə tikmələrinə icazə verib. 

1965-ci ilin iyun ayında ermənilər Sov. İKP MK-ya ikinci ərizə ilə müraciət edir. Bu dəfə ərizəni Dağlıq 

Qarabağda tanınan 13 erməni imzalamışdı. Tələb yenə də eyni idi: Dağlıq Qarabağı Ermənistana birləşdirmək. 

Ərizəyə imza atanlardan biri də Arkadiy Manuçarov adlı gənc bir millət vəkili idi. İfrat dərəcədə millətçi ruhlu 

bu gənc qeyri-adi bəyanatları və təhrikedici çıxışlarına görə Ermənistana sürgün edilmişdi. 

1966-cı ildə bu dəfə İrəvan hökuməti Dağlıq Qarabağın Ermənistanla birləşməsi üçün Sov. İKP MK-ya 

müraciət edir. Lakin bu müraciət də bir nəticə vermir. Çünki ermənilər Dağlıq Qarabağdakı azərbaycanlı 

əhalidən heç bəhs etmir və o bölgənin Azərbaycanla olan tarixi, coğrafi və iqtisadi bağlılıqlarını görməzliyə 

vururdular. 1967-ci ildə Ermənistana müraciət edən Dağlıq Qarabağ erməniləri təhrikedici yalanlarla erməni 

şovinistlərini köməyə çağırırdılar. Onlar: “Şərəfimiz kirləndi, haqlarımız qəsb edildi...”- deyirdilər. 

Ermənilər uydurma düşüncələrlə Qarabağ və Azərbaycanın önəmli bir hissəsinin qədimdən erməni 

olduğunu isbat etmək üçün böyük səy göstərirdilər. Bunun üçün onlar uydurulan tarixi sənədləri yanlış 

dəyərləndirməkdən və tərəfli yozmaqdan belə çəkinmirdilər. 1968-ci ildə “İrəvanın 2750 illiyini qeyd etmək” 

münasibətilə təşkil edilən iclaslarda erməni tarixçiləri İrəvanın keçmiş ermənicə adının “Erebuni” olduğunu və 

bu adın bir şüşənin içində “krabarca” yazıldığını iddia etdilər və bir mətn ortaya çıxartdılar. Ancaq daha sonra 

bu “tarixi” mətnin sonradan yazıldığı və şüşənin II Yekaterina dövründə Rusiyada istehsal olunduğu ortaya 

çıxdıqda erməni şovinistlərin ünvanına çox sərt fikirlər səslənməyə başladı. 

1968-ci ildə Xankəndidə azərbaycanlılar və ermənilər arasında münaqişələr baş verib. Bu qarşıdurmalar 

nəticəsində erməni yazıçılar millətçi istəklərlə gəncləri və Azərbaycan torpaqlarını mənimsəyən və Qarabağı 

əldə etmək istəyən şovinist erməniləri təhrikedici yazılar yazır, “əsərlər” nəşr etdirirdilər. Buna görə də bir çox 

erməni yazıçı, şair, jurnalist, tarixçilər uydurma yalanları ilə “mühakimə” edilirdi. Bu erməni mədəniyyətinin 

öndə gedənləri türklərə aid tarixi əsərləri mənimsəyir, hər bir tarixi əsəri ermənilərin adına çıxır, ermənilərə 

milli ruh verməyə çalışırdılar. Bu millətçilik o qədər irəli getmişdi ki, II Dünya müharibəsində ölənlərin 

xatirəsinə tikilən bir heykələ ermənilərin milli simvolu olan qartalı da yerləşdirmişdilər. Bu hadisə Sovet 

rəhbərləri tərəfindən görüldükdə heykəl ləğv edilib. 

Ermənistan rəhbərliyi 1965-ci ildə Göyçə gölünün suyunun azalmasını bəhanə edərək Arpa çayından 

açılacaq 48,5 kilometrlik kanal proyekti üçün Moskvadan maddi dəstək alır. Kanalın inşası zamanı türklərin 

yaşadığı bir çox kənd bu layihənin keçəcəyi adı ilə boşaldılır. Beləcə, azəri türkləri tarixi ata-baba yurdlarından 

köçürülür. Maraqlıdır ki, bu köçürülmə zamanı köçürülənlər yeni yaşayış yerləri ilə təmin edilməyib və heç bir 

maddi dəstək almayıb. Ermənistanda erməni olmayan cəmiyyətlərə qarşı törədilən təzyiq və ermənilərin digər 

millətlərə mənsub insanları ölkəni tərk etməyə zorlayan hərəkətlərinə baxmayaraq, Moskva 1972-ci ildə 

Ermənistanı “Xalqlar dostluğu” ordeni ilə mükafatlandırıb. 

Erməni tarixçisi B. İşxanyanın. “Qafqaz xalqları”, kitabından verdiyimiz sətirlər həqiqətləri ortaya qoyur: 

“Qarabağın dağlıq hissəsində yaşayan ermənilər Türkiyə və İrandan gələn qaçqınlardır. 

Azərbaycan torpağı onlar üçün təqiblərdən və təhdidlərdən sığınacaq yeri olub”. 

 
Bakı xəbər.-2018.-20 sentyabr.-№159.-S.12. 
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Erməni-Azərbaycan munaqişəsinin tarixi və geosiyasi kökləri 

  
Faiq İsmayılov, 
AMEA Hüquq və İnsan Haqları İnstitutunun əməkdaşı 
  
Erməni-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin əsası XIX əsrin əvvəllərində qoyulmuşdur. 

Çar Rusiyası hələ XVII əsrin sonu - XVIII əsrin əvvəllərində Osmanlı dövlətinin torpaqlarının 

bölüşdürülməsi, həmçinin Aralıq dənizinə və Şərqə çıxış əldə etmək məqsədilə Türkiyə və İrana qarşı 

müharibələr aparırdı. Bu müharibələrin nəticəsi olaraq, çar Rusiyası və İran arasında 1828-ci il 

«Türkmənçay» müqaviləsi ilə Azərbaycan torpaqları bu iki dövlət arasında bölüşdürüldü. Həmin 

müqavilə ilə Azərbaycanın tarixi torpaqları parçalandı. 
  
Türkmənçay müqaviləsi ilə regionda geosiyasi oyunların və faciələrin əsası qoyuldu. Belə ki, 1828-ci 

ildən etibarən İran və Türkiyədə yaşayan ermənilərin Rusiyanın işğal etdiyi Cənubi Qafqaza kütləvi 

köçürülməsinə başlanıldı. Müharibədən sonrakı iki il ərzində, yəni 1828-1830-cu illərdə Cənubi Qafqaza 

İrandan 40 mindən çox, Türkiyədən isə 84 mindən çox erməni köçürüldü. Cənubi Qafqaza köçürülən ermənilər 

strateji baxımdan əhəmiyyət kəsb edən Yelizavetpol (Gəncə) və İrəvan quberniyalarında yerləşdirildilər. 
Rus tədqiqatçısı N.N.Şavrov yazırdı ki, 1908-ci ildə Zaqafqaziyada yaşayan 1 milyon 300 min erməninin 

1 milyondan çoxu diyarın köklü sakinləri deyildir və həmin ermənilər Yelizavetpol quberniyasının dağlıq 

hissəsi və Göyçə gölünün sahilində Çar Rusiyası tərəfindən məskunlaşdırılmışdır. Beləliklə də, ermənilərin 

kütləvi şəkildə Cənubi Qafqaza, o cümlədən Qarabağın dağlıq hissəsinə köçürülməsi bu regionda demoqrafik 

vəziyyətə ciddi təsir göstərdi və ermənilərin gələcək ərazi iddialarının əsası qoydu. 
Rusiyanın dəstəyi ilə Ermənilər Birinci Dünya müharibəsinin (1914-1918) yaratdığı tarixi şəraitdən 

istifadə edərək Azərbaycanın Zəngəzur və Qarabağ bölgələrində güclü hərbi qüvvələr formalaşdırdılar. Bu hərbi 

kontigentlərin əsasını Rusiyada təlim keçmiş zabitlər və Türk ordusundan qovulan erməni əsilli əsgər və 

zabitlərdən ibarət idi. Həmin dəstələr silahlanaraq, azərbaycanlıların yaşayış məntəqələrinə hücumlar təşkil 

edirdilər. 
1917-ci ilin dekabrından 1918-ci ilin iyun ayınadək İrəvan xanlığı ərazisində 200 azərbaycanlı kəndi 

yandırılaraq məhv edilmişdi. Bolşevizm bayrağı altında əksinqilabcı unsurlərə qarşı mubarizə adı altında Stepan 

Şaumyanın rəhbərlik etdiyi silahlı dəstələr 1918-ci ilin martından etibarən Bakı quberniyasında 

azərbaycanlıların məhv edilməsinə başlandı və qısa muddət ərzində Bakmın xeyli hissəsi xarabalığa cevrildi. 
Azərbaycanlılara qarşı soyqırımı əməliyyatları Bakıda, Şamaxıda, Qubada, Qarabağda, Zəngəzurda, 

Naxcıvanda, Lənkəranda və digər bolgələrdə xususi qəddarlıqla həyata kecirildi. Dinc əhali yalnız etnik 

azərbaycanlı olması səbəbindən kutləvi şəkildə öldurulur, yaşayış məntəqələri yandırılır, milli mədəniyyət 

abidələri, məktəblər, xəstəxanalar, məscidlər və digər tikililər dağıdılaraq məhv edilirdi. Bu dövrdə Cənubi 

Qafqazda erməni quvvələri tərəfindən təxminən 100 mindən cox etnik azərbaycanlı məhv edildi. 
Zəngəzurda və Qarabağda kifayət qədər güclənən erməni millətçiləri Qarabağda 
erməni hökuməti yaratmaq üçün, 18 sentyabr 1917-ci ildə Şuşa şəhərində hüquqşunas Levon 

Vartapetyanın evində gizli şəraitdə toplaşaraq 14 nəfərdən ibarət Qarabağda müvəqqəti erməni hökumətinin 

tərkibini elan etdilər. Adı çəkilən bu cinayətkar dəstə, 2 il ərzində Qarabağda və Zənğəzurda çoxlu sayda 

talanlar və qırğınlar törətdi. Erməni tarixçisi Melik Şaxnazaryan xatirələrində yazırdi ki, “...Biz fəaliyyətimizin 

ilk ilində Qarbağda azərbaycanlılara qarşı döyüşmək üçün 17 min nəfər erməni döyüşçü səfərbər etməyə 

müvəffəq olduq...” (Zare Melik-Şaxnazarov Zapiski karabaxskoqo soldata, səh,6. Moskva, 1995). 
O dövrün rəsmi sənədlərində göstərilirdi ki, 1918-ci ildə Qarabağın kənd və qəsəbələrində gizlənən və 

vahid mərkəzdən idarə olunan ermənilər 15 min atıcı döyüş silahına, o cümlədən revolyerlərə, “Mauzer” tipli 

alman tapançalarına, 6 rusiya istehsalı olan “Maksim” tipli pulemyota, 2 artileriya silahına malik idilər. Bundan 

başqa Şuşadakı erməni bazarının yaxınlığındakı erməni sahibkarlarına məxsus villaların zirzəmilərində atıcı 

silahların patronları, əl qumbaraları və uzaqvuran atıcı silahlar istehsal edən gizli sexlər yaradılmışdı. Silahların 

alqı-satqısı və tələb olunan məntəqələrə çatdırılması Şuşadakı erməni bazarında əyləşən xüsusi təyənatlı agentlər 

tərəfindən gizli şəraitdə həyata keçirilirdi. 
Azərbaycan 28 may 1918-ci ildə dovlət mustəqilliyi elan etdikdən sonra, Rusiya müstəqilliyini yenicə 

elan etmiş Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini ermənilərin əli ilə elə beşikdəcə məhv etmək istəyirdi. Məhz buna 

görə də Rusiya, Azərbaycanın bütünlüklə Qərb hissəsini, o cümlədən digər bölgələrini (1828 –ci ildə rus çarı 1-
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ci Nikolayın 1825-55 saylı sərəncamı ilə İrəvan xanlığı əsasında yaradılmış) «erməni vilayəti» nə birləşdirmək 

istəyirdi. Elə bu səbəbdən də Naxçıvan, Bakı, Quba, Şamaxı və Gəncə bölgələrində iğtişaşlar yaradaraq, 

Qarabağ bölgəsini Azərbaycandan qoparmaqla yenicə təşəkkül tapmış Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini 

daxildən sarsıdaraq məhv etmək istəyirdi. 
Yaranmış tarixi-siyasi vəziyyəti nəzərə alan Azərbaycan Hökuməti, əsasən də ermənilərin ərazi 

iddialarma son qoyulması və ermənilərin azərbaycanlılara qarşı silahlı hucumlarının dayandırılması 

muqabilində, 1918-ci ildə İrəvan şəhərinin ermənilərə verilməsi barədə qərar qəbul etdi. Bununla da, tarixi 

Azərbaycan torpaqlarında paytaxt Irəvan şəhəri olmaqla Ermənistan dövləti yaradıldı. Lakin erməni tərəfi 

bundan sonar da ərazi iddialarından əl cəkmədi və azərbaycanlıların zorakılıqla oz tarixi torpaqlarından 

qovulması davam etdirildi. Nəhayət, ermənilərin silahlı təcavuzu nəticəsində Zəngəzur mahalı işğal edildi və 

erməni tərəfi İranla sərhəd qurulmasma nail oldu. 
Bu bölgədəki situasiyanı ciddi nəzarətdə saxlayan Azərbaycanın hökumət rəhbərləri, bütün qeyri-qanuni 

hərbi birləşmələri ləğv etmək, eyni zamanda Qarabağda yerli türk-müsəlman əhaliyə qarşı talanlar və qətllər 

törədən erməni-daşnak silahlılarını tərksilah etmək və bölgədə Azərbaycanın qanuni hakimiyyət strukturlarının 

işini bərpa etmək məqsədi ilə 1918-ci ilin sentyabr-oktyabr aylarında Qafqaz İslam ordusuna daxil olan Türk və 

Azərbaycan hərbi hissələrindən təşkil olunmuş Qarabağ hərakatı hərbi qüvvələri yaradıldı. Bu hərbi qüvvələrə 

rəhbərlik birinci Azərbaycan divizyasının komandiri Cvid Cahid bəyə həvalə edildi. Bu diviziyanın tərkibində 

birinci, ikinci və üçüncü süvari alayları, ikinci piyada alayı, milli könüllü bölmələr habelə bir Şnayder dağ 

toboru və zirehli avtomobillər iştirak edirdilər. 
Oktyabrın 4-də Cəmil Cahid bəyin Qarabağ hərbi dəstəsi Şuşaya doğru hərəkətə başladı. Şuşa əhalisi 

Qafqaz İslam Ordusuna daxil olan Qarabağ hərakatı hərbi qüvvələrini sevinclə qarşıladılar. Şuşadakı erməni 

silahlılarının bir qismi silahı yerə qoyaraq təslim oldular, bir qismi isə Zəngəzur istiqamətində geriyə çəkildilər. 

Qarabağdakı erməni zabitlərinin bir çoxu Gürcüstana qaçaraq orada hərbi səfərbərlik elan etdilər. 
Yaranmış mürəkkəb beynəlxalq tarixi şərait, Türkiyənin Cənubi Qafqazdan geri çəkilməsinə səbəb oldu. 

İmzalanan Mudros barışığı (1918) razılaşmasının şərtlərinə görə, türk hərbi qüvvələri Azərbaycandan geri 

çağırıldı. Bu isə Qarabağda yenidən baş qaldıran erməni-daşnak təcavüzünün daha da azğınlaşmasına səbəb 

oldu. (Mudros müqaviləsi, 30 oktyabr 1918-ci ildə Osmanlı imperiyası ilə Antanta dövlətləri arasında bağlanmış 

sülh müqaviləsi. Müqavilə Lemnoos adasının Mudros limanında ingilis hərb gəmisi «HMS Agamemnon» 

gəmisində imzalanmışdır. Müqavilənin şərtlərinə görə Osmanlı dövləti Birinci Dünya Müharibəsi zamanı ələ 

keçirdiyi ərazilərdən geri çəkilmişdir). 
Qarabağdaki 9-cu və 106-cı türk alaylarının geri çağrılmasından sonra general-mayor Usubov diviziyanın 

komandiri təyin edildi və Qarabağda erməni təcavüzünə qarşı mübarizə aparmaq bütünlüklə Azərbaycanın hərbi 

hissələrinin öhtəsinə düşdü. 
Zəngəzurdakı vəziyyətin ağırlığını nəzərə alan Azərbaycan hökuməti, erməni-daşnak silahlı dəstələrinin 

Zəngəzur torpaqlarında azərbaycanlılara qarşı həyata keçirdikləri qırğınların qarşısını almaq və onların Qarabağ 

istiqamətində hücumlarını dayandırmaq məqsədi ilə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Hökumətinin qoşun 

hissələri tərkibində 1919-cu ildə oktyabr ayının 30-da Zəngəzur Ekspedisiya Hərbi Dəstəsi yaradıldı. Dəstənin 

rəhbəri 1-ci piyada diviziyasının komandiri, general-mayor Cavad bəy Şıxlınski idi. Dəstənin tərkibində iki qrup 

var idi. Birinci dəstədən olan qrupa general-mayor Davud bəy Yadigezarov, sağ və sol dəstələrdən ibarət ikinci 

qrupa isə polkovnik Levestam başçılıq edirdi. Müxtəlif istiqamətlərlə hərəkət edən birinci habelə sağ və sol 

dəstələr Dığ yaşayış məntəqəsinə doğru irəliləməli idilər. (Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensklopediyası. II., 

Bakı., 2005 ) 
Azərbaycan tərəfinin uğurla başlayan Zəngəzur əməliyyatının müvəffəqiyyətlərini əldə saxlamaq 

mümkün olmadı. Belə ki, canlı qüvvələrin azlığı, qida və silah sursatların çatışmazlığı Azərbaycan ordusuna 

əməliyyatın masştabını genişləndirməyə imkan vermirdi. 
General C.Şıxlinski döyüşün nəticələri ilə bağlı hərbi nazirə göndərdiyi raportunda əminliklə bildirirdi ki, 

Zəngəzur dəstəsinə əlavə olaraq üç taborlu bir piyada alayın verilməsi ilə döyüş tapşırığını uğurla başa 

çatdırmaq Zəngəzuru tamamilə erməni silahlılarından xilas etmək mümkündür. (Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 

Ensklopediyası. II., Bakı., 2005) Lakin Zəngəzur ekspedisiyasının hərbi əməliyyatı başa çatdırılmadan 

dayandırıldı. Belə ki, Zəngəzur və Qarabağ məsələsinin Azərbaycan və Erməni rəhbərləri arasında danışıqlar 

yolu ilə həll ediləcəyi ehtimalına görə bölgədə döyüşlərə son verildi. 

Erməni-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin əsası XIX əsrin əvvəllərində qoyulmuşdur. Çar 

Rusiyası hələ XVII əsrin sonu - XVIII əsrin əvvəllərində Osmanlı dövlətinin torpaqlarının bölüşdürülməsi, 

həmçinin Aralıq dənizinə və Şərqə çıxış əldə etmək məqsədilə Türkiyə və İrana qarşı müharibələr aparırdı. Bu 
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müharibələrin nəticəsi olaraq, çar Rusiyası və İran arasında 1828-ci il «Türkmənçay» müqaviləsi ilə Azərbaycan 

torpaqları bu iki dövlət arasında bölüşdürüldü. Həmin müqavilə ilə Azərbaycanın tarixi torpaqları parçalandı. 
1988-ci ildən Dağlıq Qarabağın erməni əhalisi arasında millətçilik əhval-ruhiyyəsi qızışdırılmağa 

başlanmışdı və 13 fevral 1988-ci il tarixdə ermənilərin Xankəndi şəhərində “Qarabağ Ermənistana birləşdirilsin” 

şüarı altında mitinqləri başlandı. 
Xankəndində isə vəziyyət getdikcə mürəkkəbləşir, kütlə vilayət rəhbərliyinin idarəçiliyindən çıxırdı. Bu 

arada Moskva Arkadi Volskinin rəhbərliyi ilə Xüsusi İdarəetmə Komitəsi yaratmaqla Dağlıq Qarabağa nəzarəti 

tamamilə öz əlinə aldı. Komitənin əsas missiyası Qağlıq Qarabağdan azərbaycanlı əhalinin köçürülməsini təmin 

etməklə bərabər, Qarabağı Ermənistana birləşdirilməsinə nail olmaq idi. 
Xüsusi İdarəetmə Komitəsi Dağlıq Qarabağın “Sosial iqtisadi geriliyini” aradan qaldırmaq üçün, iqtisadi 

cəhətdən Azərbaycandan qat-qat zəif olan Ermənistanın sənaye və kənd təsərrüfatı rəhbərlərini Xankəndinə 

dəvət etdi. Ermənistanın sənaye və kənd təsərrüfatı idarələrinin filiallarını burada açmaqla Komitə, Qarabağla 

Ermənistanın bağlılığını daha da artırmaqla gələcəkdə bu ərazilərin Ermənistana birləşdirilməsinin zəruriliyini 

ortaya qoyurdu. 
1988-ci ilin noyabr ayında Ermənistan SSR-in Alminium zavodlarından birinin filialının Əsgəran 

rayonunun ərazisindəki “Topxana” meşəsində tikintisinə başladılar. “Topxana” Azərbaycan üçün yalnız meşə, 

təbiət qoruğu gözəllik simvolu deyil, “Topxana” bu xalqın tarixi və qürur mənbəyidir. 
Ermənistanın Topxanaya olan bu təcavüzü onsuz da əsəbləri tarıma çəkilmiş Azərbaycan xalqını ayağa 

qaldırdı. Laçından, Şuşadan başlanan xalq hərəkatı Bakıda böyük və geniş vüsət aldı. Bu Hərəkat çox qısa 

müddətdə bütün Azərbaycana yayılaraq Sovetlər İttifaqını kökündən silkələdi. Çünki xalq öz azadlığı uğurunda 

mübarizəyə qalxmışdı. 
Buna cavab olaraq ermənilər Dağlıq Qarabağda etnik təmizləmə işlərini daha da sürətləndirdilər. 

Qarabağdan Azərbaycanlıların öz doğma yurd-yuvalarından qovularaq çıxarılması getdikcə kütləviləşirdi. 

Ermənilər yollarda pusqular qurur azərbaycanlıların nəqliyyat vasitələrinə hücumlar təşkil edirdilər. Hər gün bu 

yollardan keçən onlarla azərbaycan vətəndaşları bədən xəsarətləri alırdılar. Artıq dünyanın bir çox tanınmış 

terrorçuları Qarabağa azərbaycanlılara qarşı döyüşməyə gəlirdilər. 
1988-ci ilin payızında artıq ermənilərin hərbiləşdirilmiş silahlı dəstələri Qarabağın meşələrində 

görünməyə başladı. Onlar saqqallarını uzadaraq meşələrdə yaşayır DQMV-nin rəhbərliyi tərəfindən silah sursat 

və ərzaqla müntəzəm təmin olunurdular. Saqqalıların vəzifəsi azərbaycanlıların yaşayış mərkəzlərində 

təxribatlar, sui-qəsdlər törədərək əhalini daim qorxu və vahimə içərisində saxlamaqla bərabər rəhbərlərindən 

gələn növbəti təlimatlara əməl etmək idi. 
Azərbaycan Hökumətinin erməniləri sakitləşdirmək üçün ümidsiz cəhdləri bir fayda vermirdi. Ermənilər 

dinc qonşuluğu düşmənçiliyə çevirirdilər. Artıq onlara Tibilisidən “Dağ tülküsü” ləqəbli general Arkadi 

İvanoviç Ter-Tadovesyan, əslən ABŞ-ın Kaliforniya ştatından olan Livan vətəndaşı məhşur terrorist “Abo” 

ləqəbli Monte Melkonyan, İrəvan şəhərindən Tatul Karapetyan kimi xüsusi təlim görmüş canlı qüvvələr öz 

silahlı dəstələri ilə Qarabağda azərbaycanlılara qarşı vuruşmağa gəlirdilər. Meşələrdə erməni millətindən olan 

qaniçən saqqallı insanların peyda olduğu barədə müxtəlif vahiməli xəbərlər azərbaycanlıların yaşayış 

məntəqələrində sürətlə yayılırdı. 
Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi etnik azərbaycanlıların 1988-1989-cu illərdə cəmi 

bir necə ay ərzində öz tarixi torpaqlan olan indiki Ermənistan Respublikası ərazisindən deportasiyası və bu 

dövlətin zor tətbiq etməklə yeni ərazilər əldə etmək siyasətinin davamı kimi Azərbaycan Respublikasına qarşı 

silahlı təcavüzü nəticəsində baş vermiş və Azərbaycana qarşı əsassız ərazi iddiaları irəli sürmüşdür. 
Ermənistan SSR Ali Soveti "Ermənistan SSR ilə Dağlıq Qarabağın birləşdirilməsi haqqında" 1 dekabr 

1989-cu il tarixli beynəlxalq hüquq normaları ilə ziddiyyət təşkil edən qərar qəbul etmişdir. Bu qərara görə digər 

bir dövlətin ərazisinin bir hissəsi - Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ bölgəsi, qonşu dövlət 

Ermənistan Respublikasının ayrılmaz hissəsi" elan edilirdi. Ermənistan SSR Ali Sovetinin qeyd edilən qərarı 

Ermənistanın silahlı qüvvələrinin Azərbaycan Republikasına qarşı silahlı təcavüzü rəsmləşdirildi. 
Ermənistan hakimiyyəti öz ərazisində yaşayan azərbaycanlıları öz tarixi torpaqlarından deportasiya 

etməklə kifayətlənməmiş və 1988-1994-cu illərdə Azərbaycana qarşı silahlı təcavüz etmişdir. Azərbaycana qarşı 

silahlı döyüşlərdə Ermənistanın silahlı qüvvələri ilə yanaşı, dünyanm müxtəlif ölkələrinin vətəndaşları olan 

etnik ermənilərdən ibarət silahlı muzdlular dəstəsi və beynəlxalq erməni terror təşkilatları iştirak etmişlər. 

Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü nəticəsində Azərbaycan torpaqlarının 20 faizi, o cümlədən 

keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti (DQMV), eləcə də ona bitişik olan 7 rayonunun (Laçın, Kəlbəcər, 

Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonları) əraziləri işğal edildi. 
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Bundan başqa Azərbaycanın cəbhəyanı və Ermənistanla sərhədyanı rayonlarının da bir sıra yaşayış 

məntəqələri işğal olunmuş (Naxçıvan MR, Qazax, Tərtər, Ağcabədi, Gədəbəy) və ciddi zərər (Ağstafa, 

Beyləqan, Tovuz) vurulmuşdur. Hazırda Dağlıq Qarabağ və ona bitişik ərazilər də daxil olmaqla, Naxçıvan 

Muxtar Respublikasının işğal olunmuş 2 kəndindən 1-i, Ağdam rayonunun işğal olunmuş 123 kəndindən 80-i, 

Füzuli rayonunun işğal olunmuş 76 kəndindən 54-u, Tərtər rayonunun 13 kəndi və Qazax rayonunun işğal 

olunmuş 12 kəndindən 7-si hələ də işğal altında qalmaqdadır. Azərbaycan Respublikasının keçmiş DQMV və 7 

ətraf rayonu, o cümlədən cəbhəyanı və sərhədyanı rayonların bir sıra yaşayış məntəqələri də daxil olmaqla 

Azərbaycan Respublikasının 20% ərazisi işğal edildi. 
Ermənistanın silahlı təcavüzü nəticəsində 20 min azərbaycanlı həlak olmuş, 50 min insan yaralanmış və 

müxtəlif dərəcəlı xəsarət almış, 5 mindən artıq azərbaycanlı əsir və itkin düşmüş, Ermənistanın öz ərazisində və 

işğal etdiyi Azərbaycan ərazilərində həyata keçirdiyi etnik təmizləmə siyasəti nəticəsində 1 milyondan artıq 

azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkünə çevrilmişdir. Müharibə nəticəsində 900-dən çox yaşayış məntəqəsi 

dağıdılmış və qarət edilmiş, mülki əhalinin ümumilikdə 9 milyon m2 sahədə evləri, dövlət müəssisələri və sosial 

obyektlər dağıdılmış və yandırılmışdır. 
Rusiya Federasiyasının vasitəçiliyi ilə 1994-cu ilin 12 may tarixində tərəflər arasında atəşkəs haqqında 

protokol imzalandı və hazırda münaqişənin sülh yolu ilə tənzimlənməsi ilə bağlı ATƏT-in Minsk qrupunun 

vasitəçiliyi ilə danışıqlar aparmağa başladılar. 
ATƏT-in həmsədr ölkələri olan ABŞ, Rusiya və Fransa prezidentlərinin bəyanatlarında təcavüzkar ölkə 

ilə təcavüzə məruz qalan ölkə arasında heç bir fərq qoyulmamış, təcavüzkardan beynəlxalq hüquq normalarına 

riayət edərək, işğal altında olan əraziləri dərhal və qeyd-şərtsiz azad etmək tələb olunmamış, bu məqsədə nail 

olmaq ucun təcavüzkar Ermənistana qarşı heç bir siyasi təsir gostərilməmişdir. 
Azərbaycan strateji baxımdan Rusiya, Türkiyə və İran arasında birləşdirici bolgədir, Şimal-Cənub, Şərq-

Qərb strateji xətləri bu bölgədən keçir. Təbii enerji ehtiyatlarının (neft və qaz) Xəzər hövzəsindən dünya 

bazarına nəqli marşrutları (Bakı-Supsa və Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərləri, Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz 

kəməri) Azərbaycanı Avropaya birləşdirir. 
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri olan Rusiya, ABŞ və Fransanın Cənubi Qafqazda öz geostrateji 

maraqları var. Rusiya SSRİ süqut etdikdən sonra bu regionda itirilmiş mövqelərini qaytarmaq və daha da 

gücləndirərək, regionda öz hegemonluğunu bərpa etməyə çalışır. ABŞ və Avropa İttifaqı isə, öz növbəsində, 

Xəzər hövzəsindən təbii enerji resurslarının dünya bazarına nəqli məqsədilə transmilli layihələr reallaşdırır və 

bu vasitələrlə regionda öz mövqelərini möhkəmləndirməyə calışırlar. 
Münaqişədən faydalanmaq istəyən Ermənistan siyasətçiləri Azərbaycana qarşı silahlı təcavüzü və 

Azərbaycan ərazilərinin işğalını "Dağlıq Qarabağ xalqının" öz müqəddəratını təyin etmək və müstəqillik 

uğrunda milli-azadlıq hərəkatı" adlandırırlar. Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsində məskunlaşmış erməni 

əhalini heç bir halda "Dağlıq Qarabağ xalqı" adlandırmaq olmaz. Onlar Dağlıq Qarabağda məskunlaşmış 

əhalinin etnik erməni hissəsidir və bütövlükdə, Azərbaycan Respublikasındakı milli azlıqdır. Digər tərəfdən, 

erməni xalqı öz müqəddəratını təyin edib və Azərbaycan torpaqlarında indiki Ermənistan adlı dövlət yaradıblar. 
Xalqların öz müqəddəratını təyin etmək hüququnun həyata keçirilməsi və bu hüquqa hörmət prinsipindən 

suveren və müstəqil dövlətin ərazi bütövlüyünü, yaxud siyasi birliyini tamamilə və ya qismən pozan, ya da 

parçalayan hər hansı əməllərə yol vermək olmaz. 
Dağlıq Qarabağ regionu və ətraf rayonlarda baş verən silahlı toqquşmaları, Azərbaycan ərazisinin silah 

gücü ilə parçalanmasını, azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə siyasətinin həyata keçirilməsini bu ərazilərdə 

məskunlaşmış ermənilərin öz müqəddəratını təyin etmək kimi qiymətləndirmə cəhdləri beynəlxalq hüququn 

əsas prinsiplərinə ziddir və həqiqəti əks etdirmir. 
 

