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➢ Ələsgərova, İlahə. Beynəlxalq birlik ermənilərin azərbaycanlılara qarşı törətdikləri soyqırımına
hüquqi-siyasi qiymət verməlidir // Xalq qəzeti.-2017.-31 mart.-№65.-S.4.
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İrəvandakı Göy məscid İran abidəsi deyil, cənab səfir...
Qasım Hacıyev: “Əgər səfir bilmirsə, biz Göy Məscidin tarixini ona xatırlada bilərik”
İradə Sarıyeva
Bu günlərdə Azərbaycan parlamentinin iki deputatının İrəvana səfər çərçivəsində orada
Azərbaycan mədəniyyətinin yeganə nişanəsi Göy məscidi ziyarət etməsi və onun qarşısında şəkil çəkdirib,
Göy Məscidin Azərbaycan abidəsi olduğunu xatırlatmaları ermənilərlə yanaşı farsları da yerindən
oynadıb.
Deputatlarımızın Göy Məscidi Azərbaycan abidəsi adlandırması, bu gerçəklik İranın Ermənistandakı
səfirini elə yandırıb, elə qıcıqlandırıb ki, səfir ağzına gələni danışıb, bir sözlə sərsəmləyib. Halbuki, heç ermənilər
məscidlərə donuz bağlayanda, dinimizi təhqir edəndə nə İranın, nə də bu ölkənin Ermənistandakı səfirinin səsi
çıxmamışdı. O zaman danışmaq lazım idi cənab səfir.
Ermənistan mətbuatının yaydığı məlumata görə, İranın Ermənistandakı səfiri Twitter səhifəsində
“Ermənistanda yerləşən Göy məscid İran mədəniyyətinin simvoludur, son 3 onillikdə yenidən müsəlmanların
yığışdığı dua yeri olub, həmçinin turistləri də cəlb edib...Çox xoşdur ki, onun yüzillərdən gələn İran epiqrafikası
saxlanılıb. Onu kim oxuya bilər?” deyə yazıb. İranın Ermənistandakı səfiri bu cəfəngiyyatları qeyd etməklə 30 il
müddətində ölkəsinin Ermənistanla əl bir olub Azərbaycanın mədəni irsinə qarşı saxtakarlıq etdiyini unutdurmaq
istəyir. Yəqin ki, səfir Göy Məscidin Azərbaycanın irsi olduğunu yaxşı bilir, sadəcə erməni fitnəsinə uyub
Azərbaycan məscidini farslaşdırdıqlarını ört-basdır etmək niyyətini ortaya qoyur. Yoxsa, bunun başqa adı yoxdur.
30 il boyunca İrəvandakı Göy məscidi, uzun illər də Şuşadakı Yuxarı Gövhər Ağa Məscidini “fars mədəni irsi”
kimi təqdim edən İran o məscidlərin quruluşunu da, ornamentlərini də, yazılarını da dəyişdirərək saxtalaşdırıb.
Göy Məscid heç vaxt fars irsi olmayıb, ola bilməz. Ermənilər kimi farslar da Azərbaycanın mədəni irsinə qarşı
saxtalaşdırma aparıb və bu səbəbdən də deputatlarımızın Göy Məscidlə bağlı paylaşım etməsi səfiri bu qədər
yandırıb. Əslində, deputatlarımız bu paylaşımlarla İranın ikiüzlü siyasətini ifşa ediblər.
AMEA-nın Qafqazşünaslıq İnstitutunun şöbə müdiri, professor Qasım Hacıyev baki-xeber.com-a
şərhində bildirdi ki, İran azərbaycanlılara qarşı hörmətsizlik, mənfur niyyətlər bəsləməkdə heç də ermənilərdən
kənarda qalmır. “Biz illər boyu bunu müşahidə etmişik, 30 il boyunca da ən dəhşətli məzərələrlə qarşılaşmışıq.
Birinci Qarabağ müharibəsində ermənilərə həm gizli, həm də aşkar şərait yaradan, kömək edən, atəşkəsdən sonra
da Azərbaycan şəhərlərini, kəndlərini, mədəni irsini, abidələrini, məzarlıqlarını, məscidlərini söküb dağıdan, yerlə
yeksan edən ermənilərlə can bir qəlbdə olan farslar bu gün də öz mənfur niyyətlərindən əl çəkmirlər. Bu qədər
müsəlmançılığa yaraşmayan hərəkətlərdən sonra indi də bu fikirlərini davam etdirirlərsə buna qeyri-adi yanaşmaq
lazım deyil. Bu onların mahiyyətinin dəyişməz olduğunu göstərir, bu farsların mövqeyidir, düşüncəsidir,
niyyətidir. Farslar ermənilərlə əmioğlu olduqlarını qətiyyən gizlətmirlər, təəssüflər olsun ki, bunu da onun
ətrafında olan bəzi müsəlmanlar ya başa düşmür, ya da başa düşmək istəmir. İranın Ermənistandakı səfiri bir tarixi
açıb vərəqləsin görək Göy Məscid nə vaxtdan fars mədəni irsi olub, bu harada yazılıb? Bu məscidin farslarla heç
bir əlaqəsi yoxdur, sadəcə azərbaycanlılar tarixi şəhərimiz İrəvandan deportasiya olunduqdan sonra bu şəhərdəki
bütün mədəni irsimiz dağıdılıb, məhv edilib. Göy Məscidi isə farslaşdırmaqla saxlayıblar, amma Göy Məscid
Azərbaycan irsidir. Əgər səfir bilmirsə, biz Göy Məscidin tarixini ona xatırlada bilərik. Göy Məscid 1766-ci ildə
İrəvan xanı Hüseynəli xanın əmri ilə İrəvanda tikilib və Azərbaycan abidəsidir.
Səfirə də onu da xatırlatmaq istərdim ki, Azərbaycan və İran xalqı arasında müştərək mədəniyyət,
müştərək dövlətçilik ənənələri, gediş-gəliş əlaqələri olub, keçmişdə bəzən bir dövlətin tərkibində olmuşuq,
sonradan dünyanın ən gözəl dini olan islam dinini birlikdə qəbul etmişik, müsəlmanıq. Təəssüf ki, bütün bunların
hamısını bir kənara qoyaraq İran hər addımda ermənilərə kömək edib, gizli şəkildə silahlandırıb, ərzaqla təmin
edib, hətta kəşfiyyat məlumatı ilə təmin edib. Bunu müsəlman dövləti İran edib”.
Q.Hacıyev deyir ki, İran indiyə qədər öz xəritələrində bütöv Azərbaycanı əks etdirməyə çalışmayıb, buna
qısqanclıqla yanaşıb. Belə bir halda onlardan nə qardaşlıq, nə dostluq, nə dindaşlıq gözləmək olar? Q.Hacıyevin
sözlərinə görə, heç zaman İran müsəlman həmrəyliyinə xidmət etməyib. “Biz Ermənistanın qarşısına tələb
qoyanda Rusiyadan sonra İran Ermənistana havadarlıq edir. Səfir bilmir ki, ermənilər necə saxtakar toplumdur.
Torpaqlarımız işğalda olanda ermənilər bizim məscidlərə donuz bağlayıb təhqir edəndə İran buna reaksiya
vermədi və Şuşa məscidini farslaşdırmaq üçün hərəkətə keçdi. Biz nə qədər etiraz etsək də, İran yenə də Şuşadakı
Gövhər ağa Məscidini “fars məscidi” kimi təmir etdirdi. O zaman o məscidi mənimsəmək üçün təmir edirdilər.
Sonra da Şuşa azad olandan sonra İran təmsilçiləri heç bir məsuliyyət daşımadan, xəcalət çəkmədən gedib orada
namaz qıldılar. Şuşanın işğaldan azad olunmasından ən çox narahat olan ölkələrdən biri İran oldu.
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Bütün dünya bilir ki, indiki Ermənistan ərazisi Qərbi Azərbaycandır və tarixi türk torpaqlarıdır. Dünya
bunu etiraf etməsə də yaxşı bilir. Səfir də bilməlidir ki, İrəvandakı bütün abidələr Azərbaycan xalqına məxsus
olub, düzdür, indi o abidələrin hamısı məhv edilib. Cəmi iki abidə məhv edilməyib, onlardan biri Göy Məsciddir,
onu da cinayətkarcasına farslaşdırırlar. Niyə bir dəfə İran səfiri Ermənistan rəhbərliyinə sual vermir ki, bəs
İrəvandakı o biri məscidlər, abidələr hanı? Nə üçün Ermənistan Azərbaycana aid bütün mədəni irsi yer üzündən
silib cəmi iki abidə saxlamısan? İran dövlət xadimləri Ermənistan rəhbərliyinə “buradakı türk-müsəlman
abidələrini hara yoxa çıxarmısız” sualını verməli olduğu halda erməni saxtakarlığına şərik olurlar. Ermənilər alban
xristian abidələrini erməniləşdirdiyi kimi İran da fürsətdən istifadə edib İrəvandakı Göy Məscidi və Şuşadakı
Gövhər ağa Məscidini farslaşdırmışdı. Bu gün Gövhər ağa Məscidini xilas etmişik, amma Göy Məscid hələ də
xilas edilməyib. İran səfiri də Ermənistanın toruna düşüb, erməni saxtakarlığına şərik olduğunu ortaya qoyub.
Səfir unutmasın ki, Göy Məscidi Ermənistanın razılığı ilə İran qanunsuz olaraq “fars məscidi” kimi təmir edib,
elementləri, yazıları saxtalaşdırıb. İranı nə vadar edir ki, 30 ildir Ermənistanın hiyləgər siyasətinə züy tutur? Belə
olmaz cənablar, sizin bir müsəlman dövləti, toplumu olmağı unutmağa haqqınız yoxdur. Elə Göy Məscidin də
Azərbaycan abidəsi olduğunu unutmağa iranlı diplomatın haqqı yoxdur. Hesab edirəm ki, İranın Ermənistandakı
səfirinin İrəvanın tarixini oxuyub öyrənməsinə ciddi ehtiyac var. İran səfiri onda görər ki, İrəvan tarixi
Azərbaycan şəhəridir, Göy Məscid də Azərbaycan abidəsidir”-deyə Q.Hacıyev qeyd etdi.
Bakı Xəbər. - 2022. - 6 mart. - № 43. - S. 11.
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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 (18281829) 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, 1920ci 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.
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.
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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. 1945ci 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.
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
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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
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
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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.
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Qafqazda erməni soyqırımları
Tarixi faktlar erməni vəhşiliyinin və vandalizminin sərhəd tanımadığını göstərir
İ.Əliyev
Oxucularımıza, xüsusilə də bu məqaləni internet üzərindən oxumaq imkanı qazanacaq xarici ölkə
vətəndaşlarına bir daha aydın olsu deyə, xatırlatmaq istərdim ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycan Respublikasının
qərb hissəsində yerləşir. Ərazisi 4,4 min kv.km yaxud Azərbaycan Respublikasının ümumi ərazisinin 5,1 faizini
təşkil edir. 1970-ci ildə aparılmış siyahıya almaya əsasən Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin 150.313 nəfər
əhalisi olmuşdur. Vilayətin tərkibinə Xankəndi şəhəri, Əsgəran, Hadrut, Ağdərə, Xocavənd və Şuşa inzibati
rayonları daxil olub. Bu ərazilər tarixən Qafqaz Albaniyasının (Arranın), Qarabağ xanlığının, Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin, Azərbaycan Sovet Respublikasının tərkib hissəsi olmuşdur. İndiki Azərbaycan Respublikasının
tərkib hissəsidir. Qarabağ xanlığının, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin və Azərbaycan Sovet Respublikasının
tarixi sənədlərinə əsasən, demək olar ki, Qarabağ 17 mahala bölünmüşdür: Sisyan, Dəmirçi - Aslanlı, Künara,
Bərgüşad, Bahabyurd, Kəbirli, Talış, Cavanşir, Xaçın, Çiləbörd, Xırdapara Dizax, Otuziki, İyirmidörd, Qaraçorlu,
Vərənd, Dizax və Açantürk. Bu ərazilərdə yaşayan əhalinin, bir neçə kənd istisna olmaqla, bütünlükdə
azərbaycanlılardan ibarət olub. 1923-cü ilə qədər, yəni Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti yaradılana qədər Dizax,
Vərəndə, Çiləbird, Xaçın, Talış məlikliyi Xəmsə adlanırdı. Qarabağ xalçası, Qarabağ geyim növləri, əltikmə işləri
nəinki Azərbaycanda, hətta bütün Şərq ölkələrində tanınmışdı və yüksək qiymətləndirilirdi. Qarabağda
özünəməxsus çəki və ölçü vahidi mövcud idi. Kənd təsərrüfatında yüksək ənənəvi əkinçilik və suvarma
mədəniyyəti yaranmışdı.
Şuşa Zaqafqaziyanın konservatoriyası hesab olunub
Qarabağ şairlərini birləşdirən Məclisi-üns və Məclisi-fəramuşan öz üslubu ilə seçilirdi. Qarabağ musiqi
məktəbi isə, hətta bütün Şərqdə məşhur idi. Pənahəli xanın Qarabağın paytaxtı olaraq tikdirdiyi (1750-1757) Şuşa
Zaqafqaziyanın konservatoriyası hesab olunmuşdur. 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 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. Dağlıq Qarabağa muxtariyyət verilməsi Zaqafqaziya federasiyası və
SSRİ-nin yaradılması prosesləri ilə paralel gedirdi. 1922-ci ilin fevralında Zaqafqaziya kommunist təşkilatlarının
I qurultayında S.Orconikidzenin sədr seçildiyi Rusiya Kommunist (bolşeviklər) Partiyası Zaqafqaziya Ölkə
Komitəsi Dağlıq Qarabağa muxtariyyət verilməsinə dair 5 iyul qərarının qəbul edilməsində olduğu kimi, onun
reallaşdırılmasında 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. Dekabrın 22-də Zaqfederasiyanın İttifaq Soveti Dağlıq Qarabağa muxtariyyət
verilməsinin sürətləndirilməsi haqqında xüsusi qərar qəbul etdi. 1923-cü ilin iyulunda Dağlıq Qarabağa muxtar
vilayət statusu verilir. Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası adından 1923-cü il iyulun 7-də verilmiş dekretdə
DQMV-nin yaradılması belə əsaslandırılır: "Keçmiş Rusiya imperiyasında milli azlıqları əsarətdə saxlayan çar
mütləqiyyəti, hətta azlıqda qalan ayrı-ayrı milliyyətləri bir-birinin üs-İlh am Əliy’ev tünə çalışdırmaqla məhv
etməyə əl atmaqdan belə çəkinmirdi. 1922-ci il 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.
Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Qarabağ

14

Управление делами Президента Азербайджанской Республики
ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

Армянские преступления:
Геноцид. Депортация. Террор

Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti haqqında Əsasnamə 26 noyabr 1924-cü ildə çap olundu. Beləliklə,
Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Qarabağ süni şəkildə aran, dağlıq hissələrinə parçalanmış və
Azərbaycan rəhbərliyi Qarabağın dağlıq hissəsində sonradan məskunlaşmış ermənilərə muxtariyyət statusu
verməyə məcbur edilmişlər. Dağlıq Qarabağa muxtariyyət verildikdən sonra ermənilər separatçılıq fəaliyyətlərini
dayandırmadılar. 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.
Tarixi sənədlərə və mövcud faktlara istinadən demək olar ki, dünya miqyasında ermənilər qədər rəzil,
hiyləgər və vəhşi xalq olmayıb. Bu vəhşi toplum hər fürsətdən yararlanaraq insanlığa və bəşəriyyətə qarşı
cinayətlər törətməkdən çəkinməyir. Bu bölgəyə gəlmə olan ermənilər, müxtəlif xarici ağalarının siyasi-hərbi
dəstəyi ilə özlərini bu ərazilərdə yerli xalq kimi təqdim etməyə çalışıblar. Tarixi faktlara və sənədlərə istinad edək:
1828-ci ildə İrəvan və Naxçıvan xanlıqlarına məxsus torpaqlarda yeni inzibati-bölgü-erməni vilayəti təşkil
edilərkən bu ərazidə mövcud 1111 yaşayış məntəqəsindən cəmi 62-si erməni kəndi olmuşdur. Həmin illərdə
dağıdılmış, 359 azərbaycanlı kəndinin əhalisinin çox hissəsi öldürülmüş, qalanları isə təqiblərə və milli ayrıseçkilik siyasətinə məruz qalaraq İran və Türkiyə torpaqlarına qaçmağa məcbur olmuşlar.
XX əsrin əvvəllərində xarici ölkələrdən köçürülən ermənilərin sayının bir milyona çatması bölgədə
demokratik vəziyyətin tamamilə dəyişməsinə səbəb olmuşdur. Erməni daşnak millətçilərinin “Böyük Ermənistan”
ideyasını həyata keçirmələri ilə bağlı təbliğatları Qafqaz bölgəsini milli qırğınlara gətirib çıxarmışdır. 1905-1906cı illərdə Bakıda, Naxçıvanda, İrəvanda, Zəngəzurda, Gəncədə və Cənubi Azərbaycanda bu qırğınlar davam
etmişdir. Erməni daşnaq quldur dəstələri 1905-ci il noyabrın 28-də Qarabağ bölgəsinin şəhər və kəndlərini
yandıraraq, uşaqlara, qadınlara və qocalara qarşı görünməmiş vəhşiliklər törətmişlər. Erməni quldur dəstələri
yalnız Şuşa, Cavanşir və Cəbrayıl qəzalarında 75-ə qədər Azərbaycan kəndini, İrəvan və Zəngəzur
quberniyalarında isə 200-dən çox yaşayış məntəqəsini dağıtmış əhalini vəhşicəsinə qətlə yetirmişlər. Erməni
terrorçuları hələ 1904-cü ilin sentyabrında Bakı şəhərində bir neçə azərbaycanlını qətlə yetirmişlər. Bu qətllər isə
ermənilər tərəfindən xəbərdarlıq xarakteri daşımışdır. 1905-ci il fevralın 5-də erməni terrorçu dəstələri Bakı qəzası
Sabunçu kəndinin sakini Ağarza Babayevi öldürmüşlər. Qətl ixtişaş yaratmaq məqsədilə törədilmişdir. Elə həmin
gün erməni quldur dəstələri realnı və texniki məktəblərin 7-ci sinif şagirdləri Yakov Lebedivi və İvan Volkovu
öldürmüşlər. Erməni alimi C.Libardyanın yazdığına görə üç il ərzində (1904-1906-cı illər) erməni terrorçuları 105
“siyasi qətl” törətmişlər. Bunların 56-sı ermənilərə qarşı, 32-si siyasi bəhanələrlə həm ruslara, həm də türk
məmurlarına və zabitlərinə qarşı, 2-3-ü təsadüfən heç bir səbəb olmadan, qalanları isə bankirlərə və sələmçilərə
qarşı olmuşdur. Alimlər Libardiyanın göstərdiyi rəqəmləri araşdıraraq yazmışlar: “... Bu qısa üç illik dövrdə
erməni terrorçuları tərəfindən öldürülmüş, erməni mənşəli hər iki adamla yanaşı bir qeyri-erməni mənşəli şəxsdə
öldürülmüşdür. Məqsəd dəyişməyibdir: dinc ermənilərin böyük əksəriyyətini qəsdən qorxutmaq, onları
terrorçuların fəaliyyətini təsviq etmək məcburiyyətində qoymaq”.1905-ci ilin fevralın 6-da Bakıda Mixaylov
xəstəxanasının sənədlərinə görə erməni milyonçuları Balabek Lalayevin, Artyom Babayantsın, İsay Ter Osipovun
və başqa maqnatların havadarlığı sayəsində terror qrupu 18 adamı öldürmüş və 33 nəfəri yaralamışdır. Onların
34-ü azərbaycanlı, 6-sı rus, 6-sı erməni, 5-i isə başqa millətin nümayəndələridir (Eloğlu S. Zəngəzur hadisələri.
Bakı-1993).
1905-ci ilin fevralın 7-də erməni terror təşkilatı Bakıda 100-dək dinc vətəndaşımızı öldürmüş və
yaralamışdır. Erməni quldur dəstələri 1905-ci ilin fevralın 9-da Bakı sakinlərini qətl və qarətlərə məruz
qoymuşdular. Erməni dəstələri kütləvi qırğınlar törətdikdən sonra varlı ermənilərin (Balabek, Lalayev, Artyom
Babayants, Akop Muradyan, Karen Saakyants və b.) evlərinə yığışmış, onların pəncərələrindən və damlarından
şəhərin küçələrinə atəş açmış, ingilis, fransız istehsalı olan bombalar, qumbaralar atmışlar. 1905-ci ilin qırğınları
tarixə “Bakı şəhərində qanlı qətliqən” kimi düşmüşdür. “Daşnaksutyun” beynəlxalq erməni terror təşkilatının
idarə etdiyi quldur dəstələri 1905-ci ilin 20-21 fevralında İrəvan şəhərinin müsəlman sakinlərinə qarşı insanlığa
yaraşmayan hərəkətlər edərək qırğınlar, vəhşiliklər etmişlər.
Erməni daşnak quldurlarının vəhşiliyi
1905-ci il mayın 11-də Bakı şəhərində baş erməni terrorçusu Qafqaz xalqları arasında dostluq əlaqələri
ruhunda çıxış edən knyaz M.A. Nakaşidzeni və Q. Takiyeskilini qətlə yetirdilər. Bu hadisəni şahid R.R. Subinski
öz xatirələrində göstərmişdir. O dövrün məlumatlarına əsasən, qatillərdən biri Dro ləqəbli Drastamat Xanayan idi.
Bu hadisələrdən əvvəl Dro Zəngəzur mahalında erməni quldur dəstələrinin tərkibində dinc əhaliyə-türklərə,
kürdlərə, azərbaycanlılara qarşı qanlı qırğınlarda yaxından iştirak etmişdi. Erməni daşnak quldurları 1905-ci ilin
mayın 24-də İrəvan quberniyasında dinc azərbaycanlılara atəş açdılar. Qarışılıqdan istifadə erməni saqqallıları on
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bir vətəndaş-dörd qadın, iki uşaq və beş kişini qətlə yetirdilər. Bu qanlı hadisələrdən doymayan erməni quldur
dəstələri 1905-ci ilin mayında Naxçıvan torpağına hücum edərək dinc əhaliyə qarşı qanlı divan törətdilər. Çoxlu
sayda qadın, qoca və uşağı öldürdülər. Ermənilər 1905-ci ildə Zəngəzur bölgəsində də onlarca adam öldürülmüş,
evlərə od vuraraq yandırmışlar.
Bütün silah növləri ilə təmin olunmuş erməni quldur dəstələri 1905-ci ilin 2 iyununda Mənkus müsəlman
kəndinə hücum etmişlər. Silahsız kəndlilər ailələrini götürüb qaçmağa məcbur olmuşlar. Kənddə qoca və əlil olan
80 yaşlı bir sakin erməni quldurlarının əlinə keçmişdir. Erməni quldurları şişləri qızdıraraq işgəncələr verməklə
onu öldürmüşlər. Bu vəhşiliklərini ermənilər 1988-1989-cu illərdə Ermənistan torpaqlarından qovulan
azərbaycanlılar üzərində də həyata keçirmişdilər. Erməni daşnaq dəstələri 1905-ci il iyunun 8-də İrəvan
yaxınlığındakı Eçmiədzin qəzasındakı Uşu azərbaycanlı kəndini mühasirəyə almış, buranı işğal etdikdən sonra
kişilərin başlarını kəsmiş, südəmər uşaqları süngülərə keçirmişlər. Bu basqın zamanı kəndin məscidi
yandırılmışdır. Ermənilər səhərisi Eçmiədzin qəzasındakı Persi, Nazzevan, Kiçik kənd, Kötüklü, Qoşabulaq və
İrgu azərbaycanlı kəndlərini də yandırmış, məscidlərə od vurmuş və insanlığa yaraşmayan hərəkətlər edərək
murdarlamışlar. Erməni daşnaq dəstələri öz çirkin əməllərindən əl çəkməyərək 1905-ci ilin avqustun sonlarına
yaxın Bakı əhalisinə qarşı dəhşətli qırğınlar törətdilər. 1905-ci ilin avqustun 8-də 300-dən çox erməni daşnakı
Şuşa qəzasının Vənd kəndinin karvan dəstələrinə hücum etdilər. Çoxlu tacir öldürüldü, əmlakları talan edildi.
Kəndin sakini Abbas bəyin oğlunu,qardaşını və bir neçə nökər-naibini qətlə yetirdilər. Onların törətdikləri qanlı
qırğınlarının məqsədi və yerli əhalini Şuşanı və Qarabağın dağlıq hissəsinin digər ərazilərini tərk etməyə məcbur
etmək idi. Ermənilərin piyada və süvari dəstələri 1905-ci ilin oktyabrın 3-də Azərbaycanın Sırxavənd müsəlman
kəndinə hücum təşkil etdilər.
Dəstəyə quldur terrorçu Hamazasp başçılıq edirdi. Kənd az vaxt içində insan meyitləri ilə doldu. Uşaqları
bir yerə yığaraq kütləvi halda öldürdülər. Azərbaycan xalqının başına gətirilən soyqırımı haqqında ümummilli
liderimiz Heydər Əliyevin verdiyi fərmanda qeyd edildiyi kimi: ”Böyük Ermənistan yaratmaq xülyasından
ruhlanan erməni qəsbkarları 1905-1907-ci illərdə azərbaycanlılara qarşı açıq şəkildə genişmiqyaslı qanlı aksiyalar
həyata keçirdilər. Onların Bakıdan başlanan vəhşilikləri Azərbaycanı və indiki Ermənistan ərazisindəki
Azərbaycan kəndlərini əhatə etdi. Yüzlərlə yaşayış məntəqəsi dağılıb yerlə-yeksan edildi, minlərlə azərbaycanlı
qətlə yetirildi. Bunları törədən təşkilatçılar hadisələrin açılmasina, ona düzgün hüquqi-siyasi qiymət verilməsinə
maneçilik törədərək, azərbaycanlıların mənfi obrazını yaratmış, özlərinin avantürist torpaq iddialarını
pərdələmişlər” (“Dirçəliş XXI əsr” jurnalı, № 3-4,1988).
Erməni terrorçu dəstələri 1905-ci il noyabrın 21-də Tiflis əhalisinə qanlı və amansız divan tutaraq onları
vəhşicəsinə qətlə yetirmişlər. Qırğında çoxlu sayda azəri türklərini də işgəncələrlə öldürmüşlər. 1906-cı ilin
yanvarın 1-dən erməni daşnak dəstələri azərbaycanlı kəndi Papravəndə hücuma keçdilər. Kənd işğal olundu,
qılıncla yarıldı, hələ dünyaya gəlməmiş körpələrin başlarını vurdular. Qırğına erməni quldur, qulağı kəsik
Andranik Ozanyan başçılıq edirdi. Hələ əsrin əvvəllərində Rusiyanın Ərzurumdakı konsula general Q.Mayevski
onun haqqında yazmışdı: “1901-ci il qışın əvvəllərində Andranik adlı birisinin erməni quldur dəstəsi Muş
həndəvərində peyda olmuşdur”.1906-cı il iyulun 12-də erməni quldur dəstələri yaxınlığındakı erməni
kəndlərindən 10 min nəfərə yaxın dəstə ilə Şuşa üzərinə hücuma keçdilər. Ərazidə döyüşlər beş gün davam etdi.
Bütün evlərə bombalar yağdırıldı. Südəmər körpələri beşiklə birlikdə yandırır, anaların başını daşa çırpırdılar.
1905-1906-cı illərdə erməni bandaları Qarabağın yüzlərlə kəndini yerlə-yeksan etmişdilər. Bu dəstələr 1906-cı il
iyulun 29-da azərbaycanlıların Karxana kəndinə hücum etdilər. Silahsız kəndlilər ermənilərə müqavimət göstərə
bilmədilər. Kəndin bütün kişiləri erməni vandalları tərəfindən öldürüldü. Qaçıb təpəliklər arxasında gizlənmiş 30
qadın və uşağın yerini ermənilər dərhal müəyyən etmişlər. Buna səbəb gənc ana Pakizənin uşağının ağlaması
olmuşdur. Hətta tarix bu körpə qızın adını da saxlamışdır-Firuzə. Qadınlar və uşaqlara da aman verməyərək onları
qəddarcasına qətlə yetirmişlər. Ümumiyyətlə, o zaman Karxana kəndinin sakinlərindən heç kim canını qurtara
bilməmşdir.
1905-1906-cı illərdə xalqımıza qarşı kütəvi soyqırımı həyata keçirmək üçün erməni daşnakları silahlanmış
könüllülər toplamışlar. Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə torpaqları hesabına “ Böyük Ermənistan “ yaratmağa
cəhd edən daşnaklar Azərbaycan yazıçısı M.S. Ordubadinin qeydlərinə görə, 1905-ci il iyunun 13-də erməni
dəstələri Cəbrayıl bölgəsində əhalini tamamilə öldürmüşlər. O, yazır: “ Divanlı, Qaçar, Ağbulaq və s. kəndləri
yandırdılar, 50 nəfər azərbaycanlını qətlə yetirdilər. 1906-cı ilin iyulun 12-də Şuşada car hakim dairələrinin iki
başlı siyasəti üzündən ikinci dəfə ermənilər olmazın vəhşiliklər həyata keçirdilər.”
XVIII əsrin birinci yarısında İrəvanın 65 yaşayış məntəqəsində müsəlmanlar, 4 məntəqəsində isə ermənilər
yaşayırdılar. Məhəmmədzadə Mirzəbala yazır ki, I Dünya müharibəsindən öncə bütün dünyada mövcud 3 milyon
ermənidən 1 milyon 100 min nəfəri Qafqazda, 100 min nəfəri İranda, 400 min nəfəri Türkiyədə sakin idi.
Nəhayət, tarixi ədalətsizlik bərpa olundu
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1988-ci ildən erməni silahlı birləşmələrinin Qarabağa soxulması və sonrakı illərdə Azərbaycan
torpaqlarının 20 min kvadrat kilometr ərazisini işğal etməsi, 1 milyondan çox azərbaycanlının qaçqın düşməsi, on
minlərlə soydaşımızın öldürülməsi, Xocalının yerlə yeksan edilməsi bizdən keçmişə diqqət yetirməyi, səhvləri
təkrar etməməyi, unutqanlığı birdəfəlik yaddan çıxarmağı tələb edir. 1988-ci ildə azərbaycanlıları öz doğma
torpaqlarından deportasiyasını silah gücünə həyata keçirdilər. Ermənistan Ali Sovetinin 1988-ci il 22 noyabr
sessiyasının məxfi tapşırığına əsasən noyabrın 22-dən 28-dək bu ərazinin 22 rayonundakı 170 təmiz və 94 qarışıq
yaşayış yerindən 230 mindən artıq azərbaycanlı, 18 min müsəlman kürdü, 1000 nəfər rusdilli əhali erməni
saqqallılarının silahlı dəstələri tərəfindən zorla qovuldular. Qərbi Azərbaycan ərazisindən deportasiyaya məruz
qalanlardan 255 nəfər vəhşicəsinə qətlə yetirilmiş, minlərlə uşaq, qadın, qoca yaralanmış, on minlərlə ailənin
əmlakı çapılıb talan edimişdir. Monoetnik bir dövlət qurmağa nail olan Ermənistan başçıları keçmiş sovet
dövlətinin hərbi-sənaye potensialına güvənərək əhalinin 30 faizini azərbaycanlılar təşkil edən Azərbaycanın
DQMV , eləcə də yeddi rayonu (Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlı, Zəngilan, Laçın, Kəlbəcər) işğal edib
xarabalıqlara döndərmişlər.Bu zaman Azərbaycanın 12 rayonunun 17 min kvadrat kilometr ərazisində olan 700
yaşayış məntəqəsi işğala məruz qalmışdır. Erməni təcavüzü nəticəsində 20 minə qədər azərbaycanlı həlak olmuş,
4 minə qədər insan girov götürülmüşdür ki, onların əksəriyyətini uşaqlar, qadınlar və qocalar təşkil edir. Ancaq
müzəffər Azərbaycan ordusu Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə cəmi 44 gün ərzində Ermənistan
ordusunu darmadağın edərək torpaqlarımızı işğaldan azad edib, ərazi bütövlüyümüzü bərpa etdi. Artıq Qarabağ
münaqişəsi yoxdur, bütöv, qüdrətli Azərbaycan sərhədləri daxilində Şuşa, Xankəndi, Kəlbəcər, Laçın və digər
azad nəfəs alan ərazilərimiz var.
Səs.-2021.-24 iyun.-№110.-S.8-9.
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31 Mart Azərbaycanlıların Soyqırımından 103 il ötür
Erməni millətçilərinin soyqırımı siyasəti: etnik təmizləmə, kütləvi qətllər və talanlar
Nəzakət Ələddinqızı
Martın 31-i tariximizə azərbaycanlıların soyqırımı günü olaraq daxil edilib. Mart Soyqırımı 1918-ci ilin 30
mart və 3 aprel tarixləri arasında Bakı şəhərində və Bakı quberniyasının müxtəlif bölgələrində, eləcə də Şamaxı,
Quba, Xaçmaz, Lənkəran, Hacıqabul, Salyan, Zəngəzur, Qarabağ, Naxçıvan və digər ərazilərdə Bakı Soveti və
daşnak erməni silahlı dəstələrinin azərbaycanlılara qarşı törətdikləri qırğındır. Bu, tariximizdən silinməyəcək
dəhşətli hadisədir. Qeyd olunan tarixin acı həqiqətləri ermənilərin məqsədyönlü olaraq xalqımıza qarşı etnik
təmizləmə və soyqırımı siyasətini göstərir. Faktlar, rəqəmlər bu siyasətin nəticəsində nəticəsində xalqımızın ağır
məhrumiyyətlərə və məşəqqətlərə məruz qaldığını sübut edir. Azərbaycanın Ümumilli Lideri Heydər Əliyevin 26
mart 1998-ci il tarixli Sərəncamı ilə 31 mart Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü kimi qeyd olunur.
Yaşadığımız son iki yüzillikdə baş verən hadisələrin gedişatına və törədilən hadisələrin mahiyyətinə nəzər
salsaq görərik ki, bu ermənilərin "Böyük Ermənistian" yaratmaq xülyasından irəli gəlmişdir. Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi, "İki yüz il davam edən bizim xalqa qarşı hərbi, siyasi, ideoloji və
başqa vasitələrlə erməni millətçiləri tərəfindən aparılan siyasətin məqsədi azərbaycanlıları öz doğma ocaqlarından
sıxışdırıb qovmaq, onları fiziki cəhətdən məhv etmək, yeni əraziləri işğal edərək mifik "Böyük Ermənistan"
qurmaq olub." Uzun illər tarix təkrarlanıb. XIX əsrin əvvəllərindən başlayaraq ermənilər tarixi Azərbaycan
torpaqlarında kütləvi şəkildə məskunlaşdırılmağa başlamış, azərbaycanlılar öz qədim torpaqlarından, ata-baba
yurdlarından qovulmuş, onların deportasiyası prosesi məqsədyönlü şəkildə həyata keçirilmişdir. Xatırladaq ki,
Azərbaycandakı erməni qırğınlarının tarixi XIX əsrin əvvəllərində Azərbaycanın Rusiya tərəfindən işğal edilməsi
və bütün XIX əsr boyu İrandan, Türkiyədən və digər ölkələrdən bura kütləvi şəkildə ermənilərin köçürülməsi ilə
başlamışdır. Mənbələrdən bəllidir ki, XX əsrin ilk onilliklərində Rusiya imperiyasını bürümüş inqilabi hərəkat, I
Dünya müharibəsinin ağır sosial-siyasi və iqtisadi nəticələri onlara həmin məkrli planın realizə edilməsi üçün
yaxşı fürsət yaratmışdı.
ÖTƏN ƏSRDƏ DÖRD DƏFƏ BAŞ VERƏN OLAYLAR ERMƏNİLƏRİN XALQIMIZA QARŞI
OLAN ÇİRKİN NİYYƏTLƏRİNİ TƏSDİQLƏYİR
Ermənilərin azərbaycanlılara qarşı törətdikləri soyqırımı və deportasiya siyasəti onların çirkin niyyətinin
təzahürüdür. Dövlət başçısının vurğuladığı kimi, "XIX əsrin əvvəllərində Qarabağa və Zəngəzura İrandan və
Osmanlı imperiyasından çoxlu sayda erməni ailələrinin köçürülməsi, 1905-ci və 1918-ci illərdə erməni hərbi
dəstələrinin Qafqazın müxtəlif bölgələ rində həyata keçirdiyi kütləvi qətllər və talanlar, 1948-1953-cü illərdə
soydaşlarımızın Ermənistan Respublikası ərazisindəki ata-baba yurdlarından deportasiya edilməsi, 1988-ci ildən
başlayaraq Dağlıq Qarabağı Azərbaycandan qoparmaq məqsədi güdən genişmiqyaslı müharibə və onun bu gün
də davam edən acı nəticələri, 1992-ci ilin Xocalı faciəsi – bunlar təcavüzkar erməni millətçilərinin
azərbaycanlılara qarşı planlı surətdə həyata keçirdiyi soyqırımı siyasətinin qanlı səhifələridir". Əlbəttə ki, ötən
əsrdə dörd dəfə - 1905-1906, 1918-1920, 1948-1953 və 1988-1989-cu illərdə baş verən olaylar ermənilər
xalqımıza qarşı olan çirkin niyyətlərini ortay qoymuş olur. 1918-ci ildə Bakıda və Azərbaycanın digər
bölgələrində ermənilərin törətdikləri qırğınlardan 103 il ötməsinə baxmayaraq, bu vəhşiliklər xalqın qan
yaddaşında əbədi iz buraxmışdır. Ermənistanın işğalçılıq siyasəti Azərbaycan xalqının dinc həyatına ağır zərbələr
vurmuşdur. Belə ki, ermənilərin azərbaycanlılara qarşı həyata keçirdikləri aramsız soyqırım və deportasiya
siyasəti 1918-1920-ci illərdə xüsusən genişlənmiş və Azərbaycan xalqının yer üzündən tam silmək kimi iyrənc
niyyətlərini bütün çılpaqlığı ilə üzə çıxarmışdır. Həmin illərdə ermənilərin Azərbaycanda törətdikləri milli qırğın
haqqında bizə çatan tarixi sənədlərdəki faktlar Şamaxıda, Qubada, Muğanda, Zəngəzur qəzasında, Qarabağda,
İrəvan quberniyasında və ölkənin digər ərazilərində azərbaycanlıların amansızlıqla qətlə yetirildiyini, şəhər və
kəndlərı talan edilərək dağıdıldığını sübut edir.
Mart hadisələri bildiyimiz kimi, bolşeviklərin daşnaqlarla birlikdə həyata keçirdikləri milli qırğın idi.
Mənbələrdə rast gəlirik ki, bu qırğının əsas təşkilatçısı olan S.Şaumyan özü də 1918-ci il aprelin 13-də RSFSR
XKS-ə yazdığı məktubunda etiraf etmişdi: "Biz süvari dəstəmizə birinci silahlı hücum cəhdindən bəhanə kimi
istifadə etdik və bütün cəbhə boyu hücuma keçdik... Bizim altı min nəfərə yaxın silahlı qüvvələrimiz var idi...
"Daşnaksütyunun" da üç-dörd min nəfərlik milli hissələri var idi ki, bunlar da bizim ixtiyarımızda idi. Milli
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hissələrin inkişafı vətəndaş müharibəsinə qismən milli qırğın xarakteri vermişdi, lakin buna yol verməmək
mümkün deyildir. Biz bilərəkdən buna yol verdik".
ERMƏNİLƏR HƏR KƏSİ ÖLDÜRÜR, QILINCLA PARÇALAYIR,
DEŞİK EDİRDİLƏR…

SÜNGÜ İLƏ DƏLMƏ-

1918-ci ilin 30 mart və 3 aprel tarixləri arasında Bakı şəhərində və Bakı quberniyasının müxtəlif
bölgələrində, eləcə də Şamaxı, Quba, Xaçmaz, Lənkəran, Hacıqabul, Salyan, Zəngəzur, Qarabağ, Naxçıvan və
digər ərazilərdə Bakı Soveti və daşnak erməni silahlı dəstələrinin azərbaycanlılara qarşı soyqırımı törədilib.
Mənbələrdə göstərilir ki, 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". Gənc qadınların diri-diri divara
mıxlanması, ermənilərin hücumundan sığınmağa çalışan iki min nəfərin yerləşdiyi şəhər xəstəxanasının
yandırıldığı da bu dəhşətli faktlar sırasındadır. Tarixi mənbələrə əsasən, 1918-ci ilin mart-aprel aylarında təkcə
Şamaxıda 8 minə qədər dinc sakin qətlə yetirilimişdir. 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 il aprelin 29-da Gümrü yaxınlığında əsasən qadınlardan, uşaqlardan
və yaşlılardan ibarət 3 min nəfərlik azərbaycanlı köçü pusquya salınaraq son nəfərinədək məhv edilmişdir. 1918ci ilin yazından başlayaraq, Ermənistanda (Qərbi Azərbaycan) yaşayan azərbaycanlılar da erməni bolşevik
dəstələri tərəfindən soyqırıma məruz qaldılar. Erməni cəlladları «Böyük Ermənistan» yaratmaq üçün ilk növbədə
Qərbi Azərbaycandakı müsəlman əhalisini buradan çıxarmağa və bu məkrli planın reallaşmasına çalışırdılar.
Təkcə aprelin sonunda bu ərazidə dağıdılmış müsəlman kəndlərinin sayı 199-a çatırdı. Erməni silahlı dəstələri
Zəngəzur qəzasında 115 azərbaycanlı kəndini məhv etmiş, 3257 kişi, 2276 qadın və 2196 uşağı öldürmüşdülər.
Azərbaycanın ayrı-ayrı bölgələrində olduğu kimi, Bakıda da həmin illərdə azərbaycanlıların soyqırımı həyata
keçirilmiş və şəhər erməni silahlı dəstələri tərəfindən dağıdılmışdır. 1918-ci ilin mart ayının son üç günündə təkcə
Bakıda minlərlə əhali erməni vəhşiləri tərəfindən xüsusi amansızlıqla qətlə yetirmişlər. 1918-ci ildə erməni
bandaları insanlara qarşı vəhşi amansızlıq etdikləri kimi, mədəniyyət abidələrini və tarixi abidələri də vəhşicəsinə
dağıdır, məscidləri yandırır, memarlıq incisi sayılan binaları yerlə-yeksan edirdilər. Mart qırğını haqqında olan
mənbələrdə göstərilir ki, ermənilər bir çox qədim binaları, o cümlədən Cümə məscidini, İsmailiyyə binasını top
atəşinə tutaraq dağıtmışlar. Həmin dövrü əhatə edən, 1918-ci ildə Bakının dağıdılmasını əks etdirən tarixi foto
şəkillər də tarixçilərin yazdıqlarını əyani şəkildə təsdiqləyir. 1918-1920-ci illərdə Azərbaycanda türk-müsəlman
əhaliyə qarşı həyata keçirilmiş erməni-bolşevik qırğınları tariximizin qara səhifələrindən birini təşkil edir. Bakıda
başlanan və bölgələrdə davam etdirilən həmin qırğınlar nəticəsində 10 minlərlə günahsız insan qətlə yetirilmiş,
saysız-hesabsız evlər dağıdılmış, bütöv kəndlər, şəhər və qəsəbələr xarabazara çevrilmişdir. Bütün bu və ya digər
tarixi hadisələr arxivlərdə və mənbələrdə öz əksini tapıb.
AZƏRBAYCAN XALQINA QARŞI APARDIQLARI ETNİK TƏMİZLƏMƏ VƏ SOYQIRIMI
SİYASƏTİNİN DAVAMI
Bildiyimiz kimi, 1992-ci ilin 26 fevral tarixində erməni təcavüzkarları Azərbaycanın Xocalı şəhərində
bəşəriyyət tarixində ən qanlı faciələrlə bir sırada duran soyqırımı törətdilər. Bu soyqırımı erməni millətçilərinin
və onların havadarlarının Azərbaycan xalqına qarşı uzun müddət davam edən etnik təmizləmə və soyqırımı
siyasətinin daha bir dəhşətli nümunəsidir. Xocalı soyqırımı ilə ermənilər Xocalının yer üzündən silinməsini və
məhv olmasını reallaşdırdılar. Xocalı bir gecənin içərisində yerlə yeksan olundu. Erməni terrorçularından yayınıb
meşələrə və dağlara qaçan insanların çoxu soyuqdan və şaxtadan məhv oldular. Xocalı şəhəri isə yer üzündən
silindi. Xocalı soyqırımının nəticələri çox dəhşətli idi. Cinayətkar erməni qoşunlarının vəhşiliyi nəticəsində, Bu
kütləvi qırğın nəticəsində 613 nəfər, o cümlədən 106 qadın, 63 uşaq, 70 qoca amansızlıqla qətlə yetirildi, 487
nəfər şikəst oldu, 1275 dinc sakin girov götürüldü, onlardan 150 nəfərin taleyi isə hələ də məlum deyil. Bu
soyqırımı aktı nəticəsində 8 ailə tamamilə məhv edildi, 25 uşaq hər iki valideynini itirdi. Hər il dünya
azərbaycanlıları və ədaləti uca tutanlar Xocalı faciəsi qurbanlarının xatirəsini yad edirlər. Xocalı faciəsi 200 ilə
qədər bir müddətdə erməni millətçilərinin və onların havadarlarının Azərbaycan xalqına qarşı apardıqları etnik
təmizləmə və soyqırımı siyasətinin davamıdır. Bu əməllərin qabaqcadan düşünülmüş qaydada, milli əlamətinə
görə insanların tamamilə və ya qismən məhv edilməsi niyyəti ilə törədilməsi beynəlxalq hüquqa əsasən Xocalı
faciəsinin məhz soyqırımı olduğunu təsdiq edir. Prezident İlham Əliyev Xocalı faciəsini təcavüzkar erməni
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millətçilərinin yüzilliklər boyu Azərbaycan xalqına qarşı apardığı soyqırımı və etnik təmizləmə siyasətinin qanlı
səhifəsi kimi qiymətləndirib. Erməni təcavüzkarlarının törətdikləri bu vəhşilik yaddaşlardan heç zaman
silinməyəcək. Belə ki, bu, təkcə Azərbaycan xalqına qarşı soyqırımı deyildi, bəşəriyyətə, insanlığa qarşı
törədilmiş qanlı cinayətdir. Erməni millətçilərinin cinayətkar əməllərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması,
Azərbaycan xalqının gələcək nəsillərinin milli yaddaşının qorunması və soyqırımı qurbanlarının xatirəsinin
əbədiləşdirilməsi məqsədi ilə Quba şəhərində «Soyqırımı memorial kompleksi» yaradılıb.
"ERMƏNİSTANDA BAŞA DÜŞMƏLİDİRLƏR Kİ, BİZ ARTIQ ORTA ƏSRLƏRDƏ YOX, XXI
ƏSRDƏ YAŞAYIRIQ VƏ XXI ƏSRİN ƏLAMƏTLƏRİ HƏR BİR ÖLKƏ ÜÇÜN ƏSAS OLMALIDIR"
Ötən ilin sentyabrın 27-də Ermənistan ordusunun təxribatlarına qarşı Azərbaycan Prezidenti, Ali Baş
Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə başlayan genişmiqyaslı Vətən müharibəsi tariximizə qələbə yazdı. İşğal
altında olan torpaqlarımız düşməndən azad olundu. "Ermənistanda başa düşməlidirlər ki, biz artıq orta əsrlərdə
yox, XXI əsrdə yaşayırıq və XXI əsrin əlamətləri hər bir ölkə üçün əsas olmalıdır", deyən Cənab Prezident
bildirmişdi ki, biz istəyirik ki, beynəlxalq hüquq normaları təmin edilsin. Hər bir işğalçı bilməlidir ki, bu işğalın
sonu olmayacaqdır. Bu işğalın sonu ya sülh müqaviləsidir, ya da qaçılmaz məğlubiyyətdir". Uzun illər dövlət
başçısının apardığı danışıqlara baxmayaraq, Ermənistan təcavüzkar siyasətindən əl çəkmədi. 30 ilə yaxın bir
zamanda beynəlxalq hüququn tələb və təkidlərinə məhəl qoymayan Ermənistan döyüş meydanında məğlub oldu.
44 günlük müharibədə Ermənistanın beynəlxalq konvensiyalara zidd topladığı silahlarla Gəncə, Tərtər,
Mingəçevir kimi yerlərdə də mülki əhalinin kompakt yaşadığı ərazilərdə raket zərbələri endirməsi, Ermənistan
hökumətinin təcavüzkar, terrorçu simasını ortaya qoymuş oldu. Təbii ki, bu və ya digər amillər Azərbaycanı haqq
savaşından çəkindirmədi. Döyüş meydanında sarsıdıcı məğlubiyyətə uğrayan Ermənistanın cəbhə xəttindən
uzaqda yerləşən yaşayış məntəqələrini və mülki obyektləri hədəfə alması dünyanın bir çox ölkələrindən ölkəmizə
ezam olunmuş KİV nümayəndələrinin də gözü qarşısında baş verdi. Bu müharibədə Azərbaycan mülki insanlarla
müharibə aparmadı və Ermənistandan fərqli olaraq etnik təmizləmə həyata keçirmək niyyətində deyildi.
Ermənistan və onun havadarları tərəfindən hərbi əməliyyatları dayandırmaq üçün Azərbaycana diplomatik və
siyasi təzyiqlər göstərildi və Prezident İlham Əliyev siyasi iradəsini nümayiş etdirdi, prinsipial mövqeyindən
dönmədi. Prezident İlham Əliyevin dünyanın aparıcı mediasına verdiyi onlarla müsahibəsində ölkəmizə qarşı olan
hücumları darmadağın etdi.
Əlbəttə ki, Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi güclü dövlət, güclü ordu strategiyası torpaqlarımızın
işğaldan azad olmasının ən başlıca səbəbidir.
Səs.-2021.-30 mart.-№53.-S.8-9.
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Azərbaycanlıların 1948-1953-cü illər deportasiyası necə baş verdi?
Katolikos VI Gevork və Ermənistan K(b)P MK-nın katibi Qr.Arutyunov
“Böyük Ermənistan” xülyasında
Əziz Ələkbərli
(əvvəli ötən sayımızda)
“Azərbaycan K(b)P MK-nın katibi Bağırov yoldaşa
Ermənistan K(b)P MK-nın katibi Arutyunov yoldaş hazırda Azərbaycan SSR-nin tərkibində olan
Dağlıq Qarabağ vilayətinin Ermənistan SSR-nin tərkibinə qatılması haqqında təklifi ÜİK(b)P MK-nın
müzakirəsinə təqdim edib.
Arutyunov yoldaş öz məktubunda bu barədə aşağıdakıları yazır:
“Ermənistan ərazisinə bitişik olan Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti 1923-cü ildən Azərbaycan SSRnin tərkibinə daxildir. Bu vilayətin əhalisi əsasən ermənilərdir. 153 min nəfər əhalidən 137 mini ermənidir.
Dağlıq Qarabağın kənd təsərrüfatı Ermənistanın dağlıq hissəsinin təsərrüfatı ilə eyniyyət təşeil edır.
Dağlıq Qarabağın Ermənistanın tərkibinə daxil edilməsi onun inkişafına xeyli köməklik göstərər,
təsərrüfata rəhbərlik işini yaxşılaşdırardı. Ermənistanın respublika orqanları tərəfindən rəhbərlik
şəraitində əhaliyə ana dilində mədəni-kütləvi və siyasi xidmət işi daha da güclənərdi.
Dağlıq Qarabağ vilayətinin Ermənistanın tərkibinə qatılması yerli kadrlara Ermənistanın ali məktəblərində
öz təhsillərini davam etdirməyə imkan verərdi. Digər tərəfdən, Ermənistan SSR Dağlıq Qarabağdan öz işgüzarlığı
ilə seçilən milli kadrlar əldə edə bilərdi. Halbuki hazırda onlardan Azərbaycanda, təbii ki, tam istifadə olunması
mümkün deyil.
Dağlıq Qarabağ əhalisinin bu istəyindən çıxış edərək, Ermənistan MK-sı və Xalq Komissarları Soveti
Azərbaycan SSR-nin Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin Qarabağ vilayəti şəklində Ermənistan SSR-nin tərkibinə
qatılması təklifini ÜİK(b)P MK-nın və İttifaq Hökumətinin müzakirəsinə təqdim edir.
Bu məsələnin müsbət həlli halında Ermənistan MK-sı və Xalq Komissarları Soveti Qarabağın keçmiş
mərkəzi olan və Sovet hakimiyyətinin qurulması ərəfəsində dağıdılmış Şuşa şəhərinin bərpası təklifi ilə Hökumətə
müraciət edəcəkdir.”
Ermənistan K(b)P MK-nın təklifi ilə əlaqədar Sizin rəyinizi bilmək istərdik.
ÜİK(b)P MK katibi MALENKOV
NR 17, Moskva, 28.XI.1945-ci ii.“
Rəy üçün Azərbaycana göndərilən həmin məktuba G.Malenkova 10 dekabr 1945-ci il tarixli cavabında
M.C.Bağırov o vaxt üçün çox risqli addım ataraq, “tam məxfi” qrifi ilə Qarabağın Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi
olduğunu xatırladır və Dağlıq Qarabağın Ermənistana veriləcəyi təqdirdə Ermənistanda qalan Əzizbəyov, Vedi
və Qarabağlar rayonlarının da Azərabycan SSR-in tərkibinə verilməsi məsələsinə baxılmalı olduğunu bildirir,
üstəlik, Dərbənd, Borçalı bölgələrinin də Rusiya və Gürcüstandan alınıb Azərbaycana verilməli olduğuna işarə
vurur.
M.C.Bağırovun həmin məktubunun tam mətnini təqdim edirik:
“Tam məxfidir
Malenkov yoldaşa
Ermənistan Kommunist (bolşeviklər) Partiyası MK-nın katibi Arutyunov 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 müsavat
hökuməti tərəfindən mərkəzi Şuşa (keçmiş Pənahabad) şəhəri olan general-quber- natorluq təşkil etmişdir.
Müsavatçılar və daşnaklar tərəfidən təşkil olunmuş millətləra- rası qırğının nəticəsində Azərbaycanın və
Ermənistanın bir çox şəhərləri kimi Şuşa da dağıdılmış və xarabalığa çevrilmişdir.
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1920-ci ildə Azərabycanda Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra ilk dövrlərdə bütün Qarabağın təsərrüfatsiyasi 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 Azərbacan 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-nin 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.
Bununla belə, biz Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin Ermənistan SSR-nin 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-nin Ermənistan
SSR-in tərkibinə daxil edilməsi məsələsinə baxılarkən, Ermənistan SSR-nin Azərbaycan respublikasına
bitişik olan və əsasən azərbaycanlıların yaşadığı Əzizbəyov, Vedi və Qarabağlar rayonlarının Azərabycan
SSR-in tərkibinə daxil edilməsi məsələsinə də baxılmalıdır.
(ardı gələn sayımızda)
Türküstan.-2021.-30 mart-5 aprel.-№12.-S.12.
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“31 Mart soyqırımının ağır nəticələri oldu”
Tahirə Qafarlı
Azərbaycanın son 200 illik tarixinə faciələr, soyqırımlar, müsibətlərlə dolu səhifələr yazılıb. Bu
dəhşətli hadisələrdən biri 1918-ci ilin mart-aprel aylarında ermənilərin törətdiyi soqırımlar oldu. 1918-ci
ilin Mart soyqırımları öz amansızlığına və miqyasına görə tək Azərbaycan tarixində deyil, bəşər tarixində
də ən qanlı faciələrdən biridir. Ermənilərin azərbaycanlılara qarşı soyqırımları XX əsrin sonlarında bir
daha təkrarlandı. 1992-ci ilin fevralında ermənilər Xocalı şəhərinin əhalisinə misli görünməyən divan
tutdu. Bu qanlı faciə minlərlə azərbaycanlının məhv edilməsi, əsir alınması, şəhərin yerlə-yeksan edilməsi
ilə nəticələndi. Tarixin səhifələri vərəqləndikcə yeni-yeni faktlar, erməni vəhşiliyinin tükürpədən səhnələri
üzə çıxır. Bu istiqamətdə “Həftə içi”nə müsahibə verən millət vəkili, AMEA-nın müxbir üzvü, tarixçi-alim,
professor Musa Qasımlı maraqlı məsələlərə diqqət çəkib.
- Musa müəllim, 1918-ci il 31 mart soyqırımı Azərbaycana qarşı aparılan hansı məkrli siyasətin nəticəsi
idi?
- Birinci dünya müharibəsinin sonlarına yaxın, 1918-ci ilin mart ayında yaranmış mürəkkəb şəraitdə
Azərbaycanın müxtəlif yerlərində erməni-daşnak və bolşevik dəstələri birlikdə azərbaycanlı əhalini kütləvi
qırğınlara, soyqırımına məruz qoydular. Şərqi Anadoluda mülki türk, müsəlman əhaliyə qarşı törətdikləri qırğınlar
üçün cəzasız qalmayacaqlarından qorxan erməni-daşnak dəstələri rus Qafqaz cəbhəsi dağıldıqdan sonra ordu
hissələri ilə birlikdə Cənubi Qafqaza gəldilər. Bu zaman anarxiyanın hökm sürdüyü regionda Müvəqqəti
hökumətin orqanları, sovetlər və milli şuralar fəaliyyət göstərirdilər.
Qafqaz cəbhəsindən qayıdaraq Bakıdan keçib Rusiyaya getməli olan rus əsgərləri yolboyu Azərbaycan
kəndlərini talan edir, aclıq və səfalət içərisində olduqlarından Bakı Sovetinin xidmətində qalmağı vətənə
dönməkdən üstün tuturdular. Ordu silah və sursatını ermənilərə və Bakı bolşeviklərinə vermişdi.
Kütləvi qırğınların, soyqırımlarının coğrafiyası geniş olub, 1917-ci ilin payızından etibarən Cənubi
Qafqazda – tarixi Azərbaycan torpağı olan İrəvan quberniyasını-indiki Ermənistan Respublikası ərazisini, Cənubi
Azərbaycanı, Tiflis quberniyasının Borçalı qəzasını və indiki Azərbaycan Respublikası ərazisini əhatə edirdi.
Erməni silahlı qüvvələri tərəfindən dinc azərbaycanlı əhaliyə qarşı törədilən kütləvi qırğınların zirvə
nöqtəsi 1918-ci ilin martında oldu. Martın 30-da axşamüstü S. Şaumyan başda olmaqla Bakı Soveti və ermənidaşnak dəstələri tərəfindən dinc türk və müsəlman əhaliyə qarşı soyqırımına başlandı.
- Soyqırımın törədilməsi kimə və nəyə lazım idi? Bu barədə nələri söyləmək olar?
- Soyqırımın törədilməsinin bir sıra səbəbləri var idi. Hər şeydən əvvəl, hələ I Pyotr zamanından başlayaraq,
çarizm Xəzər dənizinin şimal sahillərini, həmçinin Bakını işğal edib öz tərkibinə daxil etmək üçün guya Bakıda
Azərbaycanın digər yerlərindən fərqli mədəniyyət olduğunu bildirirdi. “Bakı və Azərbaycan” ifadələri də
məqsədli şəkildə dövriyyəyə buraxılmışdı. İsti dənizlərə çıxmaq üçün apardığı işğalçı müharibələr nəticəsində
Azərbaycanı bölüşdürdükdən sonra, Cənubi Qafqaza erməniləri yerləşdirməklə çarizm təkcə demoqrafik
vəziyyəti dəyişdirmədi, eyni zamanda onları Şərq siyasətində bir vasitəyə çevirdi. Bu siyasəti çarizm devrildikdən
sonra qurulan Müvəqqəti hökumət, ondan sonra hakimiyyətə gələn bolşeviklər də davam etdirdilər.
1917-ci ilin noyabrında Bakıda Stepan Şaumyan başda olmaqla azərbaycanlıların əleyhinə olan sovet
hakimiyyəti quruldu. Lenin həmin ilin dekabrında Şaumyanı Qafqazda xüsusi səlahiyyətli komissar təyin etdi.
İqtisadi baxımdan Bakı bolşevik Rusiyası üçün böyük əhəmiyyət kəsb edirdi. Heç əbəs deyildir ki, 1918ci il mart ayının ikinci yarısında Lenin ABŞ-ın Qırmızı Xaç nümayəndəliyinin rəhbəri polkovnik R. Robinsonun
"Rusiya Sovet Respublikası üçün Bakının iqtisadi əhəmiyyəti nədədir" sualına "Bu – neft, işıq və enerjidir", –
deyə cavab vermişdi.
Bakıya yiyələnmək Xəzər dənizinə, Şimali Qafqaza və “dünyanın ürəyi” olan Avrasiyaya gedən
yola nəzarət etmək imkanı verərdi. Dünyanın ürəyinə gedən yol Bakıdan, Azərbaycandan keçirdi.
Bakıda soyqırımının törədilməsinin başlıca səbəblərindən biri Azərbaycanın müstəqilliyinin qarşısının
alınması idi. Bu zaman azərbaycanlılar əvvəlcə muxtariyyət, sonda isə müstəqillik uğrunda mübarizə aparırdılar.
Soyqırımının törədilməsinin digər bir səbəbi əhalisi əsasən türk və müsəlmanlardan ibarət olan Cənubi
Qafqaza, xüsusən Bakıya Osmanlı ordusunun buraxılmaması üçün Bakı və Bakı quberniyasını yerli, aborigen
əhalidən təmizləmək idi. Bu zaman Cənubi Qafqazda yaşayan təqribən 6 milyon nəfər əhalinin 3 milyonu
türk, müsəlman idi.
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Azərbaycan əhalisi silahlı düşmən qarşısında əliyalın qalmışdı. Bakıda və onun ətrafında azərbaycanlıların
silahlı qüvvəsi demək olar ki, mövcud deyildi. Bunun da başlıca səbəbi çarizmin türk, müsəlman olduqları üçün
azərbaycanlıların hərbi xidmətə çağırmaması ilə bağlı idi.
- Musa müəllim, tarixdə soyqırımın həyata keçirilməsi bəhanəsi və üsulları dedikdə, daha çox hansı
faktların üzərində dayanılır?
- Şaumyan erməniləri və bolşevikləri, xüsusən Xəzər hərbi dəniz donanmasının matroslarını müsəlmanlara
qarşı soyqırıma təhrik edirdi. Hücum üçün bir bəhanə lazım idi. Belə bir bəhanə müsəlman diviziyasının
Lənkəranda həlak olan silah yoldaşları, böyük xeyriyyəçi Hacı Zeynalabdin Tağıyevin oğlu Məhəmmədin
cənazəsini "Evelina" gəmisi ilə Bakıya gətirən bir qrup zabit və əsgərin Bakı Sovetinin hərbçiləri tərəfindən tərksilah edilməsi oldu. Müsəlman diviziyasının əsgər və zabitləri silahların geri qaytarılmasını tələb etsə də, nəticəsi
olmadı. Şaumyanla aparılan danışıqlar da uğursuz olduqdan sonra xalq küçələrə çıxıb silahların qaytarılmasını
tələb etdi. Sosial dayağı olmayan bolşevik hökumətinin rəhbəri S. Şaumyan azərbaycanlılara divan tutmaq
haqqında əmr verdi.
Martın 30-da axşam saat 5-də Bakıda ilk atəş açıldı. Qırğın başlananadək özlərinin bitərəfliyini elan etmiş
Daşnaksütyun və Erməni Milli Şurası, o cümlədən erməni kilsəsi Bakı Sovetini müdafiə etdi. Nəinki silahlı erməni
əsgərləri, habelə erməni ziyalıları da Bakı Soveti tərəfindən döyüşə qatıldılar. S. Şaumyan bu hadisə ilə bağlı
olaraq yazırdı ki, bizim süvari dəstəyə ilk silahlı hücum cəhdindən bəhanə kimi istifadə etdik və bütün cəbhəboyu
hücuma keçdik. Bizim 6 min nəfərə qədər silahlı qüvvəmiz var idi. Həmçinin daşnaksütyunun 3-4 minə qədər
milli hissələri var idi. Onlar da bizim sərəncamımızda idi. Daşnaksütyunun iştirakı vətəndaş müharibəsinə milli
qırğın xarakteri verdi və bundan yayınmaq mümkün deyildi. Biz buna şüurlu olaraq getdik, çünki əgər onlar
Bakıda qələbə qazansaydılar, şəhər Azərbaycanın paytaxtı elan ediləcəkdi.
Soyqırımı xüsusi qəddarlıqla həyata keçirildi. Şəhər yerdən və havadan bombardman edildi. Dinc
azərbaycanlı əhali diri-diri su və neft quyularına, yanar təndirlərə atılır, hamilə qadınların qarınları süngü ilə
deşilir, körpə uşaqlar divarlara mıxlanır, qadınlar hörüklərilə bir-birinə bağlanaraq küçələrdə çılpaq gəzdirilirdi.
Öldürmək üçün “türk, müsəlman” olmaq kifayət edirdi. Mart soyqırımının şahidi olan Azərbaycan tarixçisi
R.İsmayılov yazırdı: “İş o yerə çatmışdı ki, daşnaklar “biz, bolşevik, sosialist bilmərik, müsəlmansan, kifayətdir”,
– deyə hətta müsəlman sosialistlərini belə qırdılar...”.
Qüvvələr bərabər olmadığı üçün martın 31-də azərbaycanlılar döyüşü dayandırmağa məcbur oldular. Buna
baxmayaraq, azərbaycanlıların öldürülməsi davam etdirildi. Qırğınlar yalnız aprelin 2-də dayandırıldı.
- Mart soyqırımı faktı beynəlxalq miqyasda necə qəbul olundu?
- Bakıda törədilən soyqırımının ağır nəticələri oldu. Regiona səfər edən ABŞ-ın Harbord missiyasının
hesabatında yazılırdı ki, ermənilər 1918-ci ilin martında Bakıda 2 min azərbaycanlını öldürdülər.
İndiana polisdən olan amerikalı alim Leonard Ramsden Hartill yazır ki, ermənilər Bakıda 25 min
müsəlmanı qətlə yetirdilər.
Mart qırğınından bəhs edən ABŞ tarixçiləri Boqdan Nahoylo və Vinter Svoboda yazırlar ki, 20 min
döyüşçünün iştirak etdiyi bu toqquşma Bakıda 3 min nəfərin həyatına son qoymaqla Sovetin qələbəsi ilə
nəticələndi.
ABŞ tədqiqatçıları C.Makkarti və K.Makkarti 1918-ci il martın 30-dan aprelin 1-dək Bakıda ermənilərin 8
mindən 12 minədək müsəlman öldürdüyünü və şəhərin türk əhalisinin yarısının qaçdığını yazırlar.
Böyük Britaniya nümayəndələrinin 1918-ci il aprelin 9-da Bakıdan göndərdikləri teleqramda yazılırdı ki,
ermənilər bolşeviklərlə birləşərək özlərinə irqi düşmən hesab etdikləri azərbaycanlılara qarşı qırğınlar törətdilər.
İngilis mənbələrində yazılır ki, mart ayında Bakıda müsəlman əhalinin dörddə biri öldürüldü. Həmin dövrün
statistik məlumatlarından aydın olur ki, bu zaman Bakıda təqribən 280-300 min nəfər əhali yaşayırdı. Onun
təqribən 80-100 min nəfəri azərbaycanlı, digərləri isə çarizmin müstəmləkə siyasəti nəticəsində şəhərə
yerləşdirilənlər idi. Deməli, 80-100 min nəfər azərbaycanlı əhalinin dörddə biri 20-25 min nəfər edir. Bu rəqəm
bəzi amerikan mənbələrində yazılanlar ilə eyniyyət təşkil edir.
-Bu barədə Azərbaycan mənbələrində nə yazılır?
- Müxtəlif siyasi cərəyanların maraqlarını əks etdirən Azərbaycan mənbələrində də öldürülənlər barədə
çoxlu məlumat vardır. Məsələn, partiya mənsubiyyəti baxımından bolşevik olan N.Nərimanov 1918-ci il mayın
23-də çap olunmuş "Vətəndaş müharibəsinin milli rəng almaması üçün nə etmək lazımdır" adlı məqaləsində
aşağıdakıları etiraf edirdi: “Fanatizmdən uzaq olan hər bir şəxsə məlumdur ki, Zaqafqaziyada gedən vətəndaş
müharibəsində 99 faiz bir millətin nümayəndələri qırılır. İrəvan quberniyası, Lənkəran qəzası, Quba, Şamaxı
bölgələri mənim dediklərimi tamamilə təsdiq edir”.
Azərbaycan Cümhuriyyəti hökumətinin yaratdığı Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasının sənədlərindən aydın
olur ki, Bakıda ermənilər mart hadisələri zamanı dinc müsəlman əhalini siyasi mənsubiyyətə fərq qoymadan
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kütləvi qırmışlar. Digər mənbələrə əsasən, martda yalnız Bakıda 10, 12 və 15 mindən artıq
azərbaycanlının öldürülmüşdür.
Kütləvi qırğınlar yalnız Bakı ilə məhdudlaşmadı. Azərbaycanın və Cənubi Qafqazın digər yerlərində də
azərbaycanlılara qarşı qırğınlar törədildi. ABŞ kəşfiyyat mənbələrinə görə, Cənubi Qafqazda qırğınlar zamanı 60
min Azərbaycan türkü qaçqına çevrildi və 420 müsəlman kəndi dağıdılıb.
- Soyqırımını törədənlər istəklərinə nail ola bildilərmi?
- Erməni-daşnakları və bolşevikləri istəklərinə nail ola, Azərbaycan xalqının iradəsini qıra bilmədilər. Bu
hadisələr Azərbaycan xalqının müstəqilliyinin elan edilməsini ləngitsə də, istiqlal mübarizəsini dayandıra bilmədi.
Mayın 28-də Azərbaycan xalqı bütün müsəlman Şərqində dəfə olaraq respublika idarə üsulunu qurdu. Respublika
məfkurəsini müsəlman Şərqinə məhz Azərbaycan xalqı gətirdi, müsəlman xalqlarına müstəmləkəçilikdən xilas
olmaq yolunu, nümunəsini göstərdi, onların yoluna çıraq tutdu. Bakı sentyabrın 15-də azad edildi. Azərbaycan
hökuməti tarixi şəhərimiz olan Bakıya köçdü. Azərbaycan nefti yadelli qüvvələrin əlindən alındı. Azərbaycan
xalqı taleyinin və torpağının sahibi oldu.
- Erməni əli ilə Azərbaycana qarşı həyata keçirilən qətliamlar, soyqırımlar, bizə qarşı edilən haqsızlıqlar
dünya ictimaiyyətinə necə təqdim olundu?
- Cümhuriyyət hökuməti bu hadisələrin təhqiqi məqsədilə 1918-ci il iyulun 15-də Fövqəladə Təhqiqat
Komissiyasının yaradılması haqqında qərar qəbul etdi. Komissiyada çalışanlar əsasən ruslar, yəhudilər və digər
millətlərin nümayəndələri mart soyqırımını, ilkin mərhələdə Şamaxıdakı vəhşilikləri, İrəvan quberniyası
ərazisində ermənilərin törətdikləri ağır cinayətləri araşdırdı. Dünya ictimaiyyətinə həqiqətləri çatdırmaq üçün
Xarici İşlər Nazirliyi nəzdində xüsusi qurum yaradıldı və vəsait ayrıldı.
31 mart tarixi iki dəfə - 1919 və 1920-ci illərdə Cümhuriyyət hökuməti tərəfindən ümummilli matəm günü
kimi qeyd edildi. Əslində bu, azərbaycanlılara qarşı yürüdülən soyqırımı və bir əsrdən artıq davam edən
torpaqlarımızın işğalı proseslərinə ilk dəfə siyasi qiymət vermək cəhdi idi. Cümhuriyyətin süqutu bu işin başa
çatdırılmasına imkan vermədi. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri, Prezident Heydər Əliyevin 1998-ci il 26
mart tarixli sərəncamı ilə 31 mart azərbaycanlıların soyqırımı günü elan edildi. Onun Bakı şəhərində Şəhidlər
xiyabanında Əbədi məşəl abidə kompleksinin ucaldılması haqqında 1998-ci il 5 avqust tarixində sərəncamına
uyğun olaraq həmin ilin oktyabrın 9-da kompleks açıldı. 2007-ci ildə Prezident İlham Əliyevin sərəncamına
əsasən Şəhidlər xiyabanı yenidən qurularkən Əbədi məşəl abidəsinin sütunları hündürləşdirildi və digər işlər
görüldü.
Azərbaycanlılara qarşı törədilmiş soyqırımları haqqında tarixi həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə
çatdırılması istiqamətində böyük işlər Prezident İlham Əliyevin “hücum diplomatiyası” xəttini elan etməsindən
sonra görüldü. Bu baxımdan, birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevanın rəhbərliyi ilə Heydər Əliyev
Fondunun fəaliyyətinin müstəsna əhəmiyyət daşıyan fəaliyyəti vardır.
- Musa müəllim, mart soyqırımı tarixi bizə hansı ibrət dərslərini verdi?
Erməni-daşnak və bolşevik qüvvələrinin Bakıda azərbaycanlılara qarşı törətdiyi soyqırımı bəşəriyyətə və
sivilizasiyaya qarşı ağır cinayətdir. Əgər biz 1918-ci ilin martına qədərki buna bənzər hadisələrdən, məsələn,
1905-1906-cı il qırğınlarından bir millət olaraq ibrət dərsləri alsaydıq, müstəqil və güclü dövlətimiz olsaydı, 31
mart də olmaya bilərdi. Əgər 31 martı bilsəydik, ondan düzgün nəticə çıxarsaydıq və güclü dövlətimiz olsaydı,
Xocalıda törədilən soyqırımı da olmazdı. Belə hadisələrin gələcəkdə bir daha təkrarlanmaması üçün millətimiz
öz tarixini bilməli, müqəddəs dövlətimiz və uca millətimiz daim güclü olmalıdır.
Həftə içi.-2021.-30-31 mart.-№31.-S.3.
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Rüsvayçı məğlubiyyət yaşamış ermənilərin qondarma “soyqırımı” sayıqlaması
1915-ci il köç (təhcir) hadisələrinə tarixçi baxışı
Sani Hacıyev,
tarix elmləri doktoru, professor
Hər il aprelin 24-də dünyanın müxtəlif yerlərinə səpələnmiş və bəzi ölkələrdə güclü lobbi qurmağa nail
olmuş ermənilərin qondarma “soyqırımı xəstəliyi” tüğyan etməyə başlayır. Medianı, siyasətçiləri və dünya
ictimaiyyətini dolaşıq, saxta məlumatlarla azdırmağa çalışan ermənilər bəzi dövlətləri və beynəlxalq təşkilatları
beynəlxalq sülhə və dövlətlərarası münasibətlərə zərər verəcək yanlış qərarlar verməyə sövq edirlər.
Bu il COVID-19 pandemiyasına paralel olaraq ermənilərin “soyqırım xəstəliyi” yenidən şiddətlənmişdir.
Amma bu dəfə bir az daha fərqli simptomlarla ...
Hesab edirik ki, bu il ermənilərin 24 aprel tarixi ilə bağlı fəaliyyətinə iki güclü amil təsir göstərmişdir:
birinci amil ABŞ-ın yeni prezidenti C.Baydenin keçənilki seçki kampaniyasında erməni seçicilərə 1915-ci il
hadisələrini “soyqırımı” kimi tanımağı vəd etməsi və bunun ardınca, şənbə günü verdiyi yazılı açıqlamasında iki
dəfə bu ifadədən istifadə etməsi ilə bağlıdır.
Əlbəttə, ermənilərin “soyqırımı” xəstəliyini şiddətləndirən digər, daha güclü amil isə 2020-ci ilin 44 günlük
müharibəsində Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanın müzəffər ordusunun və xalqımızın
böyük bir zəfər qazanmasıdır. Bu müharibə Azərbaycan üçün torpaqlarının işğaldan azad edilməsi ilə nəticələnən
Vətən müharibəsi, işğalçı Ermənistan üçün isə kapitulyasiya aktının imzalanması ilə nəticələnən rüsvayçı
məğlubiyyət olmuşdur. 44 günlük müharibədəki rüsvayçı məğlubiyyəti həzm edə bilməyən erməni diasporunun
və onların havadarlarının 24 aprel tarixi ilə bağlı iddiaları və gözləntiləri bu səbəbdən daha da şiddətlənmişdir.
Bəs ermənilərin qondarma “soyqırımı xəstəliyi”nin siyasi kökləri nədir? Gerçəkdə hansı hadisələrə və