Hərbi and.- 2018.- 28 sentyabr. - № 37. - S. 10.;12 oktyabr. - № 39. - S. 10. 
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Beynəlxalq hüquq və xalqların öz müqəddəratını təyinetmə  

prinsipinin ermənisayaq təfsiri 

 
Elçin Əhmədov, 

“Azərbaycan Respublikası Dağlıq Qarabağ bölgəsinin Azərbaycanlı İcması” İctimai Birliyinin 

Əlaqələndirmə Şurasının sədri, siyasi elmlər doktoru, professor 

 

Son günlər Ermənistan – Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı Ermənistan 

rəhbərliyi tərəfindən səsləndirilən bəzi fikirlər tarixi reallıqları, münaqişənin əsl mahiyyətini əks 

etdirmir. Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində Ermənistan tərəfindən həyata keçirilən qeyri-qanuni 

əməllər, xüsusilə məskunlaşdırma siyasətinin aparılması və demoqrafik tərkibin qəsdən dəyişdirilməsi, 

Azərbaycan xalqına məxsus maddi-mədəni irsin talan edilməsi ciddi narahatlıq doğurur. 

 

Şübhəsiz ki, Ermənistan rəhbərliyinin əsas məqsədi Dağlıq Qarabağ ermənilərinin münaqişədə iştirak 

edən tərəf kimi tanınmasını bütün vasitələrlə Azərbaycana qəbul etdirməyə çalışmaqdır. Bu baxımdan 

Ermənistan baş nazirinin BMT Baş Assambleyasının 73-cü sessiyasında, son günlərdə isə Paris Sülh 

Forumunda çıxışı, eyni zamanda, qondarma “DQR”nın 30 illiyi ilə əlaqədar tədbirlərin şişirdilərək ictimaiyyətə 

yanlış formada çatdırılması bu məqsədə xidmət edir. Eləcə də bu addımlar beynəlxalq hüququn norma və 

prinsipləri ilə tamamilə ziddiyyət təşkil edir. Çünki məhz Ermənistan beynəlxalq hüququn fundamental 

prinsiplərini, xüsusilə də güc tətbiq etməmək prinsipini pozaraq, Azərbaycan ərazilərini işğal etmiş, 26 il əvvəl 

Xocalı soyqırımını torətmiş və tarixən Dağlıq Qarabağda yaşayan azərbaycanlılar oz doğma yurdlarından 

məcburən köçkün düşmüşlər.  

Qeyd etmək vacibdir ki, münaqişənin nizama salınmasında Azərbaycanın tutduğu mövqe birmənalıdır. 

Problem yalnız Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və ölkəmizin beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri 

çərçivəsində həllini tapmalıdır. Bu mövqe beynəlxalq hüquq normaları və prinsipləri, BMT Nizamnaməsi, 

Helsinki Yekun Aktı və münaqişənin nizamlanması istiqamətində qəbul edilmiş çoxsaylı beynəlxalq sənədlərə 

əsaslanır. Münaqişənin dinc vasitələrlə nizama salınması istiqamətində bütün beynəlxalq təşkilatların qəbul 

etdiyi sənədlər Azərbaycanın mövqeyinin bir daha gücləndirilməsi və məsələnin beynəlxalq hüquq prinsipləri 

əsasında həllinin təsdiqlənməsi deməkdir. 

Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünün genişlənməsi ilə əlaqədar BMT Təhlükəsizlik Şurasının 

822, 853, 874 və 884 saylı qətnamələri, eləcə də Təhlükəsizlik Şurası sədrinin qəbul etdiyi 7 bəyanatda 

Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, suverenliyi və sərhədlərinin toxunulmazlığının zəruriliyi bildirilir. BMT 

Təhlükəsizlik Şurasının sənədlərində işğalçı qüvvələrin işğal etdikləri Azərbaycan ərazilərindən dərhal və qeyd-

şərtsiz çıxması bildirilir. Bu baxımdan BMT Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi 4 qətnamə ilə yanaşı, ATƏT, 

Avropa Şurası və İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının qərarları da əhəmiyyətlidir və ölkəmizin ədalətli mövqeyinin 

beynəlxalq səviyyədə müdafiəsi üçün hüquqi əsasdır. Son zamanlar isə Avropa İttifaqı və NATO-nun zirvə 

toplantılarında qəbul olunan qərarlarda birmənalı şəkildə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü dəstəklənir və işğala son 

qoyulmasının zəruriliyi tələb edilir. 

Dövlət başçısı İlham Əliyev bəyan etmişdir ki, Dağlıq Qarabağın azərbaycanlı əhalisi oraya, o cümlədən 

Şuşaya qayıtdıqdan sonra status məsələsi müzakirə oluna bilər. Heç şübhəsiz ki, bütün bunlar Azərbaycanın 

ərazi bütövlüyü çərçivəsində həllini tapmalıdır. Azərbaycan Prezidenti qeyd etmişdir ki, gələcəkdə Dağlıq 

Qarabağın azərbaycanlı və erməni icmaları yüksək muxtariyyət şəraitində, Azərbaycan dövlətinin tərkibində 

yaşamalıdırlar. 2008-ci il noyabrın 2-də Moskva yaxınlığında “Mayndorf” qəsrində Rusiya, Azərbaycan və 

Ermənistan prezidentlərinin birgə imzaladığı bəyannamədə də münaqişənin ərazi bütövlüyü çərçivəsində həlli 

nəzərdə tutulur. 2009-cu il dekabrın 5-də ATƏT-in xarici işlər nazirlərinin Afinada keçirilən görüşündə qəbul 

edilmiş sənəd də məhz bu yanaşmanın vacibliyini təsdiq edir.  

Ermənistan tərəfinin mövqeyinə gəldikdə isə, ermənilər öz müqəddəratını təyinetmə prinsipini əsas 

gətirərək, Dağlıq Qarabağın müstəqil dövlət kimi tanınmasına çalışırlar. Ancaq ermənilər öz müqəddəratını 

təyinetmə hüququndan hələ əsrin əvvəllərində ən yüksək səviyyədə istifadə edərək özlərinin müstəqil dövlətini 

– Ermənistan Respublikasını yaratmışlar. Dağlıq Qarabağ bölgəsinin erməniləri isə müstəqil Azərbaycan 

dövlətində yaşayan milli azlıqlardan biridir. Beynəlxalq hüquq normalarına görə milli azlıqlar öz 

müqəddəratlarını təyin edə bilərlər. Lakin bu, müstəqillik formasında ola bilməz. Çünki müstəqil dövlətin 
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ərazisində yaşayan milli azlıqların belə hüquqları yoxdur. Bu baxımdan, ermənilərin öz müqəddəratını 

təyinetmə hüququnu bəhanə etməsi beynəlxalq hüquq normalarının kobud şəkildə pozulması deməkdir. 

Bu səbəbdən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev dəfələrlə bəyan etmişdir ki, Azərbaycan torpağında 

ikinci erməni dövlətinin yaradılmasına dövlətimiz və xalqımız heç vaxt imkan verməyəcək. Dağlıq Qarabağa 

yalnız Azərbaycanın tərkibində hər hansı bir status verilə bilər. Lakin bu Azərbaycanın ərazi bütövlüyü 

çərçivəsində mümkündür. 

Bundan əlavə, qeyd etdiyimiz kimi, Ermənistan tərəfi aparılan danışıqlarda Dağlıq Qarabağın üçüncü 

tərəf kimi iştirakının təmin olunmasını istəyir. Ancaq bu tələb də əsassızdır və heç bir məntiqə uyğun deyil. 

Çünki Dağlıq Qarabağ ermənilərinin müstəqil tərəf kimi danışıqlarda iştirakı məsələsi nəinki ATƏT-in Minsk 

qrupunun mandatına ziddir, eyni zamanda, 2008-ci ilin sonunda Moskvada imzalanmış məlum bəyannamədə də 

açıq şəkildə bildirilir ki, münaqişənin nizamlanması istiqamətində aparılan danışıqlar prosesində yalnız 

Azərbaycan və Ermənistan tərəfləri iştirak edə bilər.  

Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın tərkib hissəsi olduğunu dəfələrlə bəyan edən Azərbaycan Prezidenti 

İlham Əliyev keçirilən görüşlər zamanı danışıqların Ermənistanla Azərbaycan arasında aparıldığını bildirmişdir. 

Bununla yanaşı, ATƏT-in Minsk qrupunun 1992-ci ildəki mandatına əsasən qərara alınmışdı ki, Azərbaycan və 

Ermənistan münaqişə tərəfləri, Dağlıq Qarabağın azərbaycanlı və erməni icmaları isə maraqlı tərəflər kimi 

danışıqlarda iştirak etməlidirlər. Yəni, bu, beynəlxalq formatdır. 

Bununla yanaşı, əgər Dağlıq Qarabağ erməniləri münaqişə tərəfi olsaydı, onda Ermənistan 1992-ci ildən 

ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində, eləcə də, 1999-cu ildən başlayarq iki dövlətin prezidentləri səviyyəsində 

indiyədək keçirilən 50-dən çox görüşdə iştirak edib müvafiq sənədləri imzalamazdı (2008-ci ilin sonunda 

Moskvada “Mayndorf” qəsrində Rusiya Prezidentinin iştirakı ilə keçirilən üçtərəfli görüşdə imzalanmış məlum 

bəyannamə nəzərdə tutulur – E.Ə.). Bununla yanaşı, əgər Dağlıq Qarabağın erməni icması münaqişənin nizama 

salınması üçün aparılan danışıqlarda iştirak etmək istəyirsə, onda onlar Dağlıq Qarabağın azərbaycanlı icması 

ilə görüşə bilərlər. Buna görə də Ermənistan ilk növbədə Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın tərkib hissəsi 

olduğunu qəbul etməli, işğalçılıq siyasətinə son qoymalı, sonra isə münaqişənin nizamlanmasının variantları 

barədə öz mövqeyini bildirməlidir.  

Ermənistan – Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama salınması prosesində Azərbaycan 

dövləti və onun başçısı İlham Əliyev ilk növbədə sülh variantına üstünlük verir. Lakin Prezident İlham Əliyev 

Azərbaycan xalqı və dövlətinin bu işğal, etnik təmizləmə siyasəti və torpaqlarımızın müvəqqəti olaraq itirilməsi 

ilə heç vaxt barışmayacağını bildirməklə yanaşı, öz torpaqlarımızı azad etmək üçün tam əsasımızın olduğunu və 

bunu beynəlxalq hüquq normalarının da təsdiq etdiyini vurğulamışdır. Münaqişə həll olunmadan, yəni 

Ermənistan işğal etdiyi Azərbaycan torpaqlarından çıxmayınca, bölgədə heç bir müsbət irəliləyişin mümkün 

olmayacağını vurğulamaqla yanaşı, dövlət başçısı ölkəmizin öz milli maraqları uğrunda sona qədər mübarizə 

aparacağını da bildirmişdir. Eyni zamanda, bu mübarizədə ədalətin Azərbaycanın tərəfində olduğunu söyləyən 

Prezident İlham Əliyev dünyaya bəyan etmişdir ki, Azərbaycan bundan sonra da danışıqlar prosesində və 

bölgədə gedən başqa proseslərdə öz prinsipial mövqeyindən dönməyəcəkdir.  

Əgər bütün xarici ölkələrdə yaşayan erməni icmaları həmin ölkələrin ərazilərində “öz müqəddəratını təyin 

etmək” adı ilə yeni süni dövlətlər yaratsalar, bu halda dünyada, o cümlədən, Fransada, ABŞ-da, Rusiyada, 

Gürcüstanda, Azərbaycanda, Livanda, Argentinada və erməni icmaları yaşayan digər ölkələrdə yüzlərlə yeni 

erməni “dövlətləri” yaradıla bilər. 

Bu baxımdan, ermənilərin öz müqəddəratını təyinetmə hüququnu bəhanə etməsi beynəlxalq hüquq 

normalarının, xüsusilə, dövlətlərin suveren bərabərliyi, zor işlətməmək və zor işlətməklə hədələməmək, 

sərhədlərin toxunulmazlığı, dövlətlərin ərazi bütövlüyü, mübahisələri dinc yolla nizama salmaq və başqa 

dövlətlərin daxili işlərinə qarışmamaq və beynəlxalq hüquqi öhdəlikləri vicdanla yerinə yetirmək kimi ATƏT-in 

Helsinki prinsiplərinin kobud şəkildə pozulması deməkdir. Halbuki bütün beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanın 

ərazi bütövlüyünü tanıyır və Dağlıq Qarabağın yekun statusunun Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində 

həll olunmasının zəruriliyini və qaçılmazlığını təsdiq edirlər.  

Bununla yanaşı, Ermənistan bütün beynəlxalq hüquqi sənədləri, xüsusilə BMT Nizamnaməsinin I və II 

maddələrində, 1970-ci il 24 oktyabr tarixli beynəlxalq hüququn prinsipləri haqqında bəyannamədə, eləcə də 

1975-ci il 1 avqust tarixli ATƏM/ATƏT-in Helsinki Yekun Aktında ifadə olunmuş beynəlxalq hüququn əsas 

prinsiplərini kobudcasına pozmuşdur. Eyni zamanda, Ermənistan başqa dövlətlərin ərazisində yaşayan erməni 

icmalarının hüquqlarını müstəqil xalqların əsas kütləsinin hüquqları ilə qəsdən qarışdırır və müstəqil dövlətlərin 

ərazi bütövlüyünə münasibətdə erməni etnik qruplarının hüquqlarına əsassız üstünlük verir. Beynəlxalq hüquq 

normalarının bu cür ermənisayaq təfsiri dövlətlərin ərazi bütövlüyü və sərhədlərin pozulmasının qeyri-
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mümkünlüyü haqqında 1990-cı il noyabrın 21-də qəbul edilmiş yeni Avropa üçün Paris Xartiyasına da tamamilə 

ziddir və qəbuledilməzdir. 

BMT Təhlükəsizlik Şurasının sənədlərində işğalçı qüvvələrin işğal etdikləri Azərbaycan ərazilərindən 

dərhal və qeyd-şərtsiz çıxması qeyd olunsa da, 27 il ərzində Minsk qrupunun göstərdiyi səylər indiyə kimi 

Ermənistan Respublikasının açıq-aşkar hərbi işğalçılıq mövqeyi tutması ucbatından təsirli nəticələr 

verməmişdir. ATƏT-in regionda sülhpərvərlik fəaliyyətinin uğursuzluqlarının başlıca səbəbi məhz Azərbaycan 

Respublikasına qarşı Ermənistan Respublikasının birbaşa təcavüzü faktının etiraf olunmaması ilə bağlıdır. 

Bundan istifadə edən Ermənistan Respublikası ərazi ələ keçirmək məqsədilə başladığı təcavüz üçün daşıdığı 

məsuliyyətdən qaçmağa can atır, Dağlıq Qarabağ ermənilərinin münaqişədə iştirak edən tərəf kimi tanınmasını 

bütün vasitələrlə Azərbaycana qəbul etdirməyə çalışır. 

Lakin Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin dəfələrlə və birmənalı olaraq “Azərbaycan ərazi bütövlüyü 

danışıqların mövzusu ola bilməz” fikrini irəli sürməsi ölkəmizin ərazi bütövlüyü təmin olunmaqla münaqişənin 

ədalətli şəkildə həll olunacağı ilə bağlı ümidləri daha da artırıb. Eyni zamanda, dövlət başçısı bəyan edib ki, 

Dağlıq Qarabağa heç vaxt müstəqillik verilməyəcək, dünya birliyi heç vaxt Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini 

tanımayacaq: “...Ancaq həm Qərb mediasında, həm qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən bizə qarşı aparılan 

qarayaxma, şər-böhtan, təhqir kampaniyasının, həm də burada “beşinci kolon”a göstəriş verərək bunlardan 

istifadə etməyin əsas səbəbi bizi məcbur etməkdir ki, Dağlıq Qarabağın müstəqilliyinə razılığımızı verək. Bu, 

heç vaxt olmayacaq”. 

Münaqişənin nizama salınmasında Azərbaycanın tutduğu mövqe beynəlxalq hüquq normaları və 

prinsipləri, BMT Nizamnaməsi, Helsinki Yekun Aktına və münaqişənin nizamlanması istiqamətində qəbul 

edilmiş çoxsaylı beynəlxalq sənədlərə əsaslanır. Eyni zamanda, münaqişənin dinc vasitələrlə nizama salınması 

istiqamətində bütün beynəlxalq təşkilatların qəbul etdiyi sənədlər Azərbaycanın mövqeyinin bir daha 

gücləndirilməsi və məsələnin beynəlxalq hüquq prinsipləri əsasında həllinin təsdiqlənməsi deməkdir. Bu 

baxımdan BMT Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi 4 qətnamə, ATƏT, Avropa Şurası və İslam Əməkdaşlıq 

Təşkilatının qərarları da əhəmiyyətlidir və ölkəmizin ədalətli mövqeyinin beynəlxalq səviyyədə müdafiəsi üçün 

hüquqi əsasdır. 

Ona görə də böyük dövlətlər müasir beynəlxalq münasibətlər üçün təhlükəli olan təcavüzkarın qarşısını 

almaq istəyirlərsə, BMT Nizamnaməsinin VII fəslinə müvafiq surətdə qəti praktik addımlar atmalı və 

Ermənistanı beynəlxalq birliyin iradəsinə tabe etdirməlidirlər. 

Azərbaycan dünya birliyini Ermənistanın öz qonşusuna hərbi təcavüzünün regionda törədə biləcəyi 

təhlükələr haqqında xəbərdar edərək, təsirli tədbirlər görməyə və Ermənistanı işğalçılıq siyasətindən 

çəkindirməyə çağırır. Hesab edirik ki, təcavüzkarın qarşısı alınmazsa, beynəlxalq dairələrin dünyada sülhün və 

sabitliyin bərqərar edilməsinə yönəlmiş səyləri nəticəsiz qalacaq, etnik münaqişələrin miqyası daha da 

genişlənəcəkdir. 

 

Xalq qəzeti. - 2018.- 2 dekabr. - № 272. - S. 1-2. 
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Dağlıq Qarabağ həqiqətlərinə fundamental elmi baxış 

 
Nurlana Əliyeva, 

YAP İdarə Heyətinin üzvü, YAP Qadınlar Şurasının sədri 

 

Müasir dünyamızda öz istəyi ilə, yaxud istəməyərəkdən hərbi münaqişəyə cəlb olunmuş hər hansı bir ölkə 

üçün sülhü qazanmaq əsas şərtdir. Çünki tarixə nəzər salsaq, görərik ki, əslində heç bir müharibə konkret bir 

tərəfin qələbəsi ilə tamamlanmır. Onun nəticələri həmişə qeyri-müəyyən olur. Geopolitik maraqlardan, dəyişən 

vəziyyətdən asılı olaraq bu nəticələr hər hansı bir tərəfin xeyrinə dəyişə bilər. Yaxud söndürülmüş sayılan 

münaqişə ocaqlarının bir anın içində yenidən alovlanması da bəzi ölkələrdə tez-tez müşahidə etdiyimiz haldır. 

Sülh isə onun dəyərini dərk edən, sülh dövründən səmərəli istifadə etməyi bacaran hər bir ölkəyə yalnız fayda 

gətirir. Bu baxımdan, fikirlərimizi konkretləşdirərək belə deyə bilərik ki, müharibənin əsl qalibi sülhü qazanmış 

tərəfdir. 

 

Diplomatik səngərlərdə qazanılan qələbələr 

 

Hərbi münaqişələrin taleyini həll edən, tərəfləri sülhə gətirən əsas nəticələr düşmənlə döyüşlərdən daha 

çox diplomatik səngərlərdə həll olunur. Ermənistanın ölkəmizə qarşı hərbi təcavüzü nəticəsində münaqişəyə 

cəlb olunmuş Azərbaycan 1994-cü ilin 14 mayında atəşkəs sazişinə imza atarkən bu amili nəzərə almışdı. 

Böyük dövlət xadimi, Ulu Öndər Heydər Əliyev o dövr üçün son dərəcə vacib olan bu sazişə razılıq verərkən 

əsas götürürdü ki, cəbhə xəttində hərbi əməliyyatların dayandırılması danışıqlar prosesinin daha da 

fəallaşdırılması üçün əlverişli şərait yarada və münaqişənin siyasi yolla həllinə nail olmağa əsas verə bilər. 

Azərbaycan atəşkəs dövründə bu prinsipə, sülh niyyətinə sadiq qalsa da, əfsuslar olsun ki, Ermənistanın hakim 

dairələrinin cəmiyyətin radikal millətçi təbəqələri və diaspor tərəfindən dəstəklənən pozucu siyasəti ötən 25 il 

ərzində Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə imkan vermədi. Bütün bu illərdə 

münaqişə regionda sülhə və təhlükəsizliyə ciddi təhdid mənbəyi olaraq qaldı. 

Amma bütün bunlara rəğmən Ulu Öndər Heydər Əliyevin atəşkəs sazişi bağlanarkən özünəməxsus 

müdrikliklə nəzərə aldığı perspektivlər Azərbaycanı öz yaxın hədəflərinə yetirdi. Cəbhə bölgəsində atəşkəsə nail 

olunması o dövrdə müstəqilliyini yenicə əldə etmiş, saysız-hesabsız sosial-iqtisadi, siyasi problemlərlə üz-üzə 

qalmış ölkəmizə bütün resursları dövlət quruculuğu proseslərinə yönəltməyə imkan verdi. 

Azərbaycanın müstəqillik illərində yürütdüyü müstəqil xarici və sosialyönümlü daxili siyasət, neft-qaz 

ehtiyatlarından praqmatik şəkildə istifadə onu haqlı olaraq bütün dünyada hörmət qazanmış müasir, sabit inkişaf 

edən dövlətə çevirdi. Ölkəmiz cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında tarixinin ən qüdrətli mərhələsinə qədəm 

qoydu. Eyni zamanda respublikamız diplomatik cəbhədə öz mövqelərini getdikcə möhkəmləndirdi və düşmən 

üzərində üstünlüyü ələ almağa nail oldu. 

 

Təcavüzkarın ifşası 

 

Keçmiş Sovet İttifaqından miras qalmış Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 

beynəlxalq prinsiplərə uyğun ədalətli həlli Azərbaycan dövlətinin xarici siyasətinin ən mühüm prioritetidir. 

Münaqişənin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həllini tapması üçün Prezident İlham Əliyev çoxşaxəli 

siyasət həyata keçirir və bu, hər bir istiqamət üzrə ölkəmizi öz strateji məqsədlərinə yaxınlaşdırır. Azərbaycan 

bir tərəfdən sülh danışıqlarına sadiqlik nümayiş etdirir, münaqişənin həlli üçün bütün imkanlardan istifadə 

etməyə çalışır, digər tərəfdən, ölkəmizdə ordu quruculuğu uğurla həyata keçirilir, Azərbaycan Silahlı 

Qüvvələrinin döyüş qüdrəti ildən-ilə yüksəlir. Təkcə bir faktı xatırlatmaq yerinə düşərdi ki, ordumuzun 2016-cı 

ilin aprelində düşmənin ardıcıl təxribatlarına qarşı sarsıdıcı əks-həmləsi Ermənistanda Serj Sarkisyan 

hakimiyyətinin laxlamasına səbəb oldu. Təcavüzkar mövqeyinə görə bütün qlobal layihələrdən, sosial-iqtisadi 

inkişaf proseslərindən kənarda qalmış Ermənistanın ətraf aləmdən təcrid olması, vəziyyətinin getdikcə 

ağırlaşması, küncə sıxılması siyasətini də Azərbaycan uğurla davam etdirir. Ölkəmizin tərəqqisi, qazandığı 

mühüm tarixi nailiyyətlər fonunda düşmənin belə bir ağır duruma salınması və illərdir ki, bu böhran 

vəziyyətindən çıxmasına imkan verilməməsi çox mühümdür. 

Bütün bunlarla bərabər Azərbaycan təcavüzkarın bütün dünyada ifşası, Dağlıq Qarabağ həqiqətlərinin 

beynəlxalq aləmə çatdırılması, bu münaqişənin tarixi köklərinin, indiki vəziyyətinin səbəblərinin, həlli 
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perspektivlərinin ictimaiyyətə düzgün, obyektiv verilməsi işini də uğurla davam etdirir. Bu məqsədlə beynəlxalq 

tədbirlər həyata keçirilir, nüfuzlu xarici qurumlarla fəal iş aparılır, tarixi həqiqətlərimizlə bağlı geniş tədqiqatlar 

davam etdirilir, gələcək üçün mühüm elmi-tarixi, siyasi əhəmiyyət kəsb edən sanballı kitablar nəşr olunur. 

 

Dövlət xadimi və alim baxışının vəhdəti 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının rəhbəri, akademik Ramiz Mehdiyevin bu ilin 

avqustunda işıq üzü görmüş "Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi: problemin mənbələri və 

nizamlanma perspektivləri” adlı kitabı da bu istiqamətdə parlaq nümunə yaradan dəyərli əsərdir. Bəri başdan 

qeyd edək ki, bu kitab görkəmli nəzəriyyəçi alimin indiyədək gərgin zəhmət, yüksək tədqiqatçı əzmi və milli 

təəssübkeşliklə ərsəyə gətirdiyi tarixi əsərlərinin məntiqi davamıdır. 

Akademik Ramiz Mehdiyev tariximizin yalnız müasir deyil, əvvəlki mərhələlərinin də konseptual şəkildə 

araşdırılması işini yerinə yetirir, milli həqiqətlərə ayna tutur, əsərlərinin ruhu, məsələlərə baxış bucaqları ilə 

tədqiqatçılara düzgün istiqamət verir. O, öz əsərlərində görkəmli şəxsiyyətlərimizlə bağlı araşdırmalara da geniş 

yer ayırır, tarixin dərin qatlarındakı bəzi ziddiyyətli, mübahisəli məqamlar alim zəkası işığında aydınlığa çıxır. 

Bu baxımdan, akademikin son 10 ildə beynəlxalq elmi ictimaiyyətə təqdim etdiyi "Gorus-2010: absurd 

teatrı mövsümü”, "Şah İsmayıl Xətai ali məramlı şəxsiyyət kimi”, "Tarixi idrakın elmiliyi probleminə dair”, 

"Ermənilərin mif yaradıcılığı tarixdə ilk xristian dövləti kontekstində”, "Dağlıq Qarabağ: məxəzlərdən oxunmuş 

tarix”, "Şah İsmayıl Səfəvi: hökmdarın və döyüşçünün portreti”, "Milli ideyanın formalaşmasında tarixi idrakın 

faydası haqqında”, "Tariximizin xanlıqlar dövrünün siyasi irsi sənədlər işığında” adlı əsərləri mühüm missiyanı 

yerinə yetirir, geniş oxucu auditoriyasının marağına, dolğun məlumatına səbəb olur və əhatəli diskussiyaların 

mövzusuna çevrilir. 

Bu marağı, eləcə də əsərlərin elmi çevrələrdə geniş diskussiyasını şərtləndirən başlıca amillərdən biri 

müəllifin tarixi araşdırmalarında göstərilən faktların orijinallığı, istinad mənbələrinin və məxəzlərin 

mötəbərliyidir. Həmin əsərlər haqqında rəy bildirən elm adamları tam haqlıdırlar ki, Azərbaycan tarixinin qədim 

dövrlərdən cağdaş günlərimizədək obyektiv və siyasi konyunkturadan uzaq şəkildə araşdırılması və qələmə 

alınmasında, ictimaiyyətə çatdırılmasında akademik Ramiz Mehdiyevin xidmətləri əhəmiyyət kəsb edir. 

Akademik "Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi: problemin mənbələri və nizamlanma 

perspektivləri” kitabında da öz prinsiplərinə sadiq qalıb. Kitab öz sanbalı, elmi-fəlsəfi, siyasi-hüquqi məzmun 

yükü, orijinal mənbələrə əsaslanması ilə diqqəti çəkir. Oxucularımız burada irəli sürülən müddəalarla əsər hələ 

kitab kimi nəşr edilməzdən əvvəl ölkə mətbuatında yayılan mətnindən tanış olmuş və bu, cəmiyyətdə maraq 

doğurmuşdu. 

Əsər Azərbaycanın son 30 ildə üzləşdiyi erməni separatizminə fundamental tarixi, politoloji və hüquqi 

elmi baxışı olub, bədxah qonşularımızın əsassız ərazi iddialarının beynəlxalq miqyasda ifşası baxımından 

mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu kitabı Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin aynası da hesab 

etmək olar. Çünki cəmi bir neçə saatını əsərin mütaliəsinə həsr etməklə münaqişənin mahiyyəti, tarixi kökləri, 

həlli təşəbbüsləri, buna mane olan amillər, gələcəkdə perspektivləri barədə ciddi bilgilər almaq, bir sıra faktları 

dəqiqləşdirmək olar. 

Kitabın daha bir əhəmiyyəti Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı bütün vacib 

məqamların yığcam şəkildə öz əksini tapması, tarixi və müasir reallıqları faktların dili ilə oxucuya çatdırmasıdır. 

Ən əsası isə emosiyalardan, siyasi konyunkturalardan təcrid edilməsidir. Əsərin hadisələri kənardan müşahidə, 

təhlil və tədqiq edən hər hansı müəllif tərəfindən deyil, münaqişənin həlli prosesində bilavasitə iştirak edən, 

uzun illərdən bəri bu taleyüklü işin içində olan dövlət xadimi tərəfindən qələmə alınması da onun yüksək elmi-

siyasi məziyyətlərindən sayıla bilər. Çünki kitab eyni vaxtda məsələyə həm dövlət adamının, həm də alim 

baxışını əks etdirir. 

 

Xristian bufer dövləti 

 

Akademik Ramiz Mehdiyev bu münaqişənin mənbələrinin mahiyyətini, səbəblərini və indiki 

konyunkturunu anlamaq üçün tarixə ekskurs edir və məsələni, ilk növbədə, Rusiya imperiyasının və sovet 

hakimiyyətinin Cənubi Qafqazda köçürmə siyasəti kontekstində araşdırır. Cənubi Qafqaz ərazisinin on 

səkkizinci əsrin əvvəlindən etibarən regiondakı üç iri imperiya - Osmanlı, İran və çar Rusiyası arasında amansız 

mübarizə arenasına çevrildiyini yada salır. Rusiya tərəfindən Cənubi Qafqazın işğal edilməsi prosesinin I 

Pyotrun Xəzər yürüşündən başlandığını və Xəzəryanı sahillərin Rusiyaya birləşdirilməsi ilə (1722-1723) başa 
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çatdığını, lakin Nadir şah hakimiyyətə gələndən sonra Rusiyanın bu əraziləri tərk etməyə məcbur olduğunu 

xatırladır. 

Qeyd edir ki, 1747-ci ildə Nadir şahın ölümündən sonra Rusiya I Pyotrun Cənubi Qafqazı fəth etmək 

planına yenidən qayıdarkən bölgədə xristian bufer dövlətinin yaradılmasına yönəlmiş köçürmə siyasəti həmin 

qarşıya qoyulmuş məqsədin mühüm elementinə çevrilib. Bugünkü Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsinin nüvəsində də məhz bu element durur. Belə ki, İmperatriça II Yekaterina I Pyotrun strategiyasını 

rəhbər tutaraq bu köçürmə siyasətini səylə davam etdirib. "Bu 3 planın tamdəyərli reallaşması yalnız rus-İran 

müharibələri (1804-1813; 1826-1828-ci illər) başa çatandan və Rusiya Cənubi Qafqazı tamamilə işğal edəndən 

sonra mümkün olub. 1828-ci ildə İran ilə Türkmənçay müqaviləsini imzalamaqla Rusiya ermənilərin Cənubi 

Qafqaz ərazisinə, daha dəqiq desək, əzəli Azərbaycan torpaqları olan keçmiş Qarabağ, Naxçıvan və İrəvan 

xanlıqlarının ərazilərinə köçürülməsinin birinci dalğasını həyata keçirib. Bu əməliyyata Rusiyanın İrandakı 

səfiri şair Aleksandr Qriboyedov rəhbərlik edirdi”, - deyə müəllif faktların dili, ayrı-ayrı mənbələrdən iqtibas 

edilən dəlillərin şəhadəti ilə tarixə işıq salır. 

 

Qarabağ həqiqətləri 

 

Müəllif sübuta yetirir ki, məhz aparılan köçürülmələr hesabına regionda ermənilərin yerli müsəlman 

əhaliyə faiz nisbəti süni şəkildə dəyişdirilib, beləliklə, monofizit erməni kilsəsinin milli dövlət yaratmaq səyləri 

Rusiya imperiyasının müstəmləkəçilik maraqları ilə üst-üstə düşüb. Rusiya ermənilərin İrandan və Türkiyədən 

Cənubi Qafqaza köçürülməsinə və gələcəkdə Türkiyə və İranla həmsərhəd olan ayrıca erməni vilayəti 

yaradılmasına kömək edir və öz növbəsində ermənilərin üzərinə bu regionda çar Rusiyasının sədaqətli 

müttəfiqləri, yəni, Rusiyanın forpostu olmaq vəzifəsini qoyurdu. Yeni torpaqlara yerləşdirilmə müqabilində 

erməni ideoloqları çar Rusiyasına nökərçilik vəzifəsini yerinə yetirməyə can-başla razılaşmış, vassala 

çevrilmişlər. 

Əsərdə haqlı olaraq göstərilir ki, əslində, sovet rəhbərliyi də çar Rusiyasının ermənipərəst siyasətini 

davam etdirib. Bu məsələyə baxış mahiyyətcə o qədər də fərqlənməyib. Azərbaycanlılara münasibətdə etnik 

zəmində ayrı-seçkilik siyasəti bu dövrdə də davam etdirilib. Sovet hakimiyyətinin ilk illərində bədxah 

qonşularımız Zəngəzur ərazisini özlərinə birləşdirə biliblər. Qarabağ erməniləri üçün muxtariyyət verilməsinə 

nail olublar, bununla da gələcəkdə Dağlıq Qarabağın Azərbaycandan qoparılmasına "zəmin yaratmaq” 

planlarını işə salıblar. Nəticədə, Xalq Cümhuriyyəti dövründə Azərbaycanın 114 min kvadratkilometr təşkil 

edən tarixi ərazisi ötən əsrin 20-ci illərində 86,6 min kvadratkilometrə qədər azalıb. Azərbaycanın Zəngəzur, 

Göyçə və digər tarixi torpaqlarının bir hissəsi Ermənistanın tərkibinə qatılıb. Eyni zamanda Azərbaycanı 

Naxçıvanla birləşdirən ərazilərimiz Ermənistana verilib və Naxçıvan məqsədli şəkildə anklava çevrilib. 

Akademik qeyd edir ki, bütün bunların əsas səbəbləri sovet dövlətinin bəzi rəhbərlərinin şüurunda kök 

salmış antitürk əhvali-ruhiyyəsindən və Türkiyə ilə bağlı təşvişdən qaynaqlanıb. 

 

Zor gücünə qovma və soyqırımı siyasətinin məntiqi nəticəsi 

 

Kitabda Azərbaycana qarşı ərazi iddialarının II Dünya müharibəsindən sonra daha da genişlənməsinin 

tarixi mənzərəsi yaradılır. 1945-ci ilin noyabrında Ermənistan SSR rəhbərliyi heç bir ciddi əsaslı səbəb 

göstərmədən ittifaq hökuməti qarşısında Dağlıq Qarabağın bu respublikaya birləşdirilməsi məsələsini irəli sürsə 

də, niyyətinə çatmadılar. Amma bundan sonra onlar daha bir hiyləyə əl atdılar: azərbaycanlıların 

deportasiyasına nail oldular. Ermənistan SSR Kommunist Partiyasının Mərkəzi Komitəsinin katibi Q.Arutyunov 

"Suriya, Yunanıstan, İran, Bolqarıstan, Rumıniya, Fələstin, Fransa, ABŞ, Misir, İraq və Livandan bu ölkəyə 

köçürülmüş ermənilərin yerləşdirilməsindəki çətinliklərdən” şikayət edərək tarixi torpaqlarında yaşayan 

soydaşlarımızın Azərbaycanın pambıqçılıq rayonlarında yerləşdirilməsini təklif etdi. O, Kür-Araz ovalığında 

pambıqçılığı inkişaf etdirmək üçün guya işçi qüvvəsinin çatışmadığını, bu addımın həmin rayonlarda pambıq 

istehsalının artımına da əsaslı təsir göstərəcəyini iddia edirdi. 

Beləliklə, SSRİ Nazirlər Sovetinin 23 dekabr 1947-ci il tarixli "Ermənistan SSR-dən kolxozçuların və 

başqa azərbaycanlı əhalinin Azərbaycan SSR-in Kür-Araz ovalığına köçürülməsi haqqında” qərarı 1948-1953-

cü illərdə azərbaycanlıların tarixi torpaqlarından kütləvi surətdə deportasiyasını rəsmiləşdirdi. Bu prosesin son 

akkordu isə 1988-1993-cü illərdə 250 mindən çox azərbaycanlının Ermənistandan və 700 minə yaxın 

azərbaycanlının Azərbaycanın işğal edilmiş Dağlıq Qarabağ bölgəsindən və ətrafındakı yeddi rayonundan 

qovulması oldu. Akademik bütün bu faktları diqqətə çatdıraraq belə bir həqiqətdən çıxış edir ki, Ermənistan-

Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, ilk növbədə, etnik azərbaycanlılara qarşı həyata keçirilən deportasiya, 
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zor gücünə qovulma və soyqırımı siyasətinin məntiqi nəticəsi və növbəti mərhələsidir və bu münaqişənin əsas 

baxış bucağıdır. 

Ötən əsrin 80-ci illərinin sonlarında keçmiş SSRİ-də "yenidənqurma” adı altında baş verən hadisələr və 

həyata keçirilən dağıdıcı proseslər "Dağlıq Qarabağ problemi”nin tamamilə süni mahiyyət daşıdığını ortaya 

qoyur. Müəllif həmin dövrdə SSRİ-nin ali rəhbərlərindən olan Heydər Əliyevin hakimiyyətdən 

kənarlaşdırılması ilə Ermənistanın ultramillətçi dairələrinin, onların Kremldəki və xarici ölkələrdəki 

havadarlarının Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin (DQMV) Azərbaycanın tərkibindən çıxarılaraq Ermənistana 

inteqrasiya edilməsi üçün əlverişli siyasi zəmin yaratdıqlarını göstərir. Belə bir şəraitdə öz konstitusion 

vəzifələrini yerinə yetirmək, qanunçuluğu müdafiə etmək əvəzinə erməni millətçilərinin separatçılıq səylərinə 

himayədarlıq yolunu seçmiş M.S.Qorbaçovun, eləcə də SSRİ-nin ovaxtkı digər rəhbərliyinin Azərbaycana qarşı 

qərəzli, riyakar mövqeyini əsaslı dəlillərlə ifşa edir. 

 

Sumqayıt fitnəsi 

 

Akademik 1988-ci ilin fevralında Sumqayıt şəhərində baş vermiş hadisələri də məhz bu kontekstdə təhlil 

edir. "Erməni tərəfi artıq 30 ildən çoxdur ki, həmin hadisələri öz interpretasiyasında təqdim etməyə çalışır və 

keçmiş SSRİ Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsi və Prokurorluğu tərəfindən aparılmış təhqiqatın nəticələrini qəbul 

etməkdən imtina edir. Hərçənd, bu nəticələr mübahisəsiz və inandırıcı şəkildə sübut edir ki, Sumqayıt 

hadisələrinin əsl təşkilatçıları Kremldə hakimiyyət başında duranların "susqun razılığı” ilə ermənilərin özləri 

olub”. 

Akademik Ramiz Mehdiyev Sumqayıtdakı iğtişaşların təşkilində SSRİ xüsusi xidmət orqanlarının da 

əlinin olduğunu bir daha diqqətə çatdırır. Lakin SSRİ Prokurorluğunun istintaq qrupu bu informasiyanı təhqiq 

etməyib. Əksinə, iğtişaşların həqiqi təşkilatçılarını ifşa edə biləcək bütün materialları və faktları gizlədib. 

Bundan əlavə, Sumqayıt hadisələri zamanı saxlanılmış erməni soyadlı bütün şəxslər zərərçəkmişlərə aid edilib 

və azadlığa buraxılıb. Nəticədə çoxlu sayda təqsirkar şəxs cəzadan yaxa qurtarıb. Beləliklə, M.Qorbaçovun və 

onun ətrafındakıların cinayətkar hərəkətləri nəticəsində Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi 

tədricən genişlənərək iki xalq arasında tammiqyaslı silahlı qarşıdurmaya və sonradan Sovet İttifaqının dağılması 

prosesinin katalizatorlarından birinə çevrilib. 

Müəllif kitabında faciəli hadisələrin başlandığı dövrdə Azərbaycanın ovaxtkı kommunist rəhbərlərinin, 

həmçinin Xalq Cəbhəsi liderlərinin mövqesizliyini, məsuliyyətsizliyini və qeyri-peşəkarlığını da tarixi 

həqiqətlər işığında tənqid edir. 

Akademik maraqlı bir məqama da diqqət yönəldir. Bildirir ki, 1988-ci ilin fevralından 1991-ci ilin sonuna 

qədərki dövrdə Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi SSRİ-nin daxili problemi hesab edilsə də, 

SSRİ-nin dezinteqrasiyasından, Azərbaycan və Ermənistanın müstəqilliyinin bərpasından sonra bu münaqişə 

sürətlə beynəlmiləlləşib və dövlətlərarası münaqişə vəziyyətinə gəlib. "Bu münaqişə beynəlxalq problemə, 

regional və dünya miqyaslı müxtəlif aktorların və onların mənafelərinin toqquşduğu nöqtəyə çevrilməklə 

bərabər, həm də qarşıdurma vəziyyətindəki tərəflərə təsir və təzyiq mexanizmi oldu” deyə müəllif qeyd edir. 

Akademik kitabında Sovet İttifaqı dağılandan sonra Azərbaycanın beynəlxalq sərhədlərinin (digər müttəfiq 

respublikaların sərhədləri kimi) dünya birliyi tərəfindən "uti possidetis juris” prinsipi əsasında, yəni, müstəqillik 

əldə edildiyi anda mövcud olan keçmiş inzibati sərhədlər çərçivəsində tanındığını da diqqətə çatdırır. Bu faktın 

Müstəqil Dövlətlər Birliyinin yaradılması haqqında 1991-ci il 8 dekabr tarixli sazişdə də öz əksini tapdığını 

göstərir. Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ regionunun erməni və azərbaycanlı icmalarının maraqlı tərəf kimi sülh 

danışıqlarında iştirakı ilə bağlı məsələlərə beynəlxalq sənədlərdə təsbit edilmiş müddəalar əsasında aydınlıq 

gətirir. 

Eyni zamanda sülh danışıqlarının pozulması məqsədilə ermənilərin hərbi əməliyyatları necə 

fəallaşdırdıqlarını, 1992-ci ilin mayında Şuşanın və Laçının işğalı nəticəsində sülh planlarının baş tutmadığını 

və hərbi əməliyyatların keçmiş muxtar vilayətin ərazi hüdudlarından kənara çıxdığını, 1993-cü ilin sonuna qədər 

Azərbaycanın keçmiş DQMV ilə həmsərhəd olan daha 6 rayonunun (Kəlbəcər, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, 

Qubadlı və Zəngilan) işğal edildiyini, bu rayonların azərbaycanlı əhalisinin daimi yaşayış yerlərindən 

qovulduğunu göstərir. Beləliklə, Ermənistan tərəfinin sülh danışıqlarında nə qədər qeyri-səmimi mövqe tutduğu 

bir daha tam açıqlığı ilə göstərilir. 

 

İşğalın vurduğu yaralar 
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Əsərdə Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi müdaxiləsi nəticəsində insan itkilərinə, bu münaqişənin 

ölkəmizə vurduğu sosial-iqtisadi ziyanlara da nəzər yetirilir. Oxucuya məlum olur ki, 1988-1993-cü illərdə 

Qarabağda 900 yaşayış məntəqəsi, 150 min ev, 7 min ictimai bina, 693 məktəb, 855 uşaq bağçası, 695 tibb 

müəssisəsi, 927 kitabxana, 44 məbəd, 9 məscid, 473 tarixi abidə, saray və muzey, 40 min muzey eksponatı, 6 

min sənaye və kənd təsərrüfatı müəssisəsi, 160 körpü və digər infrastruktur obyektləri dağıdılıb. Hərbi 

əməliyyatlar dövründə 20 min azərbaycanlı həlak olub. 50 min nəfər yaralanıb. 4 minə yaxın azərbaycanlı itkin 

düşüb. 2 mindən çox azərbaycanlı ermənilər tərəfindən əsir və girov götürülüb. 

Uzun illər Ulu Öndər Heydər Əliyevlə birlikdə eyni məqsəd naminə çalışmış akademik Ramiz Mehdiyev 

əsərində Ümummilli Liderin 1993-cü ildə xalqın təkidi ilə hakimiyyət rəhbərliyinə qayıdışından sonra 

münaqişənin həlli prosesində yaranmış keyfiyyətcə yeni mərhələnin mənzərəsini də əks etdirir. Bu mənzərənin 

əsas reallıqları isə Ulu Öndər Heydər Əliyevin münaqişənin beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə uyğun 

nizamlanması işində qətiyyətli addımlar atması, ilk növbədə, ölkədə ictimai-siyasi sabitliyi bərpa etməsi, vahid 

plan əsasında döyüş qabiliyyətli nizami ordu quruculuğuna başlaması və tarazlaşdırılmış xarici siyasət kursu 

həyata keçirməsidir. 

Müəllif Azərbaycan ərazilərinin işğal edilməsi ilə əlaqədar 1993-cü ildə BMT Təhlükəsizlik Şurasının 

dörd qətnamə qəbul etdiyini xatırladır və Dağlıq Qarabağ regionunun Azərbaycana mənsubluğunun birmənalı 

şəkildə təsbit edildiyi bu qətnamələrin ayrı-ayrı müddəalarını şərh edərək bildirir ki, həmin sənədlər bu gün də 

Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasının hüquqi əsasını təşkil edir. Akademik 

bu qətnamələrə Ümummilli Lider Heydər Əliyevin böyük əhəmiyyət verdiyini də vurğulayır. 

Müəllif əsərində Ulu Öndərin hakimiyyətə gəlişindən sonra aparılan hərbi əməliyyatlar nəticəsində cəbhə 

bölgəsində ciddi itkilər verən Ermənistanın 1994-cü ilin mayında atəşkəsi nəzərdə tutan Bişkek protokolunu 

imzalamağa məcbur olduğunu, həmin ilin dekabrında isə ATƏM-in Budapeşt sammitində münaqişənin 

nizamlanması yolunda ciddi irəliləyişin əldə edildiyini yada salır. Bu təşkilatın 1996-cı ildə Lissabon şəhərində 

keçirilmiş sammiti danışıqlar prosesində növbəti mühüm mərhələ kimi dəyərləndirilir. Minsk qrupu 

həmsədrlərinin tövsiyə etdiyi üç prinsipin - ərazi bütövlüyü; Dağlıq Qarabağa Azərbaycanın tərkibində yüksək 

muxtariyyət statusunun verilməsi; Dağlıq Qarabağın və əhalisinin təhlükəsizliyinə zəmanətin nizamlanmanın 

mühüm tərkib hissələri kimi qəbul edildiyi diqqətə çatdırılır. 

 

Azərbaycanın haqlı mövqeyi 

 

Kitab münaqişənin sülh yolu ilə həlli istiqamətində müxtəlif illərdə aparılan danışıqlar prosesinin 

mahiyyətinə işıq salır. Azərbaycanın münaqişənin Madrid prinsipləri əsasında həllində israrlı olduğu vurğulanır. 

Bu prinsiplərin əsas məzmunu açıqlanaraq qeyd edilir ki, ilk növbədə, Dağlıq Qarabağ ətrafındakı işğal olunmuş 

rayonların azad edilməsi və məcburi köçkünlərin daimi yaşayış yerlərinə qaytarılması təmin olunmalıdır. İşğal 

olunmuş ərazilərin azad edilməsi ilə paralel Dağlıq Qarabağın erməni icmasının və işğal olunmuş ərazilərə, o 

cümlədən, Dağlıq Qarabağa qayıdacaq azərbaycanlıların təhlükəsizliyinin təmin olunması istiqamətində 

tədbirlər həyata keçirilməlidir. 

Yalnız bu proseslər başa çatandan və qarşıdurmanın kəskinliyi azalandan sonra Dağlıq Qarabağın erməni 

və azərbaycanlı icmalarının bərabərhüquqlu dialoqu çərçivəsində regionun gələcək statusunun müəyyən 

edilməsi üzrə siyasi-hüquqi proses başlana və bu proses nəticəsində qəbul edilmiş qərarlar həm Ermənistanda, 

həm də Azərbaycanda legitim hesab edilə bilər. 

Əsərdə Azərbaycan ərazisində ikinci erməni dövlətinin yaradılmasının beynəlxalq hüququn norma və 

prinsipləri baxımından yolverilməzliyi xüsusi vurğulanır, Dağlıq Qarabağa yalnız Azərbaycanın tərkibində 

yüksək statusun verilməsi mümkünlüyündən bəhs edilir. 

 

Erməni hiyləsinə qarşı qətiyyətli mövqe 

 

Ermənilər artıq bir dəfə müqəddəratlarını əzəli Azərbaycan torpaqlarında "təyin etməklə” Ermənistan 

Respublikasını yaratmışlar. Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyev bununla bağlı qətiyyətli mövqeyini 

ortaya qoyaraq ikinci erməni dövlətinin yaradılmasının yolverilməzliyini dəfələrlə bəyan etmişdir: "Ermənilər 

vaxtaşırı beynəlxalq hüququn vacib elementi olan "millətlərin öz müqəddəratını təyin etmək” hüququ ilə 

manipulyasiya etməyə çalışırlar. Lakin bildirmək istəyirəm ki, ermənilər artıq bir millət kimi öz 

müqəddəratlarını təyin ediblər. Onların müstəqil Ermənistan dövləti vardır. Ermənilərin yaşadıqları bütün 

ölkələrdə "öz müqəddəratlarını təyin etməyə” başladıqları halda nələrin baş verəcəyini təsəvvür etmək çətin 

deyildir”. 
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Kitabda Ermənistanın ovaxtkı prezidenti L.Ter-Petrosyanın "Respublika Armeniya” qəzetində dərc 

edilmiş "Müharibə, yoxsa sülh: düşünmək vaxtıdır” adlı məqaləsinin əsas tezislərinə də yer verilir və bildirilir 

ki, bu gün də öz aktuallığını itirməyib. L.Ter-Petrosyanın irəli sürdüyü tezislər bundan ibarət idi ki, Dağlıq 

Qarabağ münaqişəsi yalnız dinc danışıqlar yolu ilə nizamlanmalıdır; status kvonu uzun müddət saxlamaq 

mümkün deyil, çünki buna nə dünya birliyi imkan verər, nə də Ermənistanın iqtisadi potensialı; münaqişənin 

nizamlanmamış vəziyyəti Qarabağa və Ermənistana sərfəli deyil, çünki bu, Ermənistanın və deməli, Qarabağın 

da iqtisadi inkişafına ciddi əngəl törədir, beynəlxalq birliklə və xüsusən qonşu ölkələrlə münasibətlərdə isə 

qarşısıalınmaz nəticələrə gətirib çıxara biləcək fəsadlar yaradır; Qarabağ münaqişəsinin həllinin yeganə variantı 

kompromisdir, bu, tərəflərdən birinin qələbəsi və digərinin məğlubiyyəti deyil, münaqişədən bezmək şəraitində 

razılığa nail olmaq imkanıdır. 

 

Müharibə, yoxsa sülh? 

 

Akademik Ramiz Mehdiyev L.T.Petrosyanın bu mövqeyinə görə 1998-ci ildə faktiki olaraq istefaya 

məcbur edildikdən sonra Ermənistanda indiyə qədər hakimiyyətdə olmuş şəxslərin münaqişənin həllini süni 

şəkildə uzatmaq siyasəti yürütdüklərini, əfsus ki, bu destruktiv xəttin hazırkı baş nazir N.Paşinyan tərəfindən də 

davam etdirildiyini yazır. Əsərdə, eyni zamanda münaqişənin həllinin uzanmasının Ermənistana böyük itkilər 

hesabına başa gəldiyi, bu ölkənin qlobal iqtisadi təcrid vəziyyətinə düşdüyü konkret faktlarla əsaslandırılır. 

Tənzimləmə prosesində beynəlxalq hüquq normalarına istinad imkanları tamamilə daralan, ideoloji, 

siyasi, hüquqi və iqtisadi müstəvilərdə Azərbaycana uduzan təcavüzkar tərəfin son vaxtlar absurd bəyanatlar 

verməsi də əslində, xof və təşviş isterikasının ifadəsidir. Akademik bu reallıqlara doğru qiymət verərək yazır: 

"Bütün bu illər ərzində erməni cəmiyyəti döyüş meydanında qazanılan "qələbə”ni tezliklə diplomatik sahədə 

möhkəmləndirmək ümidi ilə yaşayıb. Lakin Ermənistan rəhbərliyi bir məsələni başa düşə bilməyib ki, qonşu 

dövlətə təcavüz etməklə, onun ərazisini işğal etməklə, etnik təmizləmələr aparmaqla, şəhər və kəndlərini viran 

qoymaqla, Ermənistan, əslində, qalib gəlməyib, uduzub! O, bu qədər fürsəti əldən verərək sülhü uduzub”. 

Bu sadə həqiqəti dərk etməkdən ötrü müəllif Azərbaycanla Ermənistan arasındakı inkişaf fərqini diqqətə 

çatdırır. Göstərir ki, 2018-ci ilin sonuna olan vəziyyətə görə, Azərbaycan iqtisadiyyatı Ermənistan 

iqtisadiyyatını 4 dəfə üstələyib, Azərbaycanın strateji valyuta ehtiyatları Ermənistanın analoji göstəricilərindən 

20 dəfə, əhalisi isə 3,3 dəfə çoxdur. Ermənistanın üzləşdiyi məlum iqtisadi çətinliklərdən başqa, orada 

demoqrafik vəziyyət də getdikcə pisləşir. Statistik məlumatlar əhalinin qocaldığını, doğum sayının azaldığını və 

miqrasiya səviyyəsinin artdığını göstərir. 2017-ci ildə Ermənistanı təqribən 35-40 min adam tərk edib və geri 

qayıtmayıb. 

"BE Berlin Economics GmbH” konsaltinq şirkətinin Berlin qərargahının 2019-cu ilin yanvarında Avropa 

İttifaqının maliyyə dəstəyi ilə "Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasının Ermənistana və Azərbaycana 

iqtisadi təsiri” adlı araşdırma hazırladığını nəzərə çatdıran akademik Ramiz Mehdiyev bu sənəddən çıxış edərək 

ədalətli sülhün Ermənistana gətirə biləcəyi əsas iqtisadi faydalar haqqında söhbət açır. Akademik kitabında 

haqlı olaraq yazır: "Pirr qələbəsi” erməni cəmiyyətinə çox baha, o cümlədən, qan bahasına başa gəlib. Erməni 

cəmiyyəti etiraf etməlidir ki, firavanlığa və tərəqqiyə aparan yol uydurma fərqlər, əsassız iddialar zəminində 

toqquşmalardan deyil, qarşılıqlı fəaliyyətdən keçir. Ermənistanın siyasi liderləri, diasporunun rəhbərləri başa 

düşməlidirlər ki, erməni xalqının və dövlətinin xoşbəxtliyi, firavanlığı və gələcəyi qonşu dövlətlərlə dinc yanaşı 

yaşama, mehriban qonşuluq ruhunun dəstəklənməsi ilə bağlıdır”. 

 

Məhvi labüd olan ideya 

 

Müəllifin fikrincə, Avropanın müharibədən sonrakı təcrübəsi də göstərir ki, müharibə və məhrumiyyətlərə 

baxmayaraq, ərazi bütövlüyü, dövlətlərin suverenliyi və milli azlıqların hüquqlarının müdafiəsi prinsiplərinə 

əsaslanaraq sülh əldə etmək olar və bunu etmək lazımdır. Ermənistan rəhbərliyi və erməni cəmiyyəti çoxdan 

etiraf etməlidirlər ki, "müstəqil Arsax” məhvi labüd olan perspektivsiz ideyadır, onu həyata keçirmək cəhdi artıq 

qanlı müharibəyə və hər iki tərəfdən on minlərlə insanın həlak olmasına gətirib çıxarıb. Dərk edilməlidir ki, 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsi Ermənistanın geri qalmasının, dərin yoxsulluq içində yaşamasının, ölkədən "beyin 

axını”nın və ən başlıcası isə Ermənistanın başqa dövlətlərdən asılılığının həm birbaşa, həm də dolayı səbəbidir. 