tarixə dayanır?
Osmanlı dövləti qurulduğu tarixindən etibarən bu torpaqlarda yaşayan qeyri-müsəlman xalqlara, o
cümlədən ermənilərə tolerant münasibət göstərilmiş, onların Osmanlının siyasi və sosial-iqtisadi həyatına
inteqrasiyası güclü olmuşdur. Ermənilər ibadət, məhkəmə, təhsil hüququ ilə yanaşı, dövlətdə yüksək vəzifə
tutmaq, can və mallarının təhlükəsizliyinin təminatını da almışdılar. Bu hüquqlardan əsrlərboyu yararlanan
ermənilər Osmanlı dövlətinin ən böyük mərkəzlərində yaşamış, onların qurmuş olduqları yüzlərlə dini qurum,
təhsil ocağı, ticarət şəbəkəsi təhlükəsiz şəraitdə fəaliyyət göstərmişdir. XVII əsrin ortalarından etibarən isə
ermənilər Osmanlı dövlətində yüksək dövlət vəzifələri də tutmağa başlamışlar.
Tarixən dövlətçilik ənənəsi olmayan, hər zaman böyük imperiyaların vilayətləri halında yaşayan
ermənilərdə XVIII əsrin sonlarına doğru ayrı millət və milli dövlət qurmağa qadirolma düşüncəsi ortaya çıxmağa
başlamışdır ki, bu prosesdə iri dövlətlərin, o cümlədən Böyük Britaniya, Fransa və Rusiyanın rolu böyük
olmuşdur. Osmanlı sultanlarının ermənilərə verdikləri imtiyazlar 1839-cu il Fərmanı, 1878-ci il Berlin konqresi
və 1908-ci il Ana Yasası ilə bir qədər də genişləndirilmiş, artıq beynəlxalq səciyyə almışdır.
Böyük dövlətlərdən siyasi, maliyyə və hərbi dəstək alan erməni millətçiləri XIX əsrdən başlayaraq terror
və soyqırımı siyasətini genişləndirməklə təkcə Anadoluda deyil, Qafqazda da böyük etnik münaqişələrin yaranma
mənbəyi olmuşlar. Məhz bu dövrdə ermənilərin “Armenakan”, “Hınçak”, “Daşnaksütyun” kimi terrorçu
təşkilatları meydana gəlmişdir. Bu təşkilatların silahlı dəstələri təkcə 1870-80-ci illərdə Zeytun, Sasun, Van
vilayətlərində qanlı qırğınlar törətməklə 2 milyondan çox Anadolu türkünün qətlinə səbəb olmuşlar. XX əsrdə bu
qırğınların coğrafiyası genişlənərək Qafqazlara qədər uzanmışdır. 1905-1906-cı illərdə və 1918-1920-ci illərdə
ermənilər Bakıda, Şuşada, İrəvanda, Naxçıvanda, Borçalıda, Qazaxda, Zəngəzurda, Gəncədə, Qubada, Şamaxıda,
Tiflisdə və Azərbaycanın ayrı-ayrı bölgələrində soydaşlarımızın kütləvi qırğınlarını törətmişlər.
1914-cü ildə Birinci Dünya müharibəsi başlayanda Antanta dövlətlərinin Osmanlı dövlətinə təzyiqi daha
da artdı və bu şəraitdə həmin dövlətlərin dəstək və müxtəlif siyasi vədlər verdikləri erməni təşkilatları daha da
fəallaşdılar. Rus çarı II Nikolayın Osmanlı dövləti haqqında təhrikedici çıxışları və ermənilərlə bağlı vədləri
müharibədə iştirak edən Türkiyə üçün böyük problemlər yaratdı. Belə ki, erməni silahlı dəstələri Rusiya
imperiyasının hərbi dəstəyilə daha da möhkəmlənib Osmanlı dövlətinin daxilində türklərə qarşı qırğın
siyasətlərini bərpa etdilər. Şərqi Anadolu bölgəsində uzun illər yaşadıqları üçün bu bölgəni yaxşı bilən ermənilər
rus hərbçilərinə bələdçilik etməklə və cəbhədə təxribatlar törətməklə də öz çirkin əməllərini genişləndirdilər.
Rus ordusunun Qafqaz istiqamətində hərbi əməliyyatlara başlaması və Sarıqamışda türklərin böyük itki
verməsində ermənilərin bölgədəki təxribatçı siyasəti də az rol oynamadı. 1915-ci ildə Sarıqamış, 1916-cı ildə
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Ərzurum, Trabzon, Ərzincan və Muş rus ordusu və erməni silahlı dəstələri tərəfindən işğal edildi. Bu bölgələrdəki
müsəlman əhalinin amansız qətliamı başladı.
Ermənilərin Şərqi Anadoludakı bu amansız fəaliyyəti müharibə vəziyyətində olan Osmanlı dövlətini
müdafiə tədbirləri görməyə məcbur etdi. Əvvəlcə bu tədbirlər məhəlli xarakter daşımışdır. Belə ki, 24 aprel 1915ci ildə Osmanlı dövlətinin Daxiliyyə nazirinin 16 valiyə göndərdiyi sərəncama görə, “Hınçak” və “Daşnaksütyun”
kimi erməni komitələrinin o bölgələrdəki şöbələrinin bağlanması istənmişdi. Lakin 9-10 ay sonra Osmanlı
hökuməti bu tədbirlərin heç bir nəticə vermədiyini görüncə, erməni əhalinin müharibə bölgəsindən (Van, Bidlis
və Ərzurumdan) uzaqlaşdırılıb daha əmin-aman bölgələrə köçürülməsi (təhciri) haqqında qərar vermişdi.
Məqsədi cəbhə bölgəsindəki təxribatlara son qoyulması, həmçinin Anadoluda milli qırğınların qarşısının
alınması olan Osmanlı hökuməti eyni zamanda ermənilərə qarşı hər hansı zorakılıq fəaliyyətini qadağan edən
göstərişlər də vermişdir. Ümumilikdə köç (təhcir) 200 min ermənini əhatə etmişdir. Qeyd edək ki, köçürülənlərin
bir hissəsi Qarabağa, İrəvana, Bakıya gəlmiş, sonrakı illərdə Azərbaycanda türk-müsəlman əhaliyə qarşı
qırğınlarda iştirak etmişlər. Zaman keçdikcə ermənilər (əlbəttə, böyük dövlətlərin tarixçilərinin də dəstəyi ilə)
tarixi faktları saxtalaşdırmış, köç zamanı ölən ermənilərin sayını süni surətdə şişirdərək əvvəlcə 600 minə, daha
sonra 800 minə və ən nəhayət, 1,5 milyona yüksəltmişlər.
Halbuki Birinci Dünya müharibəsi illərində Osmanlı dövlətində yaşayan ermənilərin toplam sayı Osmanlı
rəsmi sənədlərindəki məlumatlara görə, cəmi 1.234.671 (Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Askeri Tarih ve
Stratejik Etüd Başkanlığı Arşivi,nu. 1/3, kis. 523, dos. 118, fih. 5-13) olmuşdur. Hətta o dövrdə ermənipərəst Qərb
siyasətçilərinin raportlarında da Osmanlı dövlətində yaşayan ermənilərin sayı 1,5 milyondan çox deyildir.
Məsələn, Almaniyanın İstanbuldakı böyük elçisi Von Kühlmannın raportunda bu rəqəm - 1.200.000 nəfər,
Fransanın Vandakı konsulu M. Zarceşidə - 1.300.000 nəfər, nəşri 1910-cu ilə aid olan “Encyclopedia
Britannica”da - 1.500.000 nəfər olaraq göstərilməkdədir.
Beləliklə, saxta məlumatlara dayanaraq, Türkiyədə ümumi sayı cəmi 1,5 milyon olmasına baxmayaraq, köç
zamanı ölənlərin sayını da elə o qədər göstərən, 1915-ci il təhcir hadisəsini qondarma “soyqırımı” kimi təqdim
edən ermənilər 24 aprel tarixini özlərinin “dənizdən-dənizə dövlət” yaratmaq arzularının və “soyqırımı
xəstəliyi”nin simvoluna çevirmişlər.
Nə saxtalaşdırılmış o rəqəmləri, nə də “soyqırımı”nı isbatlayacaq hər hansı bir mötəbər sənədin olmamasına
rəğmən, erməni təbliğat maşını bir əsrdir ki, bu ideologiya ilə həm dünya ictimaiyyətini, həm öz xalqını
zəhərləməkdədir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 2021-ci il aprelin 13-də “Cənubi
Qafqaza yeni baxış: münaqişədən sonra inkişaf və əməkdaşlıq” adlı beynəlxalq konfransda da qeyd etdiyi kimi,
“onların yaxşı həkimlərə ehtiyacı var ... onlar zəhərləniblər. Bu zəhər əsasən onların Fransanın cənubunda,
Kaliforniyada, Krasnodar diyarında və bəzi başqa paytaxtlarda çox sakit və gözəl yerlərdə oturub öz həyatlarından
zövq alan diasporundan gəlir.”
ABŞ prezidenti C.Bayden, əvvəldə də qeyd etdiyimiz kimi, açıqlamasında Türkiyənin adını çəkməsə də,
birinci və sonuncu abzasda “soyqırım” ifadəsindən istifadə etmişdir. “Biz bunu suçlamaq üçün deyil, yaşananların
təkrarlanmamasını təmin etmək üçün edirik”, - deyən C.Bayden 1981-ci ildə “erməni soyqırımı” ifadəsini işlədən
R.Reyqandan sonra ikinci ABŞ prezidenti oldu. ABŞ prezidentinin bu sözlərini siyasi fürsətçilik adlandıran
Türkiyə xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu “Tariximiz haqqında kimsədən dərs alacaq deyilik. Siyasi fürsətçilik
sülhə və ədalətə ən böyük xəyanətdir”, - deyə bəyan etmişdir.
ABŞ-ın bu mövqeyi nəinki NATO üzrə müttəfiqi olan Türkiyə ilə münasibətlərinə zərər vurur, eyni
zamanda beynəlxalq və regional sülhü erməni və digər separatçı hərəkatların qarşısında təhlükə altına almış olur.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib
Ərdoğanla telefon görüşməsində C.Baydenin qondarma “erməni soyqırımı” ilə bağlı bəyanatını qınayaraq,
açıqlamanı “tarixi səhv” adlandırmış və “bölgədə yaranmaqda olan əməkdaşlıq meyillərinə ciddi zərər
vurduğunu” bildirmişdir. Dövlətimizin başçısı Azərbaycanın hər zaman Türkiyənin yanında olduğunu da xüsusi
qeyd etmişdir.
Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi də 1915-ci il hadisələrinin dünyaya yanlış şəkildə təqdim
edildiyini, 30 il bundan öncə Ermənistan tərəfindən Xocalıda azərbaycanlılara qarşı törədilən soyqırımına hələ də
ədalətli qiymətin verilməməsinin isə qərəzlilik və ikili standart nümunəsi olduğunu bəyan etmişdir. Xarici işlər
naziri Ceyhun Bayramov Türkiyəli həmkarı M. Çavuşoğlu ilə telefon görüşməsində də “bəzi ölkələrin
rəhbərlərinin 1915-ci il hadisələrini siyasiləşdirmək cəhdlərinin qəbuledilməz olduğunu” bildirib və tarixin siyasi
təzyiq məqsədilə istifadə edilməsinin qəbuledilməz olduğunu göstərib.
Fikrimizcə, erməni yalanlarına inanan və ya özünü inanmış kimi göstərən, qondarma “erməni soyqırımı”nı
tanıyan və tanımağa hazırlaşan dövlətlərin bu məsələyə artıq sağlam düşüncə ilə yanaşmalarının, tarixi
siyasətçilərin deyil, tarixçilərin öhdəsinə verməyin vaxtı gəlib çatmışdır. Əks halda dünya XXI əsrdə faşizmin
daha bir təcəssümü ilə - “erməni faşizmi” ilə daha ağır bir şəkildə üzləşmək məcburiyyətində qalacaq. Erməni
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faşizminin bütün dəhşətlərini öz üzərində hiss etmiş, bir yüzillikdə bir neçə dəfə ermənilər tərəfindən əsl
soyqırımına və işğala məruz qalmış, 2020-ci ildə isə 44 günlük Vətən müharibəsini tarixi Zəfərlə başa çatdıran
Azərbaycan dövləti bu faşizmlə mübarizə aparmaq, ədalətin yanında olmaq üçün hər zaman sağlam düşüncəli
dünya ictimaiyyətinin və dövlətlərin yanında olmağa hazırdır.
Azərbaycan. - 2021.- 29 aprel. - № 89. - S. 5.
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Ermənilər tərəfindən azərbaycanlılara qarşı törədilən soyqırımı
cinayətlərinin əsas mahiyyəti və pərdəarxası
Emin Şıxəliyev,
tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Ümummilli lider Heydər Əliyevin 26 mart 1998-ci il tarixli “Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında”
Fərmanı Ulu Öndərin doğma xalqı qarşısında, günahsız yerə qətlə yetirilənlərin ruhu önündə ən böyük
xidmətlərindən biridir. Bu Fərmanla ilk dəfə baş verən hadisələrə siyasi qiymət verilmişdir. Bu, xalqın tarixi
yaddaşıdır, milli yaddaşımızı dirçəldən mühüm rəsmi sənəddir. Bu sənəd xalqımıza qarşı törədilən soyqırımının
obyektiv mənzərəsini yaratmağa və ona siyasi-hüquqi qiymət verməyə imkan yaratdı. Bu fərman eyni zamanda,
keçmiş tariximizə və bugünkü problemlərə baxışları köklü surətdə dəyişdirməyi nəzərdə tutan çox mühüm dövlət
sənəd, konseptual siyasi baxışlara əsaslanan metodoloji baza olmuşdur. Bu baxımdan Azərbaycan xalqının başına
gətirilən soyqırımı cinayətlərinin mahiyyətinin açıqlanması və pərdə arxası məqamların araşdırılaraq təhlil
edilməsi böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bəlkə də tarixdə yeganə millətdir ki, Azərbaycan türkləri bir əsrdə bir neçə
dəfə fəlakətə məruz qalmış, soyqırımına, deportasiyaya uğramış və hələ də bunun acısını yaşamaqdadır. Törədilən
soyqırımı cinayətləri antitürk zehniyyətlə yoğrulan ermənilərin “Hai-Taht” doktrinasından qaynaqlansa da,
Azərbaycanın bütün bölgələrində baş verən hadisələrin arxasında böyük güclərin də hər birinin öz marağı
olmuşdur. Bu dövlətlərin hər birini birləşdirən yeganə amil isə antitürk zehniyyət idi.
Ermənilər tərəfindən azərbaycanlılara qarşı milli qırğın 1905-ci il fevral ayının ilk ongünlüyündə Bakıdan
başlandı və tezliklə Azərbaycanın digər bölgələrinə, o cümlədən Naxçıvana da yayıldı və getdikcə şiddətləndi.
Naxçıvandakı qırğın daşnakların və çar məmurlarının təhrikləri nəticəsində baş verdi.
Tarixi sənədlərdə erməni daşnakları ilə birlikdə çar məmurlarının da milli münaqişəni bilavasitə
qızışdırdıqları, evlərin, mağazaların talan edilməsində, qətliamların törədilməsində birbaşa rol oynadıqları yer
almaqdadır.
Ermənilərin türkə olan nifrət psixologiyası və türkü öldürməkdən mənəvi zövq alma düşüncəsi 1905-1907ci illərlə məhdudlaşmamış, 1918-ci ildə də davam etmişdir. Məhz bunun nəticəsidir ki, Mart soyqırımı olaraq
tarixə keçən 1918-ci il hadisələrində hədsiz sayda insan erməni zülmünün qurbanı olmuşdur.
Arxiv materiallarında göstərilir ki, əla silahlanmış və mükəmməl təlim görmüş ermənilər müsəlmanların
evlərinə hücum edərək onları öldürür, 3-4 günlük çağaları xəncər və süngüylə qətlə yetirir, uşaqları alovların içinə
atırdılar. Sadəcə insanlar soyqırımına məruz qalmadı, Türk və İslam mədəniyyət mərkəzləri, tarixi abidələr də
yox edildi.
Azərbaycanın bütün bölgələrində – Bakıda, Şamaxıda, Qubada, Gəncədə, Lənkəranda, Qarabağda eyni
ssenari ilə əhali ağır işgəncələrlə qətlə yetirilirdi. Dro, Njde, Hamazasp, Yapon, Andranik kimi cəlladlar
Azərbaycan xalqının qanına susamışdılar. Naxçıvanda baş verən cinayətlər haqqında isə xüsusilə bəhs etmək
lazımdır. Bir məsələni xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti rəhbərliyi müəyyən
səbəblərdən və çətinliklərdən Naxçıvana lazımi dəstək verə bilmirdi. Naxçıvan əhalisi özü ermənilərə müqavimət
göstərir, hətta erməni ordularını məğlub edirdilər. Ancaq bununla birlikdə, ermənilər tərəfindən törədilən
cinayətlər Naxçıvandan da yan keçmədi.
Naxçıvanda azərbaycanlılara qarşı törədilən soyqırımda Andranik Ozanyan, Dro, Njde, Doluxanov, Yapon
və digər cəlladların başçılıq etdikləri dəstələr böyük rol oynamışlar. Özünəməxsus vəhşiliyi ilə Andranik öz adını
ermənilərin azərbaycanlılara qarşı həyata keçirdikləri soyqırımı tarixinə xüsusi nifrətlə yazmışdır. Mənbələr onun
kimliyi haqqında o qədər də dolğun məlumat verməsə də, törətdiyi cinayətlər barədə kifayət qədər məlumatlar
verir. Andranikin Naxçıvana hücumu 1918-ci ilin iyun ayına təsadüf edir. Andranik Naxçıvana hərbi
yürüşlərindən əvvəl Türkiyənin Ərzurum, Alaça, İlgə, Yaşılyaylada türk qatili kimi tanınmış, Ərzurum
soyqırımının əsas təşkilatçılarından olmuşdu. Bu insan elə bir cinayətlərə imza atıb ki, məsələn, Araz çayı
sahilindəki 4 min nəfərə yaxın əhalisi olan Yaycı kəndini yerlə yeksan etmiş, kənd əhalisinin 2000-2500 nəfərini
qətlə yetirmiş və Araz çayına tökmüşdü. Andranikin Araz çayına tökdüyü insanların cəsədlərini nüvədililər çayın
kəndlərinin yaxınlığından keçən hissəsində sahilə çıxararaq dəfn etmişdilər. Cəsədlərin sayı o qədər çox idi ki,
böyük bir qəbiristanlıq yaranmışdı. O vaxtdan bu Yaycı qəbiristanlığı olaraq tarixə düşmüşdür.
Yaycıdan Ordubada doğru irəliləyən Andranik qarşısına çıxan azərbaycanlı kəndlərini dağıda-dağıda bu
məsafədə 2 min azərbaycanlını öldürmüşdür. Ordubad ətrafı, Əlincəçay boyu, Şahbuz kəndlərinin əhalisi tərksilah
olunub, xeyli hissəsi qətlə yetirilmişdir. Nursu, Kolanı, Hənzər, Mahbudoba, Əbrəqunus, Qazançı, Paradaş,
Xanağa, Bənəniyar, Camaldın, Ərəzin, Kırna kəndlərində də dəhşətli qırğınlar törədilmişdir.
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Tarixi sənədlərdə Şərur bölgəsinə bağlı 45 kəndin də erməni komitəçilərinin hücumuna məruz qaldığı və
əhalisinin də Araz çayına atılması ilə bağlı məsələlər göstərilir. Müsəlmanlar tərəfindən ələ keçirilən ermənilər
Naxçıvanda və onun bütün kəndlərində türklərin qətlə yetirilicəkləri və hamısının Araz çayına atılacaqlarına dair
əmr aldıqlarını etiraf etmişdilər. Erməni dəstələrinə yazılı olaraq göndərilən əmrdə aşağıdakı ifadələr yer alırdı:
“Şərur əhalisini Araz çayına atmaq üçüncü alay komandanlığının əsas vəzifəsidir”.
Digər bir fakt: Andranikin qoşunları Sirab kəndinə istiqamət aldığı vaxt Sirab kəndi ətrafında çoxlu qaçqın
toplaşmışdı. Onlar kəndin özündən, habelə uzaq və ətraf kəndlərdən gələnlər idi. 15 mindən artıq erməni
quldurlarının silahsız, müdafiəsiz insanların üzərinə hücumu nəticəsində bir gün ərzində 10 mindən artıq günahsız
insan qətlə yetirildi. Bu vaxt Duzdağ tərəfdən açılan top səslərini Andranik eşitməsəydi, orada bir nəfər də sağ
qalmayacaqdı. Bu elə bir cinayət idi ki, mənbələrin verdiyi məlumata görə, 20 gün ərzində kənd içərisində birbirinin üstünə qalanmış meyitləri daşıyıb qurtarmaq mümkün olmurdu.
Nümunələrin sayını artırmaq mümkündür, lakin məsələ ilə bağlı ortaya çoxsaylı suallar çıxır: 1918-1920ci illərdə ermənilərin Azərbaycanın bir çox bölgələrində, o cümlədən Naxçıvanda törətdikləri cinayətlərin
arxasında hansı dövlət dayanırdı? Xarici dəstək olmasaydı, ermənilər belə cinayətlərə əl ata bilərdilər mi? Faktlara
müraciət edək: 4 dekabr 1917-ci ildə London İngilis-Erməni Komitəsinin sədri və İngiltərə Parlamentinin üzvü
Anurin Uilyams İngiltərənin məşhur diplomatlarından olan, eyni zamanda Millətlər Cəmiyyətinin qurucusu Lord
Robert Sesilə göndərdiyi məktubda ermənilərə yardım göstərilməsinin vacib olduğunu bildirirdi. Anurin Uilyams
hətta ermənilərin silahlandırılmasını və Andranik kimi silahlı dəstə liderlərindən istifadə edilməsini də zəruri
hesab edirdi. Məktubda ingilis, fransız və amerikan hökumətlərinin də erməni ordusuna maddi dəstək
vermələrinin vacib olduğu bildirilmiş, sərhədlərdən kənarda yaşayan ermənilərin pul yardımı ilə Cənubi Qafqaza
gətirilmələrinin qaçılmaz olduğu yazılmışdı. Nəticədə İngiltərənin Hərbi Kabineti özünün 7 dekabr 1917-ci il
tarixli iclasında ermənilərə maliyyə dəstəyi verilməsi haqda qərar qəbul etdi. Bununla birlikdə erməni könüllü
dəstələrinin də Qafqaza fərqli yollardan gəlməsinə icazə verildi. İngiltərə tərəfindən ermənilərin dəstəklənməsi
üçün ayrılan yardım 20 milyon sterlinq idi. 1917-ci ilin sonları və 1918-ci ilin əvvəllərində İngiltərə tərəfindən
Tehrandan Bakıya, oradan da ermənilərə verilməsi üçün Tiflisə külli miqdarda qızıl və pul göndərildi. Sadəcə pul
deyil, müxtəlif silah və sursatlar da ermənilər üçün tədarük edildi. Bu yardımlar Versaldakı Antanta Ali Hərbi
Şurası ingilis hərbi mütəxəssislərinin 1917-ci ilin dekabr ayındakı memorandumunda açıq şəkildə
göstərilməkdədir: “Ermənilərə hər vəziyyətdə işğal etdikləri bölgələrdə pul, silah, və sursat tədarükü ingilis
siyasətinin maraqları daxilindədir. Bu təcrübənin uğurlu olması nəticəsində erməni qüvvətlərindən gələcəkdə
türklərin diz çökməsi üçün faydalanmaq olar”.
İngilislərin bu dəstəyi sayəsində hərəkət qabiliyyətlərini artıran, külli miqdarda silah və sursat təmin edən
ermənilər Azərbaycanda ciddi etnik təmizlik siyasətini gerçəkləşdirdilər. Azərbaycanın bir çox bölgələrində, o
cümlədən Naxçıvanda türk-müsəlman soyqırımı törədildi. Mənbələrdən əldə edilən məlumatlara görə, 19181921-ci illər arasında Naxçıvanda 73.727 nəfər ermənilər tərəfindən qətlə yetirilmişdir. 1915-1921-ci illər
arasında Cənubi Azərbaycanda isə ingilislərin və rusların təşviqi ilə təşkilatlanan və silahlanan erməni ordusunun
qətlə yetirdiyi insanların sayı 90.000 nəfərin üzərində idi.
Bu cinayətlər ermənilərdə nifrət psixologiyasının bariz nəticəsi olsa da, türk soyqırımının arxasında böyük
dövlətlərin dəstəyi olduğu, o cümlədən maliyyə yardımı və hərbi təchizatın təsiri də xüsusilə qeyd edilməlidir.
Gəlinən nəticə bundan ibarətdir ki, 1905-1907-ci illərdə Azərbaycanda və onun ayrılmaz parçası olan Naxçıvanda
ermənilər tərəfindən törədilən cinayətlərin arxasında birbaşa Çar Rusiyası dayanırdısa, 1918-1920-ci illərdə baş
verən soyqırımı cinayətlərinin arxasında İngiltərə dayanmışdır. Məhz böyük dövlətlərin gizli və açıq dəstəyinin
nəticəsidir ki, keçmişdə olduğu kimi, yaxın dövrdə də ermənilər eyni ssenari üzrə cinayətlər törətmişdir. Lakin
ermənilərin törətdikləri cəzasız qalmamış, Müzəffər Azərbaycan Ordusu Vətən müharibəsində “Dəmir Yumruq”
əməliyyatı ilə düşmənə layiqli cəzanı vermişdir.
İki sahil.-2021.-30 mart.-№53.-S.21.
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Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkilinin (Ombudsmanın) 31 Mart Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü ilə əlaqədar
BƏYANATI
Erməni millətçilərinin xalqımıza qarşı tarixin müxtəlif mərhələlərində həyata keçirdikləri etnik təmizləmə
siyasətinin ən qanlı səhifələrindən biri də 1918-ci ilin mart-aprel aylarında azərbaycanlılara qarşı törədilən
soyqırımı hadisələridir.
Bakı şəhərində və Bakı quberniyasının müxtəlif bölgələrində, eləcə də Şamaxı, Quba, Xaçmaz, Lənkəran,
Hacıqabul, Salyan, Kürdəmir və digər ərazilərdə erməni daşnaklarının və onların havadarlarının silahlı dəstələri
tərəfindən azərbaycanlılara qarşı törədilən soyqırımı nəticəsində on minlərlə dinc sakin məhz etnik və dini
mənsubiyyətinə görə qətlə yetirilmiş, yaşayış məntəqələri dağıdılmış, mədəniyyət abidələri, məscid və
qəbiristanlıqlar yerlə-yeksan edilmişdir. Bir çox qədim binalar, o cümlədən Bakının ən gözəl memarlıq
abidələrindən olan İsmailiyyə binası, “Açıq söz”, “Kaspi”, “Baku” qəzetlərinin redaksiyaları və ziyarətgahlar top
atəşinə tutularaq dağıdılmış, Təzəpir məscidinin minarələri ağır zədə almış, Şamaxıda qədim Cümə məscidi
yandırılmışdır.
Bakı quberniyasında başlanan kütləvi qətllər və talanlar daha sonra Qarabağda, Zəngəzurda, Naxçıvanda,
İrəvanda, Göyçədə və digər bölgələrdə davam etdirilmişdir. On minlərlə azərbaycanlı ermənilərin törətdikləri
vəhşiliklərin qurbanı olmuşdur. Şamaxı qəzasının 110 kəndi, Quba qəzasının 167 kəndi, Qarabağın 150-dən çox
kəndi, Zəngəzur qəzasının 115 kəndi, Qars vilayətinin 98 kəndi dağıdılmış, yandırılmış və talan edilmiş, qadın,
uşaq və yaşlılar da daxil olmaqla, dinc əhaliyə divan tutulmuşdur. Azərbaycanın tarixi torpaqlarına daxil olan
İrəvan şəhərində və onun ətrafında 199 kənd yerlə-yeksan edilmiş, 132 min azərbaycanlı amansızlıqla qətlə
yetirilmişdir.
1998-ci il mart ayının 26-da ümummilli lider Heydər Əliyevin imzaladığı “Azərbaycanlıların soyqırımı
haqqında” Fərman əsasında azərbaycanlıların ermənilər tərəfindən soyqırımına məruz qalmasına siyasi-hüquqi
qiymət verilmişdir. Martın 31-i hər il “Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü” kimi anılır.
Son illər bu istiqamətdə aparılan araşdırmalar nəticəsində çoxlu sayda yeni faktlar və sənədlər toplanmış,
Quba şəhərində kütləvi məzarlıq aşkar edilmişdir. Həmin ərazidə yaradılan Quba Soyqırımı Memorial Kompleksi
ermənilərin günahsız azərbaycanlılara qarşı vandalizm hərəkətlərini əyani sübutlarla özündə əks etdirir.
1918-ci ildə on minlərlə dinc insanın kütləvi şəkildə etnik və dini mənsubiyyətinə görə xüsusi
amansızlıqla qətlə yetirilməsi, bu cinayət əməlinin öncədən planlaşdırılmış və mərhələli şəkildə həyata
keçirilməsi, o cümlədən bu kimi cinayət əməllərinin Azərbaycanın müxtəlif ərazilərində törədilməsi faktları məhz
soyqırımı cinayəti kimi tövsif edilməlidir.
BMT Baş Məclisinin 1946-cı il 11 dekabr tarixli 96 (I) saylı qətnaməsində göstərilir ki, soyqırımı insan
qruplarının yaşamaq hüququnu pozmaqla yanaşı, insanlığa qarşı ən ağır cinayətlərdəndir. BMT Baş Məclisinin 9
dekabr 1948-ci il tarixli 260 (III) saylı qətnaməsi ilə qəbul edilmiş “Soyqırımı cinayətinin qarşısının alınması və
cəzalandırılması haqqında” Konvensiyaya görə, qabaqcadan düşünülmüş qaydada, hər hansı milli, etnik, irqi,
yaxud dini qrupun kütləvi şəkildə tam və ya qismən məhv edilməsi niyyəti ilə törədilmiş cinayət əməlləri
soyqırımı aktıdır.
Təəssüf ki, 1918-ci ildəki azərbaycanlılara qarşı törədilmiş soyqırımı hadisələri beynəlxalq miqyasda hələ
də öz siyasi-hüquqi qiymətini almamışdır.
Bir xalqa qarşı əsrlər boyu davam edən nifrət siyasəti nəticəsində törədilən soyqırımı cinayətlərinə
beynəlxalq ictimaiyyətin biganə yanaşması, eləcə də cinayətkarların ədalət mühakiməsinə cəlb edilməməsi
cəzasızlıq sindromunun inkişafına, yeni bəşəri cinayətlərin törədilməsinə, insan hüquqlarının kütləvi
pozuntularının geniş vüsət almasına gətirib çıxara bilər.
Biz dünya birliyini və beynəlxalq təşkilatları ikili standartlara yol vermədən, beynəlxalq hüquq normaları
və prinsiplərini rəhbər tutaraq, insanlıq əleyhinə cinayət olan, 1918-ci ildə Azərbaycanlılara qarşı törədilmiş
soyqırımına səssiz qalmamağa, bu qatı cinayəti beynəlxalq səviyyədə soyqırımı aktı kimi tanımağa, qətiyyətli və
ədalətli mövqe nümayiş etdirməyə çağırırıq.
Səbinə Əliyeva,
Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman)
Respublika. - 2021.- 30 mart. - № 63. - S. 6.
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Qərbi Azərbaycanda erməni terroru
Qədir Aslan
Ermənilər dənizdən-dənizə “Böyük Ermənistan” yaratmaq iddiasını reallığa çevirmək üçün həmişə
Rusiyanın müəyyən dairələrinin əlində silah olmuş, Azərbaycana, Türkiyəyə qarşı düşmənçilik mövqeyində
dayanmış, dinc əhaliyə qarşı cinayətlər törətmiş, necə deyərlər, qan gölü yaratmaqdan zövq almışlar. Tarixi
vərəqlədikcə bunların şahidi oluruq...
1885-ci ildə ermənilər Vyanada “Armenakan”, 1886-cı ildə Cenevrədə “Hnçaq”, 1890-cı ildə Tiflisdə
yaratdıqları “Daşnaksütyun” terrorçu təşkilatlarının qarşısına qoyduqları başlıca məqsəd üç dövlətin - Rusiya,
Türkiyə və İran ərazisində yaşayan bütün erməniləri öz bayraqları altında birləşdirərək “Böyük Ermənistan”ı
reallaşdırmaq xülyası idi. İlk gündən radikal terrorçuluq mövqeyini əsas tutan bu partiyaların XIX əsrin
axırlarından başlayaraq, türk soyundan olan xalqlara qarşı törətdikləri qanlı cinayətlər öz dəst-xəttinə, coğrafi
əhatəsinə və qəddarlıq dərəcəsinə görə tarixdə bu qəbildən olan hadisələr sırasında daha çox seçilir.
Vəhşi, qəddar və terrorçu ermənilər 1905-1907-ci il birinci rus inqilabının yaratdığı tarixi şəraitdən
istifadə edərək Azərbaycan torpaqlarında soyqırımı və etnik təmizləmə prosesinə başlayaraq qısa bir zamanda
minlərlə aborigen azərbaycanlını amansızlıqla qətlə yetirdilər, on minlərlə soydaşımızı işgəncə ilə ata-baba
torpaqlarından qovdular.
Vurğulamaq lazımdır ki, 1917-ci ilin iyun ayında Osmanlıdakı ermənilər türk qanına susayan Stepan
Şaumyanı özlərinə başçı seçmişlər. Lenin isə 1917-ci ilin 29 dekabrında dekret qəbul edib erməniləri
müsəlmanlardan müdafiə etməyə şərait yaratdı. Şaumyan özü türkiyəli Hamazapsın komandanlığı ilə 2500
nəfərlik diviziya yaradaraq 1918-ci ildə Bakıda, Bakıətrafı kəndlərdə, həmçinin Qərbi Azərbaycanda on minlərlə
azərbaycanlını xüsusi amansızlıqla qətlə yetirdi, qadınlara, körpə uşaqlara işgəncələr verildi.
1918-ci ildə indiki Ermənistanın 575 min nəfər müsəlman əhalisi vardı. Andranikin qoşunu 1918-ci ilin
yazında Vedi rayonunun Qədirli, Qaraxaç, Birəli, Şahablı kəndlərinin sakinlərini zorla damlara doldurub
yandırdılar. Andranikin qoşunu Naxçıvandan keçib Zəngəzur zonasında, Sisyan, Qafan ərazilərində olan
azərbaycanlı kəndlərini dağıdıb dinc əhalini məhv etdi. Sisyan rayonunun Urud, Darbas, Acuri, Bacudu, Şükür,
Məlikli, Şəki və digər kəndlərin sakinlərini damlara doldurub yandırdılar. Həmin günlərdə Qafanın Oxçu kəndinin
əhalisinin başına gətirilən faciələr barədə Gəncə qubernatoruna 11 dekabr 1918-ci il tarixdə 300 nömrəli
teleqramla xəbər verilmişdi. Teleqramda deyilirdi: “Zəngəzur qəzası rəisinin məlumatına görə, dekabrın 19-da
qəddar, qaniçən Andranikin dəstəsi yerli ermənilərlə birlikdə Kıcı dərəsində müsəlmanları qırırlar”.
Cəbrayıl-Zəngəzur zonasının qəza rəisi Namazəliyevin teleqramında isə göstərilirdi ki, dekabrın 10-da
ingilis, fransız, ermənilər müsəlman kəndi olan Şabadinə və bir neçə başqa kəndlərə hücum etdilər. Bir neçə
kəndin kişilərini barışıq adı ilə Oxçu kəndinə çağırıb böyük bir dama doldurub, neft tökərək yandırmışlar.
Andranikin quldur dəstəsi 1918-ci ildə Zəngəzur zonasında yüzdən çox azərbaycanlı kəndini talayıb,
dağıdıb, əhalisini yandırmışlar.
Özünü çox məharətlə bolşevik siması altında gizlətməyi bacaran, əslində “Daşnak” partiyasının ən fəal
üzvlərindən olan Stepan Şaumyanın göstərişi ilə Dro Qanayanın müsəlman qanına susayan terrorçu dəstəsi
İrəvanətrafı kəndlərə—Axta, Gərni rayonlarına, Silikyanın diviziyası Bəyazit, Qaranlıq, Basarkeçər və
Qaraqoyunlu dərəsi zonasında hücuma keçdilər. Dronun dəstəsi Axta rayonunun Təkərli, Dərəçiçək, Gümüş və
başqa bir neçə kəndin əhalisini vəhşiliklə qətlə yetirmişdir.
Erməni daşnakları Kənəkir rayonunun indiki İrəvan şəhərini və İrəvanətrafı rayonları su ilə təmin edən
Qırxbulaq zonasında olan 40 kəndin əhalisini tamam məhv etmiş, bir nəfər olsun belə salamat qalan olmamışdı.
1918-ci ildə İrəvandakı qırğın zamanı şəhərin adamları qaçıb Göy Məscidə dolmuşdular.
Azərbaycanlılardan ibarət dəstələr silahlı qaydada məscidin hər tərəfini müdafiə edirdilər.