Akademik Ramiz Mehdiyev əsərində Ermənistanın baş naziri N.Paşinyanın son dövrlər irəli sürdüyü 

cəfəng və reallıqdan uzaq iddialarını da ifşa edir: "N.Paşinyandan bunu soruşmaq maraqlı olardı: O, "Dağlıq 

Qarabağ xalqı” kimi birmənalı olmayan anlayışa əzəldən bu torpaqda yaşayan etnik azərbaycanlıları da daxil 
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edirmi? Axı aydın məsələdir ki, münaqişənin hər hansı həlli Dağlıq Qarabağın Azərbaycan icmasının maraqları 

nəzərə alınmadan Azərbaycan üçün məqbul sayıla bilməz”. 

Akademik qeyd edir ki, Ermənistan tərəfindən xoş məram nümayiş etdiriləcəyi və Azərbaycanın işğal 

altında olan rayonlarının azad edilməsinə başlanacağı təqdirdə, Azərbaycan Dağlıq Qarabağın erməni əhalisinin 

təhlükəsizliyinə zəmanət verilməsi məsələsini müzakirə etməyə hazırdır. Məhz N.Paşinyan bu ölkədə real 

hakimiyyətə sahib olan baş nazir kimi problemin həlli ilə bağlı öz nöqteyi-nəzərini erməni xalqına təqdim 

etməlidir. Amma onun bir-birinə zidd və cəfəng bəyanatlarından belə bir hiss yaranır ki, N.Paşinyan 

Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasına görə məsuliyyəti özgəsinin üzərinə 

qoymağa çalışır. Bu da onu göstərir ki, N.Paşinyan Dağlıq Qarabağ münaqişəsini praktiki olaraq həll etmək 

istəmir və bunun üçün müxtəlif bəhanələr axtarıb tapmağa çalışır. 

Akademik Ramiz Mehdiyev bildirir ki, N.Paşinyan tərəfindən anons edilmiş "iqtisadi inqilab” və 

Ermənistanın sosial-iqtisadi həyatında əsaslı dəyişikliklər Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi 

tezliklə və ədalətli şəkildə nizamlanmadan baş verməyəcək. Və bu məqamda müəllif amerikalı ilahiyyatçı 

Ceyms Friman Klarkın (1810-1888) bir çoxlarına yaxşı tanış olan müdrik sözlərini Ermənistanın siyasi 

liderlərinin yadına salır: "Siyasətçi növbəti seçkilər haqqında düşünən insandır, necə ki, dövlət xadimi gələcək 

nəsillər haqqında düşünür!” 

Akademikin fikrincə, erməni siyasətçilərinin B.H.Liddel Qartın bu sözlərinə diqqət yetirmələrinin vaxtı 

da artıq çoxdan çatıb: "Qələbə özünün həqiqi mənasında dünyanın müharibədən sonrakı quruluşunun və xalqın 

maddi durumunun müharibədən əvvəlkindən daha yaxşı olmasını nəzərdə tutur”. 

Atəşkəs dövründə Azərbaycanın həm müstəqil dövlət quruculuğu yolunda, həm sosial-iqtisadi, mədəni 

inkişaf baxımından əldə etdiyi nailiyyətlər, Ermənistanla arasındakı kəskin inkişaf fərqi B.H.Liddel Qartın 

yuxarıdakı fikrinin nə qədər böyük müdrikliklə irəli sürüldüyünü göstərir. 

Bəli, bu münaqişənin qalibi məhz Azərbaycan olacaq! 

Çünki biz ədalət və sülh tərəfdarıyıq! 

Akademik Ramiz Mehdiyevin qələmə aldığı kitab da oxucuya məhz bu həqiqəti anladır. 

 

Azərbaycan.-2019.-26 sentyabr.-№212.-S.1,3. 
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Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsində vasitəçi dövlətlərin rolu və  

fəaliyyətinə dair 
 

Ədalət Mustafayev, 

AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu “Qarabağ tarixi” şöbəsinin böyük elmi işçisi, 

Tarix üzrə fəlsəfə doktoru 

E-mail: edalet mustafayev@mail.ru 

 

Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin davam etməsi, status-kvonun dəyişməsinə imkan 

verilməməsinin səbəbləri ictimaiyyətdə sual doğuran məsələlərdən biri kimi daima diqqət mərkəzində olmuşdur. 

1994-cü il iyulun 5-də Avstriya milli şurasının prezidenti Hayns Fişer Azərbaycan nümayəndə heyətini qəbul 

edərkən, sabiq SSRİ ərazisində İttifaqı bərpa etmək istəyən qüvvələrin mövcudluğunu da narahatlıqla qeyd etdi. 

Eyni zamanda iyulun 8-dək davam edən ATƏM-in parlamentlərarası assambleyasının 3-cü illik iclası Dağlıq 

Qarabağ münaqişəsində Minsk qrupunun səmərəli fəaliyyəti yüksək qiymətləndirilir və münaqişənin danışıqlar 

yolu ilə, ATƏM-in prinsiplərinə müvafiq qaydada həll olunması planlarını və cəhdlərini müdafiə edir [9]. 

1994-cü il dekabrın 5-6-da Budapeşt Zirvə toplantısı ATƏM tarixində təşkilat daxilində struktur 

dəyişiklikləri edilib, onun daha da gücləndirilməsi məsələsinə toxunuldu. Zirvə toplantısında bəzi məsələlərlə 

yanaşı “Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə əlaqədar ATƏM-in fəaliyyətinin intensivləşdirilməsi” barədə qərar qəbul 

olundu. Qəbul edilən sənəddə münaqişə bölgəsində sabitliyin təmini məqsədilə ATƏM-in çoxmillətli 

sülhməramlı qüvvələrinin yerləşdirilməsi haqqında maddə, həmçinin Minsk Konfransına iki həmsədrin təyin 

edilməsi məsələsi də öz əksini tapdı. ATƏM-in Minsk Konfransında həmsədrlik Rusiya və İsveçə tapşırıldı. 

Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev çıxışında Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 

nizamlanması üçün nəzərdə tutulmuş məsələlərin həyata keçirilməsi üçün dövlət başçılarına müraciət edərək 

ATƏM üzvlərini bu işdə yaxından kömək etməyə çağırdı [13, s 347]. 

Qeyd etmək lazımdır ki, növbəti addım Lissabon sammitində dünyanın əksər dövlətlərinin iştirakı ilə 

qəbul edilən sənəd Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli yolunda aparılacaq növbəti 

danışıqların ümumi istiqamətini aydınlaşdırsa da, bu münaqişədən geosiyasi məqsədlər naminə yararlanan 

dövlətlər, ilk növbədə, Respublikanın yerüstü və yeraltı sərvətləri uğrunda kəskin mübarizə aparırlar. Rusiya, 

ABŞ, Fransa prezidentləri 1997-ci il iyunun 23-də Denverdə Dağlıq Qarabağ konfliktinin davam etməsindən, 

onun Qafqaz regionunda iqtisadi, sosial inkişafı və əmin-amanlığı təhlükə altına aldığından narahatlıq ifadə edir, 

münaqişənin tez bir zamanda həlli üçün mühüm addımlar atılmasını vacib sayırdılar [13,s354]. Ermənistan-

Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı ciddi müzakirələr apararaq “Rusiyadan Ermənistana qanunsuz 

yolla silah verilməsi məsələsinin müzakirəsinə geniş yer ayıran prezidentlər bu məsələnin daha ətraflı 

araşdırılması məqsədilə üçtərəfli komissiya yaradılmasını qərara aldılar”[2]. Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq 

Qarabağ münaqişəsində status-kvonun qalmasının səbəbi kimi ABŞ dövlət katibinin birinci müavini C. Telbot 

1998-ci il martın 31-də “Amerikanın Cənubi Qafqaz siyasəti” mövzusunda çıxış edərkən hesab edirdi ki, 

“...tərəflərin razılığa gələ bilmədiyi Dağlıq Qarabağın statusu məsələsidir” [11]. Tədqiqatlar onu deməyə əsas 

verir ki, C. Telbotun fikirləri həqiqəti əks etdirmir. Regionu təsir dairəsində saxlamağa çalışan, geosiyasi 

maraqları öz xeyrinə dəyişmək istəyən Rusiya Federasiyasının Ermənistan kartından yararlanmağını, birgə hərbi 

əməkdaşlığını göstərməsi, digər həmsədrlərin xristian təəssübkeşliyinə sadiq qalmalarını vurğulaması daha 

məqsədəuyğun olardı. “Xalq qəzeti”nin 4 fevral 1998-ci il tarixli nömrəsində Rusiya-Ermənistan hərbi 

əməkdaşlığına aid, Rusiya Federasiyası Müdafiə Nazirliyinin gündəlik “Zakafkaziyanın hərbi gündəliyi” 

qəzetinin 3 dekabr 1997-ci il tarixli nömrəsində Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin “Armyanskiy voyn” qəzetinin 

müxbiri Ara Tatevosyanın “Ermənistan-Rusiya hərbi əməkdaşlığı inkişafını davam etdirir” adlı məqaləsi 

verilmişdir. ...1995-ci ildə Ermənistan və Rusiya prezidentləri “Rusiya hərbi bazalarının Ermənistanda 

yerləşdirilməsi barədə müqavilə imzalamışlar. Rusiya Federasiyası müdafiə nazirinin Yerevan səfəri zamanı bu 

ölkələr arasında hərbi əməkdaşlıq məsələlərinə dair imzalanmış 18 sənədə daha 12 protokol və saziş əldə 

edilmişdir [10]. Qəbul edilmiş sənədlər Ermənistan-Rusiya hərbi əməkdaşlığının bütün sahələrini, 

“Zaqafqaziyada hərbi koalisiya qruplaşmalarının yaradılması”, “Operativ və döyüş hazırlığı sahəsində 

tədbirlərin birgə planlaşdırılması” kimi “vacib sənədlərin” qəbul edilməsi diqqəti cəlb edir. Rusiyanın müdafiə 

naziri İ. Sergeyev iyul ayında Yerevana səfəri zamanı bildirmişdir ki, Ermənistan-Rusiya hərbi əməkdaşlığı bu 

ölkələr arasında mövcud münasibətlərin səviyyəsinə tam uyğundur və geniş inkişaf perspektivləri vardır [5]. 

Ermənistanda “ordunun gücləndirilməsinin” tam nəzarətdə saxlanmasına baxmayaraq siyasi sabitliyin tədricən 

pozulması prezidentin 1998-ci il fevralın 3-də könüllü istefasına gətirib çıxardı [8]. Fevralın 5-də ATƏT-in 
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Minsk qrupunda Türkiyənin xüsusi səfiri Əli Hikmət Alpı qəbul edən Heydər Əliyev Minsk Qrupunda 

Türkiyənin xüsusi səlahiyyətli səfirinin olmasının Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsində 

müstəsna əhəmiyyəti ola biləcəyindən söz açmışdır [3]. 

1998-ci il aprelin 28-də MDB-nin Moskva zirvə görüşündə iştirak etmiş dövlət başçısının Ermənistan 

prezidenti Robert Köçaryanla, daha sonra Rusiya Xarici işlər naziri Yevgeni Primakovla təkbətək görüşündə 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli yolları müzakirə olunmuşdur. Daha sonra, “Azərbaycan Respublikası və 

Ermənistan Respublikası Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə, siyasi vasitələrlə, 

ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində danışıqları davam etdirmək yolu ilə aradan qaldırılmasına sadiq 

qaldıqlarını təsdiqləyir və 1994-cü ilin mayında əldə olunmuş atəşkəs rejiminə bundan sonra da dönmədən əməl 

etməyə hazır olduqlarını bildirirlər...” [4]. 

Ermənistan - Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində Rusiya tərəfinin fəallığı, 

tərəflər arasında dialoqun təşkili 1998-ci il avqustunda yenidən canlanmağa başladı. Azərbaycan hökumətinin 

ən prioritet məsələlərindən olan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ön planda idi. 1998-ci il avqustun 9-da 

Rusiya Xarici İşlər naziri Primakovun erməni həmkarı Oskanyanla görüşündə Azərbaycan Respublikası ilə 

ümumi çərçivədə Dağlıq Qarabağ məsələsinin həlli təklifi barədə söhbətlər apardılar. Ondan 20 gün sonra 

Rusiya nümayəndəsi Pastuxov Azərbaycana səfərində H. Əliyevlə görüşərək “ümumi dövlət” formulunu 

müzakirə etmişdir[13,s.437J. Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsində Beynəlxalq dövlətlərin 

1998-ci ilə kimi Dağlıq Qarabağla bağlı “sülhməramlı siyasət”ində münaqişənin həlli barədə bəzi yeni təklifləri 

olsa da, sonrakı görüş və təkliflər bir-birinə oxşar, şablon variant kimi biri-birini təkrarlayan, sonu görünməyən 

görüşlərdən ibarət olmuşdur. 

1998-ci ildə noyabrın 8-12-də ATƏT-in Minsk qrupunun nümayəndələri Bakı, Yerevan və Stepanakertə 

səfəri zamanı Dağlıq Qarabağ siyasi münaqişəsinin tənzimlənməsində ümumi prinsiplərin (ümumi dövlət 

konsepsiyası əsasında) təqdim etdilər. Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin “həlli məqsədilə” 

“həmsədrlərin 1998-ci il noyabrın 9-da verdikləri yeni təkliflərdən danışan prezident Heydər Əliyev bildirdi ki, 

biz həmin təklifləri çox diqqətlə öyrənmişik. Noyabrın 9-da axşam Minsk qrupunun həmsədrlərinə bəyanat 

vermişik ki, bu təkliflər Azərbaycan tərəfindən qəbul edilə bilməz” [6]. 

1999-cu il martın 23-də Rusiyanın Xarici İşlər nazirinin müavini L.V. Draçevski Rusiyanın Azərbaycan 

Respublikası və Ermənistan Respublikası prezidentlərinin Moskvada görüşməsi fikrini H. Əliyevə çatdırmaq 

üçün Bakıya gəlmişdi. Draçevski həmin təklifi 26-28-i martda Yerevana gedərək Köçəryana bildirdi. Rusiyanın 

bu təklifinin nəticəsi kimi aprelin 1-də H. Əliyev və R. Köçəryanın Moskvada prezident kimi ilk görüşləri baş 

tutdu. Həmin vaxt Moskvada MDB-nin iclası keçirilirdi. Prezidentlərin görüşündən sonra Rusiyanın Xarici İşlər 

naziri İvanovun da söhbətdə iştirak etdiyi bildirilir. Bununla da, iki dövlət başçısının görüşlər silsiləsinin əsası 

qoyuldu [13,s.437]. 

ABŞ-ın “İrs” fondunun aparıcı araşdırmaçısı Ariyel Koenin Qafqaz münaqişələri ilə bağlı olan məqaləsi 

də, məhz bu baxımdan diqqət çəkir: “Moskvaya anlatmaq zəruridir ki, Cənubi Qafqazda separatçıları bundan 

sonra da dəstəkləmək Rusiyaya amerikan yardımının sonu deməkdir...Moskva abxaz separatçılarını və Qarabağ 

ermənilərini rəsmi Bakı və Tbilisiyə qarşı mübarizədə dəstəkləyir. Rusiyada çoxları belə hesab edirlər ki, 

Qafqazda qeyri-sabitlik bölgədə Kremlin təsirinin artmasına kömək edir. Moskva artıq Ermənistan və 

Abxaziyaya 1 milyard dollarlıq silah vermişdir” [1]. 

Cənubi Qafqazda siyasi vəziyyətin dəyişməməsi, münaqişədə status-kvonun qalması məqsədilə 2008-ci il 

noyabrın 2-də Rusiya Prezidentinin dəvətilə Moskvada Azərbaycan Respublikası və Ermənistan Respublikası 

prezidentlərinin görüşü keçirilmişdir. ATƏT- in Minsk qrupunun həmsədrlərinin vasitəçiliyi ilə Azərbaycan və 

Ermənistan arasında siyasi vasitələrlə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsi vəziyyəti və 

perspektivlərinin müzakirəsi ətrafında dialoq baş tutdu. “Moskva bəyannaməsi” də 2007-ci il noyabrın 27-də 

qəbul edilmiş “Madrid prinsipləri” davam etmiş və nəticədə razılaşdırılmışdır ki, sülhün tənzimlənməsinə nail 

olmaq üçün onun bütün aspekt və mərhələlərində beynəlxalq təminatın hüquqi öhdəliklərinə əməl etmək 

lazımdır [14]. 

2010-cu il yanvarın 25-də Rusiyanın Soçi şəhərində “Krasnaya polyana” qəbul evində Azərbaycan, 

Ermənistan və Rusiya prezidentləri - İlham Əliyev, Dmitri Medvedyev və Serj Sarkisyanın üçtərəfli görüşdə 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli perspektivləri müzakirə olunub. Daha sonra, bu dövlətlərin 

Xarici İşlər nazirləri Elmar Məmmədyarov, Sergey Lavrov və Eduard Nalbandyanın müzakirəsi zamanı 

Prezidentlərin üçtərəfli görüşünə dair yekun bəyanatla Rusiyanın Xarici İşlər Naziri S. Lavrov çıxış edib. 

Rusiya Xarici İşlər Nazirinin sözlərinə görə, görüşdə əvvəlki formatla aparılan danışıqlar davam etdirilib: 

“Danışıqlar ATƏT-in Minsk Qrupu həmsədrləri olan ABŞ, Rusiya və Fransanın münaqişənin bütün maraqlı 

tərəflərini razı salacaq dinc vasitələrlə həlli yollarının axtarılmasına dair səylərini möhkəmləndirib. “Nevsm.am” 
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saytı isə xəbər verir ki, Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan Rusiyanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh 

yolu ilə həlli istiqamətində səylərini yüksək qiymətləndirib. “Mediamaks” agentliyinin məlumatına görə, bu 

ölkənin Müdafiə Naziri Seyran Ohanyan tələbələr qarşısında çıxışı zamanı aparılan danışıqlarda Qarabağın 

statusu ilə yanaşı, regionun Ermənistanla əlaqəsini təmin edəcək quru əlaqəsi və Dağlıq Qarabağ beynəlxalq 

təhlükəsizlik zəmanətinin verilməsi kimi məsələlərin də müzakirə edildiyini bildirib [7]. 

Rusiya tərəfindən Ermənistan Respublikasına müxtəlif vaxtlarda 1996-ci ildə bir milyard və 2008-ci ildə 

isə 800 mln. dollarlıq döyüş texnikasının, silah-sursatın verilməsi deyilənləri təsdiq edir[16]. Azərbaycanın 

xarici siyasət doktrinasını, konsepsiyasını bütün regional dövlətlərlə balanslaşdırılmış siyasət yeritdiyi halda 

Rusiya Federasiyasının atdığı neqativ addımlar işğalçıya açıq hərbi dəstəyi nümayiş etdirir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, geosiyasi baxımdan böyük dövlətlərin region uğrunda apardıqları mübarizədə, 

supergüclər “xristian təəssübkeşliyini” unutmurlar. Bəzən belə təəssürat yaranır ki, ABŞ münaqişənin “ədalətli” 

həllinə çalışır. -“Azadlığa Dəstək Aktı”na məhdudiyyətlər qoyan 907-ci əlavə”nin uzun müddət qüvvədə 

qalması təsadüfi hal olmayıb ABŞ-m maraqlarına xidmət edən məsələdir. Bütün görülən tədbirlərə baxmayaraq, 

bu sərt qadağanı özündə ehtiva edən maddənin tətbiqi 2002-ci ilə kimi davam etdi. 

Son illər geosiyasi anlamda Rusiya Federasiyası ilə Türkiyə Respublikasının yaxınlaşmasında pərdəarxası 

məqamların olması regionda yeni güclərin formalaşması anlamına gəlir. Rusiya analitikləri belə hesab edirlər ki, 

Dağlıq Qarabağın güc yolu ilə azad edilməsi riskli məsələ olub neqativ hallara gətirib çıxara bilər. Qeyd etmək 

lazımdır ki, bununla da, Rusiya analitikləri Dağlıq Qarabağın geosiyasi problem olmasını və açıq surətdə 

Rusiyanın dövlət maraqlarını önə çəkirlər. 

Hazırda Rusiya Federasiyası, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsində “balansı” qorumağa çalışır və 

Azərbaycanın hərbi qüdrətinin artması müqabilində Ermənistanla əlavə hərbi müqavilələr bağlayaraq hərbi-

texniki əməkdaşlığı gücləndirir. 2010-cu il avqust ayında Rusiya prezidenti Dmitriy Medvedyevin Ermənistana 

rəsmi səfəri zamanı, bir sıra sənədlərlə yanaşı, 1995-ci ildə Ermənistanla hərbi sahədə bağlanmış müqaviləyə 5 

saylı protokol əlavə edərək 102-ci hərbi bazanın səlahiyyətlərini artırmış oldu. Yəni, bu zamana kimi 102-ci 

hərbi baza yalnız Ermənistanın Türkiyə və İranla sərhədinə nəzarət edirdisə, bu əlavədən sonra hərbi bazanın 

səlahiyyətini genişləndirərək bütün Ermənistan ərazisində nəzarət etməyi qanunla təsbit etdi. Bağlanan hərbi 

müqavilələrə əlavələr Ermənistan ərazisində olan hərbi qüvvələrin 102-ci hərbi bazaya tabe olmasını bir daha 

sübut edir” [15]. 

SSRİ-nin süqutundan sonra Dağlıq Qarabağ problemini ölkənin daxili problemindən beynəlxalq problemə 

çevrilərək qismən 3 mərhələyə bölən müəlliflərdə vardır. Birinci, keçmiş SSR-də Yeltsin-Nazarbayev təşəbbüs 

qrupunun fəaliyyəti, ikinci, qlobal beynəlxalq institutların-ATƏT-in və sonra BMT-nin fəaliyyəti, üçüncü, 

qlobal beynəlxalq təşkilatların, yeni formalaşmış MDB institutlarının və onların arxasında dayanan Rusiyanın 

və eləcə də regional güclərin fəaliyyəti[12]. Məlum “təşəbbüsçülərin” fəaliyyəti erməniləri işğaldan “çəkindirə 

bilməmişdir”. Hazırda Dağlıq Qarabağ konfliktinin nizamlanması prosesi ATƏT-in Minsk qrupunun 2007-ci il 

noyabrın 29-da Madriddə əsası qoyulan “Madrid prinsipləri” adını almış əsaslarla davam etdirilir. Bütün bunlara 

baxmayaraq, işğalçı Ermənistan Rusiya Federasiyasının hərbi və siyasi gücü tərəfindən idarə olunaraq qorunur. 

Avstriya-Azərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupunun rəhbəri Karl Ollenqer Qarabağ ətrafında hazırkı 

gərginliyi nəzərə alaraq bildirirdi: “Nə mümkündürsə etmək lazımdır ki, münaqişə alovlanmasın”. Qeyd etmək 

lazımdır ki, işğal olunmuş ərazilərin azad olunması hüququ Azərbaycanın əlindədir və heç bir beynəlxalq qanun 

buna məhdudiyyət qoymamalıdır. Ermənistan- Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində 

əsas təsir gücünə malik olan Rusiya Federasiyası regional və geosiyasi baxımdan praqmatik olmayıb, imperiya 

maraqlarından irəli gələn siyasət yürüdürdü. Məhz bu baxımdan, bəzi rus müəllifləri müasir Rusiya 

Federasiyasının xarici siyasət strategiyasının istiqamətlərində üç mərhələni önə çəkirlər: birinci mərhələ, 

superdövlət statusunun saxlanması, siyasi təsir gücünün digər dövlətlər üzərində artırılmasından; ikinci mərhələ, 

regional hökmranlıq saxlanmaqla, lokal siyasi güclə kifayətlənməkdən, üçüncü mərhələ isə, praqmatik xarici 

siyasət yeritməklə müxtəlif sülhməramlı bloklarda təmsil olunmaqdan, qonşu dövlətlərlə normal əlaqələrin 

qurulması baxımından beynəlxalq qanunlara riayət olunmasından ibarət olduğu bildirilir [17]. 

Araşdırmalar göstərir ki, status-kvonun saxlanmasında ən maraqlı tərəf kimi Rusiya federasiyası regional 

maraqlarda Cənubi Qafqazda geosiyasi prosesləri öz xeyrinə həll etməyə çalışaraq MDB-nin xarici sərhədlərinin 

birgə mühafizəsi, vahid hava hücumundan müdafiə (HHM) sistemi, Kollektiv Təhlükəsizlik haqqında 

müqaviləyə dəyişikliklər və düzəlişlər barədə sazişləri qəbul etdirməyə çalışır, digər həmsədr dövlətlərdə 

xristian təəssübkeşliyi ilə yanaşı öz maraqlarını həyata keçirmək üçün bütün mümkün vasitələrdən istifadə 

edərək xalqların sülhə hazırlanması konsepsiyasından çıxış edərək məhz işğalçı dövlətin siyasətini müdafiə 

edirlər. 
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Резюме 

 

В статье анализируется деятельность Минской группы ОБСЕ по урегулированию армяно-азербайджанского 

нагорно-карабахского конфликта. Из исследования видно, что в ходе деятельности Минской группы не было 

достигнуто никакого прогресса в Урегулировании конфликта, с другой стороны, статус-кво остался неизменным в 

результате неконструктивной позиции агрессора Армении, который опирался на военную и материальную мощь 

этих государств. Хронология событий показывает, что деятельность стран Минской группы ОБСЕ негативно 

сказывается на оккупации азербайджанских территорий. 
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The article analyzed the activities of the OSCE Minsk Group for the settlement of the Armenian-Azerbaijani 

Nagorno-Karabakh conflict. It is clear from the research that, no progress has been achieved in the settlement of the 

conflict during the activities of the Minsk Group, on the other hand, the status quo remained unchanged as a result of the 

non-constructive position of the aggressor Armenia, which relied on the military and material strength of these states. The 

chronology of events shows that, the activity of the OSCE Minsk Group countries negatively affects the occupation of the 

Azerbaijani territories. 
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1993-cü ildən indiyədək dünya Qarabağ münaqişəsinin mahiyyətinə və tarixinə aid hansı faktları 

öyrənib? 

 
I yazı 

 

İradə Sarıyeva 

 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycan torpaqlarına təcavüzü nəticəsində yaranan Dağlıq 

Qarabağ münaqişəsinin mahiyyətinin, onun tarixinə aid gerçəkliklərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması 

üçün dövlətimiz çox böyük işlər görüb. 

 

 Sirr deyil ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin əsl mahiyyətinin dünyaya çatdırılmasının əsas mərhələsi 

1993-cü ildən, yəni Heydər Əliyev hakimiyyətə gəldikdən sonra başlanıb. 

Ona qədərki dövrdə Qarabağ həqiqətlərinin erməni yalanları ilə süslənmiş, aldadılmış beynəlxalq aləmə 

çatdırılması, demək olar ki, mümkünsüz olub. Bəzi xırda istisnaları nəzərə almasaq, deyərdik ki, 1993-cü ilə 

qədər bu istiqamətdə elə də geniş işlər görülməyib.   

Gerçəklik budur ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı həqiqətlərin dünyaya çatdırılması işinin 

memarı Heydər Əliyevdir. “Bizim əsas problemimiz Ermənistanın Azərbaycana təcavüzünü aradan qaldırmaq, 

işğal olunmuş torpaqlarımızı azad etmək, respublikanın ərazi bütövlüyünü təmin etməkdir” - deyən Heydər 

Əliyev Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsini əsas məqsəd kimi qarşıya qoyub. 

Məlumdur ki, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 11-ci maddəsinin I hissəsində göstərilir ki, 

Azərbaycan Respublikasının ərazisi vahiddir, toxunulmazdır və bölünməzdir. Həmin maddənin II hissəsində isə 

göstərilir ki, Azərbaycan Respublikasının daxili suları, Xəzər dənizinin (gölünün) Azərbaycan Respublikasına 

mənsub olan sektoru, Azərbaycan Respublikasının üzərindəki hava məkanı Azərbaycan Respublikası ərazisinin 

tərkib hissəsidir. 

Qeyd edilən maddənin III hissəsinə əsasən, Azərbaycan Respublikasının ərazisi özgəninkiləşdirilə 

bilməz. Azərbaycan Respublikası öz ərazisinin heç bir hissəsini heç bir şəkildə kimsəyə vermir; yalnız 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin qərarı ilə, Azərbaycanın bütün əhalisi arasında referendum keçirmək 

yolu ilə, Azərbaycan xalqının iradəsi əsasında dövlət sərhədləri dəyişdirilə bilər. 

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Nizamnaməsinin 2-ci maddəsinin 4-cü hissəsinə əsasən, bütün üzv 

dövlətlər öz beynəlxalq münasibətlərində, hər hansı bir dövlətin ərazi bütövlüyünə və siyasi müstəqilliyinə qarşı 

və yaxud Birləşmiş Millətlər Təşkilatının məqsədlərilə bir araya sığmayan hər hansı bir şəkildə güclə 

hədələməkdən və gücün tətbiqindən çəkinirlər. Beləliklə, dövlətlərin ərazi bütövlüyünün toxunulmazlığı prinsipi 

beynəlxalq hüququn bir prinsipi kimi qəbul edilib. Heydər Əliyev bununla bağlı deyib: “Hər bir ölkənin ərazi 

bütövlüyü, sərhədlərinin pozulmazlığı Birləşmiş Millətlər Təşkilatının sənədlərində təsbit edilmiş beynəlxalq 

hüququn sarsılmaz prinsipidir”. 

Bildiyimiz kimi, Azərbaycan torpaqlarının 20 faizi bədnam qonşumuz Ermənistanın silahlı qüvvələri 

tərəfindən işğal olunub və erməni silahlı qüvvələri hələ də torpaqlarımızdan çıxmayıb.  Erməni təcavüzü 

nəticəsində respublikamızın torpaqlarının 20 faizi işğal edilib, 900 yaşayış məntəqəsi zəbt edilib, 4366 sosial 

obyekt, 690 məktəb, 280 uşaq bağçası, 862 klub, 932 kitabxana, 1831 kino qurğusu, 855 məktəbəqədər 

müəssisə, 656 poliklinika, ambulatoriya, aptek və digər tibb müəssisəsi, xalqın ibadət yeri olan 10 məscid 

dağıdılıb. 

Məlum olduğu kimi, indiki Ermənistandan qovulmuş soydaşlarımızın 380 kəndi ələ keçirilib və bütün 

var-dövləti orada qalıb. Respublikamıza təxminən 50 milyard ABŞ dollarından artıq məbləğində ziyan dəyib. 

Rəsmi qurumların, eləcə də ictimai təşkilatların verdiyi məlumata görə, Kəlbəcərdə olan qızıl 

yataqlarının Ermənistan Respublikası tərəfindən qanunsuz emal edilməsini, işğal olunmuş ərazilərdə kütləvi 

yanğınlar törədilməsini nəzərə alsaq, Azərbaycana dəymiş ziyan günbəgün artır. 

Müstəqil Azərbaycan Respublikası torpaqlarının Ermənistan tərəfindən işğalının əsasının, əslində, 19-cu 

əsrin əvvəllərində qoyulduğu məlumdur. Heydər Əliyevin imzaladığı “Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında” 

26 mart 1998-ci il tarixli Fərmanda deyildiyi kimi, 1813-cü və 1828-ci illərdə imzalanan “Gülüstan” və 

“Türkmənçay” müqavilələri Azərbaycan xalqının parçalanmasının, tarixi torpaqlarımızın bölünməsinin əsasını 

qoydu. Azərbaycan xalqının bu milli faciəsinin davamı kimi onun torpaqlarının zəbti başlandı. Qısa bir 
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müddətdə bu siyasət gerçəkləşdirilərək ermənilərin kütləvi surətdə Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsi həyata 

keçirildi. Soyqırım Azərbaycan torpaqlarının işğalının ayrılmaz bir hissəsinə çevrildi. 

 

Sovet dönəmində Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin 

Ermənistan Respublikasına birləşməsi haqqında Ermənistan rəhbərliyi tərəfindən vaxtaşırı cəhdlər edilib, lakin 

bu cəhdlərin qarşısı həmin vaxtlar alınmışdı. Ümummilli lider Heydər Əliyev 14 iyul 1969-cu ildə Azərbaycan 

KP Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi vəzifəsinə seçildikdən sonra Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin 

Ermənistana birləşdirilməsi üçün edilən cəhdlərin qarşısının alınmasında xüsusi prinsipiallıq göstərib. 

Bu barədə Heydər Əliyevin aşağıdakı fikirləri xüsusilə maraqlıdır: “…1969-cu ildən Azərbaycana 

rəhbərlik etmişəm. O zaman da bu məsələlər qaldırılıbdır. 1977-ci ildə SSRİ-nin Konstitusiyası qəbul olunarkən 

Konstitusiyanı hazırlamaq üçün komissiya təşkil edilmişdi. Komissiyaya o vaxtkı Kommunist Partiyasının Baş 

katibi Brejnev rəhbərlik edirdi və respublikaların nümayəndələri də, o cümlədən, mən də bu komissiyanın üzvü 

idim. Komissiya layihə hazırladığı dövrdə, təxminən bir il müddətində həddindən artıq təkliflər gəlmişdi ki, 

Dağlıq Qarabağ ayrılıb Ermənistana verilməlidir. Hətta, bir-iki dəfə bu məsələnin komissiyada baxılmasına 

cəhd olmuşdu”. 

Heydər Əliyev daha sonra demişdi: “Məni düzgün başa düşün, olan şeyi deyirəm. Mən o vaxt bunların 

qarşısını aldım. Amma qarşısını almaq da çətin idi. İradəmlə və Azərbaycan xalqının milli mənafelərini canımla, 

qanımla müdafiə edərək qarşısını aldım”. 

Heydər Əliyev SSRİ rəhbərliyində – Sov. İKP MK Siyasi Bürosunun üzvü, keçmiş SSRİ Nazirlər 

Soveti sədrinin birinci müavini vəzifəsində işlədiyi müddətdə erməni şovinistlərinin Dağlıq Qarabağ Muxtar 

Vilayətinin Ermənistana birləşdirilməsi haqqında cəhdləri qətiyyətlə dəf edilmişdi. Lakin keçmiş Sovet 

İttifaqında “yenidənqurma”nın müəllifi M.Qorbaçovun məkrli siyasəti nəticəsində Heydər Əliyev “səhhətinə 

görə” ölkə rəhbərliyindən uzaqlaşdırıldıqdan sonra ermənilər və onların havadarlarının əl-qolu açılır. 

M.Qorbaçovun özünə iqtisadi məsələlər üzrə müşavir seçdiyi akademik A.Aqanbekyan 1987-ci ilin sonunda 

Fransanın nüfuzlu “Humanite” qəzetində Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin Azərbaycandan alınıb 

Ermənistana birləşdirilməsi barədə bəyanatla çıxış edir və 1988-ci ilin fevralında məlum Dağlıq Qarabağ 

hadisələri başlayır. 

Heydər Əliyev keçmiş Sov. İKP MK-nın 1989-cu ilin aprel ayının 25-də keçirilmiş Plenumunda Sov. 

İKP MK tərkibindən çıxarıldıqdan sonra ermənilər və onların havadarları xüsusilə əl-qol açırlar, artıq bu zaman 

məlum Dağlıq Qarabağ hadisələri intensiv surətdə genişlənir və dərinləşir. 

1992-ci ildə ATƏT-in Minsk Qrupu yaranıb və Birləşmiş Millətlər Təşkilatı münaqişənin həllini 

ATƏT-in himayəsinə verib. ATƏT də Minsk Qrupunu yaradıb. Minsk Qrupuna 12 dövlət daxildir. Həmin 

vaxtdan 15 il keçməsinə və ATƏT-in Minsk Qrupunun həmsədrlərinin vaxtaşırı dəyişməsinə baxmayaraq, bu 

münaqişənin ədalətli həlli indiyədək təmin edilməyib. 

Tarixçilər qeyd edirlər ki, Heydər Əliyev 15 iyun 1993-cü ildə hakimiyyətə qayıdışından sonra bütün 

fəaliyyəti boyu qondarma Dağlıq Qarabağ məsələsinin sülh yolu ilə, beynəlxalq hüquq normalarına uyğun 

ədalətli həllinə çalışıb. Lakin heç kəsdən gizli deyil ki, dünyada ikili standartlar mövcuddur. 

Xatırladaq ki, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Dağlıq Qarabağla bağlı 30 aprel 1993-cü il tarixdə 822 

saylı, 29 iyul 1993-cü ildə 853 saylı, 14 oktyabr 1993-cü ildə 874 saylı və 11 noyabr 1993-cü ildə 884 saylı 

qətnamələr qəbul edib. Həmin sənədlərdə BMT Təhlükəsizlik Şurası, əslində, Dağlıq Qarabağın və ona bitişik 

bir sıra rayonların Ermənistan tərəfindən işğalını tanıyıb. Belə ki, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının 30 aprel 

1993-cü il tarixdə 822 saylı qətnaməsinin 1-ci bəndində göstərilir ki, atəşin biryolluq dayandırılması məqsədilə 

bütün hərbi əməliyyatların və düşmənçilik hərəkətlərinin dərhal dayandırılmasını, eləcə də bütün işğalçı 

qüvvələrin Kəlbəcər rayonundan və Azərbaycanın son vaxtlar işğal edilmiş başqa rayonlarından dərhal 

çıxarılmasını tələb edir. 

BMT Təhlükəsizlik Şurasının 29 iyul 1993-cü il tarixli, 853 saylı qətnaməsinin 3-cü bəndində göstərilir 

ki, bütün hərbi əməliyyatların təxirə salınmadan dayandırılmasını və münaqişədə iştirak edən işğal qüvvələrinin 

Azərbaycan Respublikasının Ağdam rayonundan və işğal olunmuş bütün digər rayonlardan dərhal, tamamilə və 

qeyd-şərtsiz çıxarılmasını tələb edir. Həmin qətnamənin 9-cu bəndinə əsasən, Şura Ermənistan Respublikası 

hökumətini Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ bölgəsi ermənilərinin 822 saylı qətnamənin 

müddəalarına əməl etməsi və ATƏT-in Minsk Qrupunun təkliflərini həmin tərəfin qəbul etməsi məqsədilə öz 

təsirini göstərməyi davam etdirməyə təkidlə çağırır. 

BMT Təhlükəsizlik Şurası 14 oktyabr 1993-cü il tarixli, 874 saylı qətnaməsinin 3-cü bəndinə əsasən, 

822 və 853 saylı qətnamələrinin həyata keçirilməsinə dair təxirəsalınmaz tədbirlərin yeniləşdirilməsini 

alqışlayır. BMT kimi mötəbər beynəlxalq təşkilatın bu qətnamələri bu günə kimi icra edilməyib. 
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Nəhayət, BMT Təhlükəsizlik Şurasının 11 noyabr 1993-cü il tarixli 884 saylı qətnaməsinin 4-cü 

bəndində Təhlükəsizlik Şurasının 822 (1993), 853 (1993), (S/26522, əlavə) saylı qətnamələrinin yerinə 

yetirilməsini, hərbi əməliyyatların və düşmənçilik aktlarının dərhal və ləngidilmədən dayandırılmasını, 

Azərbaycan Respublikasının işğal olunmuş rayonlarından qəsbkar qüvvələrin çıxarılmasını maraqlı tərəflərdən 

tələb edir. 

Burada haqlı sual meydana çıxır. Əgər BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası kimi mötəbər təşkilatın 

qətnamələri indiyə kimi icra edilmirsə, onda bu qərarlar kimin üçün və nəyə görə qəbul edilir?! Bütün bunlar 

dünyada hələ də beynəlxalq səviyyədə müxtəlif məsələlərin, o cümlədən, ərazi münaqişələrinin həllində ikili 

standartların mövcud olmasını bir daha təsdiq edir. 

BMT-nin San-Fransisko şəhərində 26 iyun 1945-ci il tarixdə qəbul edilmiş Nizamnaməsinin 39-41-ci 

maddələrinə əsasən, Təhlükəsizlik Şurası iqtisadi münasibətlərin və dəmiryol, dəniz, hava, poçt, teleqraf, radio 

və digər rabitə vasitələrinin tamamilə və ya qismən dayandırılmasını və diplomatik münasibətlərin kəsilməsi 

kimi tədbirlərin tətbiq edilməsi barədə qərar qəbul edə bilər. Lakin BMT Təhlükəsizlik Şurasının həmin 

qətnamələri bu günə kimi Ermənistan tərəfindən yerinə yetirilmədiyi halda, bu ölkəyə qarşı heç bir sanksiya 

tətbiq edilməyib. 

Tarixçilər vurğulayırlar ki, Heydər Əliyev Qarabağ həqiqətlərini bütün dünya ictimaiyyətinə olduğu 

kimi çatdırmaq üçün var qüvvəsi ilə çalışıb və o istər dövlət başçıları, istərsə də xarici ölkələrdə olan 

Azərbaycan diasporunun nümayəndələri, iş adamları, qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri ilə 

görüşlərində Dağlıq Qarabağın Azərbaycan Respublikasının ayrılmaz tərkib hissəsi olması fikrini əsaslandırıb 

və buna da nail olub. 

 

Bakı Xəbər. - 2020. - 12 mart. - № 44. - S. 7. 
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Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə tarixi baxış 
 

Kamil İbrahimov 

professor 

 

Tarix boyu Qafqaz uğrunda mübarizəni böyük imperiyalar -  Roma imperiyası və Ərəb xilafəti, Parfiya, 

Bizans və Sasanilər, Səfəvilər və Osmanlı Türkiyəsi aparmışlar. Qafqazın taleyində əsaslı dönüş 14 may 1805-ci 

ildə imzalanmış Kürəkçay traktatından sonra baş vermişdir ki, bunun nəticəsində də Qarabağ Xanlığı özünün 

ilkin azərbaycanlı əhalisi ilə birlikdə Rusiya imperiyasının qanuni idarəçiliyi altına keçmişdir. 1813-cü ildə isə 

Azərbaycanın digər xanlıqlarının taleyi Qarabağın özündə artıq əvvəlcədən həll olunmuşdu. Birinci Rus-İran 

müharibəsi başa çatdıqdan sonra, “Gülüstan” sülh müqaviləsi Dağıstanı, Gürcüstanı, Abxaziyanı, eləcə də Bakı, 

Gəncə, Şirvan, Şəki, Dərbənd, Quba və Talış xanlıqlarını Rusiya hakimiyyəti altında olan ərazilərə böldü. 

Həmin vaxt bu torpaqlarda əhalinin əksəriyyətini Azərbaycan türklərinin çox olduğu müsəlman etnoslar 

təşkil edirdi, ermənilərin sayı isə çox az idi. Onlar orada yalnız on beş ildən sonra, yəni 1826-1828-ci illərin 

İkinci Rus-İran müharibəsindən sonra kütləvi şəkildə yayılmağa başladılar. 

Mərkəzi mövqeyinə görə, qitələrarası, sivilizasiyalararası və dinlərarası qırılma xəttində yerləşən Qafqaz, 

dünya mərkəzi qüvvələrinin geosiyasi layihələrində həmişə əhəmiyyətli yer tutmuşdur. Öz növbəsində Qarabağ, 

müəyyən mənada regionun açarı kimi təmsil olunurdu və Qafqazın, xüsusilə də onun cənub hissəsi üzərində 

nəzarəti üçün həlledici rol oynayırdı. 

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi elmi və tədrisi ədəbiyyatda geniş şəkildə 

işıqlandırılmışdır. Onun haqqında Ermənistanla Azərbaycan arasında davamlı silahlı münaqişəyə gətirib 

çıxaran, ən müxtəlif, bəzən isə nisbətən sövqedici motivlərin tamamilə əks nöqteyi-nəzərlərini özündə əks 

etdirən çoxsaylı tədqiqatlar yazılmışdır. 

Bu danılmaz bir həqiqətdir ki, münaqişə çoxsaylı insanların həyatına son qoyub və hal-hazırda da 

yarımçıq, həll edilməmiş olaraq qalır. Bu problemin siyasi həlli prosesi uzanır və dövlətlərarası problemlərdə 

müşahidə olunan səbəb və nəticələrinin şərhində xüsusi rolu olan ideoloji qarşıdurma var. 

Ermənistanla Azərbaycan arasında olan ziddiyyətlərin xüsusiyyətlərini işıqlandırmağa çalışan əksər 

müəlliflərin yanaşmaları ilə tanış olarkən,  mütləq bunları qeyd etmək lazımdır: ya tədqiqatçılar qərəzlə səhv 

edirlər və ona görə də tələsik və mənasız nəticələrə gəlirlər, ya da ki, mücərrəd olan yalançı və təsadüfi 

motivləri rəhbər tutaraq tarixi hadisələri düzgün şərh etmirlər. İstənilən halda,  əksər tarixçilərin və 

konfliktoloqların gəldiyi nəticələr seçmə tarixi dəlillərə (və ya məlumatlara) əsaslanır və ona görə də, bütün 

mənzərəni əks etdirmir. Bu səbəbdən də, bir çox araşdırmalar ciddi olaraq elmi və obyektiv sayıla bilməz. 

Bu zaman erməni və xarici mənbələrə xüsusi əhəmiyyət verilməsi o məqsədlə edilmişdir ki, hazırda geniş 

elmi təbəqələrdə mövcud olan "çoxsaylı qədim mənbələr, bu regionun Avropa, Rusiya tədqiqatçıları erməni 

tarixi konsepsiyasını, həm də Azərbaycana qarşı ərazi iddialarının inandırıcı olmasını təsdiq edirlər" fikrinin 

yanlış olduğunu göstərmək mümkün olsun. 

Məlumdur ki, bu və ya digər münaqişə barəsində maraqlı tərəflərin nümayəndələri tərəfindən ifadə edilən 

istənilən məlumatlar, bəzən xudbinliyin ifrat dərəcəsindən məhrum olmurlar. Müsbət istisnalar yalnız o hallarda 

yaranır ki, susmuş hadisələrin xronoloji zəncirinin qurulması  qərəzsizlik əsasında öz həllini tapır və geniş və 

etimadlı dürüst sübutedici bazası olan ardıcıl düzülmüş nəticələrlə müşayiət olunur. Məsələnin bu cür qoyuluşu 

səbəbiyyət-istintaq motivlərinin daha tamamlanan konfiqurasiyasını yaratmağa imkan verir, deməli kolliziya 

yaranmasında əsas rol oynayan mükəmməl ekspozisiyanın qurulmasına zəmin yaradır. 

Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ ərazisinin işğalı iki dövlətin - Ermənistanın və Azərbaycanın birgə 

problemini aşkar edir, hansı ki, onlar müxtəlif mədəniyyətlərə aid olub müxtəlif sosial-iqtisadi şəraitdə 

yaşayırlar. Azərbaycan qarşıdakı onilliklər üçün strateji inkişafını planlaşdırır, halbuki Ermənistan birtəhər 

yaşamaq problemini həll etməyə cəhd edir. Lakin hətta belə aydın vəziyyət onu deməyə əsas vermir ki, iki 

suveren dövlət arasında yaşanan münaqişə sivilizasiyaların toqquşmalarının xarakterik aktlarından biri kimi 

qalmaqdadır ki, bununla da praktiki olaraq bütün erməni tədqiqatçıları açıq təcavüz faktının üstünü örtərək 

inadla səngidirlər. Maraqlıdır ki, belə qərəzli izahı xarici mütəxəssislər və konfliktoloqlar tez-tez təkrarlayırlar. 

Dövlətlərarası münaqişəyə soyuq yanaşmanın yaranması hər bir tədqiqatçıdan ideoloji, etnopsixoloji 

sivilizasiya-kulturoloji, nəhayət, problemin tarixi aspektlərinin dəqiq təhlilini tələb edir. Ümumi potensialın 

geniş və rəngarəngliyindən asılı olmayaraq, materialın tədqiqində son dərəcə dürüst və diqqətli olmaq, hansısa 

tarixi prosesin dönüşünün mühakiməsi üçün əsas götürülən hər bir detalı hərtərəfli təhlil etmək, hadisələrin ciddi 
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ardıcıllığına riayət etmək lazımdır. Münaqişəli vəziyyətin keçmişi və bu günü barədə daha dolğun təsəvvür 

yaratmaq - yalnız bu cür mümkün ola bilər. 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ətrafında mütəxəssislər tərəfindən maraqların artdığı saysız-hesabsız analitik-

informasiya kontenti toplanmışdır. Aparılan tədqiqatlarda kəmiyyət göstəricisinin dərk olunması mövcud 

materialın keyfiyyəti ilə qeyri-qənaətbəxşdir. Əksər tədqiqatçıların şərhinə görə, nəticə və rəy təəssüf ki, 

oxucuya obyektiv münaqişənin mahiyyətini aydınlaşdırmağa imkan vermir. Ona görə də, çox böyük məlumat 

axınının mühitinə düşən xəbərsizlər bəzən subyektiv qasırğalarla, bəzən də təhrif olunmuş mülahizələr və 

nəticələrlə üzləşirlər. 

Keçmişdə bəzi hadisələrə differensial yanaşma, açıq və gizli saxtalaşdırılmış tarix, prosesin dərkinə 

qərəzli yanaşma tərzi ümumi mənzərədə qarışıqlıq yaradaır, informasiya istifadəçilərini səhv yola aparır. 

Məntiqin hər nöqtəsini, predmetinin ardıcıl tədqiqat qaydalarını təqib etsək, istisnasız olaraq bütün suallara 

cavablarının axtarışı materialların təhlilində, daha  ağlabatan və uyğun görünür. 

Bu cür yanaşma tərzi, qərəzsizlik prinsipi əsasında fəaliyyət göstərən, dövlətlərarası münaqişənin izahı və 

səbəbləri haqqında hərtərəfli təsəvvür yarada bilər. Problemin gözlənilməz dəyişikliklərini araşdırmaq istəyən 

hər kəsə kömək etmək lazımdır. Hər hansı ayrıseçkilikdən imtina edərək, saysız-hesabsız tədqiq olunmamış 

hadisələri və bunlardan irəli gələn anlaşılmazlıqları göstərmək "i" üzərinə bütün nöqtələri qoymaq üçün hər 

cəhətdən vacibdir. 

Hər bir fakt, element, hər bir detal, problemin təkamülünü müəyyənləşdirərək özündə məntiqi bir yük 

daşıyır. Postsovet məkanında ən qanlı olan Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin mənbəyinin mahiyyətini, 

səbəblərini və hazırki vəziyyətini dərk etmək üçün, akademik yanaşma vacibdir. 

Erməni və xarici müəlliflərin çoxu sözsüz təsdiq edirlər ki, guya xristian və müsəlman arealları ayıran 

qırılma xəttində iki suveren qurumun olması, elə təkzib edilməz bir dəlildir ki, sanki iki qonşu sivilizasiya 

"divar üstündə divar" prinsipinə görə bir-birinin üstünə getməyə məcburdur. Bu səbəbdən, bəzi müəlliflər 

Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsini sosial-iqtisadi və siyasi dövlət böhranı kimi deyil, aydın ifadə edilmiş 

mədəni-ideoloji debüt kimi nəzərdən keçirirlər. 

Heç bir şübhə doğurmur ki, etnoslar arasındakı sivilizasiya fərqi siyasi ideoloji sistemlərlə bağlı fikir 

ayrılığından daha fundamentaldır. Həqiqət də ondan ibarətdir ki, din bir çox hallarda insanları bölür, çünki bu 

ümumilik onların etnik mənsubiyyətindən daha güclüdür. 

Əgər bu məntiqi fərziyyə ilə qeyd-şərtsiz razılaşsaq, o zaman yeri gəlmişkən, niyə, xristian Gürcüstanı 

Azərbaycanın strateji tərəfdaşı kimi çıxış edir, müsəlman İranı isə Ermənistana sərmayə yatıraraq onunla fəal 

əməkdaşlıq edir - deyə soruşsaq artıq olmaz mı? 

Bu qarşıdurmanın kontekstində Frensis Fukuyama irsinə müraciət etmək yerinə düşər ki, onun iddiasına 

görə də, komunizmin iflasından sonra, Şərqi Avropanın hüdudlarında siyasi sakitlik dözülməz və təcavüzkar 

millətçilik tərəfindən mütləq pozulacaq. Ermənistanın siyasi rəhbərliyinin rəsmi elan olunmuş demokratikliyi, 

son dərəcə şovinizm məzənnəsini praktikada həyata keçirərək öz həqiqi niyyətlərini maskalayır. 

Onun həm daxili həyatında, həm də xarici siyasinətdə, bu tendensiyanın üstünlüyü özünə diqqət çəkir. 

Mütləq əksəriyyətini əsas millətin təşkil etdiyi Ermənistan bu gün dünyanın ən azsaylı monoetnik ölkəsi sayılır 

və bu da, əslində Sovet İttifaqı dövründən sistemli şəkildə həyata keçirilmiş etnik "təmizləmə"nin  məntiqi 

nəticəsidir. 

İkinci dünya müharibəsindən sonra SSRİ rəhbərliyi ermənilərin belə adlandırılmış üzdəniraq "tarixi 

vətəninə" repatriasiyası proqramının icrasına başladı. Sovet Ermənistanının erməni millətindən olmayan və 

əksəriyyətini yerli azərbaycanlılar, eləcə də ruslar, malakanlar, yezidi kürdlər, gürcülər və digərləri təşkil edən 

sakinləri məqsədyönlü şəkildə geri dönənlər üçün həyat məkanının azad edilməsi adı altında respublikadan 

qovulurdular. Repatriantların çoxu Şərqi Anadolunu Birinci dünya müharibəsindən sonra tərk edən elə həmin 

ermənilərin nəslindən olanlar idi. Belə ki, onların Sovet Ermənistanının torpaqları ilə birbaşa əlaqəsi 

olmamışdır, yəni onlar əslən keçmiş SSRİ-nin sərhəd ərazilərini tərk etmiş mühacirlər deyildilər. 

Azərbaycan əhalisinin doğma yerlərindən kütləvi şəkildə çıxarılması, SSRİ daxilində administrativ 

sərhədlərin bağlanması, əsasını ötən əsrin 80-ci illərinin sonları -  90-cı illərinin əvvəllərində Qarabağdan zorla 

köçürülən azərbaycanlıların təşkil etdiyi saysız-hesabsız etnik "təmizləmələr" Qafqazda qeyri-sabitlik qövsünün 

əsasını qoymuşdur. 

Erməni tarixçi və ideoloqlarının alver mənbəyinə çevirdiyi Qarabağ münaqişəsinin dini gizliliyinin 

qabardılması, qərbi, eləcə də bütün xristian dünyasını öz tərəfinə yönəltməsi, bütün bunlarla yanaşı maddi 

imtiyazlar əldə etmək məqsədini daşıyır. Onların fövqəlbirinci və son vəzifəsi isə Azərbaycanın hal-hazırda 

işğal olunmuş və gələcəkdə işğal olunacaq, dəvət olunmuş ekspertlər tərəfindən "mübahisəli" status adlandırılan 

torpaqlarının tamamilə mənimsənilməsidir. 
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Təməl daşı, mübarizənin bütün metodlarından istifadə etməklə  "itirilmiş torpaqların qaytarılması" ideyası 

olan bir neçə nəsillik erməni elitası ifrat millətçilik prinsipləri ilə tərbiyə olunur. Açıq təcavüzkar planlarının 

həyata keçirilməsində bu ideoloji konsepsiyadan, qondarma - "azərbaycanlıların zəif ifadə olunmuş 

özünüeyniləşdirmə" fərziyyəsi və həmin arealların hüdudları daxilində, keçmişdə və hazırda yaşadıqları tarixi 

hüquqlarının mübahisəliliyi üçün istifadə edirlər. 

Çoxsaylı mənbələrin göstərdiyi kimi, tarixən azərbaycanlılar mərkəzləşdirilmiş dövlətçiliyə öz 

qonşularından daha çox malik idilər. 1918-ci ildə, dünyanın nizam sistemi köklü dəyişikliklərə tab gətirən 

zaman, Azərbaycan Demokratik Respublikası (ADR) müsəlman Şərqində ilk dünyəvi demokratik ölkə olaraq 

milli qurumların əvvəlki varisivə çevrilmişdi. Yeni dövlətin dünyəviliyi ölkə əhalisinin dini hisslərinə 

toxunmurdu, eyni zamanda, gənc respublikanın əsas etnosunun müsəlman dininə mənsub olması, ölkənin siyasi 

sisteminə həlledici təsir göstərirdi. Mövcudluğunun ilk günlərindən ADR mükəmməl milli-dövlət modelinin 

yaradılması məqsədi daşıyırdı. ADR Parlamentinin nümayəndəliyində bütün etnik, sosial qruplar və siyasi 

partiyalar təmsil olunurdu. 

Milli dövlət quruculuğunun parlaq şəkildə ifadə olunmuş modelini nümayiş etdirən Azərbaycandan fərqli 

olaraq, Ermənistanın siyasi sistemi klassik ideokratiyanı ifadə edir. Onun legitimliyinin əsasında, klassiklərinin 

təbirincə desək, gələcəyin utopik layihəsinin reallaşdırılması iddiası durur. Burada subyekt kimi çıxış edən xalq 

hakimiyyəti və hansısa sosial qruplar deyil, həmfikirlərin kasta və ya ordeni, utopiyanı xülasə edən və "böyük 

Ermənistanın" bərpası məqsədinə çatmaq üçün necə hərəkət etməyi göstərən təcrübəçi ideoloqların qruplarıdır. 

Xristianlığa qədər irs, siyasi elitanın təfəkküründə güclü relyefli iz qoyaraq ermənilərin milli mənlik 

şüurunda o qədər möhkəm kök salmışdır ki, bu fenomen onları ümumxristian identikliyi daşıyıcılarının ümumi 

axınıdan ayırır. Amma bu, utopik ideologiyanın həyata keçirilməsində ən xarakterik səciyyəvi göstərici deyildir. 

Seçilmiş model, ümumiyyətlə, müasirliyin və Ermənistan əhalisinin istəklərinə, yalnız onun öz 

mahiyyətinə və təyinatına görə aktual olmadığından cavab vermir. Bundan başqa, o, cari ictimai reallıqlardan 

uzaq duraraq, yenə də xalqın və hakimiyyətin həmrəyliyini təmin etmir. Ölkənin demoqrafik tükənməsi məntiqi 

nəticəyə çevrilmişdir. BMT-nin və Ermənistan səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə, 2013-cu ildə uşaq 

doğumu göstəricisi 1988-ci ilin göstəricisi ilə müqayisədə  iki dəfədən çox azalıb. Belə ki, 1988-ci ildə 

Ermənistanda  3,4 milyon əhaliyə 87 000 uşaq düşürdü, 2013-ci ildə isə Ermənistanda cəmi 41 906 uşaq 

dünyaya gəlmişdir. Bu göstəriciyə uyğun olaraq, Ermənistanda əhalinin azalmasının miqyası barədə nəticə 

çıxarmaq olar. 

Böyük Ermənistan utopik layihəsini reallaşdıran qüvvələrin hakimiyyətdə olarkən, erməni elitası sosial 

qrupların çoxluğuna və demokratik quruluşa deyil, millətin birliyi və onun maraqlarının həyata keçirilməsi 

vəzifəsinə laqeyd yanaşaraq, əlində cəmləşdirdiyi azsaylı güc rıçağına və vəsait bazasına arxalanır. 

Təəccüblü deyil ki, müasir Ermənistanda hakim elita üçün məqsədə doğru əsas olan nükleon hərəkətdir. 