Qəddar, vəhşi ermənilər Uluxanlı kəndinin adamlarını Azərbaycana gedən qatarın 4 vaqonuna doldurmuş,
elə vaqonda da hamısını qırmışdılar.
1918-ci ildə kütləvi qırğınlar Dərələyəzin Paşalı (sovet dövründə Əzizbəyov) rayonunun Kotanlı, Herher, Bulaqlar, Çaykənd, Terp, Kösbək, Sofulu kəndlərində, Yeceqnadzor rayonunun Həsənkənd, Sallı, Qışlaq,
Hors, Ələyəz, Qovşuq, Ayısəsi, Qabaxlı, Nəbilər, Alxan, Təkəsli, Gülüduz kəndlərində də olmuş, Dronun qaniçən
dəstəsi müsəlman yaşayış ərazilərində görünməmiş müsibətlər törətmişlər.
1918-19-cu illərdə ermənilər Vedi rayonunun Millidərə zonasında bir sıra vəhşiliklər törətmiş,
ermənilərin Alqınq, Bayburd, Almərdan kəndlərini qırmağa başlayacaqlarını eşidən Kotanlı, Şiyaqub, Körpükənd
sakinlərinin bir hissəsi öz canlarını qurtarmaq üçün dağ yolları ilə Vedibasara qaçıb, Abbasqulu bəyə sığınmışlar.
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Abbasqulu bəyin yollara düzdüyü silahlı dəstələr ermənilərə ağır zərbələr vurub, dinc əhalinin xilasına şərait
yaratdı.
Ermənilərin azərbaycanlılara qarşı törətdikləri vəhşilikləri sadalamaqla qurtarmaq olmaz. Ermənilər
Qarsda 17 azərbaycanlını Başgedən stansiyasında qatarın böyründən asıb Gümrüyə göndərdilər. Mənzil başına
çatanda azərbaycanlıların ancaq dirsəkləri qalmışdı. Qəddar erməni cəlladları qadınları çılpaqlayıb, dama
doldurub yandırırdılar. Bəyazitin Ağzıbir, Acqala, Bığlı kənd camaatını qışın boranlı günlərində buz bağlamış
Göyçə gölünə doldurmuşdular.
1918-ci ilin Novruz bayramı günlərində diviziya komandiri polkovnik Silikyanın göstərişi ilə daşnak
quldurlar Göyçənin Basarkeçər rayonunun ərazisinə daxil olur. Onlar Şişqaya kəndində azərbaycanlıların şücaəti
ilə üzləşirlər.
Daşnaklar hiylə işlədərək Şişqaya kəndinin sakinlərini barışıq adı ilə böyük mal tövləsinə toplayırlar.
Sonra isə qapılar qıfıllanır və tövləyə od vurulur. Tək-tək insanlar bu işgəncədən sağ qalır.
Ermənilər Basarkeçərin Kiçik Məzrə, Qanlı, Qızılvəng və digər kəndlərində də yerli əhaliyə divan tutur,
diri-diri insanları su quyularına doldurur, sazlı-sözlü Novruz bayramı süfrələrini, Novruz tonqallarını darmadağın
edirdilər.
Ermənilərin məqsədi Göyçə əhalisinin sonuna çıxmaq, qarlı-çovğunlu günlərdə onları Gədəbəyə və
Kəlbəcər istiqamətində silah gücünə ata-baba torpaqlarından qovmaq idi.
1918-ci ildə Silikyanın 22 nəfərlik quldur dəstəsi Basarkeçər rayonunun Zod kəndinə daxil olur. Səməd
ağaya təklif olunur ki, 10 gün müddətində erməni quldurlarına xeyli miqdarda taxıl, ot verilməlidir. Səməd ağa,
Məşədi İsa, Qlava Balı, bir sıra dilbilən adamlar bu məsələni tələm-tələsik müzakirə edirlər. Belə qərara alınır ki,
əvvəla, bu qədər taxılı vermək mümkün deyil, ikincisi, taxıl verməyib erməni daşnaklarını narazı salan kimi onlar
hücuma keçib camaatı qıracaqlar. Buna görə də çıxış yolu təkcə budur ki, Silikyanın terrorçu dəstəsini qırmaq
lazımdır. Elə də etdilər. Ermənilər üçün məclis qurub, şərabla onları dəmləndirdilər. Hətta bəziləri çırtıq vurub
oynayırdı. Belə bir məqamda fürsəti əldən vermək olmazdı. Ermənilər üçün açıq qoyulmuş qapı və pəncərələrdən
qəfil güllə yağışı səpələndi azğın düşmənlərin üzərinə. Bu atışmada Səməd ağanın bacısı oğlu Yunis bəy
öldürüldü. Silikyanın özü və quldur dəstəsi tamam məhv edildi. Ermənilər bu hadisəyə kimi Çamırlı, Yuxarı
Zağalı kəndlərini talayıb, əhalisini qırmış, qadın, qoca, cavanları damlara doldurub yandırmışdılar.
Zodda 1918-ci ildə Silikyanın dəstəsinin qırılması daşnakları müəyyən qədər zəiflətsə də, onlar 1918-ci
il mart ayının əvvəllərində təzədən hücuma başladılar.
Terrorçu Stepan Şaumyanın göstərişi ilə ermənilərə əlavə qüvvələr göndərildi. Basarkeçərin azərbaycanlı
əhalisi azğınlaşmış ermənilərdən yaxa qurtarmaq üçün böyük itkilər verərək qarlı dağ aşırımları ilə Gədəbəy və
Kəlbəcər istiqamətində Azərbaycana pənah gətirdilər.
Kəlbəcərin sıldırımlı, uçurumlu yollarında neçə-neçə günahsız insanlar borana-çovğuna düşdü, dərələrə
yuvarlandı. El arasında həmin yerlər “Sümüklü dərə” adlanırdı.
1918-ci il dekabrın 28-də Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyinə daxil olmuş teleqramda
deyilirdi ki, 25 minlik erməni qüvvəsi İrəvandan gələrək 8 müsəlman kəndini mühasirəyə almışdılar. 200 nəfərdən
çox insan Araz çayını keçərkən həlak olmuşlar. Göyçə mahalının Qaraiman kənd sakinləri Allahverdi Oruc oğlu
və Rüstəm Məşədi Hüseyn oğlu Gəncəyə gəlmiş və göyçəlilərin başına gətirilən müsibətləri qubernatora belə
danışmışdılar: “Filimov və Nişanovun başçılıq etdiyi terrorçu dəstə gecə Qızılvəng, Subatan və Zağalı kəndlərini
mühasirəyə almış, kişiləri pristavın yanına çağırmaq bəhanəsi ilə tövləyə salmış, özləri isə kəndləri qarət etmişlər.
Çamırlı kəndində 4 kişi və 6 qadını vəhşicəsinə öldürmüşlər. Şərab kəndinin bütün kişilərini yandırmış və körpə
uşaqları ağlada-ağlada təndirə doldurmuşlar”.
A.Lalayanın yazdığına görə, daşnak başkəsənlərindən biri öz “şücaətləri”ni belə təsvir edirdi: “Mən heç
bir şeyə fərq qoymadan Basarkeçərdə türk əhalisini məhv etdim. Hərdən gülləyə heyfim gəlir. Bu itləri
öldürməyin ən doğru yolu - döyüşdən sonra bütün sağ qalanları toplayıb onları quyulara doldurmaq, onların bu
dünyada qalmayacaqları üçün üstlərinə ağır daşlar tökmək lazımdır. Mən belə də etdim: bütün kişi, qadın və
uşaqları quyuya doldurub üstünü daşla doldurdum”. Ümumiyyətlə, 1918-19-cu illərdə daşnaklar Qərbi
Azərbaycanda - Vedibasar, Zəngibasar, Göyçə, Amasiya, Zəngəzur mahalı və digər qədim Oğuz ellərində
ağlasığmaz talanlar, amansız qətllər törətmiş, Stepan Şaumyan, Andranik, Dro və digər daşnakların fitvası ilə
minlərlə müsəlman əhalisi işgəncələrə məruz qalmış, yaxud qəddarlıqla məhv edilmişdir. Ermənilərin törətdiyi
amansız qətllərinin qarşısını Azərbaycana köməyə gəlmiş türk əsgərləri aldılar.
Ulu öndərimiz Heydər Əliyev “Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında” fərmana imza atdığı vaxtdan 23 il
keçir. Bu fərmanın ermənilərin və onların tarixi havadarlarının yurdumuzun, yurddaşlarımızın başına gətirilən
müsibətlərin həm ölkə, həm də beynəlxalq ictimaiyyətin mühakiməsinə çıxarılmasında rolu böyük və çox
əhəmiyyətlidir.
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2020-ci ildə Azərbaycan tarixində çox əlamətdar hadisə oldu. 30 ilə yaxın faşist xislətli erməni
daşnaklarının işğalı altında olan ərazilərimiz Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin qətiyyəti sayəsində
azad olundu. Bu tarixi Zəfər bizim birliyimizin təcəssümüdür.
Xalqımız əmindir ki, cəsur, qəhrəman Azərbaycan oğullarının dəmir yumruğu revanşist ermənilərin
başına endiriləcək, Qərbi Azərbaycanın Göyçə, Zəngəzur, Zəngibasar, Amasiya, Çəmbərək, İrəvan və ermənilərin
işğalı altında olan digər torpaqlarımızda törədilən qisası alınacaqdır. Köçaryan, Sarkisyan və Paşinyanlar kimi
faşizm ideoloqlarının kökü kəsiləcəkdir! Erməni faşizmi bəşəriyyətə böyük təhlükədir. Yəqin ki, o günlər heç də
uzaqda deyil...
Respublika. - 2021.- 30 mart. - № 63. - S. 8.
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Mart soyqırımı ermənilərin xüsusi qəddarlıqla törətdikləri cinayətlərdəndir
Şəbnəm Həsənova,
politoloq
Biz ermənilərdən fərqli olaraq, soyqırımı ilə xaricdən özümüzə maliyyə yardımı almağa yox,
həqiqəti dünyaya çatdırmağa çalışırıq.
Heydər Əliyev
Ümummilli lider
Yüz ildən artıq idi ki, biz martın son günlərini dərin ürək ağrıları ilə yaşayırdıq. Bu il isə mart
soyqırımını xatırlamaqla yanaşı, qəddar düşmən üzərindəki şanlı qələbəmizin sevincini də yaşayırıq. Çünki ötən
ilin son aylarında biz əsrlərdən bəri güclü təşkilatlanmış düşmən üzərində zəfər çaldıq. Biz Mart soyqırımını
törədən nəslin davamçıları üzərində zəfər çaldıq. Müzəffər Ali Baş Komandan Mart soyqırımını törədən vəhşi
millətin üzərində zəfər çaldı. Ordumuz əsrlərlə güclü təşkilatlanmış düşmənin silahlı qüvvələrini darmadağın etdi.
Erməni şovinistləri tarixin müxtəlif dövrlərində mifik “böyük Ermənistan” xəyalını gerçəkləşdirmək
istiqamətində Rusiyanın və Qərbin imperiya siyasətinin aləti olaraq, xalqımıza qarşı etnik təmizləmə, deportasiya
və soyqırımları həyata keçirmişlər. Ermənilərin azərbaycanlılara qarşı düşünülmüş, sistemli şəkildə şəkildə həyata
keçirdiyi soyqırımı siyasəti tarixin ayrı-ayrı mərhələlərində amansızcasına təşkil olunub və özünü kəskin şəkildə
büruzə verib. Bu məkirli planın nəticəsi olaraq Azərbaycan xalqının başına gətirilən ən dəhşətli faciələrdən biri
də 1918-ci ilin mart ayında xüsusi qəddarlıqla törədilmiş qırğınlardır.
Bakı Xalq Komissarları Sovetinin sədri Stepan Şaumyanın rəhbərlik etdiyi bolşevik-daşnak rejiminin
hakimiyyəti dövründə Azərbaycanda güclənməkdə olan milli dirçəliş prosesi, "Müsavat" partiyasının nüfuzu
davamlı olaraq artırdı. Bolşeviklərin yerli əhali arasında nüfuzu yox dərəcəsində idi, sosial dayaqlarını isə
getdikcə tamamilə itirirdilər. Bu məsələ öz əksini 1917-ci ilin oktyabrında daha qabarıq şəkildə büruzə verdi. Belə
ki, 1917-ci ilin oktyabrında Bakı Sovetinə keçirilən seçkilərdə bolşeviklər cüzi səs qazandılar və demək olar ki,
“Müsavat” Partiyasına uduzdular. “Müsavat” Partiyasının nüfuzu, eyni zamanda, Azərbaycanın ərazi
muxtariyyəti və siyasi hakimiyyət uğrunda qətiyyətli mübarizəsi bolşevikləri ciddi şəkildə narahat edir, onlar
xalqımıza qarşı hiddətlənirdilər. Bütün bu amillər bolşevik-daşnak qruplarını daha da yaxınlaşdırdı. Məhz bu
səbəbdən də S.Şaumyan Bakıda xalqın baş qaldıran milli azadlıq, qurtuluş hərəkatını elə yerindəcə boğmaq, eyni
zamanda, “Müsavat” Partiyasının sosial bazasını zəiflətmək və ən əsası müsəlmanlara “dərs vermək” məqsədilə
azərbaycanlılara qarşı milli qırğın törətdi.
31 Mart azərbaycanlıların soyqırımı bəşəriyyətə, bütün insanlığa qarşı törədilən erməni vandalizminin
təzahürlərindən sadəcə biridir. Bu səbəbdən də Azərbaycanda hər il 31 mart tarixi Azərbaycanlıların Soyqırımı
Günü kimi qeyd olunur. Bu amansız aktın nəticəsi olaraq yüzlərlə yaşayış məntəqəsi yerlə-yeksan edilib, minlərlə
azərbaycanlı qəddarcasına qətlə yetirilib. Yalnız milli mənsubiyyətə görə dinc azərbaycanlını qırmaq erməni
şovinizminin çoxəsrlik amalı və planı olub.
Mart soyqırımı xüsusi amansızlıqla Bakı, Quba, Şamaxı, Qarabağ, Zəngəzur, Naxçıvan, Lənkəran və
Azərbaycanın başqa bölgələrində həyata keçirilib. Tarix boyu erməni qəddarlığının xüsusiyyəti ondan ibarət olub
ki, onlar sadəcə dinc əhalini qırmaqla kifayətlənməyib, şəhərləri, kəndləri yandırıblar. Mədəniyyət və sivilizasiya
düşməni olan bu vəhşilər milli mədəniyyət abidələrini də yerlə-yeksan ediblər. Soyqırımı aktının nəticəsi olaraq
1918-ci ilin mart-aprel aylarında Bakı, Quba, Şamaxı, Lənkəran və Muğanda otuz mindən çox azərbaycanlı qətlə
yetirilib, on minlərlə insan isə öz dədə-baba yurdundan zorla qovulub. Bakıda on minə yaxın azərbaycanlı xüsusi
amansızlıqla qətlə yetirilib. Ümumiyyətlə, bu soyqırımı çərçivəsində əhali üzərində yaş və cins kateqoriyasına
məhəl qoymadan qətliam həyata keçirilib. Bu isə erməni işgəncəsinin, simasının xarakterik xüsusiyyətidir…
Bütövlükdə, Azərbaycan xalqının əzmini, mübarizliyini, məğrurluğunu sındıra bilməyən düşmənin bu cür
soyqırımları törətməsi onun tarixinə, mədəniyyətinə, mənəviyyatına sahib olmaqdan ötrü atılan addımlardır.
1998-ci il martın 26-da ümummilli lider Heydər Əliyevin imzaladığı “Azərbaycanlıların soyqırımı
haqqında” fərman erməni millətçilərinin əməllərinə verilən ilk hərtərəfli və əhatəli hüquqi-siyasi dəyərləndirmə
sənədi oldu. Fərman Azərbaycanın indiki nəslinin milli yaddaşının qorunması, ən əsası gələcək nəsillərə milli
kimliyimizin dərk edilməsi, onun məruz qaldığı ədalətsizliyin, haqsızlığın çatdırılması baxımından da bir növ
proqram sənədidir.
Mart soyqırımının tərkib hissəsi olaraq ölkənin müxtəlif regionlarında törədilən qətliamlar nəticəsində
sadəcə on minlərlə Azərbaycan türkü yox, eyni zamanda, başqa xalqların nümayəndələri də amansızcasına qətlə
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yetirilib. Bu qəddarlığın həcmi və reallığı Sovet dövründə bizə unutdurulmağa çalışılsa da, son zamanlar bu
soyqırımı aktı ilə əlaqədar olaraq bir çox faktlar və sənədlər aşkarlanaraq, dünya ictimaiyyətinin nəzərinə
çatdırılır. Quba şəhərində tapılan kütləvi məzarlıq bu faciənin qanlı epizodlarından, əyani sübutlarından biridir.
2009-cu ildə Nazirlər Kabinetinin sərəncamı ilə “Quba rayonunda kütləvi qətl qurbanlarının xatirəsinin
əbədiləşdirilməsinə dair tədbirlər planı” təsdiq edilib, aşkar olunmuş kütləvi məzarlığın yerləşdiyi ərazidə
monumental xatirə kompleksinin ucaldılması və abadlıq işlərinin aparılması qərara alınıb. Bundan sonra 2013-cü
il sentyabrın 18-də ərazidə yaradılmış Quba Soyqırımı Memorial Kompleksinin açılışı olub. Aparılan tədqiqat
zamanı müəyyən edilib ki, məzarlıqda azərbaycanlılarla bərabər, Qubada yığcam halda yaşayan ləzgi, yəhudi, tat
və digər etnik qrupların nümayəndələri də qəddarcasına qətlə yetirilərək basdırılıb. Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən “1918-ci il azərbaycanlıların soyqırımının 100 illiyi haqqında” 2018-ci il 18
yanvar tarixli 3587 nömrəli sərəncam imzalanmışdır.
Ermənistan illərlə xalqımıza qənim kəsilmiş, dədə-baba torpaqlarımıza göz dikmişdir. Ermənistanın
Azərbaycana qarşı ərazi iddiasının nə qədər əsaslı olub-olmadığını bilmək isə elə də çətin deyil, bunun üçün ötəri
olaraq tarixə ekskurs etmək kifayətdir. Ermənilər Qafqazda, o cümlədən Azərbaycanda imperialist siyasətin tərkib
hissəsi olaraq şüurlu şəkildə məskunlaşdırılıblar. Eyni zamanda, indiki Ermənistan əzəli Azərbaycan torpaqları
hesabına süni olaraq yaradılıb, belə ki, onların tarixi, hüquqi-siyasi əsası olmayıb. Çünki tarixi qaynaqlar da sübut
edir ki, heç vaxt qədim Ermənistan dövləti olmayıb.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin dili ilə desək, biz ermənilərdən fərqli olaraq, soyqırımı ilə xaricdən
özümüzə maliyyə yardımı almağa yox, həqiqəti dünyaya çatdırmağa çalışırıq. Ümummilli liderin siyasətinin
layiqli davamçısı cənab Prezident İlham Əliyev 17 illik prezidentlik fəaliyyəti dövründə Azərbaycan həqiqətlərini
dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq üçün beynəlxalq tribunalardan məharətlə istifadə edib. Ermənistanın əsl simasını,
işğalçı və terrorist mahiyyətini faktlarla sübut edib.
Beləliklə də vaxt-vədə elə yetişdi ki, bu gün müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
rəşadətli Azərbaycan Ordusu və hər detalı ən incə məqamına qədər hesablayan və diqqətə alan uzaqgörən
diplomatiyamız zəif düşmən üzərində deyil, əsrlərlə, illərlə güclü təşkilatlanmış düşmən, eyni zamanda, onu
himayə edən qərəzli, məkrli qüvvələr üzərində qələbə çaldı. Beləliklə, Vətən müharibəsində Prezident İlham
Əliyev sadəcə Paşinyanı və Ermənistanı diz çökdürmədi. Uzun illər Ermənistan dövlətinin və erməni lobbisinin
təməl prinsipi olaraq müəyyənləşdirilmiş anti-Azərbaycan, anti-türk siyasətini çökdürdü. Azərbaycan xalqına
qarşı mart qırğınını törətmiş cəlladların, cinayətkarların davamçılarına, eyni zamanda, onların himayədarlarına da
dərs verdi, onların ordusunu məhv etdi.
Azərbaycana qələbə sevincini bəxş edən müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
qəhrəman əsgər və zabitlərimiz 20 Yanvar şəhidlərinin, Xocalı qurbanlarının, mart soyqırımının, Gəncə, Tərtər,
Bərdədə həlak olan günahsız insanların qisasını aldı. İndi Azərbaycanı layiqli əllərə, Azərbaycanın məğrur və
qürurlu oğlu İlham ƏIiyevə əmanət qoyub gedən ulu öndər Heydər Əliyevin, şəhidlik mərtəbəsinə ucalan bütün
əsgər və zabitlərimizin, günahsız insanların da ruhu şaddır.
Sözünün imzası qədər dəyəri olan şanlı Azərbaycan Ordusunun müzəffər Ali Baş Komandanı İlham
Əliyev bu dəfə də əməli ilə xalqının ümidlərini doğrultdu və əzəli, dədə-baba torpaqlarımızı işğaldan azad etdi,
bütün günahsız, dinc insanlarımızın qisasını aldı.
Xalq qəzeti. - 2021.- 30 mart. - № 63. - S. 5.
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Dəhşətli qırğınların susan şahidi
“Sümüktökülən dərə”nin sirləri açıldıqca daşnakların barbarlığı bir daha öz təsdiqini tapdı
Məhəmməd Nərimanoğlu
Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevanın ötən il 31 Mart Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü münasibətilə rəsmi “İnstagram” səhifəsindəki paylaşımında deyilir: “Bu gün
31 Mart - Azərbaycanlıların Soyqırımı Günüdür. Tarix boyu üzləşdiyi bütün faciələrə, çətinliklərə və haqsızlıqlara
baxmayaraq, xalqımız deportasiya, etnik təmizləmə və kütləvi qırğınların sarsıntılarını yaddaşında yaşadaraq
müstəqillik əzmini qoruyub saxlamış, möhkəm iradə, yenilməz birlik və həmrəylik nümayiş etdirmiş,
dövlətimizin qüdrətinin daha da möhkəmlənməsinə nail olmuşdur. Soyqırımı qurbanlarının əziz xatirəsini
ehtiramla yad edir, bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm”.
1813-cü və 1828-ci illərdə imzalanmış Gülüstan və Türkmənçay müqavilələri ilə Azərbaycan xalqının
parçalanmasının və tarixi torpaqlarımızın bölünməsinin əsası qoyulub, sonrakı dövrdə isə həmin torpaqların
özgəninkiləşdirmə prosesinə başlanılıb. Qısa müddətdə ermənilərin kütləvi surətdə Azərbaycan torpaqlarına
köçürülməsi həyata keçirilib.
Qanlı qırğınların tarixi
“Böyük Ermənistan” yaratmaq xülyasından ruhlanan erməni qəsbkarları 1905-1907-ci illərdə
azərbaycanlılara qarşı kütləvi qırğınlar həyata keçirib. Ermənilərin Bakıda törətdiyi kütləvi qırğınlar Azərbaycanı
və indiki Ermənistan ərazisindəki soydaşlarımızın tarixi kəndlərini əhatə edib. Yüzlərlə yaşayış məntəqəsi
dağıdılıb, minlərlə azərbaycanlı vəhşicəsinə qətlə yetirilib.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarandıqdan sonra 1918-ci ilin mart hadisələrinə xüsusi diqqət yetirilib
və Nazirlər Şurası iyulun 15-də bu faciənin tədqiqi məqsədi ilə Fövqəladə İstintaq Komissiyasının yaradılması
haqqında qərar qəbul edib. Komissiya mart soyqırımını, ilkin mərhələdə Şamaxıdakı vəhşilikləri, İrəvan
quberniyası ərazisində ermənilərin törətdikləri ağır cinayətləri araşdırıb. Dünya ictimaiyyətinə bu həqiqətləri
çatdırmaq üçün Xarici İşlər Nazirliyi nəzdində xüsusi qurum yaradılıb. 1919-cu və 1920-ci ilin mart ayının 31-i
iki dəfə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tərəfindən ümummilli matəm günü kimi qeyd edilib. Əslində bu,
azərbaycanlılara qarşı yürüdülən soyqırımı və bir əsrdən artıq davam edən torpaqlarımızın işğalı prosesinə tarixdə
ilk dəfə siyasi qiymət vermək cəhdi olub. Lakin Xalq Cümhuriyyətinin süqutundan sonra həmin proses
dayandırılıb, baş verənlərin sona qədər təhqiq edilməsinin və ona müvafiq siyasi-hüquqi qiymət verilməsinin
qarşısı alınıb. Yalnız 80 il sonra - 1998-ci il martın 26-da Ulu Öndər Heydər Əliyevin imzaladığı
“Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında” fərmanda həmin dəhşətli hadisələrə adekvat siyasi qiymət verilib və “31
Mart - Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü” elan edilib. Fərmanda deyilir: “Azərbaycanın XIX-XX əsrlərdə baş
verən bütün faciələri torpaqlarının zəbti ilə müşayiət olunaraq, ermənilərin azərbaycanlılara qarşı düşünülmüş,
planlı surətdə həyata keçirdiyi soyqırımı siyasətinin ayrı-ayrı mərhələlərini təşkil etmişdir. Bu hadisələrin yalnız
birinə - 1918-ci il mart qırğınına siyasi qiymət vermək cəhdi göstərilmişdir. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
varisi kimi Azərbaycan Respublikası bu gün onun axıra qədər həyata keçirə bilmədiyi qərarların məntiqi davamı
olaraq soyqırımı hadisələrinə siyasi qiymət vermək borcunu tarixin hökmü kimi qəbul edir”.
Soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə indiki nəslin müqəddəs borcu...
Ümummilli Lider Heydər Əliyev 31 Mart - Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü ilə əlaqədar deyib:
“Xalqımıza qarşı törədilmiş soyqırımı haqqında həqiqətləri real faktlar, dəlillər əsasında dünya dövlətlərinə,
nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlara çatdırmaq, saxta erməni təbliğatı nəticəsində formalaşmış yalan təsəvvürləri
dəyişdirmək, ona hüquqi-siyasi qiymət verdirmək nə qədər çətin olsa da, şərəfli və müqəddəs bir iş kimi bu gün
də, gələcəkdə də davam etdirilməlidir. Bu, soyqırımı qurbanlarının xatirəsi qarşısında indiki nəslin müqəddəs
borcudur”.
Son illər bu sahədə aparılmış araşdırmalar sayəsində çoxlu sayda yeni faktlar və sənədlər toplanıb. Quba
şəhərində tapılan kütləvi məzarlıq bu faciənin qanlı epizodlarından biridir. 1918-ci ilin aprel-may aylarında yalnız
Quba qəzasında 167 kənd tamamilə məhv edilib. Quba soyqırımı məzarlığı 2007-ci il aprelin 1-də ərazidə torpaq
işləri görülərkən aşkar edilib. Tədqiqat işlərinin nəticəsi olaraq məzarlıqda müxtəlif yaş qruplarına aid 400-dən
çox insan cəsədinin qalıqları aşkar edilib. Onlardan 50-dən çoxu uşaqlara,100-dən çoxu qadınlara, qalanları isə
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əsasən yaşlı kişilərə aiddir. Müəyyən edilib ki, məzarlıqda azərbaycanlılarla bərabər, Qubada yığcam halda
yaşayan ləzgi, yəhudi, tat və digər etnik qrupların nümayəndələri də amansızcasına qətlə yetirilərək basdırılıb.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 2018-ci il yanvarın 18-də “1918-ci il
azərbaycanlıların soyqırımının 100 illiyi haqqında” sərəncam imzalayıb. Sərəncamda deyilir: “Üzə çıxmış tarixi
faktlar 1918-ci ilin mart-aprel aylarında və sonrakı dövrlərdə erməni millətçilərinin həyata keçirdikləri qanlı
aksiyaların coğrafiyasının daha geniş və faciə qurbanlarının sayının qat-qat çox olduğunu sübut etmişdir”.
Kəlbəcərin “Dikyurd” və “Söyüdlü” yaylaqlarındakı qırğınlar daha dəhşətli olub
Azərbaycan xalqı və dövləti soyqırımı qurbanlarının xatirəsini daim əziz tutur, bütün dünyanı erməni
faşizminin iç üzünü görmək üçün bu tarixi hadisələrdən ibrət götürməyə çağırır.
31 Mart tariximizi unutmağa heç birimizin haqqı yetməz! Çünki bu qanlı tarix azərbaycanlıların daşnak
ermənilər tərəfindən soyqırımına məruz qaldığı gündür! Konkret gətirəcəyimiz tarixi faktlar da bir daha onların
vandalizm siyasəti yürütməsini təsdiqləyir.
Tarixi mənbələrə əsasən, 1918-ci il may ayının 4-də ermənilər gizli yolla Andronik Ozanyanın qoşununu
Basarkeçər ərazisinə gətirərək həmin gecə qəflətən müsəlman kəndlərinə hücum ediblər. Şahidlərin söylədiklərinə
görə, ermənilər kəndləri yandırıb, talan edib, dinc əhalini isə işgəncələrlə qətlə yetiriblər. Aşıq Nəcəf də məhz
həmin döyüşlər zamanı kürəyinə qaynar samovar bağlanaraq yandırılıb. Belə işgəncələrlə insanların (oxu:
türksoyluların) qətlə yetirilməsi sanki ermənilər üçün bir əyləncə forması olub.
Göyçə mahalında 35 kənd Andronik Ozanyanın qoşunu tərəfindən tamamilə dağıdılıb, Basarkeçər
ermənilərə qurban verilib. Müsəlman əhali o qədər qırılıb ki, kəlbəcərlilər onları vaxtında dəfn etməyi çatdıra
bilməyiblər.
Kəlbəcərə yaxın olan “Dikyurd” və “Söyüdlü” yaylaqlarındakı qırğınlar daha dəhşətli olub.
“Sümüktökülən dərə” adlanan ərazi o illərin şahidi kimi göz dağına çevrilib. Həmin döyüşlərdə və qırğınlarda
Göyçə mahalı 17 min nəfər əhalisini itirib...
Dağlarda qırılan göyçəlilərdən kimsə xəbər tutmayıb. Son illərə qədər sümüklə dolu olan o müdhiş yer
“Sümüktökülən dərə” adı ilə coğrafi məkana çevrilib.
“Sümüktökülən dərə”nin dərdi də açıldı
1918-ci ilin qışında erməni işğalçıları Kəlbəcərin şimalında yerləşən, o vaxt və sonralar 32 kəndin qədim
sakinləri olan azəri türklərini Kəlbəcər ərazisinə qovub, onların bütün var-dövlətlərini talan ediblər. O il qışın
görünməmiş sərt keçməsi barədə şahidlərin təkzibolunmaz faktları bu gün də dildə-ağızda dolaşır. Təkcə onu
demək kifayətdir ki, gecə ikən şiddətli boran və tufanda 300-400 ailə ayaqyalın-başıaçıq dərin dağ dərəsində qarın
altında qalaraq tamamilə qırılıb, salamat qalanlar isə Kəlbəcərin Basarkeçərlə həmsərhəd kəndlərinə sığınıblar.
Kəlbəcərin Ermənistanla həmsərhəd olması zaman-zaman torpaqlarının bir hissəsinin ermənilər
tərəfindən zəbt olunmasına və ya keçmiş sovetlər birliyi dövründə yürütdüyü məkrli siyasət nəticəsində “pay”
verilməsinə gətirib çıxarıb. Kəlbəcər ərazisindəki yeraltı və yerüstü xəzinəyə görə o, daim özgələrin - yadellilərin
tamahına səbəb olub.
Nəhayət, dünya erməni vandallarının Azərbaycan torpaqlarında törətdikləri vəhşiliyin canlı şahidinə
çevrildi. Daşnakların barbarlığı müzəffər Ordumuzun başda Ali Baş Komandan İlham Əliyev olmaqla, 2020-ci
ilin 27 sentyabrında başlayan 44 günlük Vətən müharibəsində qazandığı Zəfər Qələbəsindən sonra bir daha üzə
çıxdı. 28 il ərzində Ermənistanın işğal altında saxladığı ərazilərdən biri olan Kəlbəcərdə işğalçıların törətdikləri
vandalizm aktları, barbarlıq da sona çatdı. Dünya artıq ermənilərin hansı murdar xislətə malik olduğunu öz gözləri
ilə gördü. “Sümüktökülən dərə”nin də dərdi açıldı. Məlum oldu ki, vandallar nəinki ana təbiətə, insanlığa qarşı
da amansız olublar.
Azərbaycan. - 2021.- 31 mart. - № 64. - S. 5.
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Vətən müharibəsindəki Qələbə ilə soyqırımı qurbanlarının da qisası alındı
Xəyalə Muradlı
Tariximizə şanlı qəhrəmanlıq salnamələri ilə yanaşı, faciələr və soyqırımları, müsibətlərlə dolu səhifələr
də yazılıb. Xalqımızın başına gətirilən ən dəhşətli faciələrdən biri də 1918-ci ilin mart-aprel aylarında daşnakbolşevik silahlı dəstələri tərəfindən xüsusi qəddarlıqla törədilmiş kütləvi qırğınlardır. Mart soyqırımları
amansızlığına və miqyasına görə təkcə Azərbaycan deyil, bəşər tarixində də ən qanlı faciələrdən biridir.
Bakıda erməni kilsəsinin yanında toplaşan daşnak dəstələri müsəlmanlara ilk atəşi martın 30-da açdılar.
Səhəri gün tezdən bolşevik-daşnak dəstələri azərbaycanlılar yaşayan məhəllələrə hücum etdilər. Stepan
Şaumyanın xahişi və Leninin xüsusi göstərişi ilə göndərilən iki təyyarə havadan, hərbi gəmilər isə dənizdən
azərbaycanlıların yaşadığı məhəllələri bombalamağa başladılar. Yaxşı silahlanmış erməni əsgərləri
müsəlmanların evlərinə soxulur, sakinləri öldürür, onları xəncər və süngü ilə doğrayır, uşaqları yanan evlərin içinə
atır, körpələri süngülərin ucuna keçirirdilər. Hər cür vəhşiliyə əl atan bolşevik-erməni cəlladları müsəlman
qadınlarını daha ağır formada qətlə yetirirdilər. Şəhərin təkcə bir yerində qulaqları, burunları kəsilmiş, qarınları
yırtılmış 57 müsəlman qadının meyiti tapılmışdı. Çoxlu gənc qadını diri-diri divara mıxlamışdılar. Qaçıb canını
qurtarmağa çalışan əhalini gülləbaran etmək üçün şəhərin müəyyən yerlərində əvvəlcədən pulemyotlar
qoyulmuşdu.
Martın 31-də ermənilər uşaq, qoca, qadın demədən minlərlə insanı qılıncdan, süngüdən keçirib, diri-diri
yandırmaqla yanaşı, milli memarlıq incilərini, məktəbləri, xəstəxanaları, məscid və digər abidələri də dağıtdılar.
Bakının böyük bir hissəsini xarabalığa çevirdilər. Azərbaycanlıların soyqırımı təkcə Bakıda deyil,
Şamaxı, Quba qəzalarında, Qarabağda, Zəngəzurda, Naxçıvanda, Lənkəranda, Gəncədə və digər bölgələrdə də
xüsusi qəddarlıqla həyata keçirildi. Bu ərazilərdə dinc əhali kütləvi surətdə qətlə yetirildi, şəhər və kəndlər
yandırıldı, milli mədəniyyət abidələri dağıdılıb məhv edildi.
Təkcə Bakıda bir həftə ərzində əksəriyyətini dinc sakinlər və əsas etibarilə müsəlmanlar təşkil edən 12
mindən çox insan vəhşicəsinə qətlə yetirildi. Bolşevik-daşnak dəstələri hətta azərbaycanlılara həlak olmuş
yaxınlarını dəfn etməyə icazə vermirdilər. Onlar cəsədləri yanan binalara atır, quyulara, dənizə tökürdülər. Bakıda
Şaumyanın rəhbərlik etdiyi Bakı Sovetinin tam hakimiyyətinin bərqərar olması qurbanların dəqiq sayının
hesablanmasına imkan vermədi. Lakin İranın Bakıdakı konsulu Məhəmməd Səid-ol Vesarə Marağeyinin
yazdığına görə, təkcə onun yaratdığı xüsusi komissiya tərəfindən paytaxtın küçə və həyətlərindən 5000-dən çox
müsəlmanın meyiti toplanmış və dəfn olunmuşdu.
Menşeviklərin “Naş qolos” qəzeti həmin günləri belə təsvir edirdi: “Hər tərəf meyitlərlə doludur - yanıb
kül olmuş, doğranmış, eybəcər hala salınmış meyitlər...”