Əgər onu dayandırsalar, onda məlum olacaq ki, dinamika sosial-mədəni məqsədlərin və etnosun tələbatlarının 

həyata keçirilməsinə deyil, ideokratik ətalətə əsaslanıb. 

Səciyyəvidir ki, bir çox müasir tədqiqatçılar da ona diqqət yetirirlər ki, kilsənin mənəvi irsindən üz 

döndərən, siyasi cəhətdən fəal və şovinistik tərzdə köklənmiş erməni xalqının bir hissəsi, milli özünüdərkin 

erkən arxetiplərinə müraciət edərək, neobütpərəstliyin seqmentini fəallaşdırır. Bu tendensiya erməni xalqının 

müasir elitasında və siyasi ideologiyanın formalaşmasında da aydın görünür. 

Ənənəvi yevangelist qanunlarından uzaqlaşma, açıq-aşkar belə qəribə, əgər söyləməsək dəhşətli, erməni 

ideoloqlarının iki qonşu xalqın psixoloji uyuşmazlığı barədə bir səslə car çəkirləri əqlin transformasiyasını 

özünə cəlb edir. Axı azərbaycanlılarla ermənilərin birgə yaşadığı və ümumi dəyərləri bölüşdüyü dövrlərə tarix 

şahiddir. 

Erməni elitasının şüurunda inqilabi çevriliş XIX və XX əsrlərin qovşağında, vaxtı ilə Osmanlı 

imperiyasına sadiqliyini qoruyub saxlamış ermənilərin qondarma hərbi aristokratiyasının rəhbərliyinin  "çox 

əsrlər əvvəl itirilmiş bir dövlətçiliyi" silah gücünə bərpa etmək istədiyi vaxt baş vermişdi. Elə o zaman da, milli 

identikliyinin abstrakt əsasını məhv edərək milli ziyalıların bir çox nümayəndələrinin ağlına hakim kəsilən 

"böyük Ermənistan" haqqında dini-mistik ideyaların yeni versiyası işıq üzü görmüşdü. 

İfrat şovinizm və separatçı qüvvələrin təsiri altına düşmüş olan erməni zabitlərinin miqyasına görə 

görünməmiş millətlərarası və dinlərarası qırğınlar (1915-ci ildə) törətdiyi Birinci Dünya müharibəsinin 

nəticələri ermənilər üçün kifayətləndirici olmamışdır. Şərqi Anadoluda etnosun inanılmaz deportasiyası çox 

keçmədən, milli dövlətçilik əldə etmək xəyalının üstündən bir xətt çəkdi. Hər halda ermənilər, SSRİ-nin 

tərkibində olan Azərbaycan torpaqlarında dövlətçilik əldə edə bildilər. Amma bu da onlar üçün silahlı 

müqavimət göstərməkdən imtina etmək üçün stimul olmadı, nəticədə də, əvvəlcə Çar canişinliyinin Azərbaycan 
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əsilli ictimai xadimlərinə, türk diplomatlarına, SSRİ-nin siyasi və dövlət xadimlərinə və nəhayət, müstəqil 

Azərbaycana qarşı gizli terror müharibəsinə qədər böyüdü. 

Öz mövqelərinə qeyri-məmnunluq onlarda azərbaycanlılara qarşı millətçiliyin yeni sıçrayışına və 

təcavüzünə səbəb oldu. Baxmayaraq ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 1918-ci ildə yeni yaranmış Ermənistan 

Respublikasına əl uzatdı və könüllü şəkildə bu qədim torpaqlarının bir hissəsini ona verərək Azərbaycanın 

qədim tarixi və mədəni mərkəzi və paytaxt kimi - İrəvanı (Yerevan) ona güzəştə getdi. Bu az idi. Cənubi 

Qafqazın sovetləşməsindən sonra, ermənilər artıq Qarabağın və Naxçıvanın onlara hansısa mənsubiyyətin 

olması haqqında məsələ qaldırdılar ki, onlar qədim Azərbaycan torpaqlarıdır. Yenə də minlərlə insanın qanı 

töküldü və erməni şovinistlərinin nöqteyi-nəzərindən mübahisəli olan iki ərazinin qanuni varisləri olaraq 

azərbaycanlılar qaldılar. Bu barədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev dəfələrlə müxtəlif tribunalardan 

xatırladırdı: "Azərbaycanın əzəli torpaqlarında erməni dövləti artıq bir dəfə yaranmışdır ki, o da bugünkü 

Ermənistandır. Bu, bizim doğma torpaqlarımızdır, əcdadlarımızın torpaqlarıdır. İrəvan xanlığı, Zəngəzur Mahalı 

- bütün bu adlar Azərbaycan toponimləridir" 

SSRİ dağıldıqdan sonra yerli və əsgərliyə alınmış digər separatçıların ögey qüvvələri onlara qoşulmuş 

beynəlxalq terrorçuların, həmçinin MDB dövlətlərinin nizami qoşunlarının erməni millətçilərindən olan 

hərbçiləri, hərbi kampaniyanın taleyini qabaqcadan həll edərək azsaylı və zəif təşkil edilmiş bir qrup 

Azərbaycan silahlı qüvvələrinə hücum etdilər. 1991-1994-ci illərdə Dağlıq Qarabağdakı fəal hərbi əməliyyatlar, 

hadisələrin radikal dəyişikliyinə hazır olmayan sosial-siyasi və kəskin daxili böhran vəziyyətində olan gənc 

ölkəyə qarşı açıq müdaxiləylə idi. Amma xarici qüvvələrin maliyyə, təşkilati və hərbi-texniki yardımı və 

Ermənistan Respublikasının bilavasitə iştirakı ilə qarşıdurmaların birinci mərhələsində əldə olunmuş qələbə, 

nəticədə qisasçı əhval-ruhiyyəli separatçı və muzdlulara xeyir-dua verən hər kəs üçün böyük itkilərlə başa çatdı. 

Nə Ermənistan Respublikası, nə də digər dünya dövlətləri qondarma "Dağlıq Qarabağ respublikası”nın 

müstəqilliyini tanımayıb. Beynəlxalq birlik BMT Təhlükəsizlik Şurasının dörd qətnaməsi, həmçinin BMT Baş 

Assambleyası, AŞPA-nın və Avropa Parlamenti vasitəsilə Ermənistanı öz silahlı qüvvələrini münaqişə 

zonasından dərhal çıxarmağı tələb edərək,onu işğalçı kimi tanıyıb. 

Bununla yanaşı, Azərbaycana qarşı ekspansiya saxlayan ölkə özü təcavüzkar siyasətin girovuna 

çevrilmişdir. 20 ildən sonra silahlı münaqişənin aktiv fazası başa çatdıqdan sonra Ermənistan və onunla birlikdə 

işğal olunmuş Dağlıq Qarabağ dərin sosial-iqtisadi böhran ilə üzləmişdir. Ümidsiz durğunluq nəticəsində 

müvəqqəti iki quruluş arasında - biri tanınmış, digəri isə tanınmamış - qalaraq, yarıac-yarıtox yaşamağa 

məcburdurlar. Onlar hələ də diasporun köməyinə, erməni qastarbayterlərin çoxmilyardlıq transferlərinə və 

beynəlxalq maliyyə institutlarının və sponsor-dövlətlərin yardımına güvənirlər. 

Ermənistan zəifləyir, Qarabağın hərbi rejimi insanları hərbi şəraitdə saxlamaqda davam edir, diaspor isə 

oyuncaq cırtdan törəmənin oyuncaq hökumətinə dəstək üçün dünya üzrə vəsait toplayır. Dünya erməniləri üçün 

qürurla "Artsax" adlandırılan Dağlıq Qarabağ  dözüm, mərasim sədaqəti və fədakarlıq simvoluna çevrilmişdir. 

Lakin, əgər ideoloji problemlərdən yayınmaq mümkün olarsa, həqiqətdə tamamilə absurd bir şey alınar. Ölkə 

Azərbaycanla münaqişə şəraitində olduğundan, milli suverenliyinin potensialını itirərək, güclə başını dolandırır. 

Bütün bunlar "arzunun" yerinə yetdiyi zaman baş verir. Pirr qələbəsi erməni cəmiyyətə məsrəflər, itkilər, o 

cümlədən qan bahasına başa gəlir. Həyata keçirilən ideya tamamilə sərt reallığa doğru dəyişmişdir. 

İndi erməni cəmiyyətinin taleyi ağır psixoloji məğlubiyyətə düçar olmuşdur. İşğal altında olan Qarabağ 

nəinki Ermənistanı və erməniləri saxlayır, həm də Azərbaycanla yarımçıq qalmış müharibə şərtlərində özünə 

kifayət həyat şəraitində yaşamaq planlarının üstündən xətt çəkir. 

Əsrlər boyu təcrübə toplamış icbari ayırmalar sistemi indiyə kimi tətbiq edilir və o, hətta Ermənistanın 

vətən-parametrlərinin dövlət orqanizminin iflası zamanı belə milli-dini birliyin saxlanmasını təmin edir. Bu 

zaman neçə vaxtdır ki, Ermənistan xalqı və diasporu üçün birləşdirici dəyər rolunu oynamağa davam edən 

"Azad olunmuş Qarabağ" məşəqqətli həyat keçirir. 

Məsələnin belə son dərəcə qəribə vəziyyətində, ATƏT-in (hüququ öz mövqeyinin aliliyində iddia 

hüququna və həlledici sözə malik olan) Minsk qrupu həmsədrlərinin üç qütbü arasında vahid mövqenin 

yaranmasına ümid etmək sadəlövhlük olardı. Və bunun nəticəsidir ki, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi 

fonunda daxili rejimi düzəltməklə dövlətlərarası mübahisənin həllini çətinliyə salan əlavə ermənipərəst 

antaqonist təbəqə açıq-aşkar artıb. 

İndi erməni xalqının siyasi şüuru, elan olunmuş birləşmədən son dərəcə uzaqdadır. Xalqın siyasi cəhətdən 

fəal və ekstremistcəsinə köklənmiş hissəsinin neobütpərəstlik ideologiyasına müraciəti, birmənalı şəkildə 

dağıdıcılığa xas olan siyasi sistemin  psixoloji aqressivliyinin yüksək dərəcədə olduğunu göstərir. Bu qüvvələr 

üçün kollektiv təcavüz determinist obyekti kimi türk seqmenti çıxış edir. Müasir azərbaycanlıların və tüklərin 
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simasında düşmənləri qəbul etməmənin həyəcanlı formasının yaranması Xocalı faciəsi, Qarabağ müharibəsinin 

yenidən başlaması və zorakılıq hərəkətləri teatrının genişlənməsinə səbəb ola bilər. 

Öhdəçilik əhval-ruhiyənsinin artması, keçmiş sovet respublikası elitasının, əsasında Ermənistan 

dövlətçiliyinin inkişafı dayanan və təbii dövlət maraqlarını basıb əzən xarici diasporun girovuna çevirmişdir. Bu 

səbəblə də, Ermənistanın ölkənin xarici amillərdən asılı olduğunu göstərən qəribə metamorfoza izah olunur. 

İrəvanın siyasi təsir spektri göz qarşısında daralır və o, əcnəbi təşkilatın əlində alətə çevrilir. 

Bu səbəbdən də Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həll edilməsi konturları daha da genişlənir. Bu fonda 

Azərbaycanın gücü getdikcə artır, Ermənistan isə aşkar psixoloji məğlubiyyətə dözür.  Davam edən münaqişədə 

iqtisadi baxımdan həlledici amilə çevrilən hərbi-texniki qarşıdurmasının balansı da Azərbaycanın xeyrinədir. 

Erməni xalqının mənəviyyatını isə ölkənin sadə vətəndaşlarının həyat tonusuna ildən-ilə daha ağır zərbə 

vuran sosial-iqtisadi durğunluq pozur. Qabiliyyətli olanlar, daha yaxşı yaşamaq ümidi ilə tələsik Ermənistanın 

hüdudlarını tərk edirlər. Qarabağın (Artsaxın) da səfalı yer olması haqqında fikirlər, mənasız abstraksiyaya 

çevrilir. 

Ermənistan, diasporanın iştirakı ilə, reinkarnasiyanın küncünün başına "böyük Ermənistan" yaratmaq 

əfsanəsini qoyaraq, Dağlıq Qarabağ ətrafında münaqişə yaratdı və geosiyasi tələyə düşdü. İndiki reallıqlar bir 

məsələ aydındır – 1994-cü ildə Ermənistan və Azərbaycan arasında müvəqqəti barışıq haqqında sazişin 

imzalanmasından sonra yaranmış bölünmə xətti, Azərbaycan tərəfindən yeni dövlətlərarası sərhədlər kimi heç 

vaxt qəbul edilməyəcək. Buna güclü Azərbaycan imkan verməyəcək. Çünki, Ermənistan öz maraqlarına görə 

razılıqlı yanaşmalarla əvvəlki mövqelərə qayıtmalıdır. Əks halda kəfkir radikal tərəfə yellənəcək və regional 

sabitliyi pozanın taleyi məcburi sülh olacaq. 

Münaqişənin həlli üçün ən doğru yol münaqişənin ədalətli həll yoludur. Azərbaycan xalqının ümimi 

rəyinə görə ədalət Azərbaycan Respublikasının ərazi bötövlüyünün toxunulmazlığından keçir. Bu ictimai rəyin 

arxasında yüz illərin qayda və ənənələrini özündə ehtiva edən ictimai-siyasi tarix durur. Həll mərhələlərində baş 

verən siyasi-ictimai proseslər göstərir ki, ərazi bütövlüyünə xələl gətirən hər hansı bir variant Cənubi Qafqazda 

sabitliyin əldə edilməsinə yardım edə bilməz və bölgəni daha dərin böhranlara, bitməz münaqişələrə sala bilər. 

 

İki sahil.-2020.-20 oktyabr.-№185.-S.26. 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Ermənistan-Azərbaycan 

münaqişəsi 

 

 401 

 

Qarabağın etnik tarixi son 200 ildə  

(XIX-XX əsrlər) 
 

Elçin Bayramlı 

 

"Ruskaya Znamya" qəzetinin 1912-ci il tarixli, 18-ci nömrəsində rus ziyalıları yazırdılar: "Bu xalq 

(ermənilər- red) ən azğın, ən hiyləgər, ən pis və ən cinayətkarlardan biridir" 

 

II HİSSƏ 

 

Ermənilərin Osmanlı və İrandan son 2 əsrdə Qafqaza köçürülməsi və 1918-1920-ci illərdə Azərbaycan 

əraziləri (İrəvan, Zəngəzur və Göyçə mahalları) üzərində Ermənistan dövləti yaratmaları tarix elminə məlum 

faktdır. Lakin ermənilər təkcə bununla kifayətlənmədilər. Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinə də köçən və 

məskunlaşan ermənilər çox keçməmiş orada da yerli əhalini didərgin salıb bölgəni ələ keçirməyə cəhd edirdilər. 

Erməni saxta təbliğatı dünyaya guya Qarabağda abirigen xalq olduqlarını yaymaqla məşğul olur, halbuki bunu 

təsdiq edəcək heç bir tarixi sənəd, fakt yoxdur. 1-ci yazıda qədim və orta əsrlərdə Qafqazda, o cümlədən 

Qarabağda mövcud olmuş etnik vəziyyət haqda məlumat verdik. Bəs son əsrlərdə Qarabağda etnik tərkib necə 

olub? Bu yazımızda buna qısaca aydınlıq gətirəcəyik. 

Qarabağın əzəli Azərbaycan torpağı olması, ermənilərin bu ərazilərə təxminən 200 il əvvəl məqsədyönlü 

şəkildə yerləşdirilməsi bir çox rəsmi tarixi sənədlərdə də öz təsdiqini tapır. Belə arxiv sənədlərindən biri 

Qarabağ və Şəki xanlıqlarının Rusiyanın tərkibinə keçməsi barədə olan Kürəkçay müqaviləsidir. Həmin 

müqaviləni 1805-ci il mayın 14-də Şuşalı və Qarabağlı İbrahimxəlil xan və Çar Rusiyasının generalı Pavel 

Sisianov imzalayıblar. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin də dəfələrlə vurğuladığı kimi, Kürəkçay müqaviləsində erməni 

xalqı haqqında bir kəlmə də yoxdur. Ermənilər Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinə Kürəkçay, Gülüstan, 

Türkmənçay sülh müqavilələrindən sonra İrandan, Osmanlıdan köçürülərək yerləşdiriliblər. 

A.S.Qriboyedov yazırdı ki, rus ordusunun tutduğu rayonlardan- Təbriz, Xoy, Salmas, Marağadan bütün 

erməniləri Naxçıvan, İrəvan və Qarabağ vilayətlərinə köçürmək lazımdır. 

1804-1813-cü illər Rusiya-İran müharibəsindən sonra bağlanan “Gülüstan müqaviləsi” ermənilərin 

köçürülməsi və birləşdirilməsini bir daha qəti şəkildə irəli sürdü. 1823-cü il məlumatına görə Qarabağ 

vilayətinin 20 minə yaxın ailəsindən cəmi 1,5 minini (7,5 faiz) erməni ailəsi təşkil edirdi. Köçürmədən sonra 

əhalinin etnik tərkibi kəskin şəkildə dəyişir. 1832-ci ildə azərbaycanlılar Qarabağ əhalisinin 64,8 %, ermənilər 

isə 34,8% təşkil etdi. 

1826-1828-ci illər Rusiya-İran müharibəsini yekunlaşdıran “Türkmənçay müqaviləsi”nin XV maddəsi 

ermənilərin köçürülməsini nəzərdə tuturdu. Bu müqavilədən sonra (1828-ci ildən 1830-cu ilədək) İrandan 50 

minədək erməni ailəsi köçürülüb Azərbaycan torpaqlarında, əsasən Qarabağda yerləşdirildi. 

1829-cu ildə Rusiya ilə Osmanlı imperiyası arasında imzalanan Ədirnə sülhünə əsasən Osmanlı 

torpaqlarından Cənubi Qafqaza 90 minədək erməni ailəsi köçürülüb yerli müsəlman-türk əhalisinin ən yaxşı 

torpaqlarında yerləşdirildilər. 

1877-1878-ci illər Rusiya-Osmanlı müharibəsi illərində Cənubi Qafqaza daha 85 min erməni köçmüşdür. 

1894-cü ildə Osmanlı Türkiyəsindən Cənubi Qafqaza 90 min, 1897-ci ildə isə 10 min nəfər erməni köçmüşdür. 

1896-cı ildə Cənubi Qafqaza gəlmə ermənilərin sayı hesabına burada ermənilərin sayı 900 min nəfərə 

çatmışdır. 

1897-ci ildə əhalinin siyahıya alınması zamanı Qarabağda yaşayan 54.841 ailədən 18.616-nın erməni 

ailəsi olduğu göstərilir. 

1908-ci ildə isə Qafqaza gətirilən ermənilərin sayı 1 300 000 çatmışdı. N.İ.Şavrov 1911-ci ildə yazırdı: 

“Hazırda Zaqafqaziyada yaşayan 1 milyon 300 min erməninin 1 milyondan çoxu diyarın yerli sakini deyil və 

bizim tərəfimizdən köçürülmüşdür”. Şavrov qeyd edirdi ki, “Ermənilər Yelizavetpol (Gəncə- red) və İrəvan 

quberniyalarının ən yaxşı xəzinə torpaqlarında yerləşdirildi… Yelizavetpol quberniyasının dağlıq hissəsi 

(Dağlıq Qarabağ- red) və Göyçə gölünün sahilləri bu ermənilərlə məskunlaşdırıldı”. 

19-cu əsrin sonunda Rus ziyalıları əvvəllər yalnız səthi yanaşdıqları ermənilərin Rusiyaya nə qədər 

təhlükə yaratdığını başa düşdülər. Ermənilərlə daha yaxından tanış olduqdan sonra rus ziyalıları dəhşətə 

gəldilər. "Ruskaya Znamya" qəzetinin 1912-ci il tarixli, 18-ci nömrəsində yazırdılar: "Bu xalq (ermənilər- red), 

ən azğın, ən hiyləgər, ən pis və ən cinayətkarlardan biridir". (RGIA, f.821, op.7, d.870, s. 293). 
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Görkəmli alman alimi Adam Metz özünün ermənilər haqda qənaətini daha qəti şəkildə ifadə edir: "... 

ermənilərin utanmaq və vicdan hissi yoxdur." ("K.Marks və F.Engels. Seçilmiş, cild 3, s. 131). 

Brokhaus və Efron Ensiklopediyasına görə, 20-ci əsrin əvvəllərində azərbaycanlılar "demək olar ki, bütün 

indiki Ermənistan ərazisində məskunlaşmışdılar. Təkcə İrəvan vilayətində onların sayı təxminən 300 min nəfər 

və ya 37,5% idi. İrəvan şəhəri də daxil olmaqla vilayətin 7 mahalından 4-də azərbaycanlılar sayca üstünlük 

təşkil edirdilər. Burada əhalinin 49%-ni azərbaycanlılar, 48%-ni ermənilər, 3 %-ni digər xalqlar təşkil edirdi. 

1905-ci ildə bölgəyə səfər edən səyahətçi Luigi Villari İrəvanın sayca üstün olan azəri əhalisinin 

ermənilərdən daha firavan olduğunu bildirir; torpağın çox hissəsinə onlar sahib idilər. (“Qafqazdakı Atəş və 

Qılınc”- Luigi Villari, London, T. F. Unwin, 1906: s. 267). 

Erməni tarixçisi A.Boryan qeyd edirdi ki, 1918-1920-ci illərdə Ermənistanın daşnak hökuməti inzibati 

ehtiyaclar üçün deyil, "müsəlman əhalini qovmaq və mülklərini ələ keçirmək" üçün yaradılmışdır. (Amerikalı 

tarixçi Firuz Kazemzadə, PhD, Harvard Universiteti, "Zaqafqaziya uğrunda mübarizə, 1917-1921", 

Philosophycal Library inc., NY, ABŞ: 1951, s. 214-215). 

Erməni tarixçisi George Burnutyana görə, 19-cu əsrin 1-ci rübündə müsəlmanlar (azərbaycanlılar- red) 

İrəvan Xanlığı əhalisinin 80%-ni təşkil edirdi, qalan 20%-i xristianlar (əsasən ermənilər) idi. (George A. 

Bournoutian. “Şərqi Ermənistan, Fars qaydalarının son onilliklərində, 1807-1828” Malibu: Undena 

Publications, 1982, s. 22, 165). 

Beləliklə, 19-cu əsrin əvvəllərindən etibarən ermənilərin Qafqaza köçürülməsi ilə regionun etnik tərkibi 

dəyişməyə başlamışdı. 1905 və 1918-ci illərdə Qafqazda yerləşmiş ermənilər daşnakların rəhbərliyi ilə 

silahlanaraq yerli azərbaycanlılara qarşı soyqırımlar törətdilər. 

1918-ci ildə Zaqafqaziya Seymi buraxılanda Seymdə birləşən Qafqazın 3 əsas xalqı, azərbaycanlılar, 

gürcülər və ermənilər müstəqil respublika elan etdilər, bu zaman ermənilərin üstünlük təşkil etdiyi mübahisəsiz 

əraziləri olmadığı üçün Azərbaycan Respublikası etnik qarşıdurmalara son qoyulması məqsədilə İrəvan 

quberniyasını özlərinə dövlət yaratmaları üçün ermənilərə güzəştə getdi. 1919-cu ildə isə Azərbaycan ordusunun 

Zəngəzurdan çıxarılmasından istifadə edən erməni terrorçu daşnak ordusu oraya girərək yerli əhalini qırmağa, 

qovmağa başladı və bölgəni ələ keçirib erməniləri ora məskunlaşdırdı. 

1921-ci ildə Sovet dövründə isə Qafqaz respublikalarının sərhədləri müəyyənləşdirilərkən etnik 

çoxluqları nəzərə almağa başladılar və beləliklə Zəngəzur Ermənistanın tərkibində qaldı. Qarabağın dağlıq 

hissəsində isə ermənilərin yığcam yaşamaları nəzərə alınaraq Azərbaycan tərkibində muxtar vilayət yaradıldı. 

Qarabağ erməniləri 1978-ci ildə Qarabağa köçürülmələrinin 150 illiyini qeyd etmiş, bu münasibətlə 

Mardakert (Ağdərə) rayonunun Leninavan (Marağaşen) kəndində xüsusi abidə qoymuşdular. 

Sovet dövründə dəfələrlə Qarabağın Ermənistana verilməsi məsələsi SSRİ rəhbərliyində qaldırılmış, lakin 

hər dəfə rədd edilmişdir. Nəhayət Qorbaçovun hakimiyyət başına gəlməsindən sonra, 80-ci illərin sonlarında 

Qərb ölkələrində yerləşən erməni lobbisinin və daşnakların təhriki ilə ermənilər Qarabağı Azərbaycandan 

qoparıb Ermənistana birləşdirmək üçün daha ciddi işə başladılar. Bununla bağlı SSRİ mərkəzi orqanları 

qarşısında məsələ qaldırdılar, lakin Sovet rəhbərliyi Konstitusiyaya- respublikaların sərhədlərinin dəyişməzliyi 

haqda müddəaya istinad edərək buna imkan vermədi. 

Bundan sonra ermənilər terror və soyqırım siyasətinə əl atdılar və Ermənistanda yaşayan 250 minədək 

azərbaycanlı deportasiya edildi. SSRİ-nin dağılmasından sonra böyük dövlətlərdən də yardım alaraq Qarabağı 

tam şəkildə (15 min kv km) işğal etdilər. Bu işğal edilən ərazinin 70 faizində ermənilər ümumiyyətlə yaşamırdı. 

Qarabağda yaşayan 700 minədək azərbaycanlı öz doğma torpaqlarından qovuldu, 20 min nəfər öldürüldü. 

Qarabağ münaqişəsi başlayanda Qarabağ bölgəsinin (aran və dağlıq hissə birlikdə) ümumi əhalisinin 76 

faizini azərbaycanlılar təşkil edirdi, ermənilər yalnız 23 faiz təşkil edirdi (infoqrafik xəıritəyə bax-red). 
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2020-nin zəfərini 220 il gözlədik 
 

Nazim Mustafa, 

tarix üzrə fəlsəfə doktoru, Prezident Kitabxanasının şöbə müdiri 

 

Hər bir xalq tarixi keçmişinin ağrılı-acılı və eyni zamanda, sevincli-fərəhli illərinin hesabatını aparır. Bu 

hesabat tarixdən dərs almaq və keçmişdə buraxılan səhvlərdən nəticə çıxarmaq üçün lazımdır. Bu gün 

Azərbaycan da tarixin hesabatını verir. Zamanın sevincli, qürurlu günlərini yaşayırıq. Ancaq son 220 ilin ağrılı-

acılı illərini unutsaq tariximiz təkrarlanacaq. Qısaca olsa da, son 220 ilin xronikasına nəzər yetirsək indiyədək 

nələri itirdiyimizi xatırlayar, nələri qaytarmağın vacibliyini dərk edərik. Son 200 illik ağrılı-acılı tariximizi 7 

mərhələyə bölmək olar. 2020-ci il isə yeni tariximizin yeni mərhələsidir: – Qalib mərhələsi! 

I mərhələ. Bu mərhələni ermənilər üçün “yeni vətən” yaradılması mərhələsi adlandırmaq olar. Qərbi 

Azərbaycandan – indiki Ermənistan ərazisindən Azərbaycan türklərinin ilkin qaçqınlıq dövrü 1801-ci ildə 

Rusiyanın Şərqi Gürcüstanı ilhaq etməsi və bunun nəticəsində Şəmşədil və Loru-Pəmbək bölgələrinin rusların 

əlinə keçməsindən başlamışdır. 1805-ci il oktyabrın 20-də Şörəyel sultanı Budaqla knyaz Sisianov Gəncədə 

Şörəyelin əbədi olaraq Rusiyanın tabeliyinə keçməsi haqqında sənəd imzalamışlar. Məhz bundan sonra həmin 

ərazidə yaşayan türklərin qaçqınlıq dövrü başlanmışdır. 

1813-cü il oktyabrın 12-də Rusiya ilə İran arasında imzalanan Gülüstan müqaviləsinə əsasən, Naxçıvan 

və İrəvan xanlıqları istisna olmaqla, bütün Şimali Azərbaycan xanlıqları Rusiyanın tərkibinə qatılmışdır. 

1827-ci il iyunun 26-da rus qoşunları Naxçıvan şəhərini, sentyabrın 20-də Sərdarabad qalasını, oktyabrın 

1-də isə İrəvan qalasını ələ keçirdilər. 1828-ci il fevralın 10-da imzalanan Türkmənçay müqaviləsinə əsasən 

sonuncu Şimali Azərbaycan xanlıqları İrəvan və Naxçıvan xanlıqları Rusiyanın tərkibinə qatıldı. Martın 20-də I 

Nikolay “Erməni vilayəti”nin yaradılması haqqında fərman imzaladı. 1829-1832-ci illərdə “Erməni vilayəti”ndə 

keçirilən kameral siyahıyaalmanın nəticələrinə görə, İrəvan və Naxçıvan xanlıqlarının ərazisinə İran və 

Türkiyədən 57266 nəfər erməni (10631 ailə) köçürülmüşdür. Rusiya-İran (1826-1828), Rusiya-Türkiyə (1828-

1829) müharibələri nəticəsində 359 müsəlman kəndi dağıdılmış, əhalisinin xeyli hissəsi qırılmış, qalanları isə 

qaçqın düşmüşdülər. Həmin dövrdə “Erməni vilayəti”ndə mövcud olan 1111 yaşayış məntəqəsindən cəmi 62 

kənddə (erməni kilsələrinin ətrafında) ermənilər yaşadılar. İrandan köçürülən ermənilər İrəvan xanlığının 119 

kəndində, Naxçıvan xanlığının 72 kəndində, Türkiyədən köçürülən ermənilər İrəvan xanlığının 128 kəndində, 

Naxçıvan xanlığının 4 kəndində yerləşdirilmişdilər. Ermənilər, İran ərazisindən ermənilərin köçürülüb 

gətirilməsinə rəhbərlik edən rus ordusunun erməni əsilli polkovniki Lararevin yazdığı kimi, özlərinə 

Azərbaycan torpaqlarında “yeni vətən” əldə edirdilər. Nəticədə 1828-ci ildən 1830-cu ilədək Cənubi Qafqaza 40 

min İran və 84 min Türkiyə ermənisi köçürülüb yerləşdirilmişdi. 