Həmin dəhşətli günlərin şahidi olmuş alman A.Y.Kluqe qeyd edirdi ki, ermənilər müsəlman
(azərbaycanlı) məhəllələrinə soxularaq hər kəsi öldürür, qılıncla parçalayır, süngü ilə dəlmə-deşik edirdilər.
Qırğından bir neçə gün sonra bir çuxurdan çıxarılan 87 azərbaycanlı cəsədinin qulaqları, burunları kəsilmiş,
qarınları yırtılmış, cinsiyyət orqanları doğranmışdı. Ermənilər uşaqlara acımadıqları kimi, yaşlılara da rəhm
etməmişdilər.
M.Ə.Rəsulzadə A.Y.Kluqeyə istinadla yazırdı: “Kluqenin, digər əcnəbilərin o günlərin xatirəsi olmaq
üzrə almış olduqları və bu gün əllərdə mövcud olan fotolar çox faciəli mənzərələri əks etdirir. Bir yığın qızlıerkəkli cocuq ölüləri üzərində qocaman çoban köpəkləri bu məsum yavruları gəmirir... Çılpaq bir qadın yerə
sərilmiş, ölmüş... bu ölü vücudun qurumuş məməsini canlı bir yavru əmməkdədir...”
1918-ci ilin mart-aprel aylarında Şamaxıda öldürülənlərin sayına gəlincə, bəzi məlumatlarda bu rəqəmin
7 min, bəzilərində isə 8-12 min, hətta 40 min olduğu göstərilir. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökuməti
tərəfindən yaradılan Fövqəladə İstintaq Komissiyasının sənədlərində 1918-ci ilin mart-aprel aylarında Şamaxı
qəzasında azərbaycanlılar yaşayan 58 kəndə ermənilərin hücumu zamanı 3632 kişinin, 1771 qadının, 956 uşağın
vəhşicəsinə öldürüldüyü qeyd olunurdu. Lakin ekspertlərin digər arxiv sənədləri əsasında apardıqları
hesablamalara görə, Şamaxı qəzasının 53 kəndində 8027 azərbaycanlı qətlə yetirilib. Onlardan 4190 nəfəri kişi,
2560 nəfəri qadın, 1277 nəfəri uşaq olub. Digər bir mənbədə isə Şamaxının 72 kəndində ermənilərin 7 min nəfəri,
o cümlədən 1653 qadın və 965 uşağı öldürdüyü bildirilir. Fövqəladə İstintaq Komissiyası tərəfindən həmin dövrdə
Şamaxı qəzasındakı 120 kəndin 86-sının erməni təcavüzünə məruz qaldığı təsdiqlənib. Komissiya öz işini
dayandırdığından digər 34 kənd haqqında məlumat toplamaq mümkün olmayıb.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Fövqəladə İstintaq Komissiyası mart soyqırımını - ilkin mərhələdə
Şamaxıdakı vəhşilikləri və İrəvan quberniyası ərazisində ermənilərin törətdikləri ağır cinayətləri araşdırdı. Dünya
ictimaiyyətinə bu həqiqətləri çatdırmaq üçün Xarici İşlər Nazirliyi nəzdində xüsusi qurum yaradıldı. Martın 31-i
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Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tərəfindən ümummilli matəm günü elan olundu. Bununla da azərbaycanlılara
qarşı yürüdülən soyqırımı və bir əsrdən artıq davam edən torpaqlarımızın işğalı proseslərinə tarixdə ilk dəfə siyasi
qiymət verməyə cəhd göstərildi. Lakin Cümhuriyyətin süqutu bu sahədə başlanmış işi yarımçıq qoydu.
1998-ci il martın 26-da Ümummilli Lider Heydər Əliyevin imzaladığı “Azərbaycanlıların soyqırımı
haqqında” Fərmanda həmin dəhşətli hadisələrə adekvat siyasi qiymət verildi və 31 mart “Azərbaycanlıların
Soyqırımı Günü” elan edildi. Fərmanla soyqırımı aktlarına siyasi-hüquqi qiymət verilməsi bu sahədə aparılan
tədqiqatlara, həqiqətin üzə çıxarılması istiqamətində səylərin artırılmasına təkan verdi. Ötən illər ərzində aparılmış
araşdırmalar sayəsində bir çox yeni faktlar və sənədlər toplandı, Quba şəhərində kütləvi məzarlıq aşkarlandı. Üzə
çıxmış tarixi faktlar 1918-ci ilin mart-aprel aylarında və sonrakı dövrlərdə erməni millətçilərinin həyata
keçirdikləri qanlı aksiyaların coğrafiyasının daha geniş, faciə qurbanlarının sayının qat-qat çox olduğunu sübuta
yetirir.
Ermənilərin azərbaycanlılara qarşı soyqırımları 74 il sonra yenidən təkrarlandı. 1992-ci ilin fevralında
Qaradağlıda, Xocalıda ermənilərin zaman-zaman törətdikləri qanlı qırğınların davamı olan dəhşətli soyqırımları
baş verdi. Erməni faşistlərin Dağlıq Qarabağda başladığı avantürist hərəkətin nəticəsi olaraq ərazimizin 20 faizi
işğal edildi, minlərlə vətəndaşımız şəhid oldu, bir milyondan artıq soydaşımız öz doğma yurd-yuvalarından
didərgin salındı.
Ötən il sentyabrın 27-də Azərbaycan Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin
komandanlığı ilə 44 günlük Vətən müharibəsi ölkəmizin qələbəsi ilə başa çatdı və Azərbaycan özünün ərazi
bütövlüyünü bərpa etdi. 30 ilə yaxın erməni işğalçılarının tapdağı altında qalan Qarabağımız Müzəffər
Ordumuzun vətənpərvər, igid oğullarının sayəsində azadlığına qovuşdu. Azərbaycanın Qarabağda qazandığı
qələbə ilə şəhidlərimizin, günahsız insanların, soyqırımı qurbanlarının qisası alındı.
Azərbaycan. - 2021.- 31 mart. - № 64. - S. 1,6.
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Mart soyqırımı beynəlxalq cinayətlərin tərkib hissəsidir
Elçin Əhmədov,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının professoru,
siyasi elmlər doktoru
Azərbaycanın XIX-XX əsrlərdə baş verən bütün faciələri torpaqlarının zəbti ilə müşayiət olunaraq,
ermənilərin azərbaycanlılara qarşı düşünülmüş, planlı surətdə həyata keçirdiyi soyqırımı siyasətinin ayrıayrı mərhələlərini təşkil edir.
Heydər Əliyev
Ümummilli lider
Azərbaycan xalqı son iki yüz il ərzində erməni millətçilərinin davamlı olaraq etnik təmizləmə, soyqırımı
və təcavüzkar siyasətinə məruz qalaraq, öz tarixi torpaqlarından didərgin salınmış, qaçqın və məcburi köçkünə
çevrilmişdir. Ermənistanın bu cinayətkar siyasətinin davamlılığını sübut edən faktlardan biri də budur ki, təkcə
XX əsrdə azərbaycanlılar 4 dəfə, 1905–1906-cı, 1918–1920-ci, 1948–1953-cü və nəhayət, 1988–1993-cü illərdə
erməni millətçiləri tərəfindən törədilən soyqırımı və etnik təmizləmələrə məruz qalmışdır.
Ermənilərin Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsi
Qeyd etmək lazımdır ki, XIX əsrin əvvəllərində – 1805-ci il mayın 14-də Qarabağ xanı İbrahim xanla çar
Rusiyasının Qafqaz qoşunlarının baş komandanı general Sisianov arasında Kürəkçay müqaviləsi (“Andlı
öhdəlik”) imzalanmışdı. Bu fakt onu göstərir ki, əgər ermənilər Qarabağ xanlığında yaşayıb vəzifə sahibi
olsaydılar, general Sisianovla müqavilə Qarabağ xanı İbrahim xanla imzalanmazdı.
Bununla yanaşı, Qarabağ əhalisinin sayı və etnik tərkibi haqqında ətraflı məlumat verən, eləcə də mühüm
sənəd hesab edilən çar məmurları Yermolov və Mogilyovski tərəfindən tərtib edilmiş “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. Kürəkçay müqaviləsindən sonra yəni, 1823-cü ilə qədər Qarabağa köçürülən
ermənilərin hesabına əyalətdə onların sayı artıb 4 min 366-ya çatmışdır. Tarixi faktlar göstərir ki, strateji
baxımdan mühüm əhəmiyyətə malik olan Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinin dağlıq hissəsinə İrandan və
Türkiyədən erməni əhalisinin kütləvi şəkildə köçürülməsinə XIX əsrin əvvəllərində başlanmışdır. 1804–1813-cü,
1826–1828-ci illər Rusiya–İran və 1828–1829-cu illər Rusiya–Türkiyə müharibələrinin gedişində, həm də
sonralar ermənilərin İran və Türkiyədən kütləvi surətdə Cənubi Qafqaza, o cümlədən, Qarabağa köçürülməsi
nəticəsində burada onların sayı ilbəil artdı. Bunu Rusiya ilə İran arasında bağlanmış Gülüstan (12 oktyabr 1813cü il) və Türkmənçay (10 fevral 1828-ci il) müqavilələri kimi sənədlər də təsdiq edir.
Azərbaycanın bölüşdürülməsi haqqında Rusiya ilə İran arasında bağlanmış Türkmənçay sülh
müqaviləsinin şahidi, ermənilərin İrandan Qafqaza, o cümlədən, Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsinin
iştirakçısı, o vaxt Rusiyanın İrandakı səfiri olan rus yazıçısı Aleksandr Qriboyedov yazır ki, köçürülmüş
ermənilərin əksəriyyəti müsəlman (azərbaycanlılar nəzərdə tutulur – E.Ə.) mülkədarlarının torpaqlarında
yerləşdirilmişdir. Həmin faktları N.N.Şavrov belə təsvir edir: “1828-1830-cu illər müharibəsi qurtardıqdan sonra
biz 40 mindən çox İran və 84 min Türkiyə ermənisini köçürüb onları, demək olar ki, ermənilər yaşamayan
Yelizavetpol və İrəvan quberniyalarında, Tiflis, Borçalı, Axalsix, Axalkələk qəzalarının ən yaxşı dövlət
torpaqlarında yerləşdirdik. Həmin ermənilər Yelizavetpol quberniyasının dağlıq hissəsi (Qarabağın dağlıq hissəsi
nəzərdə tutulur) 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”.
1828-ci il fevralın 10-da Azərbaycanın bölüşdürülməsi haqqında Rusiya ilə İran arasında bağlanmış
Türkmənçay sülh müqaviləsinin şahidi, ermənilərin İrandan Qafqaza, o cümlədən, Azərbaycana köçürülməsinin
iştirakçısı və təşkilatçısı olan rus yazıçısı, o vaxt Rusiyanın İrandakı səfiri A.Qriboyedov bu müqavilənin ayrıayrı maddələrinin irəli sürülməsində mühüm rol oynamışdır. Müqavilənin 4-cü və 13-cü maddələri Qriboyedov
tərəfindən “yaxşılaşdırılmış“, 14-cü maddə isə genişləndirilmişdir. Tarixi ədəbiyyatda 12, 14, 15-ci maddələrin
müəllifi A.S.Qriboyedov sayılır. Bundan əlavə, 1829-cu il Ədirnə müqaviləsi ilə Osmanlı imperiyasından da
ermənilərin yenicə işğal olunmuş Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsi həyata keçirilməyə başlanıldı. Bu
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köçürülmə prosesinin davamı olaraq 1877–1879-cu illər Rusiya–Türkiyə müharibəsi illərində də Türkiyədən
Cənubi Qafqaza daha 85 min erməni köçürülmüşdür.
XIX əsrin sonu–XX əsrin əvvəllərində Cənubi Qafqaza ermənilərin köçürülməsi davam etdirildi. Təkcə
1896-cı ildən 1908-ci ilədək – 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 deyil və onlar buraya bizim tərəfimizdən
köçürülmüş”.
Qeyd etmək lazımdır ki, ermənilərin kütləvi şəkildə Qarabağa köçürülməsi nəticəsində burada yeni
erməni kəndləri – Marağalı, Canyataq, Yuxarı Çaylı, Aşağı Çaylı və s. kəndlər salınmışdı. Cənubi Azərbaycanın
Marağa şəhərindən Qarabağın dağlıq hissəsinə köçürülərək orada məskunlaşdırılan ermənilər 1828-ci ildən 150
il sonra, yəni 1978-ci ildə sovet dövründə, Ağdərə rayonunda həmin köçürülmənin şərəfinə abidə ucaltmış
(abidənin üzərində ermənicə “Marağa-150” sözləri yazılmışdı), lakin XX əsrin 80-ci illərinin sonunda, yəni
Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları qaldırdıqları zaman həmin abidəni özləri məqsədyönlü şəkildə dağıtmışlar.
Bununla yanaşı, ermənilərin köçürülməsi hesabına İrəvan quberniyasında da demoqrafik vəziyyət
dəyişdi. Ermənistan SSR-in 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 faizi). Erməni tədqiqatçısı Zaven
Korkodyanın 1932-ci ildə İrəvanda nəşr olunmuş “Sovet Ermənistanının əhalisi 1831-1931” kitabında da qeyd
edilir ki, İrəvan quberniyasının İrəvan, Eçmiədzin, 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. 1920-ci ilədək İrəvan quberniyasında, xüsusilə İrəvan qəzasında azərbaycanlı əhalinin
sayı xeyli çox olmuş, yəni qəzada olan 99 min nəfər əhalinin 62,6 min nəfəri (66 faiz) azərbaycanlı, 36,4 min
nəfəri (34 faiz) isə erməni olmuşdur.
Erməni millətçiləri XIX əsrin sonlarında – 1885-ci ildə Marseldə “Armenakan”, 1887-ci ildə Cenevrədə
“Hnçaq”, 1890-cı ildə isə Tiflisdə “Daşnaksütyun” partiyalarını yaratdılar. Bundan sonra, ermənilərin “Böyük
Ermənistan” yaratmaq iddiaları yeni mərhələyə qədəm qoydu. “Böyük Ermənistan” ideyası ilə yaşayan ermənilər
öz məqsədlərinə çatmaq üçün xarici himayədarların köməyi ilə müxtəlif vaxtlarda türk-müsəlman əhalisinə qarşı
dəhşətli terror və soyqırımı həyata keçirməklə etnik təmizləmə siyasəti aparmışlar.
Etnik təmizləmə və
soyqırımı siyasəti
Ermənilərin köçürülmə prosesi bütün XIX əsr boyunca davam etdirilmiş və nəticədə regionda demoqrafik
vəziyyətə təsir göstərmiş, nəticədə onların Cənubi Qafqazda süni surətdə çoxaldılması XX əsrin əvvəllərindən
başlayaraq azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə, soyqırımı və təcavüzkar siyasətinin baş qaldırmasına səbəb
olmuşdur. Erməni millətçiləri tərəfindən 1890-cı ildə Tiflisdə yaradılmış “Daşnaksütyun” partiyasının
proqramında irəli sürülən “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, 1905-1906-cı illərdə ermənilər Bakıda, Şuşada,
Gəncədə, 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.
1917-ci ildə Rusiyada baş verən fevral və oktyabr hadisələrindən sonra “Daşnaksütyun” partiyası və
Erməni Milli Konqresi daha geniş fəaliyyətə başladılar. Eyni zamanda, V.Lenin tərəfindən 1917-ci ilin dekabrında
Qafqaz işləri üzrə müvəqqəti fövqəladə komissar təyin edilən S.Şaumyan azərbaycanlıların kütləvi qırğınının
təşkilatçısı və rəhbərinə çevrildi. 1918-ci ilin əvvəllərində Leninin himayəsi altında Şaumyan Bakı
Kommunasının rəhbəri oldu.
Bu səbəbdən, 1918-ci ilin əvvəllərində, yəni mart qırğını ərəfəsində bilavasitə bolşevik maskası geyinmiş
Şaumyana tabe olan erməni silahlı qüvvələrinin sayı 10 minə yaxın idi. Şaumyanın başçılığı ilə 1918-ci ilin
yazında ermənilər tərəfindən azərbaycanlılara qarşı əsl soyqırımı törədildi. Belə ki, həmin il martın 30-da 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
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edildi. Həmin günlərdə erməni-bolşevik birləşmələri Bakıda 12 min dinc azərbaycanlını qətlə yetirdilər. Bu qanlı
hadisələr zamanı insanlar evlərində diri-diri yandırılmış, eləcə də xüsusi işgəncələrlə və amansızlıqla
öldürülmüşdür.
Ermənilərin silahlı hücumu nəticəsində 1918-ci ilin ilk beş ayı ərzində Quba qəzasında 16 mindən çox
insan xüsusi qəddarlıqla qətlə yetirilmiş, 167 kənd dağıdılmışdır ki, onlardan 35-i hazırda mövcud deyil. Ermənidaşnak dəstələrinin Quba qəzasında azərbaycanlıları kütləvi şəkildə qətlə yetirmələrinə dair aşkar edilmiş faktlar
son vaxtlar bir daha sübuta yetirilmişdir. Belə ki, 2007-ci ildə Quba şəhərində kütləvi məzarlıqların aşkar edilməsi
erməni vandalizmini təsdiqləyən faktlardır. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Amazaspın rəhbərliyi ilə erməni hərbi
birləşmələri Qubada türk-müsəlman əhalisi ilə yanaşı, yəhudilərə qarşı da qırğınlar törətmişlər. Aparılan
tədqiqatlar nəticəsində məlum olmuşdur ki, 1918-1919-cu illərdə Qubada ermənilər tərəfindən 3 min nəfərə qədər
yəhudi qətlə yetirilmişdir.
Bundan əlavə, Erməni daşnakları tərəfindən 1918-ci ilin mart-aprel aylarında Bakıda və digər Azərbaycan
ərazilərində 50 minə yaxın insan xüsusi işgəncələrlə qətlə yetirilmişdir. Zəngəzur qəzasında 10 mindən çox,
Şamaxı qəzasında 10 min 270 nəfər azərbaycanlı amansızlıqla öldürülmüşdür.
Ermənilər tərəfindən Azərbay-canın yüzlərlə yaşayış məntəqəsi, o cümlədən, Qarabağda 157 kənd
dağıdılmış və yandırılmış, eləcə də Şuşada azərbaycanlılara qarşı amansız qırğınlar törədilmişdir. Bu dövrdə Quba
qəzasında 167, Şamaxı qəzasında 110, Zəngəzur qəzasında 115, İrəvan quberniyasında 211, Qars vilayətində 92
yaşayış məntəqəsi yandırılmış, dağıdılmış və talan edilmişdir. 1919-cu ilin son iki ayında İrəvan quberniyasının
Eçmiədzin və Sürməli qəzalarında 96 kənd, İrəvan qəzasının isə bütün kəndləri məhv edilmiş, İrəvan
quberniyasında 132 min azərbaycanlı qətlə yetirilmişdir.
Ümumilikdə, 1918-1920-ci illərdə ermənilər tərəfindən törədilmiş kütləvi qırğınların Bakı, Quba,
Şamaxı, Kürdəmir, Lənkəranla yanaşı, Şuşada, İrəvan quberniyası ərazisində, Zəngəzurda, Naxçıvanda, Şərurda,
Ordubadda, Qarsda və başqa bölgələrdə amansız şəkildə davam etdirilməsi nəticəsində on minlərlə azərbaycanlı
ən qəddar üsullarla qətlə yetirilmişdir. 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 Təhqiqat
Komissiyası yaradılmış və ermənilərin törətdikləri cinayətlər araşdırılmağa başlanmışdır. Hökumətin qərarı ilə
hər il (1919-cu və 1920-ci il martın 31-də Ümummilli Matəm Günü kimi qeyd edilmişdir) mart ayının 31-nin
Matəm Günü kimi qeyd edilməsi qərara alınmışdı. Lakin Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin süqutu bu işi başa
çatdırmağa imkan vermədi.
Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yaradılarkən regionda mövcud olan geosiyasi
vəziyyət 1918-ci il mayın 29-da İrəvan şəhərinin ermənilərə siyasi mərkəz kimi verilməsinə səbəb oldu. Beləliklə,
1918-ci ildə Azərbaycan torpaqlarında – keçmiş İrəvan xanlığının ərazisində Ermənistan Respublikası yaradıldı.
Cənubi Qafqazın sovetləş-məsindən öz məqsədləri üçün istifadə edən ermənilər, 1920-ci ildə Zəngəzuru
və Azərbaycanın bir sıra torpaqlarını Ermənistan SSR-ə daxil etməyə nail oldular. Bununla da, Naxçıvanın
Azərbaycandan ayrı salınması və quru əlaqələrin kəsilməsi baş vermişdir. Sonrakı dövrlərdə isə ermənilər
Ermənistana verilmiş Zəngəzurda və digər ərazilərdə də tarixən yaşamış azərbaycanlıların deportasiya edilməsi
siyasətini daha da genişləndirdilər. Hər üç Cənubi Qafqaz Respublikasının müstəqilliyinin itirilməsi ərazi-sərhəd
məsələlərinin qoyuluşunun özünü mənasız etdi. Lakin Cənubi Qafqazda sovet hakimiyyətinin qurulması Qarabağ
məsələsini gündəlikdən çıxarmadı.
1921-ci il iyulun 4-5-də RK(b)P MK-nın Qafqaz bürosunun plenumu məsələni müzakirə etməli oldu.
İyulun 5-də plenumun səhər iclasında Qarabağ məsələsinə yenidən baxıldı. Plenum RK(b)P MK-nın rəyini nəzərə
alaraq yeni qərar qəbul etdi: “Müsəlmanlarla ermənilər arasında milli barışığın zəruriliyini, yuxarı və aşağı
Qarabağın iqtisadi əlaqələri və daim Azərbaycanla sıx əlaqədə olmasını nəzərə alaraq Dağlıq Qarabağ Azərbaycan
SSR-in hüdudlarında saxlanılsın, muxtar vilayətin tərkibinə daxil olan Şuşa şəhəri inzibati mərkəz olmaqla, ona
geniş vilayət muxtariyyəti verilsin”.
Ermənistan tarixçilərinin, siyasətçilərinin və rəhbərliyinin dediyi kimi, əgər Dağlıq Qarabağ Ermənistan
SSR-in tərkibində olsaydı, qərarda “Azərbaycan SSR-in hüdudlarında saxlanılsın” əvəzinə, “Azərbaycan SSR-ə
verilsin” yazılardı. Nəticədə Qarabağ bölgəsinin dağlıq hissəsinə köçürülmüş ermənilərə 1923-cü il iyulun 7-də
sovet Rusiyasının himayədarlığı və bilavasitə iştirakı ilə Azərbaycan tərkibində Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti
(DQMV) adlı status verilmiş və nəticədə bu hadisə Ermənistanın Dağlıq Qarabağa dair gələcək ərazi iddiaları
üçün bir vasitə olmuşdur.
Sovet dövründə – 1947-ci il dekabrın 23-də SSRİ Nazirlər Sovetinin “Ermənistan SSR-dən kolxozçu və
digər azərbaycanlı əhalinin Azərbaycan SSR-in Kür-Araz ovalığına köçürülməsi haqqında” qərarına əsasən 194853-cü illərdə azərbaycanlıların tarixi torpaqlarından, xüsusilə də İrəvan və onun ətraf rayonlarından kütləvi şəkildə
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deportasiya olunması nəticəsində 150 minə yaxın soydaşımız zorakılıqla Azərbaycanın aran rayonlarına
köçürülmüşdür.
XX əsrin 80-ci illərinin sonunda ermənilər “böyük Ermənistan” ideyasını həyata keçirmək üçün yaranmış
vəziyyətdən istifadə edərək yenidən Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsinə dair əsassız ərazi iddiaları irəli
sürdülər. 1988-1991-ci illərdə, yəni hadisələrin başlanğıcından SSRİ-nin süqutuna qədər keçən dövr ərzində getgedə kəskinləşən münaqişəni nizama salmaq mümkün olmadı. Əksinə, İttifaqın müəyyən dairələri tərəfindən
himayə edilən ermənilər Azərbaycana qarşı ərazi iddialarını irəli sürərək açıq-aşkar işğalçılıq siyasəti yeritmiş,
nəticədə dinc sakinlər həlak olmuş, yaşayış məntəqələri dağıdılmış, talan edilmiş və yandırılmışdır. 1992-ci il
fevralın 26-da bütün dünyanın gözü qarşısında baş verən, qəddarlığı və amansızlığı ilə seçilən Xocalı soyqırımı
isə bu təcavüzkar siyasətin ən qanlı və yaddaşlardan silinməyən səhifəsi olmuşdur.
Bütün dövrlərdə olduğu kimi, ermənilərin həyata keçirdiyi bu işğalçılıq siyasəti kütləvi qırğınlarla
müşayiət olunmuşdur. Belə ki, 1988–1993-cü illərdə Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində 20 000 nəfər
azərbaycanlı həlak olmuş, 50 min nəfər isə müxtəlif dərəcəli xəsarət alaraq əlil olmuşdur.
Yalnız, XX əsrin sonunda ümummilli lider Heydər Əliyev 1993-cü ildə siyasi hakimiyyətə yenidən
qayıtdıqdan sonra ermənilərin azərbaycanlılara qarşı zaman-zaman törətdikləri soyqırımı ilə əlaqədar 1998-ci il
martın 26-da imzaladığı fərmanla 31 mart– Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü elan edilmişdir. Bununla yanaşı,
Heydər Əliyevin “1948-1953-cü illərdə azərbaycanlıların Ermənistan SSR ərazisindəki tarixi-etnik torpaqlarından
kütləvi surətdə deportasiyası haqqında” 1997-ci il 18 dekabr tarixli fərmanı da 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.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 1918-ci il azərbaycanlıların soyqırımının 100 illiyi haqqında
imzaladığı sərəncamda deyilir: “Azərbaycan xalqının başına gətirilən ən dəhşətli faciələrdən biri də 100 il bundan
əvvəl – 1918-ci ilin mart-aprel aylarında Bakı Sovetinin mandatı altında fəaliyyət göstərən daşnak-bolşevik silahlı
dəstələri tərəfindən xüsusi qəddarlıqla törədilmiş kütləvi qırğınlardır”.
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 1951ci il yanvarın 12-dən qüvvəyə minən “Soyqırımı cinayətinin qarşısının alınması və cəzalandırılması”
Konvensiyasında bu cinayətin hüquqi əsası təsbit olunmuşdur. Azərbaycan Respublikası 31 may 1996-cı ildə
həmin konvensiyaya qoşulmuşdur.
2020-ci il sentyabrın 27-dən başlayaraq Azərbaycan Prezidenti, müzəffər Ali Baş Komandan İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə rəşadətli Milli Ordumuz Ermənistanın hərbi təcavüzünə cavab olaraq, 30 ildən artıq işğal
altında olan torpaqlarımızı azad etmək üçün genişmiqyaslı əks-hücum əməliyyatları həyata keçirməklə yanaşı,
düşmənin bu illər ərzində yaratdığı “yenilməzlik” mifologiyasını 44 gün ərzində darmadağın etdi. Bununla yanaşı,
Prezident İlham Əliyevin xarici kütləvi informasiya vasitələrinə verdiyi çoxsaylı müsahibələri Ermənistanın
Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü, davam edən hərbi əməliyyatlarla bağlı tarixə, beynəlxalq hüquqa və ədalətə
əsaslanaraq tutarlı arqumentlər üzərində qurulan aydın, məntiqli fikirləri, ölkəmizin haqlı mövqeyinin dünya
ictimaiyyətinə çatdırılmasında müstəsna rol oynadı. Həmçinin bu müsahibələr informasiya məkanında da
düşmənin yalan üzərində qurulmuş təbliğat maşınına ağır zərbə vurdu və Ermənistanın təcavüzkar siyasətinin,
eləcə də onun himayədarlarının ifşa olunması ilə nəticələndi.
Nəticədə bu, informasiya müharibəsində də Azərbaycanın haqlı mövqelərini əhəmiyyətli dərəcədə
gücləndirdi, uzun illər Ermənistanın yürütdüyü faşist ideologiyası, xalqımıza qarşı etnik təmizləmə, soyqırımı,
dövlət terrorizmi və işğalçılıq siyasətinin, eləcə də erməni yalanlarının dünya miqyasında ifşası istiqamətində
əhəmiyyətli rol oynadı, tarixi ədalətin zəfər çalmasını şərtləndirdi. Xüsusilə Prezident İlham Əliyevin 2019-cu il
oktyabrın 3-də “Valday” Beynəlxalq Diskussiya Klubunun XVI illik toplantısı kimi mühüm beynəlxalq
platformada qətiyyətlə söylədiyi “Qarabağ Azərbaycandır və nida işarəsi” devizi bir ildən sonra, xüsusilə 44 gün
ərzində reallığa çevrildi, xalqımıza böyük sevinc yaşatdı.
Azərbaycan Prezidenti bildirmişdir ki, əgər kimsə Ermənistanda revanş haqqında düşünürsə, o, bizim
dəmir yumruğumuzu bir daha görəcək. Bu dəmir yumruq onların belini qırdı, onların başını əzdi. Əgər bizə qarşı
hər hansı bir təxribat törədilərsə, cavabımız çox sərt olacaq, çox peşman olacaqlar və yenə də acı məğlubiyyətlə
üzləşəcəklər.
Ermənistanda revanş haqqında düşünənlər Azərbaycanın dünyaya nümayiş etdirdiyi XXI əsrin müharibə
nümunəsini unutmasınlar. Dövlətimizin başçısı birmənalı olaraq bildirib ki, Azərbaycanın işi haqq işidir və
Qarabağ Azərbaycandır!
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Türk–müsəlman əhaliyə qarşı erməni soyqırımları
Nazim Mustafa,
Prezident Kitabxanasının şöbə müdiri, tarix üzrə fəlsəfə doktoru
Əgər beynəlxalq birlik Ermənistanı törədilmiş cinayətlərə görə məsuliyyətə cəlb etmək istəmirsə,
– necə ki, Xocalı soyqırımına görə heç kim onları məsuliyyətə cəlb etməyib, – biz özümüz onları məsuliyyətə
cəlb edəcəyik. Biz özümüz onların cəzasını verəcəyik, özümüz onları cəzalandıracağıq və bizim cəzamız
ədalətli cəza olacaqdır. Onlar ən ağır cəzaya layiqdirlər. Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyi
cinayətkarlardır və biz bu cinayətkarları cəzalandıracağıq.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bir əsrdən çoxdur ki, erməni ideoloqları və onların havadarları dünyanı inandırmaq istəyirlər ki, 1915ci ildə Osmanlı ərazisində “zavallı” erməni xalqına qarşı dövlət səviyyəsində qırğın törədilmişdir. SSRİ dağılana
qədər bu təbliğat bilavasitə Türkiyə Respublikasına qarşı yönəldilir, dolayı yolla bu məsələdə bütün türkmüsəlman dünyası günahlandırılırdı. Çar Rusiyasının Osmanlı dövlətinə nifrəti SSRİ dövlətinin siyasətində və
təbliğatında davam etdirilməyə başladı. Beləliklə, XX əsrin 60-cı illərində bu yalançı təbliğat ayaq tutaraq
yeriməyə başladı.
Bəs soyqırıma məruz qalan kimlər olmuşdur? Birinci dünya müharibəsi ərəfəsində Osmanlı dövlətinin
3-cü ordusuna rəhbərlik edən Ənvər paşa Ərzurumda erməni liderləri ilə görüşündə yəqin etdi ki, müharibə
başlanarsa, onlar Osmanlı dövlətini müdafiə etməyəcəklər. Çünki, çar Rusiyası gələcəkdə müharibənin
nəticəsindən asılı olmayaraq Osmanlı ərazisində erməni muxtar dövlətinin yaradılmasına söz vermiş və bununla
Osmanlı dövlətinin tərkibində olan erməniləri Türkiyəyə qarşı müharibəyə cəlb edə bilmişdi. Birinci dünya
müharibəsi ərəfəsində çar II Nikolayın Qafqaza gəlişi və ermənilərə osmanlılara qarşı əməkdaşlıq təklif etməsi
məsələni daha da ciddiləşdirdi. Çar Tiflisdəki nitqini belə tamamladı: “Qoy, rus bayrağı altında üzən gəmilər
Bosfor və Dardanel boğazlarında sərbəst hərəkət etsin. Qoy, erməni xalqı Rusiyanın köməyi ilə Osmanlı
ərazisində öz müstəqil dövlətini qura bilsin!”. Beləliklə, II Nikolayın bu qərəzli və təhrikedici çıxışı ermənilərin
Rusiya tərəfindən Türkiyəyə qarşı müharibədə iştirakını təmin etdi. Türk torpaqlarının işğalına və əhalisinin məhv
edilməsinə hazırlaşan erməni ideoloqları erməni kilsəsindən xeyir-dua aldılar.
Məlum olduğu kimi, 1914-cü il noyabrın 1-də rus ordusu Qafqaz istiqamətində Osmanlı sərhədlərini
keçdi. Qars, Ərdəhan və Batum uğrunda döyüşlərdə hər iki tərəf böyük itki verdi. Lakin Sarıqamış yaxınlığındakı
döyüşdə bir tərəfdən sərt qış, o biri tərəfdən rus ordusunun daha güclü hazırlığı türklərdən 90 min əsgər və zabitin
əsir alınması ilə nəticələndi. Rus ordusunun Şərqi Anadoluya daxil olması ermənilərə türklərə qarşı qırğın
törətmək üçün şərait yaratdı. Rus ordusunun tərkibində xidmət edən ermənilərlə yerli ermənilər birləşərək, heç
bir günahı olmayan yüz minlərlə dinc əhalini qətlə yetirir və onları öz dədə-baba yurdlarından didərgin salırdılar.
Erməni ideoloqlarının uzun illər boyu təbliğ etdikləri “böyük Ermənistan” planının reallaşması üçün
şərait yaranmışdı. Ermənilərin yerli əhaliyə qarşı bu münasibəti Osmanlı dövlətini müəyyən müdafiə tədbirləri
görməyə məcbur etdi. Belə ki, 1915-ci il mayın ortalarında Van, Bitlis və Ərzurumda erməni əhalisi döyüş
meydanından uzaqlaşdırıldı. Bununla da türklərin rus və ingilislərə qarşı döyüşlərində ermənilərin neytrallığı
təmin edildi. Eyni zamanda, Osmanlı dövlətinin hərbi rəhbərliyi türklərə və digər müsəlmanlara ermənilərə qarşı
hər hansı zorakılıq törətməyi qadağan edən göstəriş vermişdi. 1919-cu il yanvarın 30-da Londonda çıxan “Tayms”
qəzeti yazırdı: “Köçürülən erməni əhalisinin gələcəkdə öz evlərinə qayıtması və əmlakına sahib durması üçün
Osmanlı hökuməti tərəfindən xüsusi komissiya yaradıldı. Komissiyanın işi erməni əhalisinin siyahıya
alınmasından ibarət idi. Komissiyanın sənədlərində dönə-dönə qeyd olunur ki, müharibə başa çatandan sonra
erməni əhalisi öz evlərinə qaytarılacaqdır”.
Antantanın təbliğat maşını və erməni millətçiləri sübut etmək istəyirlər ki, Birinci dünya müharibəsi
illərində Osmanlı ərazisində bir milyondan artıq erməni öldürülmüşdür. Bunun üçün fakt kimi müharibəyə qədər
ermənilərin 2 milyon 500 min nəfər olduğu göstərilirdi. Halbuki, Osmanlı dövlətinin rəsmi məlumatına görə
müharibəyə qədər bu ərazidə 1 milyon 300 min erməni yaşayırdı. Göstərilən əhalinin yalnız yarısı döyüş
əməliyyatları gedən ərazidə yaşayırdı. Müharibə dövründə yarım milyon erməni Türkiyədən Qafqaza və başqa
yerlərə köçmüş, 150-200 min erməni Qərbi Avropa və ABŞ-a mühacirət etmişdi. Deməli, ehtimal etmək olar ki,
ölən əhalinin sayı 200 min nəfər olmuşdur. Təbii ki, bu rəqəmin içində təkcə köçürmə nəticəsində ölənlər yox,

46

Управление делами Президента Азербайджанской Республики
ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

Армянские преступления:
Геноцид. Депортация. Террор

aclıqdan, soyuqdan ölənlər və itkin düşənlər də vardır. “Tayms” qəzeti isə yazırdı: "Bu, bir danılmaz həqiqətdir
ki, müharibə illərində Osmanlı ərazisində iki milyon türkün həyatına son qoyulmuşdur".
Erməni ideoloqları dünyanı inandırmaq istəyir ki, guya 1915-ci il aprelin 25-də daxili işlər naziri Tələt
paşa erməni əhalisinin dövlət səviyyəsində qırılması haqqında yazılı göstəriş vermişdir. Bu günə qədər erməni
ideoloqları həmin sənədin əslini fakt kimi heç kimə göstərə bilməmişlər. Ona görə ki, belə sənəd ümumiyyətlə
olmamışdır.
1919-cu il Paris Sülh Konfransı dövründə Osmanlı rəhbərlərinin gizli yazışmaları diqqətlə
yoxlanıldıqdan sonra ermənilərin kütləvi surətdə öldürülməsi haqqında heç bir sənəd və əmr tapılmadı. Əksinə,
Avropadan gələn məmurlar belə faktla rastlaşdılar ki, köçürülən erməni əhalisinin təhlükəsizliyini təmin etmək
üçün Osmanlı dövləti tərəfindən onlarca əmr və göstəriş verilmişdir.
Osmanlı ərazisində müsəlman əhalisinə qarşı ilk soyqırımı 1915-ci il martın 14-də Van şəhərində erməni
dəstələri tərəfindən törədildi. İki gün ərzində şəhərin müsəlman əhalisi qılıncdan keçirilərək, onlara olmazın
əzablar verildi. Osmanlı ərazisini işğal edən rus ordusunun himayəsi altında "Erməni Van dövləti" yaradıldı. Van
soyqırımından sonra erməni və rus birləşmələrinin Bitlis vilayətinə hücumu başladı. Mosula qədər böyük bir ərazi
erməni daşnak qüvvələrinin işğalı altına düşdü. 1915-ci il iyulun ortalarına qədər Van ərazisinə 250 min erməni
köçürüldü. Halbuki, bu ərazidə 50 mindən artıq erməni yaşamamışdı.
1915-ci il iyulun ortalarından etibarən ermənilərin bu ərazilərdə törətdikləri cinayətlərin sayı-hesabı yox
idi. İyulun ortalarından sonra Osmanlı ordusunun əks-hücumu nəticəsində geri çəkilən rus-erməni ordusu ilə
birlikdə erməni əhalisi də bu əraziləri tərk etməyə başladı. 200 minlik erməni əhalisi rus ordusunun müşaiyyəti
ilə Cənubi Qafqaz istiqamətinə üz tutdu. Doğrudur, bir çox yerlərdə bu əhali kürdlərin hücumlarına məruz qaldı.
Çünki kürdlər də erməni soyqırımına məruz qalanlardan idilər.
Birinci dünya müharibəsi illərində erməni-osmanlı münasibətlərinə dair həm obyektiv baxımdan, həm
də sənədlərin əksəriyyəti qeyri-müsəlman müəlliflərinə məxsus olduğuna görə, ABŞ Konqresi kitabxanasında
saxlanılan "Bristolun sənədləri" diqqəti cəlb edir. Bu külliyyatda qeyd olunur ki, "dəqiq statistik mənbələrdən
məlumdur ki, 1912-1922-ci illər ərzində 600 minə yaxın erməni həlak olmuşdur. 1,5-2 milyon erməninin ölümü
ilə bağlı fikirlər fərziyyədən başqa bir şey deyildir. Müharibə gedən ərazidə insanların ölümü və itkin düşməsi adi
bir haldır". Bristolun sənədlərində göstərilir ki, qeyd olunan dövrdə isə 2,5 milyon türkün həyatına son
qoyulmuşdur. Türklərin ölümü və öldürülməsi ermənilərin ölümündən daha faciəli olmuşdur.
Yuxarıdakı faktlardan belə nəticəyə gəlmək olar ki, I Dünya müharibəsi illərində Osmanlı ərazisində
soyqrıma məruz qalan ermənilər yox, yerli türk əhalisi olmuşdur.
1917-ci ilin fevralında Rusiyada 300 ildən çox hakimiyyətdə olan Romanovlar sülaləsi devrildi.
Rusiyada Müvəqqəti hökumət yaradıldı. Müvəqqəti hökumətin Zaqafqaziya idarəçiliyi üzrə Xüsusi Zaqafqaziya
Komitəsi fəaliyyətə başladı. Müvəqqəti hökumət elan edirdi ki, I Dünya müharibəsi başa çatdıqdan sonra Rusiya
ərazisində yaşayan xalqların müqəddəratı məsələsinə baxılacaqdır. Lakin 1917-ci ilin oktyabrında V.İ.Lenin
başda olmaqla bolşeviklər tərəfindən hakimiyyətin zorakı yolla ələ keçirilməsi Rusiyanın himayəsi altında
yaşamağa məhkum edilən məzlum xalqların arzularını puça çıxartdı. 1917-ci ilin noyabrında Tiflisdə Zaqafqaziya
Komissarlığı yaradıldı. Burada Azərbaycan, erməni və gürcü nümayəndələri təmsil olunurdular. Bakıda Stepan
Şaumyan başda olmaqla bolşeviklər bölgədəki daşnak qüvvələrini birləşdirərək yerli əhaliyə qarşı qırğına
hazırlaşırdılar. Xüsusilə Rusiyada bolşeviklər hakimiyyətə gələndən sonra Bakıda bolşeviklərin fəallığı artdı.
1918-ci il martın 30-da hər cür hazırlıqdan sonra daşnak qüvvələri və Şaumyan başda olmaqla,
bolşeviklər Bakı şəhərində yerli əhaliyə qarşı soyqırımına başladılar. Martın 30-dan aprelin 2-dək təkcə Bakı
şəhərində 12 mindən artıq azərbaycanlı – qoca, uşaq, qadın öldürüldü. Onsuz da insanlıq simasını itirmiş erməni
və rus əsgərlərini bu işə təhrik edirdilər. Müsəlman meyitlərinin yandırılması və iyrənc formada təhqir edilməsinin
erməni ziyalıları və kilsə xadimləri tərəfindən törədildiyini təsdiq edən onlarca sənəd mövcuddur. Bakının
xeyriyyə işləri ilə məşğul olan ən gözəl binalardan olan "İsmailiyyə" yandırıldı. "Açıq söz" qəzetinin mətbəəsi
yerlə-yeksan edildi. Əhalinin böyük əksəriyyəti canını qurtarmaq üçün Bakını tərk etdi. Bir hissəsi Orta Asiya və
İrana üz tutdu, digər bir hissəsi isə təhlükəsiz yer axtarmaq üçün qaçqına çevrildi.
Bakıdakı qırğından sonra menşevik qəzeti "Naş qolos" yazırdı: "Hər yerdə qıc olmuş eybəcər hala
salınmış, yüzlərlə yandırılmış meyit var idi. Bəzi yerlərdə qalaq-qalaq, bəzi yerlərdə tək-tək. Şəhərin
mərkəzindəki Təzəpir məscidinin yanında dəhşətli mənzərə var idi. Məscid top atəşindən ciddi ziyan çəkmişdi".
Bakıda törədilən cinayətlər aprelin ilk günlərindən başlayaraq, Quba, Xaçmaz, Lənkəran, Hacıqabul,
Salyanda, daha ağır formada Şamaxıda təkrarlandı. Təkcə bu faktı qeyd etmək kifayətdir ki, Şamaxıda 7 min,
Qubada 2 min, Lənkəran və Astarada min nəfərdən çox, Salyan və Hacıqabulda 2 min nəfər müsəlman qətlə
yetirildi, evlər yandırıldı, əmlakları müsadirə olundu. Azərbaycan əhalisinə qarşı törədilən soyqırımını təhqiq
etmək məqsədilə 1918-ci ildə Fövqəladə İstintaq Komissiyası yaradıldı. Həmin komissiyaya izahat verənlərin
əksəriyyəti milliyyətcə yəhudi və ruslar idi. Ədalət naminə demək lazımdır ki, 1918-1919-cu illərdə yazılmış bu
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izahatların hər biri erməni cəlladlarının Azərbaycan əhalisinə qarşı törətdiyi qurbanların sayını sübut etmək üçün
əyani faktdır.
1918-ci il mayın 28-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti öz müstəqilliyini elan etdi. Vaxtilə qonşu
xalqlara qarşı mübarizədə çarizmdən dəstək alan ermənilər həm Gürcüstana, həm də Azərbaycana qarşı ərazi
iddiaları irəli sürdülər. Ermənilərin iddiaları o qədər böyük idi ki, Osmanlı dövləti, Azərbaycan və Gürcüstan öz
ərazilərinin az qala yarısından imtina etməli idilər. Ermənilərin xaricdəki havadarları da bu işdə böyük fəallıq
göstərirdilər. 1920-ci ilin martında sovet Rusiyasının müstəqil Azərbaycana hücuma hazırlaşdığı vaxt erməni
millətçiləri Qarabağda qiyam qaldırdılar. Qiyamı yatırmaq üçün qüvvələrini ora göndərən Azərbaycan hökuməti
aprelin 27-də 11-ci rus ordusunun işğalına məruz qaldı.
1920-ci ilin noyabrında Ermənistan bolşevikləşəndən sonra Azərbaycanın Zəngəzur torpaqları ona
verildi. Rusiya Kommunist (b) Partiyasının Qafqaz bürosu heç bir əsas olmadan Azərbaycanın Qarabağ
torpaqlarında erməni muxtariyyəti yaratmaq haqqında qərar çıxardı.
1918-1920-ci illərdə daşnak və bolşevik birləşmələrinin Bakıda, Şamaxıda, Zəngəzurda, Sürməlidə,
İrəvanda, Eçmiədzində, Şərur qəzasında, Basarkeçərdə, Qazaxda, Gəncədə, Qarabağda və digər yerlərdə
Azərbaycan kəndini yerlə-yeksan etməsi, minlərlə qadın, qoca və uşaqların əzabla öldürülməsi danılmaz faktdır.
Azərbaycanlıların soyqırımı dövründə Ermənistanın indiki ərazisində yaşayan 575 min nəfər azərbaycanlının 565
mini qırılmış və ya qovulmuşdu. Bu rəqəmi erməni müəllifi Z.Kordokyan özünün “Sovet Ermənistanının əhalisi
1913-1931” kitabında (Yerevan, 1932) təsdiq edir. 1920-ilin noyabrında Ermənistan bolşevikləşənə qədər bu
ərazidə cəmi on minə qədər azərbaycanlı qalmışdı. 1922-ci ildən yalnız 60 minədək azərbaycanlı qaçqın öz doğma
yerlərinə qayıda bildi.
1945-ci ildə İkinci dünya savaşı başa çatdıqdan sonra ermənilər yenidən əsassız ərazi iddialarına
başladılar. Həmin ilin noyabrında Ermənistan KP MK-nın birinci katibi Q.Harutyanov İ.Stalinə müraciət edərək
Dağlıq Qarabağın Ermənistana verilməsi təklifini irəli sürmüşdü. Bu iddiaların davamlı şəkildə, tez-tez irəli
sürülməsində A.Mikoyan da xüsusi rol oynayırdı.
Nəhayət, 1947-ci il dekabrın 23-də SSRİ Nazirlər Soveti "Ermənistan SSR-dən kolxozçuların və başqa
azərbaycanlı əhalinin Azərbaycan SSR-in Kür-Araz ovalığına köçürülməsi haqqında" qərar qəbul etdi. Xaricdən
gətirilən erməniləri yerləşdirmək bəhanəsi ilə Ermənistan SSR ərazisindən 150 min nəfər azərbaycanlının
qanunsuz köçrülməsi haqqında qərar da bu siyasətin nəticəsi oldu. Ağır müharibədən çıxmış, başçısını itirmiş
ailələri, aclıq çəkən kolxozçuları gözlənilmədən və zorla Azərbaycanın Aran yerlərinə köçürürdülər. Az vaxt
ərzində 10 minlərlə adam xəstəlikdən, aclıqdan, əsəb və ürək xəstəliyindən vəfat etdi.
Azərbaycanlıların Ermənistan SSR ərazisindən deportasiyası planı 1988-ci ildə başa çatdırıldı. Belə ki,
sovet hökuməti və Ermənistanın hüquq mühafizə orqanları dinc əhalini müdafiə etmək əvəzinə, qəsdən "acizlik"
edir, laqeydlik göstərir və erməni terrorçularını qısqırdırdılar. 1988-ci ilin dekabrınadək azərbaycanlılar və
müsəlman kürdlər Ermənistan SSR-dən qovuldular. 216 adam öldürüldü, 250 minə yaxın insan isə doğma eveşiyindən didərgin salındı. Təkcə XX əsr ərzində Ermənistanda azərbaycanlı əhali 4 dəfə erməni vəhşiliklərinə
məruz qalmış və ev-eşiyindən qovulmuşdu.
Azərbaycanlılara qarşı bu genosid siyasəti azlıq edirmiş kimi, 1988-1993-cü illər arasında Azərbaycan
torpaqlarının 20 faizi erməni silahlı birləşmələri tərəfindən işğal olunmuş və 1 milyondan artıq insan öz dədəbaba torpaqlarından didərgin düşmüşdür. Təkcə 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Qarabağın Xocalı
qəsəbəsində Azərbaycan əhalisinə qarşı törədilən zorakılıq heç bir ölçü ilə müqayisə olunmur. Əvvəlcədən
hazırlanmış plan əsasında erməni və rus hərbi birləşmələri gecə şəhərə basqın etdilər. Minlərlə insan canını
qurtarmaq üçün kömək diləyirdi. Bir tərəfdən şiddətli qar-çovğun, digər tərəfdən heç kimə rəhm etmədən əhalinin
– yaşlı, uşaq və qadınların öldürülməsi XX əsrin sonlarının ən dəhşətli faciəsi oldu. Ən dəhşətlisi odur ki,
öldürülmüş əhalinin meyitləri sonradan ən eybəcər şəklə salınmış və insanlığa yaraşmayan şəkildə təhqir
olunmuşdu.
Xocalı faciəsi zamanı 613 nəfər şəhid olmuş, 1275 nəfər əsir aparılmış, 7 ailə büsbütün məhv edilmiş,
hər bir ailədən bir nəfər sağ qalmaqla, 27 ailə qətlə yetirilmiş, 230 ailə başçısını itirmiş, 200 nəfəri isə şikəst
edilmişdir.
Ü.Hacıbəyovun 1919-cu ildə mart soyqırımının ildönümü ilə əlaqədar yazdığı "31 Mart" adlı
məqaləsindən bu gün üçün də aktuallığını saxlayan bir fikri xatırlamaq yerinə düşər: "Bugünkü vəzifəmiz o qara
günləri yaddan çıxarmamaq və buna görə də həmişə və hər an hər şeyə hazır olmalıyıq. Borcumuz bu Vətəni
gələcəkdə hər cür təcavüzdən qorumaq və məmləkətimizi şərəflə yaşatmağa çalışmaqdır".
Tarixi faktların araşdırılması təsdiq edir ki, 1914-1918-ci illərdə on minlərlə müsəlman milli və dini
əlamətinə görə məhv edilmiş və onlara qarşı hər cür zorakılıqlar törədilmişdi. Beləliklə, BMT Baş Məclisinin 11
dekabr 1946-cı il qətnaməsi, 9 dekabr 1948-ci il sazişinə istinadən sübut etmək olar ki, erməni daşnak qüvvələri
tərəfindən insanlığa qarşı ən ağır cinayət törədilmiş, türk əhalisinə qarşı soyqırımı həyata keçirilmişdir.
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Ötən il sentyabrın 27-də Ermənistanın ölkəmizə qarşı növbəti təxribatına cavab olaraq, Azərbaycan 30
ildən bəri işğal altında qalan torpaqlarımızı azad etmək üçün həlledici döyüşə girdi. Prezident və Ali Baş
Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə rəşadətli ordumuz qısa müddətdə – 44 gün ərzində düşmən qoşunlarını
məhv edərək, Ermənistanı diz çökdürdü. Qarı düşmən kapitulyasiya sənədini imzalamağa məcbur oldu. Beləliklə,
xalqımıza qarşı iki yüz ildən bəri davam edən erməni ekspansiyasına birdəfəlik son qoyuldu, haqq-ədalət bərpa
olundu və Azərbaycan özünün ərazi bütövlüyünü təmin etdi.
Xalq qəzeti. - 2021.- 31 mart. - № 64. - S. 6.
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Mart soyqırımı “böyük Ermənistan” xülyasının gerçəkləşdirilməsi cəhdi idi
Musa Qasımlı,
Milli Məclisin deputatı, AMEA-nın müxbir üzvü, professor
Birinci Dünya müharibəsinin sonlarına yaxın, 1918-ci ilin mart ayında yaranmış mürəkkəb şəraitdə
Azərbaycanın müxtəlif yerlərində erməni-daşnak və bolşevik dəstələri birlikdə azərbaycanlı əhalini kütləvi
qırğınlara, soyqırımına məruz qoydular. Şərqi Anadoluda mülki türk, müsəlman əhaliyə qarşı törətdikləri qırğınlar
üçün cəzasız qalmayacaqlarından qorxan erməni-daşnak dəstələri Rusiyanın Qafqaz cəbhəsi dağıldıqdan sonra
ordu hissələri ilə birlikdə Cənubi Qafqaza gəldilər.
Bu zaman anarxiyanın hökm sürdüyü regionda Rusiya müvəqqəti hökumətinin yerli orqanları, sovetlər
və milli şuralar fəaliyyət göstərirdilər. Qafqaz cəbhəsindən qayıdaraq Bakıdan keçib Rusiyaya getməli olan rus
əsgərləri yol boyu Azərbaycan kəndlərini talan edir, aclıq və səfalət içərisində olduqlarından Bakı Sovetinin
xidmətində qalmağı Vətənə dönməkdən üstün tuturdular. Ordu silah və sursatını ermənilərə və Bakı bolşeviklərinə
vermişdi.
Kütləvi qırğınların, soyqırımılarının coğrafiyası geniş olub, 1917-ci ilin payızından etibarən Cənubi
Qafqazda tarixi Azərbaycan torpaqları olan İrəvan quberniyasını – indiki Ermənistan Respublikası ərazisini,
Cənubi Azərbaycanı, Tiflis quberniyasının Borçalı qəzasını və indiki Azərbaycan Respublikasının ərazisini əhatə
edirdi. Erməni silahlı qüvvələri tərəfindən dinc azərbaycanlı əhaliyə qarşı törədilən kütləvi qırğınların zirvə
nöqtəsi 1918-ci ilin martında oldu. Martın 30-da axşamüstü Stepan Şaumyan başda olmaqla Bakı Soveti və
erməni-daşnak dəstələri tərəfindən dinc türk və müsəlman əhaliyə qarşı soyqırımına başlandı.
Azərbaycanlılara qarşı soyqırımının törədilməsinin bir sıra səbəbləri var idi. Hər şeydən əvvəl, hələ I
Pyotr zamanından başlayaraq, çarizm Xəzər dənizinin şimal sahillərini, həmçinin Bakını işğal edib öz tərkibinə
daxil etmək üçün, guya, Bakıda Azərbaycanın digər yerlərindən fərqli mədəniyyət olduğunu bildirirdi. Hətta
“Bakı və Azərbaycan” ifadələri də məqsədli şəkildə dövriyyəyə buraxılmışdı.
Çarizm isti dənizlərə çıxmaq üçün apardığı işğalçı müharibələr nəticəsində Azərbaycanı bölüşdürdükdən
sonra Cənubi Qafqaza erməniləri yerləşdirməklə təkcə demoqrafik vəziyyəti dəyişdirmədi, eyni zamanda, onları
Şərq siyasətində bir vasitəyə çevirdi.
Bu siyasəti çarizm devrildikdən sonra qurulan müvəqqəti hökumət, ondan sonra hakimiyyətə gələn
bolşeviklər də davam etdirdilər. 1917-ci ilin noyabrında Bakıda S. Şaumyan başda olmaqla azərbaycanlıların
əleyhinə olan sovet hakimiyyəti quruldu. V. Lenin həmin ilin dekabrında S.Şaumyanı Qafqazda xüsusi
səlahiyyətli komissar təyin etdi.
İqtisadi baxımdan Bakı bolşevik Rusiyası üçün böyük əhəmiyyət kəsb edirdi. Dünya müharibəsinin son
mərhələsində Yaxın, Orta Şərq və Cənubi Qafqazda iki əsas neft mənbəyi uğrunda hərbi əməliyyatlar aparılırdı.
Bunlardan biri Mosul, digəri isə Bakı neft mənbəyi idi. Əbəs deyil ki, 1918-ci il mart ayının ikinci yarısında V.
Lenin ABŞ-ın Qırmızı Xaç nümayəndəliyinin rəhbəri polkovnik R. Robinsonun “Rusiya Sovet Respublikası üçün
Bakının iqtisadi əhəmiyyəti nədədir?” sualına “Bu – neft, işıq və enerjidir”,– deyə cavab vermişdi.
Əlverişli coğrafi-siyasi mövqedə yerləşən Bakıda bütün Cənubi Qafqazın taleyi həll olunurdu. Artıq qeyd
edildiyi kimi, bu zaman Cənubi Qafqazda bir-birilərinə əks olan Müvəqqəti hökumətin orqanları, sovetlər və milli
şuralar fəaliyyət göstərirdilər. Bakıya hakim olmaq bütün Cənubi Qafqaza nəzarət qazanmağa imkanı verir,
Tiflisdə fəaliyyət göstərən antibolşevik Transqafqaz Seyminin süqutuna kömək edirdi. Digər tərəfdən, Bakıya
yiyələnmək Xəzər dənizinə, Şimali Qafqaza və “dünyanın ürəyi” olan Avrasiyaya gedən yola nəzarət etmək
imkanı yaradırdı. Necə deyərlər, dünyanın ürəyinə gedən yol Bakıdan, Azərbaycandan keçirdi.
Bakıda soyqırımının törədilməsinin başlıca səbəblərindən biri Azərbaycanın müstəqilliyinin qarşısının
alınması idi. Bu zaman azərbaycanlılar əvvəlcə muxtariyyət, sonda isə müstəqillik uğrunda mübarizə aparırdılar.
Soyqırımının törədilməsinin digər bir səbəbi əhalisi, əsasən, türk və müsəlmanlardan ibarət olan Cənubi Qafqaza,
xüsusən Bakıya Osmanlı ordusunun buraxılmaması üçün Bakı və Bakı quberniyasını yerli, aborigen əhalidən
təmizləmək idi. Bu zaman Cənubi Qafqazda yaşayan təqribən 6 milyon nəfər əhalinin, təqribən, 3 milyon nəfəri
türk, müsəlman idi.
Belə bir mürəkkəb şəraitdə Azərbaycan əhalisi silahlı düşmən qarşısında əliyalın qalmışdı. Bakıda və
onun ətrafında azərbaycanlıların silahlı qüvvəsi demək olar ki, mövcud deyildi. Bunun da başlıca səbəbi çarizmin
türk, müsəlman olduqları üçün azərbaycanlıların hərbi xidmətə çağırmaması ilə bağlı idi.
Leninin “fövqəladə Qafqaz komissarı” təyin etdiyi S. Şaumyan erməniləri və bolşevikləri, xüsusən Xəzər
hərbi dəniz donanmasının motroslarını müsəlmanlara qarşı soyqırımına təhrik edirdi. Hücum üçün bir bəhanə
lazım idi. Belə bir bəhanə müsəlman diviziyasının Lənkəranda həlak olan silah yoldaşları, böyük xeyriyyəçi Hacı
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Zeynalabdin Tağıyevin oğlu Məhəmmədin cənazəsini “Evelina” gəmisi ilə Bakıya gətirən bir qrup zabit və
əsgərinin Bakı Sovetinin hərbçiləri tərəfindən tərksilah edilməsi oldu. Müsəlman diviziyasının əsgər və zabitləri
silahların geri qaytarılmasını tələb etsə də, nəticəsi olmadı. S.Şaumyanla aparılan danışıqlar da uğursuz olduqdan
sonra xalq küçələrə çıxıb silahların qaytarılmasını tələb etdi. Sosial dayağı olmayan bolşevik hökumətinin rəhbəri
S. Şaumyan azərbaycanlılara divan tutmaq haqqında əmr verdi.
Martın 30-da axşam saat 5-də Bakıda ilk atəş açıldı. Qırğın başlananadək özlərinin bitərəfliyini elan etmiş
“Daşnaksütyun” və Erməni Milli Şurası, o cümlədən erməni kilsəsi Bakı Sovetini müdafiə etdi. Nəinki silahlı
erməni əsgərləri, habelə erməni ziyalıları da Bakı Soveti tərəfindən döyüşə qatıldılar. S. Şaumyan bu hadisə ilə
bağlı olaraq yazırdı ki, bizim süvari dəstəyə ilk silahlı hücum cəhdindən bəhanə kimi istifadə etdik və bütün cəbhə
boyu hücuma keçdik. Bizim artıq 6 min nəfərə qədər silahlı qüvvəmiz var idi. Həmçinin “Daşnaksütyun”un 3–4
minə qədər milli hissələri var idi. Onlar da bizim sərəncamımızda idi. Daşnaksütyunun iştirakı vətəndaş
müharibəsinə milli qırğın xarakteri verdi və bundan yayınmaq mümkün deyildi. Biz buna şüurlu olaraq getdik,
çünki əgər onlar Bakıda qələbə qazansaydılar, şəhər Azərbaycanın paytaxtı elan ediləcəkdi.
Soyqırımı xüsusi qəddarlıqla həyata keçirildi. Şəhər yerdən və havadan bombardman edildi. Dinc
azərbaycanlı əhali diri-diri su və neft quyularına, yanar təndirlərə atılır, hamilə qadınların qarınları süngü ilə
deşilir, körpə uşaqlar divarlara mıxlanır, qadınlar hörüklərilə bir-birinə bağlanaraq küçələrdə çılpaq gəzdirilirdi.
Silahlı dəstələr uşaqlara, qocalara və qadınlara rəhm etmirdilər. Adamlardan siyasi mənsubiyyət soruşulmurdu.
Öldürmək üçün “türk, müsəlman” olmaq kifayət edirdi. Mart soyqırımının şahidi olan Azərbaycan tarixçisi
R.İsmayılov yazırdı: “İş o yerə çatmışdı ki, daşnaklar “biz, bolşevik, sosialist bilmərik, müsəlmansan, kifayətdir”,
– deyə hətta müsəlman sosialistlərini belə qırdılar”.
Soyqırımının gedişində azərbaycanlılara məxsus ictimai binalar, milli rəmzlər və mədəniyyət ocaqları
dağıdıldı. “Açıq söz”, “Kaspi” qəzetlərinin redaksiyaları, fəaliyyətini bütün Cənubi Qafqaza yayan və müharibə
zamanı Qafqaz cəbhəsində hərbi əməliyyatlar meydanında böyük iş aparan, azərbaycanlıların ictimai hərəkatında
mühüm rol oynayan Müsəlman Xeyriyyə Cəmiyyətinin yerləşdiyi “İsmailiyyə” binası yandırıldı. Təzəpir
məscidinin minarələri zədə aldı.
Qüvvələr bərabər olmadığı üçün martın 31-də azərbaycanlılar müqaviməti dayandırmağa məcbur oldular.
Buna baxmayaraq, azərbaycanlıların öldürülməsi davam etdirildi. Qırğınlar yalnız aprelin 2-də dayandırıldı.
Bakıda törədilən soyqırımının ağır nəticələri oldu. Regiona səfər edən ABŞ-ın Harbord missiyasının
hesabatında yazılırdı ki, ermənilər 1918-ci ilin martında Bakıda 2 min azərbaycanlını öldürdülər. İndianapolisdən
olan amerikalı alim Leonard Ramsden Hartill yazır ki, ermənilər Bakıda 25 min müsəlmanı qətlə yetirdilər. Mart
qırğınından bəhs edən ABŞ tarixçiləri Boqdan Nahoylo və Vinter Svoboda yazırlar ki, 20 min döyüşçünün iştirak
etdiyi bu toqquşma Bakıda 3 min nəfərin həyatına son qoymaqla Sovetin qələbəsi ilə nəticələndi.
ABŞ tədqiqatçıları C.Makkarti və K.Makkarti 1918-ci il martın 30-dan aprelin 1-dək Bakıda ermənilərin
8 mindən 12 minədək müsəlman öldürdüyünü və şəhərin türk əhalisinin yarısının qaçdığını yazırlar.
Böyük Britaniya nümayəndələrinin 1918-ci il aprelin 9-da Bakıdan göndərdikləri teleqramda yazılırdı ki,
ermənilər bolşeviklərlə birləşərək özlərinə irqi düşmən hesab etdikləri azərbaycanlılara qarşı qırğınlar törətdilər.
İngilis mənbələrində yazılır ki, mart ayında Bakıda müsəlman əhalinin dörddə biri öldürüldü. Həmin dövrün
statistik məlumatlarından aydın olur ki, bu zaman Bakıda təqribən 280–300 min nəfər əhali yaşayırdı. Onun,
təqribən, 80–100 min nəfəri azərbaycanlı, digərləri isə çarizmin müstəmləkə siyasəti nəticəsində şəhərə
yerləşdirilənlər idi. Deməli, 80–100 min nəfər azərbaycanlı əhalinin dörddə biri 20–25 min nəfər edir. Bu rəqəm
bəzi amerikan mənbələrində yazılanlar ilə eyniyyət təşkil edir.
Müxtəlif siyasi cərəyanların maraqlarını əks etdirən Azərbaycan mənbələrində də öldürülənlər barədə
çoxlu məlumatlar vardır. Məsələn, partiya mənsubiyyəti baxımından bolşevik olan Nəriman Nərimanov 1918-ci
il mayın 23-də çap olunmuş “Vətəndaş müharibəsinin milli rəng almaması üçün nə etmək lazımdır” adlı
məqaləsində aşağıdakıları etiraf edirdi: “Fanatizmdən uzaq olan hər bir şəxsə məlumdur ki, Zaqafqaziyada gedən
vətəndaş müharibəsində 99 faiz bir millətin nümayəndələri qırılır. İrəvan quberniyası, Lənkəran qəzası, Quba,
Şamaxı bölgələri mənim dediklərimi tamamilə təsdiq edir”.
N.Nərimanov daha sonra 1919-cu ilin fevralında yazdığı “Biz Qafqaza hansı şüarla gedirik” və “Qafqazın
işğalına baxış” adlı məqalələrində yazırdı ki, bolşevizm şüarları altında daşnaklar müsəlman əhaliyə zülm etdilər.
Belə şəraitdə sovet hökuməti Bakıda vətəndaş müharibəsinə başlamağa qərar verdi. Vətəndaş müharibəsi adı
altında Bakıda qanlı hadisələr törədildi. Bakıda sovet hakimiyyəti daşnakların əlində alət idi.
Azərbaycan Cümhuriyyəti hökumətinin yaratdığı Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasının sənədlərindən
aydın olur ki, Bakıda ermənilər mart hadisələri zamanı dinc müsəlman əhalini siyasi mənsubiyyətə fərq qoymadan
kütləvi qırmışlar. Digər mənbələrə əsasən, martda yalnız Bakıda 10, 12 və 15 mindən artıq azərbaycanlının
öldürülmüşdür.
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Kütləvi qırğınlar yalnız Bakı ilə məhdudlaşmadı. Azərbaycanın və Cənubi Qafqazın digər yerlərində də
azərbaycanlılara qarşı qırğınlar törədildi. ABŞ kəşfiyyat mənbələrinə görə, Cənubi Qafqazda qırğınlar zamanı 60
min Azərbaycan türkü qaçqına çevrildi və 420 müsəlman kəndi dağıdılıb.
Erməni-daşnakların və bolşeviklərin soyqırımı törətməkdə başlıca məqsədi Azərbaycanın
muxtariyyətinin və müstəqilliyinin elan edilməsinə yol verməmək, Bakı neftinə, Xəzər dənizinə yiyələnmək, Orta
Asiyaya gedən yola nəzarət etmək, Cənubi Qafqazı əldən buraxmamaq idi. Lakin onlar istəklərinə nail ola,
Azərbaycan xalqının iradəsini qıra bilmədilər. Bu hadisələr Azərbaycan xalqının müstəqilliyinin elan edilməsini
ləngitsə də, istiqlal mübarizəsini dayandıra bilmədi. Mayın 28-də Azərbaycan xalqı bütün müsəlman Şərqində
dəfə olaraq respublika idarə üsulunu qurdu.
Respublika məfkurəsini müsəlman Şərqinə məhz Azərbaycan xalqı gətirdi, müsəlman xalqlarına
müstəmləkəçilikdən xilas olmaq yolunu, nümunəsini göstərdi, onların yoluna çıraq tutdu. Bakı sentyabrın 15-də
azad edildi. Azərbaycan hökuməti tarixi şəhərimiz olan Bakıya köçdü. Azərbaycan nefti yadelli qüvvələrin
əlindən alındı. Azərbaycan xalqı taleyinin və torpağının sahibi oldu.
Cümhuriyyət hökuməti bu hadisələrin təhqiqi məqsədilə 1918-ci il iyulun 15-də Fövqəladə Təhqiqat
Komissiyasının yaradılması haqqında qərar qəbul etdi. Komissiyada çalışanlar əsasən ruslar, yəhudilər və digər
millətlərin nümayəndələri mart soyqırımını, ilkin mərhələdə Şamaxıdakı vəhşilikləri, İrəvan quberniyası
ərazisində ermənilərin törətdikləri ağır cinayətləri araşdırdı. Dünya ictimaiyyətinə həqiqətləri çatdırmaq üçün
Xarici İşlər Nazirliyi nəzdində xüsusi qurum yaradıldı və vəsait ayrıldı.
31 mart tarixi iki dəfə 1919 və 1920-ci illərdə Xalq Cümhuriyyəti hökuməti tərəfindən ümummilli matəm
günü kimi qeyd edildi. Əslində, bu, azərbaycanlılara qarşı yürüdülən soyqırımı və bir əsrdən artıq davam edən
torpaqlarımızın işğalı proseslərinə ilk dəfə siyasi qiymət vermək cəhdi idi. Lakin AXC-nin süqutu bu işin başa
çatdırılmasına imkan vermədi. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri, Prezident Heydər Əliyevin 1998-ci il 26
mart tarixli sərəncamı ilə 31 mart azərbaycanlıların soyqırımı günü elan edildi.
Cümhuriyyət hökuməti soyqırımı qurbanlarının dəfn edildiyi Çəmbərəkənd qəbiristanlığında onların
xatirəsinə abidə qoymağı planlaşdırsa da, bolşevik işğalı bu niyyətin də gerçəkləşdirilməsinə mane oldu. Prezident
Heydər Əliyevin Bakı şəhərində Şəhidlər xiyabanında “Əbədi məşəl” abidə kompleksinin ucaldılması haqqında
1998-ci il 5 avqust tarixində sərəncamına uyğun olaraq həmin ilin oktyabrın 9-da kompleks açıldı. 2007-ci ildə
Prezident İlham Əliyevin sərəncamına əsasən Şəhidlər xiyabanı yenidən qurularkən “Əbədi məşəl” abidəsinin
sütunları hündürləşdirildi və digər işlər görüldü.
Azərbaycanlılara qarşı törədilmiş soyqırımları haqqında tarixi həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə
çatdırılması istiqamətində böyük işlər Prezident İlham Əliyevin “hücum diplomatiyası” xəttini elan etməsindən
sonra görüldü. Bu baxımdan birinci vitse prezident Mehriban xanım Əliyevanın rəhbərliyi ilə Heydər Əliyev
Fondunun fəaliyyətinin müstəsna əhəmiyyət daşıyan fəaliyyəti vardır.
Azərbaycanlıların Mart soyqırımı, hər şeydən əvvəl, erməni millətçilərinin “böyük Ermənistan”
xülyasının gerçəkləşdirilməsi cəhdi idi. Erməni-daşnak və bolşevik qüvvələrinin Bakıda azərbaycanlılara qarşı
törətdiyi soyqırımı bəşəriyyətə və sivilizasiyaya qarşı ağır cinayətdir. Əgər biz 1918-ci ilin martına qədərki buna
bənzər hadisələrdən, məsələn, 1905–1906-cı il qırğınlarından bir millət olaraq ibrət dərsləri alsaydıq, müstəqil və
güclü dövlətimiz olsaydı, 31 mart soyqırımı da olmaya bilərdi.
Əgər 31 mart həqiqətlərindən zamanında xəbərdar olsaydıq, ondan düzgün nəticə çıxarsaydıq və güclü
dövlətimiz olsaydı, Xocalıda törədilən soyqırımı da olmazdı. Belə hadisələrin gələcəkdə bir daha təkrarlanmaması
üçün öz tariximizi bilməli, müqəddəs dövlətimiz və uca millətimiz daim güclü olmalıdır.
Xalq qəzeti. - 2021.- 31 mart. - № 64. - S. 8.
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İnsanlığa qarşı erməni terroru və ya 1 milyonluq soyqırımı –
ANALİZ
Mart soyqırımının tarixin ən dəhşətli genosid aktlarından biri olduğunu
tarixi sənədlər və real faktlar sübut edir
Elçin Bayramlı
Ermənilərin Azərbaycanda törətdiyi soyqırımlar zamanı öldürülənlərin sayı 1 milyondan daha
çoxdur
1918-ci il martın sonlarından başlayaraq Azərbaycanda ermənilər tərəfindən dəhşətli soyqırım aktı həyata
keçirilib. Ölkənin müxtəlif bölgələrində törədilən qətliamlar nəticəsində müxtəlif millətlərə mənsub on minlərlə
azərbaycanlı vəhşicəsinə qətlə yetirilib. Son vaxtlar bu soyqırım aktına dair çoxsaylı faktlar və sənədlər aşkarlanır
və dünya ictimaiyyətinə çatdırılır. Bu, yalançı erməni təbliğatının qarşısının alınmasında, dünyaya gerçəklərin
çatdırılmasında çox mühüm rol oynaya bilər.
QISA ARAYIŞ: Tarixi sənədlərə görə, erməni daşnak qüvvələrinin 1918-1920-ci illərdə Bakıda həyata
keçirdiyi qırğınlar zamanı 30 mindən çox dinc sakin öldürülüb. Ermənilər təkcə Naxçıvanda 1919-cu ildə 4000,
1920-ci ildə 70 minə yaxın azərbaycanlını qətlə yetiriblər.
Şamaxı qəzasında 58, Qubada 122, Qarabağın dağlıq hissəsində 150, Zəngəzurda 115, İrəvan
quberniyasında 211, Qarsda 92 kənd yerlə-yeksan edilib. Ermənilər Şamaxı ərazisində 7 mindən artıq insanı, o
cümlədən 1653 qadını və 1000-ə yaxın uşağı qətlə yetiriblər.
İrəvan quberniyasında isə öldürülən azərbaycanlıların sayı 130 min nəfərdən çox olub. Erməni hərbi
birləşmələri on minlərlə dinc azərbaycanlını yalnız milli mənsubiyyətinə görə məhv edib, evlərə od vurub,
insanları diri-diri yandırıb, milli memarlıq abidələrini, məktəbləri, xəstəxanaları, digər tikililəri dağıdıb, Bakının
böyük bir hissəsini xarabalığa çeviriblər.
Hər şey İrəvanın ermənilərə verilməsindən başladı
1918-ci il mayın 29-da AXC-nin yarandığını elan edən Müsavat hakimiyyəti xalqla uyğunlaşmayaraq
İrəvanı və ətrafındakı torpaqları ermənilərə verdi. Nəticədə 9 min kv.km-lik ərazidə Ararat Respublikası yarandı.
Həmin il mayın 30-dan dövlət səviyyəsində o ərazidən azərbaycanlı əhalini məhv eləməyə, təmizləməyə
başladılar.
Sonrakı dövrdə ermənilər bütün Azərbaycanda və İrəvanda soyqırım həyata keçirməyə başladılar.
Lənkəranda, Kürdəmirdə, Qubada, Şamaxıda və digər yerlərdə qırğınlar törədildi. Bunun zirvə nöqtəsi isə, 1918ci ilin martında Bakıda oldu. Müxtəlif rəqəmlər söylənilir, 10 min, 15 min, amma ingilis mənbələrində göstərilir
ki, ermənilər tərəfindən həmin ilin martında 25 min nəfər qətlə yetirilib.
Tarixçi alim Musa Qasımlı fikrincə, 1918-ci ilə qədər Cənubi Qafqazda heç zaman Ermənistan adlı siyasi,
inzibatı bir ərazi vahidi omayıb. 1918-ci ildə Ararat respublikası yaradılıb və onun da yaradılmasında Osmanlı
İmperiyası xüsusi rol oynayıb. Bu dövlət elan olunan zaman Azərbaycan torpaqları üzərində yaradıldı. Ərazisi
təxminən 10 min kv. km idi, paytaxtı da yox idi. Müsavat hökuməti İrəvanı paytaxt olaraq Ermənistana güzəştə
getdi.
AMEA-nın Tarix İnstitutunun materiallarına görə, 1919-cu ildə 20-25 gün ərzində təkcə 2 qəzada 500 minə
yaxın azərbaycanlı öldürülüb. Onların necə məhv edilməsi üsulları tarixdə görünməyən vəhşilik, vandallıq
əlamətidir. Tarixdə heç yerdə elə bir fakt yoxdur ki, bir xalqı məhv etməkdən ötrü ermənilərin tətbiq etdiyi üsullar
istifadə olunsun. Hamilə qadınların kürəyinə samovar bağlamaq, camaatı məscidə dolduraraq diri-diri yandırmaq,
izi itirməkdən ötəri insanları doğrayıb Araza tökmək, körpələrin başını kəsmək və s.
Bakı qırğınlarında nələr baş verdi?
Erməni siyasi partiyaları təxminən 7000 erməni əsgərini müxtəlif cəbhələrdən Bakıya gətirmişdilər.
Qabaqcadan hazırlanan plan əsasında ermənilər hər cür hazırlığı etmişdi. Martın 30-u axşam saat 5-də Bakıda ilk
atəş səsləri eşidildi.
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Yaxşı silahlanmış və hazırlıqlı erməni əsgərləri azərbaycanlıların evlərinə basqınlar edərək onları öldürür,
3-4 günlük körpələri xənçərlə qətl edir, uşaqları alovlar içinə atırdılar. Qadınlar daha ağır şəkildə öldürülürdülər.
Arxiv materiallarına görə qulaqları, burunları kəsilən, orqanları parça-parça edilən 37 qadının meyiti tapılmışdı.
Mir Cəfər Pişəvəri öz xatirələrində yazır: “Mən 1918-ci ilin martında erməni daşnaklarının vəhşiliklərini,
günahsız adamların öldürülüb, meyitlərin yandırılmasını öz gözlərimlə gördüm. Bu, çox nifrət ediləcək bir
hərəkətdir”.
Nəriman Nərimanov erməni vəhşilərinin törətdikləri qətliamları yazır: “Bolşevik olan bir türkə belə aman
verilmədi. Daşnaklar- “bolşevikliyinizi tanımırıq, bir halda ki, türksünüz- bu, yetər” deyirdilər. Bolşevik adı
altında maskalanıb türklərə qarşı hər cür cinayəti etdilər. Nəinki kişilər, hətta hamilə qadınlar bunlardan canlarını
qurtara bilmədilər”.
Bölgələrdə soyqırım aktları necə baş verdi?
Bu soyqırım təkcə Bakıyla əhatəli deyildi. Aprel ayının ilk on günlüyündən etibarən Bakıda törədilən bu
qətliamlar eynilə Şamaxı, Quba-Xaçmaz, Lənkəran, Hacıqabul, Salyan, Zəngəzur, Qarabağ, Naxçıvan və digər
bölgələrdə də edildi.
1918-ci ilin mart-aprel aylarında Bakı, Şamaxı, Quba, Lənkəran və digər ərazilərdə erməni faşistləri
müxtəlif millətlərə mənsub yüz minlərlə azərbaycanlı qətlə yetirilib, 10 minlərlə insan öz torpaqlarından qovulub.
Tarix İnstitutunun keçmiş direktoru Yaqub Mahmudovun fikrincə, ermənilərin Azərbaycanda törətdiyi
soyqırımlar zamanı öldürülənlərin sayı, əslində, 1 milyondan daha çoxdur.
İndi dünyaya yalançı erməni soyqırımı nağıllarını qəbul etdirmək istəyən ermənilər bu tarixi faktlar
qarşısında aciz duruma düşürlər. Azərbaycan və qonşu ölkələrin arxivlərində ermənilərin azərbaycanlılara qarşı
törətdikləri dəhşətli soyqırım haqda minlərlə fakt və sənədlər var. Bunlar ermənilərin dünya qarşısında ifşası üçün
tam kifayət edir.
Soyqırımları hansı qüvvələr təşkil edirdi?
Tarixi sənədlər və faktlar göstərir ki, Qafqazda marağı olan böyük dövlətlər- ABŞ, İngiltərə və Fransa
nəinki mart qırğınları zamanı qətlə yetirilənlərin, eləcə də 1917-20-ci illərdə Qafqazda öldürülən yüz minlərlə
insanın məhv edilməsinin sponsoru və təşkilatçıları olmuşdurlar.
Milli qırğınların arxasında İngiltərə müstəmləkəçilik siyasətinin durduğunu İranda yerləşən ingilis
qoşunlarının komandanı Denstirvil özü rəsmi surətdə etiraf edirdi: «Onlar (Zaqafqaziya xalqları-red.) taqətdən
düşənə qədər bir-birini qırmaqda davam etməlidir, bəlkə bundan sonra biz orada qayda yarada bildik» (Britaniya
imperializmi Bakıda və İranda 1917-1918-ci illər kitabından).
Bəs bu süni milli münaqişələri, qırğınları alovlandırmaq üçün silah və pul haradan gətirilirdi? Bu sualın
cavabı isə ABŞ-ın Tiflisdəki səfiri Smitin ABŞ dövlət katibi Lansenqə 1917-ci il noyabrın 9-da göndərdiyi gizli
məktubunda öz əksini tapır. Həmən məktubda Smit dövlət katibi Lansеnqdən xahiş еdir ki, Qafqazdakı anti-sovеt
qüvvələri (Anti-Sovet qüvvələr deyildikdə isə əsasən daşnaklar, menşeviklər və müsavatçılar nəzərdə tutulurdu)
maliyyələşdirmək üçün 10 milyon dollar (indiki pulla 1 milyard dollar dəyərində vəsait- E.B) və pulеmyotlardan,
toplardan, digər silahlardan ibarət silah və sursat, əsgəri gеyim göndərilsin, həmçinin Bakı üzərinə qoşun
yеridilsin.
Müsavatın rəsmi orqanı olan «Azərbaycan» qəzеti 1 il sonra yazırdı: «Martın 18-də kеçmiş şəhər rəisi Qaik
müsəlmanların iclası kеçirilən «İsmailiyyə» binasına gələrək еrməni milli şurası və daşnaksütyun partiyası
adından bildirmişdi ki, hərgah müsəlmanlar bolşеviklərin əlеyhinə çıxsalar, onda еrməni qoşun hissələri
müsəlmanlara qoşular və bolşеvikləri Bakıdan qovub çıxarmaqda onlara kömək еdər» (Azərbaycan qəzеti, 17
mart 1919, №67).
Lakin hadisələr qızışanda daşnaklar müsavatla sövdələşmələrinə xilaf çıxaraq qarışıqlıqdan istifadə еdib
dinc müsəlman əhalini qırmağa başladılar. Müqayisə üçün dеyək ki, mart hadisələri ərəfəsində Bakıda
bolşеviklərin 6 minlik, daşnakların 4 minlik silahlı dəstəsi var idi, bunlarla müqayisədə isə Müsavat 15 min
tüfəngə sahib idi ki, bu da Bakıdakı daşnak silahlılarından az qala 4 dəfə böyük silahlı qüvvə dеməkdir. Bəs bu
silahlardan müsavatçılar nə üçün Bakıda və Şamaxıda qırılan dinc müsəlmanları qorumaq üçün istifadə еtmədi?
Bu sual açıq qalır.
Ermənilər böyük dövlətlərin oyuncağına çevrilmişdi
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Erməni daşnakları isə həm ingilis, amerikan və fransızların, həm də ağqvardiyaçıların və bolşeviklərin
arasına sızmış gizli daşnakların köməyindən istifadə edərək Azərbaycan xalqına qarşı qanlı soyqırım aktını həyata
keçirdilər.
Bundan başqa, daşnakların bəzi qrupları bolşevik maskası ilə pərdələnərək azərbaycanlı əhalini məhv
etməyə çalışırdılar. Bolşevik partiyasının sıralarına da xeyli daşnak üzv olmuşdu və özlərinin daşnak keçmişini
gizlədirdilər. Bu daşnaklar bəzi hallarda “müsəlmanlar bolşevikləri öldürür” deyə bəhanə edərək azərbaycanlı
əhaliyə qarşı hücumlar təşkil edirdilər.
Beləliklə, 100 il keçəndən sonra məlum olur ki, böyük dövlətlərin siyasət oyunlarına görə Azərbaycan xalqı
yüz minlərlə qurban verdi. Bu planları isə onların hamısı ermənilərin əli ilə həyata keçirirdilər.
Biz bu soyqırım hadisələrini bütün faktları ilə birgə dünyaya çatdırmağa və ermənilərin tarix boyu
azərbaycanlılara qarşı soyrıqım apardıqlarını sübut etməyə borcluyuq. Yalançı erməni soyqırımına qarşı əsl
azərbaycanlı soyqırımını qoymalıyıq.
Səs.-2021.-31 mart.-№54.-S.7.
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31 mart soyqırımı erməni vandalizminin bariz nümunəsidir
Ermənilərin 1918-ci ilin yazında Bakıda və bölgələrdə törətdikləri kütləvi qırğınlar nəticəsində
aralarında çoxlu sayda uşaq, qadın, qoca olmaqla 50 mindən çox soydaşımız həyatını itirib
Əzəli Azərbaycan torpaqlarında məskunlaşaraq burada özlərinə dövlət quran ermənilər tarixboyu xalqımıza
qarşı xəyanətlərə əl atıblar. Onlar uydurduqları “böyük Ermənistan” mifinin əsrinə çevrilib və bu mifi
reallaşdırmaq üçün ən çirkin vasitələrə əl atmaqdan belə çəkinmirlər. Bir etnos olaraq tarixlərini saxtakarlıqla
yazan, maddi və mədəniyyət abidələrimizi, mətbəximizi mənimsəyib öz adlarına çıxmağa çalışan ermənilər, eyni
zamanda, zaman-zaman azərbaycanlılara qarşı misli görünməyən vəhşiliklər, qətliamlar, vandalizm əməlləri,
soyqırımları törədiblər. Təkcə XX əsrdə xalqımız dörd dəfə - 1905-1907-ci, 1918-1920-ci, 1948-1953-cü və 19881993-cü illərdə ermənilər tərəfindən soyqırımı və etnik təmizləmələrə məruz qalıb.