II mərhələ. Bunu “səssiz soyqırımı” mərhələsi də adlandırmaq olar. XIX əsrin 90-cı illərində Türkiyədə 

baş verən erməni üsyanları nəticəsində 300 minə yaxın erməni Qafqaza köçüb gəlmiş, region qan çanağına 

dönmüşdü. “Daşnaksütyun” və “Hnçak” partiyaları XX əsrin ilk illərində öz proqramlarında dəyişiklik edərək, 

fəaliyyətlərinin ağırlıq mərkəzini Türkiyə ərazisindən Cənubi Qafqaza keçirmişdilər. 

Çar Rusiyasının hakim dairələrinin ermənipərəst mövqeyindən istifadə edən ermənilər Cənubi Qafqazda 

yeni erməni dövlətinin əsasını qoymaq üçün 1905-1906-cı illərdə azərbaycanlıların yaşadıqları ərazilərdə silah 

gücünə etnik təmizləmə siyasəti həyata keçirməyə başladılar. Ümumiyyətlə, ermənilər 1905-1906-cı illərdə 

Cənubi Qafqazın 14 qəzasında (İrəvan, Naxçıvan, Şərur-Dərələyəz, Eçmiədzin, Aleksandropol, Sürməli, Şuşa, 

Cavanşir, Cəbrayıl, Zəngəzur, Gəncə, Qazax, Ərəş, Borçalı) və 8 şəhərində (Bakı, İrəvan, Naxçıvan, Gümrü, 

Şuşa, Gəncə, Qazax, Tiflis) kütləvi qırğınlar törətmişlər. 1905-1906-cı illər qırğınları zamanı Cənubi Qafqazda 

286 kənd viran edilmiş və 8 şəhər dağıntılara məruz qalmışdır. Hesablamalarımıza görə, dağıdılan kənd və 

şəhərlərin təqribən 200-ü azərbaycanlı yaşayış məntəqələrinin payına düşür. Həmin illərdə ermənilərin yeni 

ərazilər əldə etmək niyyətlərini silahlı müdaxilə yolu ilə həyata keçirmələri nəticəsində Cənubi Qafqazın 14 

qəzasında 1,3 milyon nəfər bir-birinə düşmən kəsilərək iki cəbhəyə bölünmüşdü. 15 mindən artıq ailə (təqribən 

100 min nəfər) ev-eşiyindən didərgin düşmüşdür. İnsan tələfatı 10 min nəfərdən artıq olmuşdur. Dağıntılara 

məruz qoyulan azərbaycanlı yaşayış məntəqələrinin bir qismi həmin vaxtdan etibarən xarabalığa çevrilmişdir. 

Sırf ermənilərdən ibarət anklavlar məhz o zaman yaranmışdı. 

1905-1906-cı illərdə ermənilərin törətdikləri qırğınlar XIX-XX əsrlərdə azərbaycanlıların məruz 

qoyulduqları soyqırımı və deportasiyalar silsiləsinin bir mərhələsidir. Bu qırğınlar ermənilərin Cənubi Qafqazda 

özlərinə dövlət qurmaq üçün yeni torpaqlar əldə etmək məqsədilə həyata keçirdikləri etnik təmizləmə 

siyasətinin tərkib hissəsi və ilk mərhələsi hesab edilir. 
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III mərhələ. 1918-1920-ci illərdə ermənilərin azərbaycanlılara qarşı törətdikləri və o dövrdə “milli 

qırğınlar” kimi tarixə düşən cinayətləri soyqırımı kimi xarakterizə edilir. Çünki həmin qırğınlar müstəqil 

Ermənistan dövlətinin yeritdiyi işğalçılıq və etnik təmizləmə siyasətinin nəticəsi idi. 

Rusiyada 1917-ci il noyabr çevrilişindən sonra rus qoşunlarının tərkibində Qafqaz cəbhəsində Türkiyəyə 

qarşı vuruşan erməni əsgər və zabitləri əllərində silah Cənubi Qafqaza qayıdırdılar. Üstəlik, ermənilərin “Qərbi 

Ermənistan” adlandırdıqları Şərqi Anadolu ərazilərindən həmin dövrdə 260 minə yaxın erməni qaçqını da 

Cənubi Qafqaza gəlmiş, əsasən İrəvan quberniyasında özlərinə sığınacaq tapmışdı. 1918-ci ilin mart ayınadək 

erməni silahlı dəstələri təkcə İrəvan quberniyasının İrəvan qəzasında 32, Eçmiədzin qəzasında 84, Novo-

Bəyazid qəzasında 7 və Sürməli qəzasında 75 kəndi – üst-üstə 198 kəndi darmadağın etmiş, həmin qəzalarda 

təqribən 135 min nəfər soydaşımız soyqırımına məruz qoymuşdu. Azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə 

siyasəti həyata keçirən ermənilərin məqsədi İrəvan quberniyası ərazisində “türksüz Ermənistan” dövləti 

yaratmaqdan ibarət idi. 

1918-ci ilin mart ayından etibarən Bakı Kommunasının daşnak-bolşevik silahlı qüvvələri tərəfindən 

əksinqilabçılarla mübarizə pərdəsi altında Bakı quberniyasının azərbaycanlılardan təmizlənməsi planı 

gerçəkləşdirilmişdi. Mart-aprel-may aylarında Bakıda Şamaxıda, Qubada, Xaçmazda, Ağsuda, Kürdəmirdə, 

Salyanda, Lənkəranda kütləvi qırğınlar törətmiş, 50 mindən artıq soydaşımız ən vəhşi üsullarla qətlə yetirilmiş, 

yaşayış məntəqələri dağıdılmış, mədəniyyət abidələri, məscid və qəbiristanlıqlar yerlə-yeksan edilmişdi. 

1918-ci il mayın 28-də Azərbaycanın və Ermənistanın müstəqilliyi elan edilmişdir. Mayın 29-da 

Müsəlman Milli Şurasının iclasında İrəvanın siyasi mərkəz kimi Ermənistana güzəşt edilməsi haqqında qərar 

qəbul edilmişdir. 

1918-ci il iyunun 4-də Osmanlı dövləti ilə Ermənistan arasında Batumda sülh və dostluq haqqında 

imzalanan müqaviləyə əsasən, Ermənistan Respublikasının ərazisi təqribən 9 min kvadratmetr, əhalisi isə 321 

min nəfər (o cümlədən 230 min erməni, 80 min müsəlman, 5 min yezidi kürdü, 6 min digər millətlər) təşkil 

edirdi. Bu respublikanın ərazisinə, Basarkeçər bölgəsi istisna olmaqla Novo-Bəyazid qəzası, İrəvan qəzasının 

beşdə üçü, Eçmiədzin qəzasının dörddə biri, Aleksandropol qəzasının dörddə biri daxil idi. Batum 

müqaviləsinin imzalanmasından sonra İrəvan quberniyası ərazisində ev-eşiyindən didərgin düşən müsəlman 

qaçqınlar tədricən öz yer-yurdlarına qayıtmağa başlamışdılar. 

1918-ci il oktyabrın 30-da imzalanan Mudros sazişinə əsasən, türk qoşunlarinin Cənubi Qafqazdan geri 

çəkilməsindən sonra ermənilərin İrəvan quberniyası ərazisində azərbaycanlılara qarşı kütləvi qarət-qırğınlarının 

ikinci mərhələsi başlanmışdır. 

Ermənistan hökuməti Zəngəzuru azərbaycanlılardan tamamilə təmizləməklə, Paris Sülh Konfransını fakt 

qarşısında qoymaq, daha sonra da Qarabağı və Naxçıvanı ələ keçirməklə daşnak parlamentinin 28 may 1919-cu 

il tarixli “Birləşmiş Ermənistan” yaradılması haqqında qərarını reallaşdırmaq niyyətində idi. 1918-1920-cu 

illərdə Qarabağın dağlıq hissəsində 150-dən artıq, Zəngəzur qəzasında 217 kənd bütövlüklə dağıdılmış, 

əhalisinin xeyli hissəsi erməni silahlı qüvvələri tərəfindən vəhşicəsinə öldürülmüşdü. Təkcə İrəvan 

quberniyasında 300-dən artıq, Qars vilayətində isə 100-ə yaxın kənd dağıdılmış, əhalisi soyqırımına məruz 

qoyulmuşdur. Ermənistan ərazisində azərbaycanlıların yaşadıqları 130 kənd erməni silahlı dəstələri tərəfindən 

dağıdıldıqdan sonra həmişəlik olaraq xarabalığa çevrilmişdir. 1916-cı ildə İrəvan quberniyasında 373582 nəfər 

azərbaycanlı qeydə alındığı halda, 1920-ci ilin noyabrında Ermənistan SSR-də cəmi 12 min nəfər azərbaycanlı 

qalmışdı. 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarandıqdan sonra, 1918-ci ilin mart hadisələrinin tədqiqi məqsədi ilə 

Nazirlər Şurası iyulun 15-də bu faciənin Fövqəladə İstintaq Komissiyasının yaradılması haqqında qərar qəbul 

etmişdi. Komissiya mart soyqırımını, ilkin mərhələdə Şamaxıdakı vəhşilikləri, İrəvan quberniyası ərazisində 

ermənilərin törətdikləri ağır cinayətləri araşdırdı. Dünya ictimaiyyətinə bu həqiqətləri çatdırmaq üçün Xarici 

İşlər Nazirliyi nəzdində xüsusi qurum yaradıldı. 1919 və 1920-ci ilin mart ayının 31-i iki dəfə Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyəti tərəfindən Ümummilli Matəm Günü kimi qeyd edildi. Əslində bu, azərbaycanlılara qarşı 

yürüdülən soyqırımı və bir əsrdən artıq davam edən torpaqlarımızın işğalı prosesinə tarixdə ilk dəfə siyasi 

qiymət vermək cəhdi idi. 

Yalnız 80 ildən sonra, ermənilərin XIX-XX əsrlərdə azərbaycanlılara qarşı törətdikləri soyqırımı və 

deportasiya aksiyalarına hüquqi-siyasi qiymət vermək məqsədiliə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

Heydər Əliyev 26 mart 1998-ci ildə “Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında” fərman imzalamış və bütün 

soyqırımı faciələrini yad etmək məqsədilə 31 mart Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü elan edilmişdir. 

IV mərhələ. Tarixə azərbaycanlıların 1948-1953-cü illər deportsiyası kimi yazılsa da, əslində, bu, sözün 

həqiqi mənasında, sürgün idi. 
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Sovet Ermənistanında 30-cu illərdə 50 mindən artıq azərbaycanlı repressiyaya məruz qoyulmuş, onların 

xeyli hissəsi Qazaxıstana və Orta Asiyaya sürgün edilmişdi. Bu aksiya icra edilən zaman heç bir müqavimətə 

rast gəlməyən Ermənistan rəhbərləri 40-cı illərin sonu, 50-ci illərin əvvəllərində daha bir aksiyanın – 

azərbaycanlıların deportasiyası aksiyasının həyata keçirilməsinə nail oldular. 

İkinci dünya müharibəsinin sonlarında SSRİ Türkiyəyə qarşı ərazi iddiası irəli sürmüşdü. Ermənilərin 

Türkiyəyə qarşı ərazi iddiası ilə SSRİ-nin hücum etmək planları üst-üstə düşürdü. İ. Stalin Rusiya ilə Türkiyənin 

1914-cü il sərhədlərini bərpa etmək, yəni Qars və Ərdahan vilayətlərini yenidən Türkiyədən qoparmaq istəyirdi. 

Lakin SSRİ-nin Türkiyədən qoparmaq istədiyi əraziləri məskunlaşdırmaq problemi qarşıya çıxmışdı. Bu 

məsələni xaricdən Ermənistan ərazisinə ermənilərin köçürülüb gətirilməsi yolu ilə həll etmək istəyirdilər. 

1945-ci ilin noyabrında Ermənistan hökumətinin vəsatətini əsas götürərək SSRİ Xalq Komissarları Soveti 

21 noyabr 1945-ci il tarixdə “Ermənilərin xaricdən Sovet Ermənistanına qayıtmaları ilə əlaqədar tədbirlər 

haqqında” qərar qəbul etdi. 

Artıq 1946-cı ilin əvvəlində 130 min erməni Ermənistana köçmək arzusunda olduğunu bildirmişdi. 1945-

ci ilin sonu, 1946-cı ilin əvvəlində Ermənistan KP MK-nın birinci katibi Q.Arutyunov xaricdən ermənilərin 

kütləvi repatriasiyasını əsas götürərək, Dağlıq Qarabağın və Naxçıvanın Ermənistana birləşdirilməsi məsələsini 

Moskva qarşısında qaldırmışdı. Mircəfər Bağırov ermənilərin bu iddiasına cavab olaraq Moskvaya bildirmişdi 

ki, o, Şuşa istisna olmaqla, Arutyunovun tələbi ilə o şərtlə razıdır ki, Ermənistanın Əzizbəyov, Vedi, Qarabağlar 

rayonları Azərbaycana birləşdirilsin. Bundan sonra həmin məsələ qapadılmış, əvəzində azərbaycanlıların 

Ermənistandan deportasiyası məsələsi ciddiləşmişdi. Təkcə 1946-cı ildə Suriya, Yunanıstan, Livan, İran, 

Bolqarıstan və Rumıniyadan 50,9 min nəfər, 1947-ci ildə Fələstin, Suriya, Fransa, ABŞ, Yunanıstan, Misir, İran 

və Livandan 35,4 min nəfər erməni qəbul edilib Ermənistanda yerləşdirilmişdi. Ümumiyyətlə, 1946-1948-ci 

illərdə xaricdən Ermənistana təqribən 100 min erməni köçürülmüşdü. 

1947-ci il dekabrın 23-də SSRİ Nazirlər Soveti “Kolxozçuların və digər azərbaycanlı əhalinin Ermənistan 

SSR-dən Azərbaycan SSR-in Kür-Araz ovalığına köçürülməsi haqqında” qərar qəbul etmişdir. Həmin qərarla 

Ermənistanın 22 rayonundan 100 min azərbaycanlının köçürülməsi nəzərdə tutulmuşdu. Bu qərarın icrası 

zamanı avtoritar-totalitar rejimin mövcud repressiya qaydaları zorakı üsullarla həyata keçirilmiş, 24 rayondakı 

200-dən artıq yaşayış məntəqəsindən və İrəvan şəhərindən təqribən 100 min nəfər azərbaycanlı öz tarixi-etnik 

torpaqlarından deportasiya edilmişdir. 

SSRİ hökumətinin azərbaycanlıların köçürülməsi haqqında verdiyi qərarlar Ermənistan hökumətinə fürsət 

verdi ki, İrəvan şəhəri ətrafında və Ermənistanın İran və Türkiyə ilə sərhədləri boyunca mövcud olan 

azərbaycanlı yaşayış məntəqələrinin əksəriyyətini yer-yurdlarından deportasiya etmək yolu ilə birdəfəlik 

xəritədən silə bilsin. 

V mərhələ. Bu mərhələni Ermənistandan azərbaycanlıların etnik təmizlənməsinin başa çatdırılması 

adlandırmaq olar. 

Ermənistanda antitürk, antimüsəlman təbliğatı 60-cı illərin ortalarında yenidən var gücü ilə işə salınmışdı. 

Uydurma “erməni soyqırımı”nın 50 illiyinin qeyd edilməsi haqqında qərarın qəbul edilməsi erməni şovinizmini 

daha da qızışdırmışdı. Mixail Qorbaçovun 1985-ci ildə Sovet İttifaqı Kommunist Partiyasının Baş katibi 

seçiləndən sonra Dağlıq Qarabağ ermənilərinin öz müqəddaratını təyin etməsi pərdəsi altında Azərbaycana qarşı 

anneksiya planı işlənib hazırlanmışdı. Dağlıq Qarabağ ermənilərinin öz müqəddəratını təyinetmə məqsədilə 

Azərbaycana qarşı anneksiya planının həyata keçirilməsinə maneçilik törədə biləcək yeganə şəxs – Heydər 

Əliyev 1987-ci ilin oktyabrında erməni lobbisinin təzyiqi ilə keçmiş Sov.İKP MK-nın Siyasi Bürosunun 

üzvlüyündən və SSRİ Nazirlər Soveti Sədrinin 1-ci müavini vəzifəsindən uzaqlaşdırıldı. 

1988-ci il fevralın 20-də DQMV Xalq Deputatları Sovetinin yalnız erməni deputatların iştirakı ilə 

keçirilən növbədənkənar sessiyası vilayətin Azərbaycanın tərkibindən çıxarılıb Ermənistanın inzibati-ərazi 

bölgüsünə daxil edilməsi haqqında qərar qəbul etdi. Azərbaycan SSR Ali Soveti DQMV XDS-nin 

konstitusiyaya zidd qərarını rədd etdikdən sonra, Ermənistanın millətçi rəhbərləri “Daşnaksütyun” partiyasının 

“Türksüz Ermənistan” proqramını həyata keçirməyə başladılar. 1988-ci il fevralın 27-28-də Dağlıq Qarabağda 

və Ermənistanda azərbaycanlılara qarşı edilən zorakılıqlara etiraz əlaməti olaraq keçirilən mitinqdən sonra 

DTK-nın ssenarisi və erməni ekstremistlərinin bilavasitə iştirakı ilə Sumqayıtda kütləvi iğtişaşlar törədildi. 

Bundan sonra Ermənistandan azərbaycanlıların yeni qaçqınlıq dalğası başladı. 

Rusiya tarixçisi Yuri Pompeev 1988-ci ilin payızında azərbaycanlıların Ermənistandan deportasiyasını 

belə təsvir edir: “Müdafiəsiz, silahsız azərbaycanlıları, adətən, çılpaq və əliyalın evlərindən qovaraq deyirdilər: 

“Lənətə gəlmiş türklər, rədd olun Ermənistandan!”. Noyabrın 22-də Ermənistan SSR Ali Sovetinin azərbaycanlı 

deputatların iştirakı olmadan keçirilən növbədənkənar sessiyası zamanı rayon rəhbərlərinə tapşırıq verilmişdi ki, 

bir həftə ərzində, yəni noyabrın 28-dək Ermənistanı azərbaycanlılardan təmizləmək aksiyasını başa çatdırsınlar. 
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Deportasiya aksiyasını müəyyən olunmuş müddətdə başa çatdırmaq üçün Kalinino, Spitak, Quqark, 

Noyemberyan, Krasnoselsk, Vardenis, Yağeqnadzor, Əzizbəyov, Ararat, Masis, Sisian və Meğri rayonlarının 

rəhbərləri xüsusilə canfəşanlıq göstərmişdilər. Moskvanın ermənilərə arxa durması nəticəsində 1988-1989-cu 

illərdə indiki Ermənistan ərazisində azərbaycanlıların yaşadıqları 170 təmiz və 94 qarışıq yaşayış məskənləri 

boşaldıldı. Ermənistanın Meğri rayonunun Zəngilan rayonu ilə həmsərhəd bölgəsində qalmış axırıncı 

azərbaycanlı kəndi – Nüvədi də 1991-ci il avqustun 8-də boşaldıldı. Ümumiyyətlə, həyata keçirilən sonuncu 

etnik təmizləmə nəticəsində Ermənistanın 22 kənd rayonundan, 6 şəhərindən təqribən 250 min azərbaycanlı 

tarixi-etnik torpaqlarından vəhşicəsinə qovuldu. 

1988-ci ilə qədər Ermənistanda azərbaycanlıların yaşadıqları ərazi respublika ərazisinin (29, 8 min 

kv.km.) 25 faizini, yaxud təqribən 7,5 kvadratkilometr təşkil edirdi. Bu isə keçmiş DQMV-nin ərazisindən (4,4 

min kv. km) təqribən 3 min kvadratkilometr artıqdır. 

Ümumiyyətlə, son 200 ildə indiki Ermənistan ərazisində iki mindən artıq azərbaycanlı yaşayış məntəqəsi 

müxtəlif yollarla (deportasiyalarla, silah gücünə qovmaqla, soyqırımı törətməklə, kəndləri yandırıb xaraba 

qoymaqla və s.) siyahıdan silinmiş, tarixi Azərbaycan torpaqlarında monoetnik Ermənistan dövləti 

yaradılmışdır. 

VI mərhələ 1991-1994-cü illəri əhatə edən bu mərhələni, əslində, “arxalı köpək qurd basar” adlandırmaq 

da olar. 

Dağlıq Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsinin mümkünsüzlüyünü dərk edən Ermənistan muxtar 

vilayətin ərazisində yaratdığı silahlı dəstələr vasitəsilə ərazi iddiasını gerçəkləşdirməyə başlamışdı. Düşmən 

Dağlıq Qarabağ ərazisində olan SSRİ silahlı qüvvələrinin silah-sursatından istifadə edirdi. 1989-cu il yanvarın 

19-da DQMV-də Arkadi Volskinin rəhbərliyi altında yaradılan Xüsusi İdarə Komitəsi ermənilərin ərazi 

iddialarının gerçəkləşdirilməsinə yardım edirdi. 1991-ci il sentyabrın 2-də DQMV və Azərbaycan SSR-in 

Şaumyan (kənd) rayonu hüdudlarında qondarma “Dağlıq Qarabağ Respublikası” elan edilmişdi. Buna cavab 

tədbiri kimi, 1991-ci il noyabrın 23-də Azərbaycan Respublikasının Ali Soveti Dağlıq Qarabağın muxtariyyət 

statusunu ləğv etdi. Bu vaxta qədər açıq şəkildə ərazi iddiaları səsləndirən Ermənistan, Azərbaycana qarşı 

müharibə elan etmədən hərbi əməliyyatlara başlamışdı. Hərbi kampaniya dövründə Ermənistan silahlı qüvvələri 

hərbi və mülki şəxslər arasında heç bir fərq qoymadan işğal etdikləri rayon və şəhərlərdə dinc azərbaycanlı 

əhalini amansızlıqla qətlə yetirir, etnik təmizləmə və soyqırımı həyata keçirirdi. 

Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində Azərbaycan Respublikasının 20 faiz ərazisi – Xankəndi şəhəri, 

Xocalı, Şuşa, Laçın, Xocavənd, Kəlbəcər, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlı, Zəngilan rayonları, həmçinin 

Tərtər rayonunun 13, Qazax rayonunun 7, Naxçıvanın Sədərək rayonunun isə 1 kəndi Ermənistan ordusu 

tərəfindən işğal olunmuşdu. 

Ermənistanın əsassız ərazi iddiası 1 milyondan artıq azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətinə 

düşmüşdü. 20 min nəfər hərbi əməliyyatlar dövründə həlak, 50 min nəfər əlil olmuşdur. 

1988-1993-cü illərdə Qarabağda, ümumilikdə, 900 yaşayış məntəqəsi, 150 min ev, 7 min ictimai bina, 

693 məktəb, 855 uşaq bağçası, 695 tibb müəssisəsi, 927 kitabxana, 44 məbəd, 9 məscid, 473 tarixi abidə, saray 

və muzeylər, 40 min muzey eksponatı, 6 min sənaye və kənd təsərrüfatı müəssisəsi, 160 körpü və digər 

infrastruktur obyektləri dağıdılmışdır. 

Beynəlxalq sülhün və təhlükəsizliyin əsas təminatçısı kimi çıxış edən BMT Təhlükəsizlik Şurası 1993-cü 

ildə işğalçı qüvvələrin Azərbaycanın işğal olunmuş bütün ərazilərindən dərhal, tam və qeyd-şərtsiz çıxarılmasını 

tələb edən 822, 853, 874 və 884 saylı dörd qətnamə qəbul etsə də, onun reallaşdırılması üçün konkret addımlar 

atılmadı. 

Ümummilli lider Heydər Əliyev hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra ölkədə hərc-mərcliyə son qoyuldu, 

nizami ordu yaradıldı, 1994-cü il mayın 12-də atəşkəsə dair razılıq əldə olundu. Azərbaycanın iqtisadiyyatını 

möhkəmləndirmək üçün neft müqavilələri imzalandı. Azəbaycanın beynəlxalq aləmdə mövqeləri gücləndi. 

Lakin münaqişənin nizamlanması məqsədilə yaradılan ATƏT-in Minsk qrupu 28 il ərzində heç bir 

konkret addım atmadı. Ermənistan status-kvonu saxlamaq üçün danışıqlar prosesini süni surətdə uzadırdı. 

Ermənistan xaricdən erməni ailələrini köçürüb işğal edilən ərazilərdə yerləşdirir, onun yeraltı və yerüstü 

sərvətlərini talayırdı. Prezident İlham Əliyev münaqişənin qan tökmədən, ərazimizin danışıqlar yolu ilə azad 

edilməsi üçün səbirlə danışıqlar aparırdı. Lakin havadarlarına arxalanan Ermənistan torpaqları azad etmək 

istəmirdi. 220 ağrılı-acılı illərin sonu yetişdi. Tariximizin yeni mərhələsi başlandı. 

VII mərhələ. Tariximizin yeni mərhələsi başlandı – Zəfər mərhələsi. 220 ağrılı-acılı ilin sonu yetişdi. Son 

17 il ərzində ölkə iqtisadiyyatının gücləndirilməsi, valyuta ehtiyatlarının yaradılması, ordunun müasir texnika 

ilə təchiz edilməsi, diplomatiya sahəsində qazanılan uğurlar Azərbaycan Ordusunun zəfər yürüşünə başlamasına 

şərait yaratdı. Sentyabrın 27-də növbəti erməni təxribatına cavab olaraq başlanan əks-həmlə 44 gündə Zəfərlə 
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başa çatdı. Dünyanın ən güclü 50 ordusu sırasında yer alan Azərbaycan Ordusu İkinci Qarabağ müharibəsində 

öz şücaəti ilə dünyanın hərb tarixinə yeni səhifə yazdı. 1993-cü ildən bəri icra edilməyən BMT Təhlükəsizlik 

Şurasının qətnamələri yerinə yetirdi. Ərazi bütövlüyümüzü bərpa edən Azərbaycan Ordusu qəhrəman, yenilməz, 

məğrur xalq olduğumuzu bir daha dünyaya nümayiş etdirdi. 44 gündə 5 şəhər, 4 qəsəbə, 300-ə yaxın yaşayış 

məntəqəsi, xeyli sayda strateji yüksəkliklər işğaldan azad edildi. 

Noyabrın 8-də Şuşa şəhərinin işğaldan azad edilməsi müharibənin müqəddəratını həll etdi. Noyabrın 10-

da Ermənistanın baş naziri kaputilyasiya aktına imza atdı. Ermənistan təslim oldu, ağ bayraq qaldırdı, diz çökdü. 

Azərbaycana qarşı 7 şərt irəli sürən, “Qarabağ Ermənistandır” deyən Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan 

qeyd-şərtsiz təslimçilik aktını imzaladı. Bundan sonra Ağdam, Laçın, Kəlbəcər rayonları bir güllə atılmadan 

sahibinə qaytarıldı. Dövlətin ərazi bütövlüyü bərpa edildi. Dekabrın 10-da Qələbəmizin təmin edilməsində 

müstəsna köməyi olan Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın iştirakı ilə Zəfər paradı keçirildi. 

Ermənistan ordusunun qənimət kimi ələ keçirilmiş hərbi terxnikası nümayiş etdirildi. Bu, 100 ildən artıq 

müddətdə özünü qalib və məğlubedilməz sayan ermənilərin Azərbaycan əsgəri tərəfindən diz çökdürülməsi idi. 

Erməni diasporunun məğlubiyyəti idi. 

Möhtərəm Prezidentimiz müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin dekabrın 23-də Qubadlı şəhərində 

olarkən ermənilərə ünvanladığı mesajı onlar qulaqlarında sırğa etməlidirlər: “Biz erməni faşizminin başını 

əzdik. Bizim torpaqlarımızı erməni faşizmi bu günə saldı. Biz Ermənistan faşist dövlətinin, terror dövlətinin 

belini qırdıq və bu gün məcbur olub, bizim qabağımızda diz çöküb və düzgün nəticə çıxarmalıdır. Ermənistan 

cəmiyyəti düzgün nəticə çıxarmalıdır. Revanş hissi ilə yaşayacaqlarsa, onların axırı pis olacaq.” 

Biz hazırda qalib xalq kimi özümüzü dünyaya tanıtdıq. Ermənistanın havadarları onu xilas edə bilmədilər. 

Lakin düşmənin bu məğlubiyyətin əvəzini çıxmaq üçün hər cür alçaqlığa, fitnə-fəsada əl atacağını bilməliyik. 

Düşmən fürsət axtaracaq. Necə ki, birinci Qarabağ müharibəsində ölkəmizdə baş verən hərc-mərclikdən, 

hakimiyyət uğrunda gedən daxili çəkişmələrin yaratdığı fürsətdən istifadə etmişdi. Dövlətimizin başçısının 

dediyi kimi, “Azərbaycan tarixdə heç vaxt belə parlaq Zəfər əldə etməmişdir, tarixdə heç vaxt indiki qədər güclü 

olmamışdır. Bizim gücümüz birliyimizdədir. Biz birlik nümayiş etdirmişik, əzmkarlıq nümayiş etdirmişik, 

qəhrəmanlıq nümayiş etdirmişik və bunun nəticəsində dəmir yumruqla düşmənin başını əzib öz doğma 

torpaqlarımızı azad etmişik.” 