31 mart soyqırımı xüsusi qəddarlığı ilə diqqəti cəlb edir
Azərbaycan xalqının zaman-zaman üzləşdiyi faciələr sırasında 1918-ci ilin mart-aprel aylarında Bakı
Sovetinin mandatı altında fəaliyyət göstərən daşnak-bolşevik silahlı dəstələri tərəfindən xüsusi qəddarlıqla
törədilmiş kütləvi qırğınlar xüsusi yer tutur və qəddarlığı ilə diqqəti cəlb edir. Buqələmun kimi cilddən-cildə
girməyi yaxşı bacaran erməni millətçiləri bu dəfə həmin dövrdə regionda yaranan vəziyyətə uyğun olaraq
bolşevizm ideyalarından sui-istifadə etdilər. Sıralarında çoxlu sayda erməninin “lövbər” saldığı Bakı Kommunası
əks-inqilabçılara qarşı mübarizə şüarı altında 1918-ci ilin martında Bakı quberniyasında azərbaycanlıların
tamamilə məhv edilməsi kimi cinayətkar planın icrasına başladı. Mart ayının son üç günü ərzində təkcə Bakıda
təxminən otuz mindən çox azərbaycanlı ermənilər tərəfindən xüsusi amansızlıqla qətlə yetirildi. Eyni zamanda,
şəhər camaatının o dövrün pulu ilə 400 milyon manatlıq daş-qaşı və əmlakı qarət edildi. Bakıda baş verən mart
qırğınları ilə bağlı ingilis arxiv sənədində belə yazılır: “Ermənilərin qoşun qüvvələri bolşeviklərə ümid edirdilər.
Belə hesab edirdilər ki, onların yaxşı silahlanmış dəstələri müsəlmanlara qarşı çıxıb onları məhv edə biləcəklər.
Ağır döyüşlər oldu. Müsəlmanların dörddə bir hissəsi öldürüldü...”.
Mart soyqırımı zamanı ermənilər Bakıda azərbaycanlı-müsəlman əhalisini soyqırıma məruz qoyduqları
kimi, mədəniyyət abidələrimizi, qəbiristanlıqları, məscidləri, o cümlədən Cümə məscidini, İsmailiyyə binasını top
atəşinə tutaraq dağıdıblar. Azərbaycanda 1918-ci il martın sonu və aprelin əvvəlində ermənilər tərəfindən
törədilən qırğınların coğrafiyası yalnız Bakı ilə məhdudlaşmayıb, respublikanın bir sıra bölgələrini də əhatə edib.
Arxiv sənədlərində göstərilir ki, Şamaxıda, Qubada, Qarabağda, Zəngəzurda, Naxçıvanda, Lənkəranda və digər
yerlərdə də azərbaycanlıların soyqırımı xüsusi qəddarlıqla həyata keçirilib. O cümlədən Şamaxıda 58 kənd
dağıdılıb, 7000 insan xüsusi qəddarlıqla öldürülüb. Qubada 122, Qarabağda 150, Zəngəzurda 115 kənd yerləyeksan edilib. Ümumiyyətlə, ermənilərin 1918-ci ilin yazında Bakıda və bölgələrdə törətdikləri qırğınlar
nəticəsində aralarında çoxlu sayda uşaq, qadın, qoca olmaqla 50 mindən çox soydaşımız həyatını itirib.
31 mart soyqırımına siyasi və hüquqi qiymət verilməsi erməni vəhşilikləri haqqında həqiqətlərin
dünya ictimaiyyətinə çatdırılması baxımından böyük önəm daşıyır
Tarixboyu saysız-hesabsız cinayətlərə, terror hadisələrinə, qətliamlara əl atan, “lövbər” saldıqları bütün
ərazilərdə etnik təmizləmə aparan, başqa xalqların, o cümlədən də azərbaycanlıların mədəni irsinə sahib çıxmağa
çalışan ermənilər, bir qayda olaraq, beynəlxalq miqyasda özlərinin məzlum obrazlarını yaratmağa cəhd
göstərirlər. Onlar hər vəchlə ona nail olmaq istəyirlər ki, tarix, törətdikləri çirkin əməllər unudulsun, dünya
ermənilərin Cənubi Qafqazın aborogen sakinləri olduqlarına, burada hansısa bir mədəniyyət yaratdıqlarına
inansın. Bundan ötrü ermənilər min cür fərziyyələr uydururlar, havadarlarının köməyi ilə yalan üzərində qurulmuş
təbliğat aparırlar. Faciələrimizin gələcəkdə də təkrarlanmaması naminə biz tariximizi yaxşı öyrənməli,
ermənilərin zaman-zaman xalqımıza qarşı törətdikləri faciələr barədə ətraflı bilgilərə yiyələnməli, onların
yalanlarını, uydurmalarını hər zaman, hər yerdə faş etməliyik. İndiki dövrdə internet resursları, sosial şəbəkələr
erməni yalanlarını dünyada yaymaq üçün geniş imkanlar açır.
Ermənilərin 1918-ci ilin martında azərbaycanlılara qarşı törətdikləri soyqırımına ilk dəfə xalqımızın
Ümummilli Lideri Heydər Əliyev tərəfindən hüquqi və siyasi qiymət verilib ki, bu da erməni vəhşilikləri haqqında
həqiqətlərin bütün dünyaya yayılması baxımından böyük önəm daşıyır. Məlum olduğu kimi, Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin hökuməti ermənilərin 1918-ci ilin mart-aprel aylarında törətdikləri ağır cinayətlərin
araşdırılması üçün Fövqəladə İstintaq Komissiyası yaradıb, komissiyanın üzə çıxardığı həqiqətlərin xalqın
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yaddaşında hifz edilməsi və dünya ictimaiyyətinə çatdırılması üçün bir sıra tədbirlər görüb. Lakin Xalq
Cümhuriyyətinin ömrü az oldu və başlanılan işlər yarımçıq qaldı. Sovet hakimiyyəti illərində isə 1918-ci ilin
yazında xalqımıza qarşı törədilən vəhşiliklər cəmiyyətə tamam başqa rakursdan təqdim edilirdi. Soyqırımının
təşkilatçıları lənətlənmək əvəzinə, qəhrəmanlar kimi dərsliklərdə təbliğ edilirdi, onlara heykəllər ucaldılır,
şənlərinə mahnılar bəstələnirdi. Müstəqilliyimizin ilk illərində zorla hakimiyyətə gələn AXC-”Müsavat” iqtidarı
da bəhs olunan soyqırımı hadisəsinə hüquqi-siyasi qiymət verməyə tələsmədi. Halbuki, ermənilərin
respublikamıza qarşı yeni ərazi iddiaları ilə çıxış etdikləri, elan olunmamış müharibəyə başladıqları bir dövrdə
bu, çox vacib idi.
Yalnız xalqın təkidli tələbi ilə müstəqil Azərbaycanın siyasi rəhbərliyinə gələn Heydər Əliyev 1998-ci il
martın 26-da “Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında” müvafiq Fərman imzalayıb. Fərmanda 1918-ci ildə baş
verən soyqırımı hadisəsinə siyasi-hüquqi qiymət verilib və 31 Mart - Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü elan
edilib.
Eyni zamanda, Prezident İlham Əliyev 18 yanvar 2018-ci il tarixində “1918-ci il azərbaycanlıların
soyqırımının 100 illiyi haqqında” Sərəncam imzalayıb. Sənəddə bildirilir ki, ötən 20 il ərzində aparılmış
araşdırmalar sayəsində çoxlu sayda yeni faktlar və sənədlər toplanmış, Quba şəhərində kütləvi məzarlıq aşkar
olunmuşdur. Üzə çıxmış tarixi faktlar 1918-ci ilin mart-aprel aylarında və sonrakı dövrlərdə erməni millətçilərinin
həyata keçirdikləri qanlı aksiyaların coğrafiyasının daha geniş və faciə qurbanlarının sayının qat-qat çox olduğunu
sübut etmişdir. Sərəncama əsasən, erməni-bolşevik silahlı dəstələrinin 1918-ci ilin mart-aprel aylarında
azərbaycanlılara qarşı törətdikləri bəşəri cinayətlər barədə həqiqətlərin ölkə və dünya ictimaiyyətinə daha dolğun
çatdırılması məqsədilə genişmiqyaslı tədbirlər həyata keçirilib.
Bu məqamda vurğulamaq yerinə düşər ki, Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinin diqqətinə
çatdırılmasında Ulu Öndər Heydər Əliyevin adını daşıyan Fond çox mühüm rol oynayır. Azərbaycanın birinci
xanımı Mehriban Əliyevanın rəhbərlik etdiyi Fond istər ölkədən kənarda, istərsə də respublikamızda bu
istiqamətdə çox vacib layihələr reallaşdırır. Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə Quba Soyqırımı Memorial
Kompleksinin yaradılması Fondun bu məsələyə nə dərəcədə həssas yanaşdığını nümayiş etdirir. Fond, həmçinin
beynəlxalq miqyasda “Xocalıya ədalət!” kampaniyasını uğurla həyata keçirir. Artıq bir neçə ölkə rəsmi qaydada
Xocalı faciəsini soyqırımı kimi tanıyıb və bu proses hazırda davam etdirilir.
Vətən müharibəsində şanlı qələbə qazanan Azərbaycan erməni vandallarını layiqli şəkildə
cəzalandırdı
Son 30 ildə Azərbaycana qarşı işğalçılıq siyasəti həyata keçirən Ermənistan saysız-hesabsız müharibə
cinayətləri törədib. Məkrli düşmən üç onillik ərzində öz nəzarətində saxladığı ərazilərimizdə bir vaxtlar
çiçəklənən şəhər və kəndlərimizi, çoxsaylı mədəniyyət abidələrimizi dağıdaraq yerlə-yeksan edib. Ümumiyyətlə,
artıq keçmişdə qalan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tarixinə nəzər salsaq, görərik ki, Ermənistanın hərbi
birləşmələri heç vaxt Silahlı Qüvvələrimizlə açıq döyüşlərdə hər hansı bir uğura imza atmayıblar. Mənfur düşmən
öz niyyətinə çatmaq üçün daim təxribatlara əl atıb, şəhər və kəndləri atəşə tutub, dinc insanları qətlə yetirib.
Üstündən 29 il ötən Xocalı soyqırımı ermənilərin müharibə cinayətləri sırasında xüsusi amansızlığı ilə fərqlənir.
Keçmiş sovet ordusunun 366-cı alayının dəstəyi ilə Xocalıya hücum çəkən ermənilər bir gecənin içində bütün
şəhəri yerlə-yeksan etdilər. Xocalı faciəsi dünya tarixində dinc əhalinin kütləvi qətliamı kimi dərin iz qoymuş
Xatın, Holokost, Sonqmi, Lidiçe, Babi Yar, Ruanda və Serebrenitsa kimi soyqırımları ilə bir sırada dayanır.
Xocalı soyqırımı zamanı 613 nəfər dinc sakin xüsusi qəddarlıqla öldürülüb, 1275 insan əsir və girov götürülərək
işgəncələrə məruz qalıb. 44 günlük müharibə zamanı isə Ermənistanın hərbi birləşmələri münaqişə bölgəsindən
uzaqda yerləşən Gəncə, Bərdə, Tərtər, Biləsuvar kimi yaşayış məntəqələrini qadağan olunmuş silahlardan atəşə
tutub və nəticədə 100-dək dinc sakin həyatını itirib, mülki obyektlərə ciddi ziyan dəyib.
44 günlük Vətən müharibəsi Azərbaycanın parlaq qələbəsi ilə başa çatdı. Silahlı Qüvvələrimiz düşmənə öz
cavabını bilavasitə döyüş meydanında verirdi. Müharibədə işğalçı dövlətin hərbi birləşmələri tamamilə tar-mar
edildi. Düşmən onun üçün kapitulyasiya aktı sayılan üçtərəfli Bəyanatı imzalamaq məcburiyyətində qaldı və bu
sənədlə üzərinə götürdüyü öhdəliklərə uyğun olaraq Ağdam, Kəlbəcər, Laçın rayonlarını döyüşsüz geri qaytardı.
Beləliklə, Vətən müharibəsində şanlı qələbə qazanan Azərbaycan erməni vandallarını layiqli şəkildə cəzalandırdı
və özünün ərazi bütövlüyünü təmin etdi.
“Yeni Azərbaycan”ın Analitik Qrupu
Yeni Azərbaycan.-2021.-31 mart.-№54.-S.3.
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31 Mart Soyqırımının ildönümü və yüzilliyin dəyişə bilmədiyi ermənilər...
Nəsiman Yaqublu: “100 il öncəki erməni ilə bugünkü erməni eynidir”
Nərgiz Liftiyeva
Erməni cinayətkarları tərəfindən xalqımıza qarşı törədilən, dünya tarixinin dəhşətli faciələrindən
biri olan 1918-ci il 31 mart soyqırımından 103 il ötür. 1998-ci ildən 31 mart Azərbaycan Respublikasında
dövlət səviyyəsində Azərbaycanlıların soyqırımı günü kimi qeyd edilir. Bu il isə ilk dəfə olaraq,
azərbaycanlılar tarixdə erməni cinayətkarlarının törətdiyi faciələrin qisasını almış bir xalq kimi 31 mart
soyqırımını anırlar. Ermənilər 44 günlük Vətən müharibəsində tarixlərinin ən böyük məğlubiyyətini
yaşadı. Xalqımız isə son iki əsrdə ilk dəfə itirilmiş torpaqlarını bərpa edərək, 20 faiz ərazisini bərpa etdi.
Azərbaycanlıların kütləvi surətdə qırğını, repressiyalara məruz qalması, doğma yurdlarından sürgün
edilməsi və didərgin salınması XX əsr tarixinin ən faciəli və dəhşətli səhifələrindəndir. “Böyük Ermənistan”
yaratmaq xülyası ilə yaşayan ermənilər 1905-1907-ci illərdə azərbaycanlılara qarşı açıq şəkildə genişmiqyaslı
qanlı aksiyalar həyata keçirdilər. Ermənilərin Bakıdan başlanan vəhşilikləri Azərbaycanı və indiki Ermənistan
ərazisindəki Azərbaycan kəndlərini əhatə etdi. Yüzlərlə yaşayış məntəqəsi dağıdılıb yerlə yeksan edildi, minlərlə
azərbaycanlı vəhşicəsinə qətlə yetirildi. 1918-ci ilin mart ayından etibarən əks-inqilabçı ünsürlərlə mübarizə şüarı
altında Bakı Kommunası tərəfindən ümumən Bakı quberniyasını azərbaycanlılardan təmizləmək məqsədi güdən
bu plan həyata keçirilməyə başlandı. Minlərlə dinc azərbaycanlı əhali yalnız milli mənsubiyyətinə görə məhv
edildi. Ermənilər evlərə od vurub, insanları diri-diri yandırdı. Milli memarlıq incilərini, məktəbləri, xəstəxanaları,
məscid və digər abidələri dağıdıb, Bakının böyük bir hissəsini xarabalığa çevirdilər. Azərbaycanlıların soyqırımı
Bakı, Şamaxı, Quba qəzalarında, Qarabağda, Zəngəzurda, Naxçıvanda, Lənkəranda və Azərbaycanın başqa
bölgələrində də xüsusi qəddarlıqlarla həyata keçirildi. Bu ərazilərdə dinc əhali kütləvi surətdə qətlə yetirildi,
kəndlər yandırıldı, milli mədəniyyət abidələri dağıdılıb məhv edildi. 1918-ci ilin sentyabr ayına qədər bəzi
mənbələrə görə 40 min, bəzi mənbələrə görə 50 min nəfər azərbaycanlı ermənilərin törətdikləri soyqırımın
qurbanı oldu.
Tarixçi alim Nəsiman Yaqublu 31 mart soyqırımı ilə bağlı “Yeni Müsavat”a danışarkən bildirdi ki,
bu, XX əsrdə ermənilərin azərbaycanlılara qarşı törətdiyi ən böyük qətliamlardan biri idi: “Bu qətliamın
həyata keçirilməsi ilə ermənilər ikinci soyqırımı həyata keçirdilər. Çünki birinci qətliam 1905-1906-cı illərdə
olmuşdu. İkincini isə 1918-ci ilin mart ayında həyata keçirdilər. Təkcə Bakıda yox, Şamaxıda, Qubada, Xaçmazda
və digər bölgələrdə bu qətliamları onlar həyata keçirdilər, çox sayda insanımızı qətl etdilər. Ümumiyyətlə isə Bakı
şəhərində 15 minə yaxın insanımızı qətlə yetirdilər, Bakının ən gözəl abidələrini dağıtdılar, İsmailiyyə binasını
dağıtdılar, Kaspi mətbəəsini dağıtdılar, Şirvanşahlar məscidinin gümbəzini uçurtdular, çoxlu sayda evləri yandırıb
məhv etdilər. 31 mart soyqırımında ermənilər Bakıda hansı soyqırımı törədib, şəhəri necə məhv etmişdilərsə, bu
gün Qarabağda gördüklərimiz də bunun eynisi idi. Düşünün ki, 100 il öncəki ermənilər nə etmişdilərsə, 100 il
sonra da eynisini edirlər. Evləri yandırırlar, insanlara işgəncə verirlər, məscidləri dağıdırlar, abidələri məhv
edirlər. Bu 100 ildə erməni qətliamının nə forması, nə məzmunu dəyişib, nə də onların yaşam tərzi dəyişib”.
Tarixçinin sözlərinə görə, 1918-ci il hadisələrinin, ümumiyyətlə isə ermənilərin törətdiyi
soyqırımların arxasında bir neçə səbəb dayanır: “Birinci səbəb ermənilərin ərazi iddialarıdır. Onlar ”Böyük
Ermənistan" dövləti yaratmağa çalışıblar, dənizdən-dənizə “Böyük Ermənistan” ideyası mövcud olub. Əvvəlcə
bunu Türkiyə ərazisində yaratmağa çalışdılar, Vanda, Zonquldağda hətta üsyanlar törətdilər, lakin Türkiyə
dövlətinin güclü bir hərbi dövlət olduğunu, öz ərazisində heç zaman ermənilərə dövlət yaratmaq imkanı
verməyəcəyini anladılar. Bundan sonra ermənilər bunu Qafqazda, müsəlmanlar yaşayan bölgələrdə etməyə
başladılar. Birinci səbəb ermənilərin ərazi məsələsi idi. İkinci səbəb isə o idi ki, ermənilər siyasiləşmiş xalqdır,
zərərli bir ideologiyanın daşıyıcısına çevrilən xalqdır. Bu da daşnak ideologiyasıdır. Bu gün ermənilər o partiyanın
üzvü olmasalar belə, mahiyyətcə daşnakdırlar. 1904-cü ildə daşnak partiyası öz proqramına bir bənd əlavə etdi
ki, biz “Böyük Ermənistan” dövlətini Türkiyədə yarada bilmədiyimiz üçün bunu Cənubi Qafqazda,
azərbaycanlılar yaşayan bölgədə yaradacağıq".
N.Yaqublu vurğuladı ki, hadisələrin törədilməsində üçüncü əsas səbəb Rusiya faktoru idi: “İstər çar
Rusiyası, istər Nikolay Rusiyası, istərsə də Lenin Rusiyası olsun, bu dövlət həmişə ermənilərə dəstək verib. Ruslar
həmişə ermənilərə arxalanıb bu qətliamı həyata keçiriblər. O cümlədən 1918-ci il hadisələrinin kökündə də
Rusiyanın dəstəyi dayanır. O zaman, 1917-ci ilin 29 oktyabrında bolşeviklər Rusiyada hakimiyyətə gəlmişdi.
Leninin Şaumyana göndərdiyi məktublar var ki, Bakını əldən vermək olmaz. Bakını nəzarətimizdə saxlayırsan.
Şaumyan da Bakını nəzarətdə saxlayırdı və Bakı Soveti yaratmışdı, özü də onun sədri idi. Bakı Sovetində vəzifədə
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olanların əksəriyyəti də ermənilər idi. Eyni zamanda 4 minə yaxın erməni hərbçisini Bakıya gətirmişdi, 5 mindən
çox rus hərbçisi isə Birinci Dünya müharibəsi zamanı gəlmişdi və Bakıda yerləşmişdi. 10 minə yaxın silahlı
qüvvə Şaumyanın nəzarətində idi. Həm Rusiya ona dəstək verirdi, həm silahlı erməni quldurları, həm də hərbçilər.
Ona görə də bu proses son nəticədə 31 martda günahsız insanların öldürülməsinə gətirib çıxartdı”.
Nəsiman Yaqublu onu da diqqətə çatdırdı ki, bu hadisələrin qarşısının alınmasında o dövrdə artıq
kifayət qədər nüfuzu olan Müsavat Partiyasının, yeni yaradılan Müsəlman Şurasının, Məmməd Əmin
Rəsulzadənin, Əlimərdan bəy Topçubaşovun, Nəriman Nərimanovun böyük xidmətləri oldu: “O dövrdə
Xəzər dənizində rusların hərbi donanmaları var idi, 36-cı Türküstan polku var idi. 36-cı Türküstan polku bu
hadisələrin dayandırılmasında çox önəmli rol oynadı. Çünki bu polk 1916-cı ildə yaradılmışdı, orada ermənilər
yox idi. Əsasən ruslar idi və Qafqazın müsəlman bölgələrindən hərbçilər idi. Bizim adını çəkdiyim ziyalılarımız
onlarla danışıqlar aparıb inandırdılar ki, ermənilər Azərbaycanda günahsız insanları qətlə yetirir. O zaman bu polk
ermənilərə ultimatum verdi ki, soyqırımı dayandırın. Çünki ermənilər saxtakarcasına rus hərbçilərini də
inandırmışdılar ki, guya bizim müsəlman əhalisi ruslara qarşı da döyüşür, onlara güllə atır. Hətta bir erməni hərbçi
özü rus əsgərini yaralayıb azərbaycanlıların üstünə atmışdı. Ruslar, xüsusən də 36-cı Türküstan alayı bizim
ziyalılarımıza inandıqdan sonra nota verdi, ermənilər də başa düşdü ki, artıq dayanmaq lazımdır. Yoxsa bu
soyqırım hələ davam edəcəkdi. Bir müddətdən sonra soyqırımı Qubada, Şamaxıda, Xaçmazda, Salyanda davam
etdirdilər. Bu hadisələrin qarşısı tam şəkildə yalnız 1919-cu ildə, mayın 28-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
qurulduqdan sonra alındı. Bununla yanaşı, Nuru Paşanın rəhbərliyi ilə Qafqaz İslam Ordusunun, qardaş ölkənin
hərbi dəstəyindən sonra hadisələrin qarşısı alındı. 1918-ci il sentyabrın 15-də biz Bakını Qafqaz İslam Ordusunun
köməyi ilə azad etdik. 44 günlük Vətən müharibəsində olduğu kimi, o dövrdə də qardaş Türkiyə bizim yanımızda
idi. Bakı azad edilərkən müqavimət göstərən ermənilərin cəzalandırılmasını isə ermənilər bütün dünyaya sentyabr
qətliamı kimi təqdim etmək istəyirdilər. Bakını azad edərkən silahlı ermənilərin tərk-silah edilməsini bugünün
özündə də ermənilər sentyabr qətliamı kimi qələmə verir, Nuru Paşanı günahlandırırlar, o dövrün daxili işlər naziri
Behbud bəy Cavanşiri günahlandırırlar. 1922-ci ildə terror edib, onu qətl etdilər. 31 mart hadisələri eynilə Xocalı
hadisəsi kimidir, eynilə Ağdamın, Şuşanın, Zəngilanın, Füzulinin bugünkü vəziyyətidir. 100 il öncəki erməni ilə
bugünkü erməni eynidir. Biz onlara qarşı hər zaman hazırlıqlı olmalıyıq. Necə ki, 27 sentyabrda hazırlıqlı olduq
və torpaqlarımızı azad etdik”.
Yeni Müsavat. - 2021.- 31 mart. - № 54. - S. 11.
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Mirzə Məhəmməd Saidülvüzarə: mart qırğınlarının şahidi...
Ənvər Çingizoğlu
Məhəmməd Said, (Saidülvüzarə) 28 aprel 1881-ci ildə Marağada, bəzi qaynaqlara görə isə Tiflisdə
(Marağayi Said Məhəmməd. Siyasi xatirələr. Tehran, 1371/1994, s.8) anadan olmuşdu. Əslən azərbaycanlı,
atası Məhəmmədkazım Qazı idi. (Mustafa Əlmövti, Baziqarani siyasi əz məşrutiyyət ta 1357, London, 1375
h.ş. 2c, s.21) Bəzi müəlliflərə görə, ulu babaları Marağaya Heratdan gəlib.
(Ervand Abrahamian. A History of Modern Iran. — Cambridge University Press, 2008. — P. 101) Atası
və babası Azərbaycanın yüksək səviyyəli qazı və hakimlərindən idi.
Mirzə Məhəmməd Said 5 yaşından Tiflisdə Zaqafqaziya şeyxülislamlığının məktəbində oxumağa
başlamışdı. (Abdullapur Əhməd, Nəxostvəzirani-İran, Tehran, "Elmi", 1390, s.197) Sonra gimnaziyada təhsilini
davam etdirmişdi. İsveçrənin Lozann Universitetində ali təhsil almışdı.
Məhəmməd Saidin uşaqlıq və gənclik illəri Zaqafqaziyada keçmiş, diplomatik karyerası burada
başlanmışdı. Mirzə Rza Hacı Mirzə Şeyx Həsən oğlu Ərfəüddövlənin (1853-1937) yardımı ilə Xarici İşlər
vəzarətində işə düzəlmiş, Tiflis general konsulluğunda naibi-əvvəl vəzifəsində çalışmışdı. Sonra Ərdəbil
şəhərində kargüzar kimi xidmət etmiş, ardınca Bakıda konsul olmuşdu.
Mirzə Məhəmməd Said 1918-ci ildə erməni-müsəlman davasında fəal və çevik siyasət yürütmüşdü.
Müsəlman əhalisini qəddar erməni qırğınlarından xilas etmişdi. (Mehdi Müctəhidi, Recalə Azərbaycan dər əsre
məşruteyyət, Tehran, "Zərrin", 1379, s. 151)
Mirzə Məhəmməd Said Mart hadisələri zamanı Krasnokrestovskaya küçəsi (Şeyx Şamil) 23 ünvanda
yerləşən və 100 nəfərdən çox iranlı təbəələrin və konsulluğun əməkdaşlarının sığınacaq tapdıqları İran
konsulluğunun binası erməni silahlı dəstələri tərəfindən tutulmuşdu. M.S.Marağayi konsulluq binasının azad
edilməsinə nail olmuş, daha sonra rus hərbçiləri ilə birgə Bakıda yaşayan və işləyən İran vətəndaşlarının da məruz
qaldığı qırğınların qarşısının alınmasında fəal iştirak etmişdi. 1994-cü ildə Tehranda nəşr etdirdiyi “Siyasi
xatirələr”ində 1918-ci il mart faciələri günlərində şəhərdəki vəziyyəti təsvir etmiş və göstərmişdir ki, şəhər
küçələrindən və həyətlərdən ölülərin və yaralıların yığılması və şəxsiyyətlərinin təyin edilməsi üçün hələ yalnız
onun yaratdığı komissiya tərəfindən 5000 nəfərdən artıq iranlı və qeyri-iranlı müsəlmanın qətlə yetirildiyi
müəyyən olunmuş, bütün bu cəsədlər müsəlman qaydasında dəfn edilmişdi. Qanlı mart hadisələrindən sonra
cəmiyyətdə böyük vahimə yaranmış, müsəlman əhalisi şəhəri kütləvi surətdə tərk etməyə başlamışdı.
M.S.Marağayi böyük çətinliklə şəhərə giriş-çıxışa qadağa qoymuş erməni-bolşevik hökumətindən sərnişinlərlə
dolu gəmilərin İran limanlarına yola salınmasına icazə almışdı. Bir neçə gün ərzində 5 mindən 10 minə qədər
insan - İran təbəələri və yerli müsəlmanlar Bakını tərk edərək Astara, Ənzəli və İranın digər şəhərlərində sığınacaq
tapmışlar. FTK-nın sənədlərindən məlum olur ki, Bakıda iranlı təbəələrin və şəxsən İran konsulunun özünün təqib
olunması sonrakı aylarda da, Türk-Azərbaycan qoşunları şəhəri azad edənədək davam etmişdi.
1918-ci ilin əvvəlində yalnız Bakı və onun ətraf kəndlərində 70 minə yaxın, əksəriyyəti etnik azərbaycanlı
olan İran vətəndaşları işləyir və yaşayırdı. İstər sayına, istərsə də şəhərin sosial-iqtisadi həyatının müxtəlif
sahələrində tutduqları mövqeyə görə onlar Bakı cəmiyyətinin əhəmiyyətli hissəsini təşkil edirdilər. Kifayət qədər
fəal və işgüzar bir insan olan İran konsulu Məhəmməd Said-əl Vüzarə Marağayi isə şəhərin rəsmi və ali dairələrə
daxil olan tanınmış və hörmətli xarici diplomatlardan biri hesab olunurdu. O, rus, fransız, alman, ərəb və türk
dillərini mükəmməl bilirdi. Yerli adamlarla öz dillərində danışır və çıxışlar edirdi.
Bakıda yaşayan İran vətəndaşları sırasında İranla Qafqaz şəhərləri arasında ticarətin ayrı-ayrı sahələrinə
nəzarət edən və şəhərdə öz kontorları, daşınmaz əmlakı, mağazaları və s. olan milyonçular, iri və orta tacirlər
zümrəsi var idi. Çoxsaylı xırda iranlı tacirlər də şəhərin ticarət həyatında əhəmiyyətli rol oynayırdılar. Bu əhali
qrupunun daha böyük hissəsi isə neft sənayesində, əsasən, qara fəhlə işləyirdi. Eyni zamanda şəhərdə yüzlərcə
bədbəxt, yaşamaq üçün hər növ vəsaitdən məhrum olan və Bakının küçələrində dilənçi həyatı keçirən iranlılar var
idi. Tamamilə aydındır ki, Bakının mərkəzi küçələrini və yaşayış məhəllələrini əhatə edən 1918-ci il qanlı mart
hadisələri İran vətəndaşlarının özlərindən, eləcə də onların əmlakından yan keçə bilməzdi. Təsadüfi deyil ki, küçə
döyüşlərinin və atışmalarının ilk qurbanları əksər hallarda məhz bu evsiz-eşiksiz insanlar, “Əlahəzrət İran şahının”
təbəələri oldular. Hadisələrdən az sonra həm İranda, həm də Bakıda çıxan İran qəzetləri bu haqda dəfələrlə
yazmaqla, əsas günahı öz vətəndaşlarının təhlükəsizliyini təmin etməyi bacarmamış İran konsulunda görürdülər.
Halbuki, mart hadisələrinin ikinci günü erməni quldurlarından gizlənən yüzdən artıq İran vətəndaşının sığınacaq
tapdığı İran konsulluğunun binası erməni silahlı dəstələri tərəfindən ələ keçirilmiş, konsulun özü konsulluğun
əməkdaşları ilə birlikdə girov götürülmüşdü. Yalnız Məhəmməd Said-əl Vəzarənin Bakı Sovetinə dəfələrlə
müraciətindən sonra girov iranlı vətəndaşları azad etmək mümkün olmuşdu və bu zaman konsulun özü də daxil
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olmaqla bu insanlara konsulluğun binasını tərk etməmək əmri verilmişdi. (Bayat Kave. Qafqaz üzərində fırtına.
İranın müstəqilliyin ilk dövründə Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstan respublikaları ilə regional münasibətləri.
1917-1921, Tehran, 2001, s..39 (fars dilində)). Lakin bolşeviklərin xəbərdarlığına baxmayaraq, İran konsulu bir
neçə rus dənizçisi ilə birlikdə Bakının küçələrinə çıxaraq, müsəlmanların müdafiə olunduğu İçəri Şəhər Qalasına
gəlmiş və Qalanı toplardan atəşə tutan Xəzər donanmasının rus əsgər və matrosları tərəfindən hərbi əməliyyatların
dayandırılması üçün həqiqətən çox səy göstərmişdi. (AR Pİİ SSA, f.277, siyahı 2, iş14, v.1-4.) Lakin Said-əl
Vəzarənin bolşeviklərlə danışıqları zamanı “günahsız müsəlman, qadın və uşaqlara qarşı vəhşiliklərin
dayandırılması”, habelə “müharibədə iştirak etməyən yüzlərlə iranlı vətəndaşın ölümünə səbəb olan şəhərin
bombalanmasına dərhal son qoyulması” kimi tələbləri eşidilməmiş qalmışdı. (Marağayi Said Məhəmməd. Siyasi
xatirələr. Tehran, 1994, s. 49 (fars dilində).)
Artıq qeyd edildiyi kimi, mart faciələri günlərində həlak olmuş müsəlmanların arasında çoxlu sayda İran
vətəndaşları var idi və İran qəzetləri hadisələrdən sonra dərhal vətənə qayıtmağa müvəffəq olmuş öz
vətəndaşlarının son məlumatlarına istinad edərək iddia edirdilər ki, “müharibənin 3-4 günü ərzində 2000 nəfər
qətlə yetirilmiş və onlardan 500 nəfərdən çoxu iranlılar olmuşdur”. Həmçinin qeyd edilirdi ki, həlak olanların
arasında İran konsulunun 21 yaşlı qardaşı da var idi. (“Bahar” qəzeti, Xorasan, 1918, 21 aprel (fars dilində).)
Lakin konsul Məhəmməd Said Marağayi sonralar başqa bir rəqəm gətirərək yazırdı ki, “yalnız onun tərəfindən
təşkil edilmiş komissiya küçə və həyətlərdən 5000-dən artıq qətlə yetirilmiş müsəlman, iranlı və qeyri-iranlıların
meyitlərini toplayaraq dəfn edilmişdi.” (Marağayi Said Məhəmməd. Siyasi xatirələr, s. 49.)
İranın Bakıdakı konsulu Məhəmməd Said-əl Vüzarə Marağayi də həmin günlərdə aralarında minlərlə İran
vətəndaşının olduğu müsəlmanlara qarşı zorakılığın qarşısının alınmasında fəal iştirak etməklə, bu hadisələri yerli
müsəlman əhalisinin erməni silahlı qüvvələri tərəfindən qızışdırılan milli qırğını kimi xarakterizə edirdi.
(Marağayi Said Məhəmməd. Siyasi xatirələr....s.48.)
Mirzə Məhəmməd Said 1924-cü ildə Məmləkəti-Məhrusəyi-Qacariyyənin Osmanlı dövlətindəki
səfarətinə müstəşar təyin olunmuşdu. Səfir Seyid Məhəmmədsadiq Təbatəbai səfarəti içini bütövlükdə onun
öhdəsinə buraxmışdı.
Mirzə Məhəmməd Said 1932-1934-cü illərdə Qərbi Azərbaycan əyalətinin valisi olmuşdu. İran milli və
senat parlamentlərində Urmiyadan nümayəndə seçilmişdi. Mirzə Məhəmməd Said 1938-ci ildən İranın
Rusiyadaki səfiri idi.
Mirzə Məhəmməd Said Əli Süheylinin baş nazirliyi dönəmində (9 mart 1942, 15 fevral 1943) İranın xarici
işlər vəziri idi.
Məhəmməd Said Əli Süheylinin 1943-cü ildə kabinetinin süqutundan sonra baş nazir oldu. Said Sovetin
İranın şimalında neft konsessiya tələbini qəbul etməkdən imtinasından sonra İran-Rusiya münasibətləri Saidin
hökuməti ərzində aşağı düşmüşdür. (Rubin, Barry (1980). Paved With Good Intentions. Oxford University Press,
25.) 1944-cü ildə baş nazir gözlənilmədən danışıqlarda sovet diplomatlarına qarşı sərt mövqe tutdu (Vışinskiy A.
Ə., Lozovskiy S. A. Sovetsko-iranskie doqovorı i soqlaşeniə // Diplomatiçeskiy slovarğ. — M.: Qosudarstvennoe
izdatelğstvo politiçeskoy literaturı, 1948.). Bundan sonra Sergey Kavtaradze açıqca baş nazirə hücum etdi və onun
istefasını tələb etdi. Sovet və Tudə mətbuatı Kavtaradzenin sözlərini əks etdilər. Sovetlər Tudə yoldaşlarını
ruhlandırdılar ki, Saidin istefa verməyi üçün nümayiş keçirsinlər. Said 1944-cü ilin noyabrında istefa verdi.
(Gholam Reza Afkhami. The Life and Times of the Shah. — University of California Press, 2008. - P. 88-89.)
Məhəmməd Said 1948-ci ilin noyabr ayında yenidən İranın baş naziri seçildi.
O, baş nazirliyi zamanı İranda Tudə Partiyasını qadağan etmişdi və Artur Millspo (Artur Millspaugh)
onun rəhbərliyi altında yenidən Maliyyə naziri təyin edildi.
Bildirilir ki, o hətta senatorluğu zamanı da ictimai nəqliyyatdan istifadə edirdi.
Məhəmməd Said 1973-cü ildə Tehranda vəfat edib (Peter Truhart. — Mörlenbach: Strauss Offserdruck,
2003. - Vol. 3. — P. 854-855.) və Behişti-Zəhra gorgahında dəfn edilib.
Bakı Xəbər. - 2021. - 31 mart. - № 54. - S. 10.
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Tarix heç zaman unudulmur
Azərbaycanlıların Soyqırımı -103
Yeganə Əliyeva
Müasir dövr informasiya mübarizəsi dövrüdür. Tarixi faktlara, real həqiqətlərə əsaslanan təbliğat daha
inandırıcı, təsir imkanları geniş olur. İllər keçdikcə baş verən hadisələrin mahiyyəti daha dolğun şəkildə dərk
olunur və ictimaiyyətə çatdırılır. Ulu öndər Heydər Əliyev bu cağırışı edirdi ki, tarixi olduğu kimi qəbul etmək,
dərk etmək və olduğu kimi qiymətləndirmək lazımdır, tarixi təhrif etmək də olmaz, tariximizdəki qara ləkələri,
qara səhifələri unutmaq da olmaz. Ümummilli Liderin 26 mart 1998-ci il tarixli Fərmanı ilə 31 martın
Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü kimi qeyd olunması həqiqətlərimizin təbliğində, dünyaya ədalət, beynəlxalq
hüquq məfhumlarının xatırladılmasında mühüm addım oldu.
Tarixi faktlar təsdiqləyir ki, erməni millətçiləri tarixin müxtəlif mərhələlərində mifik “böyük Ermənistan”
ideyasını gerçəkləşdirmək məqsədilə azərbaycanlılara və türklərə qarşı etnik təmizləmə, deportasiya və
soyqırımları həyata keçiriblər. Dövlətimizin başçısı İlham Əliyevin Sərəncamı ilə 2018-ci ilin ölkəmizdə
“Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ili” elan olunması, bunun ardınca “1918-ci il azərbaycanlıların soyqırımının 100
illiyi haqqında” Sərəncamın imzalanması tariximizin hər bir səhifəsinə ətraflı diqqət yönəltməyə geniş imkanlar
açmışdır. Tarixə nəzər salaq. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin hökuməti ermənilərin törətdikləri ağır
cinayətlərin araşdırılması üçün Fövqəladə İstintaq Komissiyası yaratmış, komissiyanın üzə çıxardığı həqiqətlərin
xalqın yaddaşında hifz edilməsi və dünya ictimaiyyətinə çatdırılması üçün bir sıra tədbirlər görmüşdür. Lakin
Xalq Cümhuriyyətinin süqutundan sonra bu proses dayandırılmış, baş verənlərin sona qədər təhqiq edilməsinin
və ona müvafiq siyasi-hüquqi qiymət verilməsinin qarşısı alınmışdır. 1998-ci il martın 26-da ümummilli lider
Heydər Əliyevin imzaladığı “Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında” Fərmanda həmin dəhşətli hadisələrə
adekvat siyasi qiymət verilmiş və 31 mart “Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü” elan edilmişdir. Tarixi faktlar
təsdiqləyir ki, ermənilərin Bakıdan başlanan vəhşilikləri Azərbaycanı və indiki Ermənistan ərazisindəki
Azərbaycan kəndlərini əhatə edib. Amma baş verən olayların təşkilatçıları məsələnin mahiyyətinin açılmaması
üçün ciddi səylər göstəriblər.
Əbəs yerə deyilmir ki, tarix təkrarlanır. Ermənilərin torpaq iddiasının 1988-ci ildə yenidən baş qaldırması
Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin yaranmasına, bir milyondan artıq soydaşımızın qaçqın və
məcburi köçkün vəziyyətinə düşməsinə səbəb oldu. 30 ilə yaxın müddətdə dünyanın ikili siyasəti, ermənilərin
başına çəkilən sığallar münaqişənin həlli prosesinin uzanmasına səbəb olmuşdur. Dövlətimizin başçısı İlham
Əliyevin qətiyyəti sayəsində Azərbaycan Ordusu dünyanın aparıcı dövlətlərinin, nüfuzlu beynəlxalq
təşkilatlarının 30 ilə yaxın müddətdə edə bilməkdiklərini etdi, ədalət bərpa edildi, BMT Təhlükəsizlik Şurasının
qətnamələri icra olundu.
Nəzərə alaq ki, 1992-ci ildə münaqişənin həllində vasitəçilik missiyasını yerinə yetirmək məqsədilə
yaradılan ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr dövlətləri – ABŞ, Fransa və Rusiya, eyni zamanda, BMT
Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləridir. Bu xatırlatmanı ona görə edirik ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının qəbul
etdiyi 4 qətnamədə erməni işğalçılarının Azərbaycan ərazilərini qeyd-şərtsiz azad etmələri tələb edilsə də,
ermənilər bu qərar və qətnamələrə məhəl qoymurdu, «evin ərköyun uşağı» kimi istədikləri zaman danışıqlar
prosesinə qatılır, istəmədikləri zaman da qatılmırdı. 44 günlük Vətən müharibəsi 30 il davam edən danışıqların
imitasiya naminə aparıldığını ortaya qoydu. Ermənistan rəhbərliyinin yeni ərazilərlə bağlı müharibə planı da
başına çəkilən sığallara əsaslanırdı. Azərbaycan Ordusu bütün bu planları alt-üst etdi, Ermənistanı diz çökdürdü,
kapitulyasiya aktına imza atmağa məcbur etdi. Ən əsası illərdir yaradılan «güclü erməni ordusu» mifi darmadağın
edildi. Dünya Azərbaycan Ordusunun məğrurluğunun, yenilməzliyinin şahidi oldu.
Bu reallıq da məlumdur ki, ermənilər illərdir xarici himayədarlarının dəstəyindən bəhrələnərək beynəlxalq
ictimaiyyətdə özləri barədə “yazıq, məzlum, əzilən və döyülən” millət, azərbaycanlıların isə mənfi obrazını
yaradıblar. ABŞ Konqresinin 1992-ci ildə Azərbaycana qarşı ədalətsiz 907-ci düzəlişi tətbiq etməsi də bu
təbliğatın nəticəsi idi. Yalnız 2001-ci ildə ABŞ-da baş verən terror aktı rəsmi Vaşinqtonu bu qərarın ədalətsizliyi
barədə düşünməyə və onun fəaliyyətini bir illik dondurması barədə qərar qəbul etməyə sövq etdi. Hər zaman qeyd
etdiyimiz kimi, dünyanı idarə edən iri dövlətlər bu və ya digər ölkələrə qarşı atılan addımlara, eyni zamanda, baş
verən hadisələrə o zaman düzgün dəyər verməyə çalışırlar ki, özləri həmin hadisəni yaşayır. Dövlətimizin başçısı
hər zaman bəyan edirdi ki, səbəblərindən asılı olmayaraq, terrorçuluğa haqq qazandırılması haqqında söhbət belə
gedə bilməz.
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1992-ci il fervralın 26-na keçən gecə yaşanan Xocalı faciəsi təbii ki, ermənilərin əvvəlki cinayətlərinin
cəzasızlığından yaranan soyqırımıdır. Bu gün Azərbaycan dövləti bütün səylərini bu faciənin soyqırımı kimi
tanıdılmasına yönəldib. Tariximizə Xocalı soyqırımı kimi həkk olunan bu qanlı faciə minlərlə azərbaycanlının
məhv edilməsi, əsir alınması, şəhərin yerlə-yeksan edilməsi ilə nəticələndi. 44 günlük Vətən müharibəsi dövründə
Xocalı faciəsinin davamı olaraq Gəncə, Bərdə, Tərtər və sair yaşayış məntəqələrimizdə terror aktları törədildi,
dünya yenə də seyrçi mövqeyindən əl çəkmədi. Bunlara göz yummaq, ədalət prinsipini arxa plana keçirib öz
maraqlarına uyğun mövqe nümayiş etdirmək beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə ziddir. Bu prinsipi yenə
də təkrarən xatırlatmaq istərdik ki, hər bir ölkənin ərazi bütövlüyü, sərhədlərinin toxunulmazlığı BMT-nın
sənədlərində təsbit edilmiş beynəlxalq hüququn sarsılmaz prinsipidir.
Cənab İlham Əliyev çıxışlarında, həmçinin bu çağırışı da edirdi ki, biz tarixi torpaqlarımızı da
unutmamalıyıq və unutmuruq. Bu da gələcək fəaliyyətimiz üçün istiqamət olmalıdır, necə ki, biz bu gün də bu
istiqamətdə iş görürük. Bizim tarixi torpaqlarımız İrəvan xanlığıdır, Zəngəzur, Göyçə mahallarıdır. Bunu gənc
nəsil də, dünya da bilməlidir: «Mən şadam ki, bu məsələ ilə bağlı - bizim əzəli torpaqlarımızın tarixi ilə bağlı indi
sanballı elmi əsərlər yaradılır, filmlər çəkilir, sərgilər təşkil olunur. Biz növbəti illərdə bu istiqamətdə daha fəal
olmalıyıq və dünyanın müxtəlif yerlərində sərgilər, təqdimatlar keçirilməlidir. Çünki İrəvan bizim tarixi
torpağımızdır və biz azərbaycanlılar bu tarixi torpaqlara qayıtmalıyıq. Bu, bizim siyasi və strateji hədəfimizdir və
biz tədricən bu hədəfə yaxınlaşmalıyıq.»
Faktlar dil açdıqca ermənilər daha aciz görünürlər. Son illərdə aparılan araşdırmalar nəticəsində erməni
vəhşiliklərinə işıq salan çoxlu sayda yeni faktların və sənədlərin toplandığını vurğulayan cənab İlham
Əliyev Quba şəhərində aşkar olunmuş kütləvi məzarlığı önə çəkərək bildirir ki, üzə çıxmış tarixi faktlar 1918-ci
ilin mart-aprel aylarında və sonrakı dövrlərdə erməni millətçilərinin həyata keçirdikləri qanlı aksiyaların
coğrafiyasının daha geniş və faciə qurbanlarının sayının qat-qat çox olduğunu sübut edir. Məhz bu faktların,
sənədlərin daha çoxluq təşkil etməsinə inamdan irəli gələrək ölkə Prezidenti İlham Əliyev bildirir ki, tariximizin
həqiqətə uyğun olması ilə bağlı alimlərimiz, mütəxəssislərimiz gərək dolğun məlumat versinlər. Bizə saxta tarix
lazım deyil. Sovet dövründə nə qədər saxta tarixlə üzləşmişdik: «Bizim qəhrəmanlarımız düşmən kimi
göstərilirdi. Xalqımızın düşmənləri, qaniçənlər qəhrəman kimi göstərilirdi. 26 Bakı komissarı - o erməni bolşevik
quldur dəstəsi qəhrəman kimi göstərilirdi. Ancaq onlara qarşı vuruşan milli vətənpərvər insanlar düşmən kimi
göstərilirdi. Biz bunu görmüşük. Bizim nəsil bunu görüb, saxta tarix nədir. İndi yenə kimsə saxta tarix yaratmaq
istəyir. Yenə kimsə hansısa fərarinin, satqının, qorxağın günahlarını yumaq istəyir. Biz buna imkan verə bilmərik.
Hər kəs bilməlidir, torpaqları satan kimdir, torpaqları əsarətdən qurtaran kimdir.»
Dünyaya səs salan Zəfərimiz, işğaldan azad edilmiş torpaqlarımızda ermənilərin törətdikləri vandalizm
aktları mənfur düşmənin əsl simasının təqdimatında mühüm rol oynayır. Tarixi və dini abidələrimizi yerlə-yeksan
edib tariximizi silmək niyyətini ortaya qoyan ermənilər artıq həqiqətlərin qarşısında aciz duruma düşdüklərinin
fərqindədirlər. 103 illik tarix ermənilərin əsl simasının aydın mənzərəsini yaradır. 44 günlük İkinci Qarabağ
müharibəsi zamanı Gəncədə, Bərdədə, Tərtərdə törətdikləri terror aktları tarixə XX əsrin dəhşətli faciəsi kimi
daxil olan Xocalı soyqırımının davamı kimi dəyərləndirildi. Dövlətimizin başçısı İlham Əliyevin fevralın 26-da
yerli və xarici media nümayəndələri üçün keçirdiyi mətbuat konfransı 44 günlük müharibə dövründə döyüş
meydanı ilə yanaşı, informasiya cəbhəsində aparılan mübarizənin davamı oldu. Bu gün ermənilər yenə də
yalanları ilə beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini özlərinə çəkməyə, Azərbaycanın artan nüfuzuna və möhkəmlənən
mövqeyinə kölgə salmağa cəhdlər etsələr də Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
Azərbaycan Ordusunun yazdığı şanlı tarix, həmçinin Ermənistana və ona havadarlıq edənlərə keçilən tarix, hüquq
və qürur dərsi bunu mümkünsüz edir. Tarixinə sahib çıxan xalq məğlubedilməzdir. Vətən müharibəsi Azərbaycan
xalqının yenilməz, məğrur xalq olduğunu bir daha dünyaya təqdim etdi.
İki sahil.-2021.-31 mart.-№54.-S.4.