Hazırda işğaldan azad edilmiş ərazilərimizin minalardan və digər partlayıcı qurğulardan təmizlənməsi 

prosesinə başlanılıb. Şuşa yenidən mədəniyyətimizin paytaxtı elan edilib. Beynəlxalq təşkilatlar erməni 

vandalizminin fəsadlarını öz gözləri ilə görürlər. Qurub-yaradan Azərbaycan xalqı ilə erməni vəhşiliyinin və 

vandalizminin fərqi əyani görünür. Tariximizin bu mərhələsində şəhidlərimizin qanı bahasına qazandığımız 

qələbənin qazisi və şahidi olmaq böyük xoşbəxtlikdir. 

 

Xalq qəzeti. – 2021.- 17 yanvar. – № 11. – S. 3. 

 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Ermənistan-Azərbaycan 

münaqişəsi 

 

 409 

 

Azərbaycan–Ermənistan müharibəsinin tarixi və geosiyasi kökləri 

 
Faiq İsmayılov,  

AMEA Hüquq və İnsan Haqları İnstitutunun əməkdaşı 

 

Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tarixi kökləri ötən yüzilliklərə gedib çıxır. Çar 

Rusiyası hələ XVII əsrin sonu – XVIII əsrin əvvəllərində Osmanlı dövlətinin torpaqlarının bölüşdürülməsi, 

həmçinin Aralıq dənizinə və Şərqə çıxış əldə etmək məqsədilə Türkiyə və İrana qarşı müharibələr aparırdı. Bu 

müharibələrin nəticəsi olaraq, çar Rusiyası və İran arasında 1828-ci ildə bağlanmış “Türkmənçay” müqaviləsi 

ilə Azərbaycan torpaqları bu iki dövlət arasında bölüşdürüldü. 

“Türkmənçay” müqaviləsi ilə regionda geosiyasi oyunların və faciələrin əsası qoyuldu. Belə ki, 1828-ci 

ildən etibarən İran və Türkiyədə yaşayan ermənilərin Rusiyanın işğal etdiyi Cənubi Qafqaza kütləvi 

köçürülməsinə başlanıldı. Müharibədən sonrakı iki il ərzində, yəni 1828--1830-cu illərdə Cənubi Qafqaza 

İrandan 40 mindən çox, Türkiyədən isə 84 mindən çox erməni köçürüldü. Cənubi Qafqaza köçürülən ermənilər 

strateji baxımdan əhəmiyyət kəsb edən Yelizavetpol (Gəncə) və İrəvan quberniyalarında yerləşdirildilər. 

Rus tədqiqatçısı N.N.Şavrov yazırdı ki, 1908-ci ildə Zaqafqaziyada yaşayan 1 milyon 300 min 

erməninin 1 milyondan çoxu diyarın köklü sakinləri deyildir və həmin ermənilər Yelizavetpol quberniyasının 

dağlıq hissəsi və Göyçə gölünün sahilində Çar Rusiyası tərəfindən məskunlaşdırılmışdır. Beləliklə də, 

ermənilərin kütləvi şəkildə Cənubi Qafqaza, o cümlədən Qarabağın dağlıq hissəsinə köçürülməsi bu regionda 

demoqrafik vəziyyətə ciddi təsir göstərdi və ermənilərin gələcək ərazi iddialarının əsasını qoydu. 

Rusiyanın dəstəyi ilə ermənilər Birinci Dünya müharibəsinin (1914-1918) yaratdığı tarixi şəraitdən 

istifadə edərək Azərbaycanın Zəngəzur və Qarabağ bölgələrində güclü hərbi qüvvələr formalaşdırdılar. Bu 

hərbi kontingentlər Rusiyada təlim keçmiş zabitlərdən və türk ordusundan qovulan erməni əsilli əsgər və 

zabitlərdən ibarət idi. Həmin dəstələr silahlanaraq, azərbaycanlıların yaşayış məntəqələrinə hücumlar təşkil 

edirdilər. 

1917-ci ilin dekabrından 1918-ci ilin iyun ayınadək İrəvan xanlığı ərazisində 200 azərbaycanlı kəndi 

yandırılaraq məhv edilmişdi. Bolşevizm bayrağı altında əksinqilabçı ünsürlərə qarşı mübarizə adı altında Stepan 

Şaumyanın rəhbərlik etdiyi silahlı dəstələr 1918-ci ilin martından etibarən Bakı quberniyasında 

azərbaycanlıların məhv edilməsinə başladı və qısa müddət ərzində Bakının xeyli hissəsi xarabalığa çevrildi. 

Azərbaycanlılara qarşı soyqırımı əməliyyatları Bakı, Şamaxı, Quba, Qarabağ, Zəngəzur, Naxçıvan, 

Lənkəran və digər bölgələrdə xüsusi qəddarlıqla həyata keçirildi. Dinc əhali yalnız etnik azərbaycanlı olması 

səbəbindən kütləvi şəkildə öldürülür, yaşayış məntəqələri yandırılır, milli mədəniyyət abidələri, məktəblər, 

xəstəxanalar, məscidlər və digər tikililər dağıdılaraq məhv edilirdi. Bu dövrdə Cənubi Qafqazda erməni 

qüvvələri tərəfindən təxminən, 100 mindən çox etnik azərbaycanlı məhv edildi. 

Zəngəzurda və Qarabağda kifayət qədər güclənən erməni millətçiləri Qarabağda erməni hökuməti 

yaratmaq üçün, 18 sentyabr 1917-ci ildə Şuşa şəhərində hüquqşünas Levon Vartapetyanın evində gizli şəraitdə 

toplaşaraq 14 nəfərdən ibarət Qarabağda müvəqqəti erməni hökumətinin tərkibini elan etdilər. Adıçəkilən bu 

cinayətkar dəstə 2 il ərzində Qarabağda və Zəngəzurda çoxlu sayda talanlar və qırğınlar törətdi. Erməni tarixçisi 

Məlik Şahnazaryan xatirələrində yazırdı ki, “Biz fəaliyyətimizin ilk ilində Qarabağda azərbaycanlılara qarşı 

döyüşmək üçün 17 min nəfər erməni səfərbər etməyə müvəffəq olduq”. 

O dövrün rəsmi sənədlərində göstərilirdi ki, 1918-ci ildə Qarabağın kənd və qəsəbələrində gizlənən və 

vahid mərkəzdən idarə olunan ermənilər 15 min atıcı döyüş silahına, o cümlədən revolverlərə, “Mauzer” tipli 

alman tapançalarına, 6 Rusiya istehsalı olan “Maksim” tipli pulemyota, 2 artilleriya silahına malik idilər. 

Bundan başqa, Şuşadakı erməni bazarının yaxınlığındakı erməni sahibkarlarına məxsus villaların 

zirzəmilərində atıcı silahların patronları, əl qumbaraları və uzaqvuran atıcı silahlar istehsal edən gizli sexlər 

yaradılmışdı. Silahların alqı-satqısı və tələb olunan məntəqələrə çatdırılması Şuşadakı erməni bazarında əyləşən 

xüsusi təyinatlı agentlər tərəfindən gizli şəraitdə həyata keçirilirdi. 

Azərbaycan 28 may 1918-ci ildə dövlət müstəqilliyi elan etdikdən sonra bolşevik Rusiyası 

müstəqilliyini yenicə elan etmiş Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini ermənilərin əli ilə elə beşikdəcə məhv etmək 

istəyirdi. Məhz buna görə də Rusiya Azərbaycanın bütünlüklə qərb hissəsini, o cümlədən digər bölgələrini 

(1828-ci ildə rus çarı I Nikolayın 1825--55 saylı sərəncamı ilə İrəvan xanlığı əsasında yaradılmış) “erməni 

vilayəti”nə birləşdirmək istəyirdi. Elə bu səbəbdən də düşmənlər Naxçıvan, Bakı, Quba, Şamaxı və Gəncə 

bölgələrində iğtişaşlar törədərək Qarabağ bölgəsini Azərbaycandan qoparmaqla yenicə təşəkkül tapmış 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini daxildən sarsıdaraq məhv etmək istəyirdilər. 
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Yaranmış tarixi-siyasi vəziyyəti nəzərə alan Azərbaycan Hökuməti, əsasən də ermənilərin ərazi 

iddialarına son qoyulması və ermənilərin azərbaycanlılara qarşı silahlı hücumlarının dayandırılması 

müqabilində 1918-ci ildə İrəvan şəhərinin ermənilərə verilməsi barədə qərar qəbul etdi. Bununla da tarixi 

Azərbaycan torpaqlarında paytaxt İrəvan şəhəri olmaqla Ermənistan dövləti yaradıldı. Lakin erməni tərəfi 

bundan sonra da ərazi iddialarından əl çəkmədi və azərbaycanlıların zorakılıqla öz tarixi torpaqlarından 

qovulması davam etdirildi. Nəhayət, ermənilərin silahlı təcavüzü nəticəsində Zəngəzur mahalı işğal edildi və 

erməni tərəfi İranla sərhəd qurulmasına nail oldu. 

Bu bölgədəki situasiyanı ciddi nəzarətdə saxlayan Azərbaycanın hökumət rəhbərləri bütün qeyri-qanuni 

hərbi birləşmələri ləğv etmək, eyni zamanda, Qarabağda yerli türk-müsəlman əhaliyə qarşı talanlar və qətllər 

törədən erməni-daşnak silahlılarını tərksilah etmək və bölgədə Azərbaycanın qanuni hakimiyyət strukturlarının 

işini bərpa etmək məqsədi ilə 1918-ci ilin sentyabr--oktyabr aylarında Qafqaz İslam Ordusuna daxil olan Türk 

və Azərbaycan hərbi hissələrindən təşkil olunmuş Qarabağ hərəkatı hərbi qüvvələrini yaratdı. Bu hərbi 

qüvvələrə rəhbərlik birinci Azərbaycan diviziyasının komandiri Cəmil Cahid bəyə həvalə edildi. Bu diviziyanın 

tərkibində birinci, ikinci və üçüncü süvari alayları, ikinci piyada alayı, milli könüllü bölmələr, habelə bir 

şnayder dağ toboru və zirehli avtomobillər iştirak edirdilər. 

Oktyabrın 4-də Cəmil Cahid bəyin Qarabağ hərbi dəstəsi Şuşaya doğru hərəkətə başladı. Şuşa əhalisi 

Qafqaz İslam Ordusuna daxil olan Qarabağ hərəkatı hərbi qüvvələrini sevinclə qarşıladı. Şuşadakı erməni 

silahlılarının bir qismi silahı yerə qoyaraq təslim oldu, bir qismi isə Zəngəzur istiqamətində geriyə çəkildi. 

Qarabağdakı erməni zabitlərinin bir çoxu Gürcüstana qaçaraq orada hərbi səfərbərlik elan etdilər. 

Yaranmış mürəkkəb beynəlxalq tarixi şərait Türkiyənin Cənubi Qafqazdan geri çəkilməsinə səbəb 

oldu. İmzalanan Mudros barışığı (1918) razılaşmasının şərtlərinə görə, türk hərbi qüvvələri Azərbaycandan geri 

çağırıldı. Bu isə Qarabağda yenidən baş qaldıran erməni-daşnak təcavüzünün daha da azğınlaşmasına səbəb 

oldu. 30 oktyabr 1918-ci ildə Osmanlı imperiyası ilə Antanta dövlətləri arasında Lemnoos adasının Mudros 

limanında ingilis hərb “HMS Agamemnon” gəmisində imzalanan sülh müqaviləsinin şərtlərinə görə, Osmanlı 

dövləti Birinci Dünya müharibəsi zamanı ələ keçirdiyi ərazilərdən geri çəkilmişdir. 

Qarabağdakı 9-cu və 106-cı türk alaylarının geri çağrılmasından sonra general-mayor Usubov 

diviziyanın komandiri təyin edildi və Qarabağda erməni təcavüzünə qarşı mübarizə aparmaq bütünlüklə 

Azərbaycanın hərbi hissələrinin öhdəsinə düşdü. Zəngəzurdakı vəziyyətin ağırlığını nəzərə alan Azərbaycan 

hökuməti erməni-daşnak silahlı dəstələrinin Zəngəzur torpaqlarında azərbaycanlılara qarşı həyata keçirdikləri 

qırğınların qarşısını almaq və onların Qarabağ istiqamətində hücumlarını dayandırmaq məqsədi ilə Azərbaycan 

Xalq Cümhuriyyəti Hökumətinin qoşun hissələri tərkibində 1919-cu il oktyabr ayının 30-da Zəngəzur 

Ekspedisiya Hərbi Dəstəsi yaradıldı. Dəstənin rəhbəri 1-ci piyada diviziyasının komandiri, general-mayor 

Cavad bəy Şıxlınski idi. Dəstənin tərkibində iki qrup var idi. Birinci dəstədən olan qrupa general-mayor Davud 

bəy Yadigezarov, sağ və sol dəstələrdən ibarət ikinci qrupa isə polkovnik Levestam başçılıq edirdi. Müxtəlif 

istiqamətlərlə hərəkət edən birinci, habelə sağ və sol dəstələr Dığ yaşayış məntəqəsinə doğru irəliləməli idilər. 

Azərbaycan tərəfinin uğurla başlayan Zəngəzur əməliyyatının müvəffəqiyyətlərini əldə saxlamaq 

mümkün olmadı. Belə ki, canlı qüvvələrin azlığı, qida və silah-sursatların çatışmazlığı Azərbaycan ordusuna 

əməliyyatın miqyasını genişləndirməyə imkan vermirdi. 

General C.Şıxlınski döyüşün nəticələri ilə bağlı hərbi nazirə göndərdiyi raportunda əminliklə bildirirdi 

ki, Zəngəzur dəstəsinə əlavə olaraq üç taborlu bir piyada alayın verilməsi ilə döyüş tapşırığını uğurla başa 

çatdırmaq, Zəngəzuru tamamilə erməni silahlılarından xilas etmək mümkündür. Lakin Zəngəzur 

ekspedisiyasının hərbi əməliyyatı başa çatdırılmadan dayandırıldı. Belə ki, Zəngəzur və Qarabağ məsələsinin 

Azərbaycan və Ermənistan rəhbərləri arasında danışıqlar yolu ilə həll ediləcəyi ehtimalına görə bölgədə 

döyüşlərə son verildi. 

Rusiyada hakimiyyəti çevriliş yolu ilə ələ keçirmiş bolşeviklər Qafqazı yenidən işğal etdikdən sonra 

tarixi Azərbaycan torpaqlarında Şərqdə rus siyasətinin əlaltısı olmuş ermənilərə ayrıca bir dövlət , 

Azərbaycanın daxilində isə muxtar vilayət yaratdılar. Zəngəzur isə parçalanaraq Ermənistana bağışlandı. 

Bununla ermənilərin xalqımıza qarşı hiylə və xəyanətləri bitməmiş, müxtəlif formalarda 70 il davam etmişdi. 

 

(ardı var) 
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Azərbaycan–Ermənistan müharibəsinin tarixi və geosiyasi kökləri - II 
 

Faiq İsmayılov, 

AMEA Hüquq və İnsan Haqları İnstitutunun əməkdaşı 

 

(əvvəli qəzetimizin 1 may 2021-ci il tarixli sayında) 

1988-ci ildən Dağlıq Qarabağın erməni əhalisi arasında millətçilik əhval-ruhiyyəsi sürətlə və geniş 

miqyasda qızışdırılmağa başlandı. Fevralın 13-də isə Xankəndi şəhərində “Qarabağ Ermənistana birləşdirilsin” 

şüarı altında ilk kütləvi mitinq keçirildi. 

Bununla Xankəndidə vəziyyət getdikcə mürəkkəbləşdi, kütlə vilayət və respublika rəhbərliyinin 

idarəçiliyindən çıxdı. Sonuncu sovet rəhbəri, ermənipərəst M.Qorbaçovun başçılıq etdiyi mərkəzi 

hakimiyyətin isə 70 il yolverilməz hesab edilmiş bu özbaşınalıqlara seyrçi münasibəti vəziyyəti daha da 

qəlizləşdirdi. SSRİ rəhbərliyi vilayətdə ermənipərəst Arkadi Volskinin rəhbərliyi ilə Xüsusi İdarəetmə Komitəsi 

yaratmaqla Dağlıq Qarabağın idarəçiliyini birbaşa mərkəzə tabe etdi. Çox keçmədən məlum oldu ki, bu 

komitənin əsas missiyası vilayətdə Azərbaycanın suveren hüquqlarının bərpasını təmin etmək deyil, Dağlıq 

Qarabağdan azərbaycanlı əhalinin köçürülməsinə, Qarabağın tədricən Ermənistana birləşdirilməsinə nail 

olmaqdır. 

Xüsusi İdarəetmə Komitəsi Dağlıq Qarabağın guya “sosial iqtisadi geriliyini” aradan qaldırmaq 

üçün iqtisadi cəhətdən Azərbaycandan qat-qat zəif olan Ermənistanın sənaye və kənd təsərrüfatı rəhbərlərini 

Xankəndiyə dəvət etdi. Bu bədnam komitə burada Ermənistanın sənaye və kənd təsərrüfatı idarələrinin 

filiallarını açmaqla, Qarabağla Ermənistanın bağlılığını daha da artırmaqla gələcəkdə vilayətin Ermənistana 

birləşdirilməsinin zəruriliyini əsaslandırırdı. 

1988-ci ilin noyabr ayında Ermənistan SSR-in alüminium zavodlarından birinin filialının Şuşa 

şəhərinin cənubunda yerləşən Topxana meşəsində tikintisinə başlandı. Topxana Azərbaycan üçün yalnız meşə, 

təbiət qoruğu gözəllik rəmzi deyildi, bu nadir meşəlik ərazi xalqın qəhrəmanlıq tarixi və milli qürur mənbəyi 

kimi tanınmışdı. Odur ki, Ermənistanın Topxanaya olan bu təcavüzü onsuz da əsəbləri tarıma çəkilmiş 

Azərbaycan xalqının milli qüruruna toxunaraq ölkəni ayağa qaldırdı. Laçından, Şuşadan başlanan etirazlar 

Bakıda əzəmətli xalq hərəkatına çevrildi. Bu hərəkat çox qısa müddətdə bütün Azərbaycana yayılaraq Sovet 

İttifaqını kökündən silkələdi. Çünki qonşu respublikanın təcavüzündən qorunmayan xalq öz azadlığı və ərazi 

bütövlüyü uğrunda mübarizəyə qalxdı. 

Buna cavab olaraq ermənilər Dağlıq Qarabağda etnik təmizləmə işlərini daha da sürətləndirdilər. 

Qarabağda azərbaycanlıların öz doğma yurd-yuvalarından qovularaq çıxarılması getdikcə kütləviləşirdi. 

Ermənilər yollarda pusqular qurur, azərbaycanlıların nəqliyyat vasitələrinə hücumlar təşkil edir, sui-qəsdlər 

törədirdilər. Hər gün bu yollardan keçən onlarca Azərbaycan vətəndaşı bədən xəsarətləri alırdı. Artıq dünyanın 

bir çox tanınmış erməni terrorçuları Qarabağa azərbaycanlılara qarşı döyüşməyə gətirilirdi. 

1988-ci ilin payızında artıq ermənilərin hərbiləşdirilmiş silahlı dəstələri Qarabağın meşələrində 

görünməyə başladılar. Onlar saqqallarını uzadaraq meşələrdə yaşayır, DQMV-nin yerli rəhbərliyi tərəfindən 

silah-sursat və ərzaqla müntəzəm təmin olunurdular. Saqqallıların vəzifəsi azərbaycanlıların yaşayış 

mərkəzlərində təxribatlar, sui-qəsdlər törədərək əhalini daim qorxu və vahimə içərisində saxlamaqla bərabər, 

rəhbərlərindən gələn növbəti təlimatlara əməl etmək idi. 

Mərkəzi hakimiyyətin iradəsinə qarşı çıxa bilməyən Azərbaycan rəhbərliyinin isə erməniləri 

sakitləşdirmək üçün ümidsiz cəhdləri bir fayda vermirdi. Ermənilər dinc qonşuluğu düşmənçiliyə çevirirdilər. 

Artıq Tbilisidən “Dağ tülküsü” ləqəbli general Arkadi İvanoviç Ter-Tadovesyan, əslən ABŞ-ın Kaliforniya 

ştatından olan, Livan vətəndaşı, qanlı terrorçu “Abo” ləqəbli Monte Melkonyan, İrəvan şəhərindən Tatul 

Karapetyan kimi xüsusi təlim görmüş insan qatilləri öz silahlı dəstələri ilə Qarabağda azərbaycanlılara qarşı 

vuruşmağa gəlirdilər. Meşələrdə erməni millətindən olan qaniçən saqqallı insanların peyda olduğu barədə 

müxtəlif vahiməli xəbərlər azərbaycanlıların yaşayış məntəqələrində sürətlə yayılırdı. 

Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi etnik azərbaycanlıların 1988–1989-cu illərdə 

cəmi bir neçə ay ərzində öz tarixi torpaqları olan indiki Ermənistan Respublikası ərazisindən deportasiyası və bu 

dövlətin zor tətbiq etməklə yeni ərazilər əldə etmək siyasəti ilə qarşısıalınmaz bir bəlaya çevrildi. Münaqişənin 

davamında Ermənistan Azərbaycana qarşı silahlı təcavüzə və əsassız ərazi iddialarını gerçəkləşdirməyə başladı. 

Ermənistan SSR Ali Soveti “Ermənistan SSR ilə Dağlıq Qarabağın birləşdirilməsi haqqında” 1 

dekabr 1989-cu il tarixli beynəlxalq hüquq normaları ilə ziddiyyət təşkil edən qərar qəbul etdi. Bu qərara görə, 

digər bir dövlətin ərazisinin bir hissəsi–“Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ bölgəsi qonşu 
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Ermənistan Respublikasının ayrılmaz hissəsi” elan edilirdi. Ermənistan SSR Ali Sovetinin qeyd edilən qərarı 

bu ölkənin silahlı qüvvələrinin Azərbaycan Respublikasına qarşı silahlı təcavüzünü rəsmləşdirdi. 

Münaqişənin qanlı müharibəyə çevrilməsi gedişində Ermənistan hakimiyyəti Qərbi Azərbaycanda öz 

doğma ərazisində yaşayan azərbaycanlıları tarixi torpaqlarından deportasiya etməklə kifayətlənməmiş və 1988–

1994-cü illərdə Azərbaycana qarşı silahlı təcavüzü davam etdirmişdir. 1991-ci ildə SSRİ-nin süqutu zamanı 

başlanan qanlı savaşlarda Azərbaycana qarşı Ermənistanın silahlı qüvvələri ilə yanaşı, dünyanın müxtəlif 

ölkələrinin vətəndaşları olan etnik ermənilərdən ibarət silahlı muzdlular dəstəsi və beynəlxalq erməni terror 

təşkilatları iştirak etmişlər. Bu hərbi təcavüz nəticəsində Azərbaycan torpaqlarının 20 faizi, o cümlədən keçmiş 

Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti, eləcə də ona bitişik 7 rayonun (Laçın, Kəlbəcər, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, 

Qubadlı və Zəngilan) əraziləri işğal edilmişdi. 

Bundan başqa, Azərbaycanın cəbhəyanı və Ermənistanla sərhədyanı rayonlarının da bir sıra yaşayış 

məntəqələri işğal olunmuş (Naxçıvan MR, Qazax, Tərtər, Ağcabədi, Gədəbəy) və həmin ərazilərə ciddi zərər 

(Ağstafa, Beyləqan, Tovuz) vurulmuşdur. 

Ermənistanın silahlı təcavüzü nəticəsində 20 min azərbaycanlı həlak olmuş, 50 min insan yaralanmış 

və müxtəlif dərəcəlı xəsarət almış, 5 mindən artıq azərbaycanlı əsir və itkin düşmüşdür. Ermənistanın öz 

ərazisində və işğal etdiyi Azərbaycan ərazilərində həyata keçirdiyi etnik təmizləmə siyasəti nəticəsində 1 

milyondan artıq azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkünə çevrilmişdir. Müharibə nəticəsində 900-dən çox 

yaşayış məntəqəsi dağıdılmış və qarət edilmiş, mülki əhalinin, ümumilikdə, 9 milyon kvadratmetrlik sahədə 

evləri, dövlət müəssisələri və sosial obyektlər dağıdılmış və yandırılmışdır. 

Rusiya Federasiyasının vasitəçiliyi ilə 1994-cü ilin 12 may tarixində tərəflər arasında atəşkəs 

haqqında protokol imzalandı. Bundan sonra 26 il müddətində münaqişənin sülh yolu ilə tənzimlənməsi ilə bağlı 

ATƏT-in Minsk qrupunun vasitəçiliyi ilə uzun və üzücü danışıqlar başladı. Minsk qrupunun həmsədr ölkələri 

olan ABŞ, Rusiya və Fransa prezidentlərinin bəyanatlarında təcavüzkar ölkə ilə təcavüzə məruz qalan ölkə 

arasında heç bir fərq qoyulmamış, təcavüzkardan BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrində ifadəsini tapmış 

beynəlxalq hüquq normalarına riayət edərək, işğal altında olan əraziləri dərhal və qeyd-şərtsiz azad etmək tələb 

olunmamışdır. Vasitəçilər münaqişənin sülh yolu ilə həllinə nail olmaq üçün təcavüzkar Ermənistana qarşı heç 

bir siyasi təsir göstərməmişlər. 

Azərbaycan strateji baxımdan Rusiya, Türkiyə və İran arasında birləşdirici bölgədir, Şimal–Cənub, 

Şərq–Qərb strateji xətləri bu bölgədən keçir. Təbii enerji ehtiyatlarının (neft və qaz) Xəzər hövzəsindən dünya 

bazarına nəqli marşrutları isə (Bakı–Supsa və Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft kəmərləri, Bakı–Tbilisi–Ərzurum qaz 

kəməri) Azərbaycanı Avropaya birləşdirir. 

ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri olan Rusiya, ABŞ və Fransanın Cənubi Qafqazda öz 

geostrateji maraqları var. Rusiya SSRİ süqut etdikdən sonra bu regionda itirilmiş mövqelərini qaytarmaq və 

daha da gücləndirərək, regionda öz hegemonluğunu bərpa etməyə çalışır. ABŞ və Avropa İttifaqı isə, öz 

növbəsində, Xəzər hövzəsindən təbii enerji resurslarının dünya bazarına nəqli məqsədilə transmilli layihələr 

reallaşdırır və bu vasitələrlə regionda öz mövqelərini möhkəmləndirməyə çalışır. 

Münaqişədən faydalanmaq istəyən Ermənistan siyasətçiləri Azərbaycana qarşı silahlı təcavüzü və 

ölkəmizin ərazilərinin işğalını “Dağlıq Qarabağ xalqının öz müqəddəratını təyin etmək və müstəqillik uğrunda 

milli-azadlıq hərəkatı” kimi qəbul etdirməyə çalışırdı. Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsində məskunlaşmış 

gəlmə erməni əhalini heç bir halda “Dağlıq Qarabağ xalqı” adlandırmaq olmaz. Onlar Dağlıq Qarabağda 

məskunlaşmış etnik erməni icmasıdır və bütövlükdə, Azərbaycan Respublikasındakı milli azlıqlardan biridir. 

Digər tərəfdən, erməni xalqı Ermənistanın timsalında öz müqəddəratını təyin edib və Azərbaycan torpaqlarında 

indiki Ermənistan adlı dövləti yaradıblar. Xalqların öz müqəddəratını təyin etmək hüququnun həyata 

keçirilməsi və bu hüquqa hörmət prinsipindən suveren və müstəqil dövlətin ərazi bütövlüyünü, yaxud siyasi 

birliyini tamamilə və ya qismən pozan, ya da parçalayan hər hansı əməllərə yol vermək olmaz. 

Dağlıq Qarabağ regionu və ətraf rayonlarda baş verən silahlı toqquşmaları, Azərbaycan ərazisinin 

silah gücü ilə parçalanmasını, azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə siyasətinin həyata keçirilməsini bu 

ərazilərdə məskunlaşmış ermənilərin öz müqəddəratını təyin etmək kimi qiymətləndirmə cəhdləri beynəlxalq 

hüququn əsas prinsiplərinə zidd idi və həqiqəti əks etdirmirdi. Bütün bunlardan çıxış edən Prezident İlham 

Əliyev dünyanın ən nüfuzlu qurumlarının və ölkəmizdə keçirilən beynəlxalq məclislərin tribunalarından 

davamlı olaraq bəyan edirdi ki, Azərbaycan dövləti öz ərazisində ikinci erməni dövlətinin yaradılmasına heç bir 

halda imkan verməyəcək. 

Elə buna görə də ötən ilin payızında çoxillik sülh danışıqlarının dalana dirəndiyi və işğalçı 

Ermənistanın hərbi təxribatlarının davam etdiyi bir şəraitdə beynəlxalq hüququn həmin müddəalarını əsas 

tutaraq, BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsində ifadə olunmuş, 27 il yerinə yetirilməmiş tələbləri 
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Azərbaycan dövləti özü hərbi yolla gerçəkləşdirdi. Azərbaycan Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin 

rəhbərliyi ilə Qarabağda “Dəmir yumruq” adı altında həyata keçirilən Vətən müharibəsi Qarabağ uğrunda II 

savaşı xalqımızın tarixi Zəfəri ilə sona çatdırdı. Dövlətimizin başçısı, qalib sərkərdə İlham Əliyevin dediyi 

kimi, artıq Qarabağ münaqişəsi və onun qanlı səhifələri olan Qarabağ müharibələri arxada qalmış, tarixə 

çevrilmişdir. 
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