63

Управление делами Президента Азербайджанской Республики
ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

Армянские преступления:
Геноцид. Депортация. Террор

Erməni vandalları İrəvan qalalarını necə yox ediblər?
Akademik Yaqub Mahmudov: “Ermənilər İrəvan bölgəsindəki bütün tarixi abidələrimizi dağıdıblar”
1-ci yazı
Elçin Qaliboğlu
Ermənilərin tarixi Azərbaycan torpaqlarına iddiası və bu amansız prosesdə törətdikləri vəhşiliklər
haqqında təkzibedilməz faktlar mövcuddur. Bu yazıda tarixçi Güntəkin Nəcəﬂinin erməni vandallarının yox etdiyi
İrəvan qalaları ilə bağlı araşdırması təqdim olunur. Ön sözün müəlliﬁ və elmi redaktor akademik Yaqub
Mahmudov bildirir ki, müasir Ermənistan Respublikasının ərazisi tarixi Azərbaycan torpaqlarıdır. 1918-ci il
mayın 29-da erməni dövləti yaradılmasından əvvəl, bütün tarixi dövrlərdə həmin torpaqlar həmişə Azərbaycana
məxsus olub. Azərbaycan xalqının formalaşmasında yaxından iştirak etmiş hürrilər, kimmerlər, iskitlər, saklar,
hunlar, çoxsaylı oğuz və qıpçaq türkləri məhz bu regionda, xüsusilə Göyçə gölü ətrafındakı torpaqlarda yaşamış
və özlərindən sonra zəngin tarixi-mədəni iz qoymuşlar: “Azərbaycan xalqının və digər türk xalqlarının
qəhrəmanlıq eposu olan “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarında təsvir olunan bir çox mühüm tarixi hadisələr,
proseslər Azərbaycanın məhz bu regionunda cərəyan edib. Böyük Azərbaycan hökmdarı Uzun Həsənin (14681478) tapşırığı ilə yazılmış Oğuznamədə – Əbu Bəkr Tehraninin “Kitabi-Diyarbəkriyyə” əsərində oğuz
türklərinin soykökündə duran Oğuz xaqanın məhz burada – Göyçə gölü (1918-ci il mayın 29-da Azərbaycan
torpağı olan kecmiş İrəvan xanlığının ərazisində erməni dovləti yaradıldıqdan sonra Göyçə gölünün adı 1930-cu
ildə ermənilər tərəﬁndən dəyişdirilib “Sevan” adlandırılıb - müəl.) ətrafındakı Azərbaycan torpaqlarında yaşadığı,
dünyasını burada dəyişdiyi və burada da dəfn olunduğu qeyd edilir. Xanlar xanı Bayandur xaqan və bir çox digər
oğuz-türk sərkərdələri də özlərinin ata-baba yurdu olan bu diyarda fəaliyyət göstərib, burada da dünyadan getmiş,
dəfn olunmuşlar. İlk mənbələr təsdiq edir ki, ayrı-ayrı işğalçı imperiyaların hökmranlıq dövrləri istisna edilməklə,
müasir Ermənistan Respublikasının ərazisi ən qədim zamanlardan başlayaraq həmişə Azərbaycan dövlətlərinin
tərkibində olub. Bu ərazi sonrakı tarixi dövrlərdə də Azərbaycan sülalələri olan Sacilər, Salarilər, Şəddadilər,
Eldənizlər, Qaraqoyunlular, Ağqoyunlular, Səfəvilər və Əfşarların idarə etdikləri Azərbaycan dövlətlərinin
tərkibində olub. Orta əsrlərdə Azərbaycan hakimləri olan Çuxursəd əmirləri və İrəvan xanlarının idarə etdikləri
bu torpaqlar həm də Azərbaycan-türk tayfalarının elliklə və ən sıx şəkildə yaşadığı regionlardan biri idi”.
Azərbaycan Qaraqoyunlu dövlətinin (1410-1468) yarandığı zamandan başlayaraq Çuxursəd bölgəsi və
İrəvan məntəqəsi daha da sürətlə inkişaf edib: “İstər orta əsr səyyahları, istərsə də XVIII-XIX əsrlərə aid müxtəlif
dilli ilk mənbələr İrəvan bölgəsindəki İrəvan, Qaranquş, Keçi Qalası, Qaraqala, İmamvеrdi, Sərdarabad, Talın,
Gümrü, Şörəyel və digər qalalar haqqında məlumatlar verirlər. Həmin məlumatlar da bu qalaların sahiblərinin –
bölgənin aborigen əhalisinin məhz Azərbaycan türkləri olduğunu təsdiq edirlər.
İrəvan qalasının tutulması ilə Şimali Azərbaycanın bütün ərazisi Rusiya imperiyasının tərkibinə qatıldı.
İşğaldan sonra Qacarlar İranı və Osmanlı dövləti ərazilərindən köçürülüb gətirilən ermənilər İrəvan bölgəsində
mövcud olan bütün tarixi abidələrimiz kimi, İrəvan qalalalarını, o cümlədən Azərbaycan xalqının qəhrəmanlıq
mübarizəsi tarixinin ən şanlı və ən parlaq simvolu olan İrəvan və Sərdarabad qalalarını da dağıdıb məhv etdilər”.
Tədqiqat İrəvan bölgəsində mövcud olan və erməni vandalları tərəﬁndən amansızcasına məhv edilən
Azərbaycan qalalarının tarixinə, o cümlədən məşhur İrəvan və Sərdarabad qalalarının XIX əsrin birinci rübündə
baş vermiş Rusiya-İran müharibəsi zamanı yadelli işğalçılara qarşı apardığı şanlı mübarizə tarixinə həsr olunub.
Tarixçi Güntəkin Nəcəﬂi bildirir ki, hazırda Ermənistan Respublikasının yerləşdiyi ərazi yaxın keçmişdə
– XIX əsrin əvvəllərində Azərbaycan dövləti olan İrəvan xanlığının torpaqları idi. Bu torpaqların ən qədim yerli
əhalisi – aborigen sahibləri Azərbaycan türkləri idi. Lakin tarixin amansız axarlarında, 1918-ci ildə İrəvan şəhəri
ermənilərə güzəşt edildi. Beləliklə, Cənubi Qafqazda tarixdə ilk dəfə olaraq erməni dövləti yaradıldı.
İrəvan (Çuxursəd) bölgəsinin yerləşdiyi ərazi qədim dövrdə və erkən orta əsrlərdə Urartu, Əhəməni,
Sasani, Ərəb Xilafəti, orta əsrlərdə Sacilər, Salarilər, Şəddadilər, Səlcuqlar, Atabəylər, Hülakülər, Cəlairilər və
hətta Teymur dönəmində də Azərbaycanın sərhədləri daxilində olmuşdu. Azərbaycan Qaraqoyunlu dövlətinin
(1410-1468) yarandığı zamandan başlayaraq Çuxursəd adlanan bu bölgə və onun mərkəzi İrəvan şəhəri daha da
sürətlə inkişaf etmişdi.
İrəvan bölgəsi möhtəşəm qalalarının və hərbi istehkamlarının daha çox olması ilə Azərbaycanın digər
bölgələrindən fərqlənirdi. Bölgənin yadelli işğalçılarından qorunmasında bu qalalar böyük rol oynamışdı.
Müxtəlif dilli orta əsr mənbələri və Rusiya işğalından sonra tərtib edilən rusdilli mənbələr İrəvan bölgəsindəki
İrəvan, Qaranquş, Keçi Qalası, Qaraqala, İmamvеrdi, Sərdarabad, Talın, Gümrü, Şörəyel və digər qalalar
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haqqında məlumatlar verirlər. İrəvan şəhəri Osmanlı dövlətinin sərhədlərinə yaxın olduğu üçün Şah İsmayıl onun
möhkəmləndirilməsinə xüsusi diqqət yetirmiş və bu şəhərdə daha bir qala – Qaranquş qalasını tikdirmişdi.
XVII əsrin II yarısında İrəvanda olmuş fransız səyyahı J.Şarden yazırdı: “Qalaya (İrəvan qalası – red.)
yaxın, haradasa min addımlıq bir məsafədə, şimal tərəfdə yerləşən təpədə kiçik bir qala da var. O, ikiqat divarla
və artilleriya ilə möhkəmləndirilib. Orada iki yüz adam yerləşə bilər. Bu kiçik qalanın adı Keçi qalasıdır”.
1805-ci ildə Üçkilsəni tutan rus qoşunları Keçi qalasını da ələ keçirmişdi. Sərdarabad qalası İrəvan
qalasından sonra ikinci ən böyük qala-şəhər olmaqla bərabər Azərbaycanın ən möhtəşəm orta əsr qalalarından
biri idi. Qalanın əsası İrəvan xanı Hüseynqulu xan Qacar tərəﬁndən təqribən 1810-cu ildə qoyulub. Araz çayının
sol sahilində yerləşən Sərdarabad qalasının ikiqat hörgülü, hündür divarları uzunsov dördbucaqlı formasında idi.
Top yerləşdirmək üçün uzun (yan) divarlarda 6, qısa divarlarda isə 4 bürcü var idi. Dərin xəndəklə əhatə olunan
qalanın dövrəsi 4 verstə yaxın idi. Burada Sərdarın sarayından başqa 700-dək ev, 1 məscid, 33 dü- kan, 16
dəyirman, 1 ding, 4 yağçəkən zavod, 1 boyaqxana və sərdara məxsus geniş bağ vardı. Əhalisi əkinçilik, maldarlıq,
xırda ticarət, bez toxuculuğu, dəmirçilik, dərzilik və digər sənət sahələri ilə məşğul olurdular.
İrəvan bölgəsində tikilmiş qalalar içərisində ən möhtəşəmi və mənbələrdə daha çox xatırlanan İrəvan
qalasıdır. İrəvan qalasının salınması ilə bağlı ilk yazılı məlumat Səfəvilər dönəminə aiddir. İrəvan şəhərinin
əlverişli coğraﬁ mövqeyini nəzərə alan böyük Azərbaycan hökmdarı “Şah İsmayıl 915-ci il (m.1509/1510)
tarixində Zəngi çayının şərq sahilində qala salınması üçün Rəvanqulu xanın adına fərman göndərmişdi. 7 il
müddətinə salınmış bu qala Rəvanqulu xanın şərəﬁnə İrəvan qalası adlandı”.
ХVII əsrin ortalarında İrəvanda olmuş fransız səyyahı Jean-Bartiste Tavarnier İrəvan şəhər-qalasını təsvir
edərkən onun iki hissədən – içəri şəhər və bayır şəhərdən ibarət olduğunu qeyd edirdi. Qalanı təsvir edən səyyah
yazırdı: “İçəri şəhərdə yalnız xan özü, ordu başçıları və hərbiçilər yaşayırlar. Qalada yerləşən xanın imarəti çaya
baxır. Xan çox güclüdür və onun hər zaman sərhədi qorumağa qadir ordusu var”. ХVII əsrin 70-ci illərinin
əvvəllərində İrəvanda olmuş fransız səyyahı J.Şarden içəri şəhərin, yəni qalanın təsvirini verib: “Qala kiçik bir
şəhərdən böyükdür. O, oval formadadır, dairəsi dörd min addım olub, təxminən səkkiz yüz evdən ibarətdir. Orada
ancaq təmizqanlı qızılbaşlar yaşayırlar. Qalanın müdaﬁəsi üçün iki min əsgər ayrılıb. Hakimin sarayı qalanın
içərisindədir”.
XX əsrin əvvəllərində Fransanın Belçikada (Brüssel) səﬁri olmuş, fransız tədqiqatçı Herbet Moris (18711929) İrəvanlı Məhəmməd Rza bəyə həsr etdiyi tədqiqat əsərində (“İran səﬁrliyi XIV Lüdoviqin qəbulunda”,
Paris, 1907) fransız səyyahı J.Şardenin İrəvan şəhər-qalası ilə bağlı yazdıqlarını öz əsərində bir daha təqdim edib.
Müəllif əlavə olaraq qeyd edir ki, İrəvan (içəri şəhər – red.) oval formalı, dördbucaqlı qala idi. Torpaq və gil
kərpicdən tikilmiş qala üç divardan ibarət idi. Qala şimal-qərbə doğru dibindən Zəngi çayının axdığı 300 futdan
(təqribən 91 metr – red.) çox dərinliyi olan dik uçurumun kənarınadək uzanırdı. Qala darvazaları dəmirdən idi,
maneələr, dırmıxlar və gücləndirilmiş qaravulxana ilə təchiz edilmişdi. Qalada xanın sarayı uçurumun kənarında
yerləşirdi.
XVII əsrdə İrəvanda olmuş Osmanlı səyyahı Evliya Çələbi İrəvan qala-şəhəri ilə bağlı maraqlı məlumatlar
vеrib: “Möhkəm dəmirdən hazırlanmış üç darvazası var. Təbriz qapısı cənub tərəfə, Mеydan qapısı və ya Yayla
qapısı şimal tərəfə açılır. Çövkən meydanı burada yerləşir. Qərb tərəfə açılan Körpü qapısına Əcəm dilində
“Darvazeyi-Pol” deyərlər. Osmanlıdan qalmış 700 ədəd böyük və kiçik topları var. Digər sursat və
cəbbəxanalarının da sayı-hesabı yoxdur.
...Burada 3 min qala gözətçisi, 3 min xan ordusu və 7 min əyalət əsgəri var. Bura bir neçə dəfə хanlar
хanlığı olmuşdu. Burada qazi, molla, şеyхül-şərif, kələntər, darğa, münşi, yasavul ağası, qoruqçubaşı, еşik ağası,
dizçökən ağa, 7 nəfər mеhmandar və şехbəndər var”.
Səfəvi-Osmanlı müharibələri zamanı İrəvan qalasının dağıdılması və yenidən bərpasına gəlincə, İrəvan
şəhəri əlverişli coğraﬁ mövqedə yerləşdiyi üçün XVI-XVII əsrlərdə baş verən Səfəvi-Osmanlı müharibələri
dövründə Osmanlı ordusunun başlıca hücum hədəﬁnə çevrilmiş və İrəvan qalası dəfələrlə əldən-ələ keçmişdi.
1514-cü il avqustun 23-də Sultan Səlim Çaldıran döyüşündə Şah İsmayılı məğlub edərək Təbrizi ələ
keçirsə də, tezliklə geri dönmək məcburiyyətində qaldı. 1552-ci ilin əvvəlində Ərzurum hakimi İskəndər paşa
Səfəvilərin sərhədini pozaraq Çuxursədə hücum edib İrəvan bazarını yandırdı və geriyə qayıtdı. Sultan
Süleymanın 1554-cü ildə Azərbaycana IV yürüşü zamanı İrəvan bölgəsi Osmanlı ordusunun növbəti hücumuna
məruz qaldı və iyulun 18-də İrəvan qalası ələ keçirilərək tamamilə qarət edildi. Şah Təhmasibə, oğluna və əmirlərə
məxsus saraylar dağıdıldı, bağ və bağçalar yerlə-yeksan olundu.
Xalq Cəbhəsi. - 2020. - 19-30 mart. - № 29. - S. 13.
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31 mart soyqırımı tarixi faktların işığında
Musa Qasımlı,
Milli Məclisin deputatı, AMEA Qafqazşünaslıq İnstitutunun direktoru, professor
Erməni millətçiləri tarixin müxtəlif mərhələlərində mifik “böyük Ermənistan” ideyasını gerçəkləşdirmək
məqsədilə soydaşlarımıza qarşı etnik təmizləmə, deportasiya və soyqırımları həyata keçiriblər. Azərbaycan
xalqının başına gətirilən ən dəhşətli faciələrdən biri də ötən il 100 ili tamam olan 1918 -ci ilin mart-aprel aylarında
Bakı Sovetinin mandatı altında fəaliyyət göstərən daşnak-bolşevik silahlı dəstələri tərəfindən xüsusi qəddarlıqla
törədilmiş kütləvi qırğınlardır. Həmin günlərdə Bakı şəhərində, habelə Bakı quberniyasına daxil olan digər şəhər
və qəzalarda on minlərlə dinc sakin məhz etnik və dini mənsubiyyətinə görə qətlə yetirilib, yaşayış məntəqələri
dağıdılıb, mədəniyyət abidələri, məscid və qəbiristanlıqlar yerlə-yeksan edilib. Sonrakı dövrlərdə daha da
azğınlaşan erməni millətçiləri qeyri-insani əməllərini davam etdirib, Qarabağ, Zəngəzur, Naxçıvan, Şirvan, İrəvan
və digər bölgələrdə kütləvi qətllər, talanlar və etnik təmizləmələr həyata keçiriblər.
Soyqırımına qədərki şəraitə qısa baxış
Birinci dünya müharibəsinin sonlarına yaxın, 1918-ci ilin martında yaranmış mürəkkəb şəraitdə
Azərbaycanın müxtəlif yerlərində erməni-daşnak və bolşevik dəstələri azərbaycanlı əhaliyə qarşı kütləvi qırğınlar
törətdilər. Anadoluda törətdikləri soyqırımları üçün cəzasız qalmayacaqlarından qorxan erməni-daşnak dəstələri
rus Qafqaz cəbhəsi dağıldıqdan sonra ordu hissələri ilə birlikdə Cənubi Qafqaza gəldilər. Bu zaman regionda
anarxiya hökm sürürdü. Qafqaz cəbhəsindən qayıdaraq Bakıdan keçib Rusiyaya getməli olan rus əsgərləri
yolboyu Azərbaycan kəndlərini talan edir, aclıq və səfalət içərisində olduqlarından Bakı Sovetinin xidmətində
qalmağı vətənə dönməkdən üstün tuturdular. Ordu silah və sursatını ermənilərə və Bakı bolşeviklərinə vermişdi.
1917-ci ilin payızından etibarən onlar Cənubi Qafqazda – tarixi Azərbaycan torpağı olan İrəvan quberniyasında
(indiki Ermənistan Respublikasında), Cənubi Azərbaycanda, Borçalıda və indiki Azərbaycan Respublikası
ərazisində qırğınlar törətdilər. Erməni silahlı qüvvələri tərəfindən dinc azərbaycanlı əhaliyə qarşı törədilən kütləvi
qırğınların zirvə nöqtəsi 1918-ci ilin martında oldu. Martın 30-da axşamüstü S.Şaumyan başda olmaqla, Bakı
Soveti və erməni-daşnak dəstələri tərəfindən dinc türk və müsəlman əhaliyə qarşı kütləvi soyqırımına başlandı.
Faciənin səbəbləri
Soyqırımının törədilməsinin bir sıra səbəbləri vardı. Hər şeydən əvvəl, hələ I Pyotr zamanından başlayaraq
Rusiya imperiyası Xəzərin şimal sahillərini, həmçinin Bakını işğal edib öz tərkibinə qatmaq üçün, guya, Bakının
və Azərbaycanın digər yerlərinin fərqli mədəniyyət olduğunu bildirirdi. Hətta “Bakı və Azərbaycan” ifadələri
dövriyyəyə buraxılmışdı. İsti dənizlərə çıxmaq üçün apardığı işğalçı müharibələr nəticəsində Azərbaycanı
bölüşdürdükdən sonra Cənubi Qafqaza ermənilərin yerləşməsi ilə təkcə demoqrafik vəziyyət dəyişmədi, eyni
zamanda, onlar çarizmin Şərq siyasətində bir vasitəyə çevrildilər. Bu siyasəti çarizm devrildikdən sonra qurulan
Müvəqqəti hökumət, ondan sonra isə bolşevik Rusiyası da davam etdirdi. 1917-ci ilin noyabrında Bakıda
S.Şaumyan başda olmaqla sovet hakimiyyəti quruldu. Bu, azərbaycanlıların əleyhinə olan bir qurum idi. Lenin
həmin ilin dekabrında S.Şaumyanı Qafqazda xüsusi səlahiyyətli komissar təyin etdi.
İqtisadi baxımdan Bakı bolşevik Rusiyası üçün böyük əhəmiyyət kəsb edirdi. Dünya müharibəsinin son
mərhələsində Yaxın, Orta Şərq və Cənubi Qafqazda iki əsas neft mənbəyi uğrunda hərbi əməliyyatlar aparılırdı.
Bunlardan biri Mosul, digəri isə Bakı neft mənbəyi idi. Təsadüfi deyildi ki, 1918-ci il mart ayının ikinci yarısında
V.İ.Lenin ABŞ-ın Qırmızı Xaç nümayəndəliyinin rəhbəri polkovnik R.Robinsonun “Rusiya Sovet Respublikası
üçün Bakının iqtisadi əhəmiyyəti nədədir” sualına “Bu – neft, işıq və enerjidir”, – deyə cavab vermişdi.
Mühüm coğrafi-siyasi mövqedə yerləşən Bakıda bütün Cənubi Qafqazın taleyi həll olunurdu. O zaman
Cənubi Qafqazda faktiki olaraq üç güc – Müvəqqəti hökumətin orqanları, sovetlər və milli şuralar fəaliyyət
göstərirdilər. Bakıya hakim olmaq bütün Cənubi Qafqaza nəzarət imkanı verər, Tiflisdə fəaliyyət göstərən
Transqafqaz Seyminin süqutuna kömək edərdi. Digər tərəfdən, Bakıya yiyələnmək Xəzər dənizi və “dünyanın
ürəyi” olan Orta Asiyaya gedən yola nəzarət etmək imkanı yaradardı. Dünyanın ürəyinə gedən yol Bakıdan,
Azərbaycandan keçirdi.
Bakıda qırğınların törədilməsinin başlıca səbəblərindən biri Azərbaycanın müstəqilliyinin qarşısının
alınması idi. Belə ki, azərbaycanlılar əvvəlcə muxtariyyət, sonda isə müstəqillik uğrunda mübarizə aparırdılar.
Qırğınların törədilməsinin digər bir səbəbi əhalisi əsasən türk və müsəlmanlardan ibarət olan Cənubi Qafqaza,

66

Управление делами Президента Азербайджанской Республики
ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

Армянские преступления:
Геноцид. Депортация. Террор

xüsusən Bakıya Osmanlı ordusunun buraxılmaması üçün Bakı və Bakı quberniyasını yerli, aborigen əhalidən
təmizləmək idi.
Azərbaycan əhalisi isə silahlı düşmən qarşısında əliyalın qalmışdı. Bakıda və onun ətrafında
azərbaycanlıların silahlı qüvvəsi, demək olar ki, yox idi.
Bəhanə
Bu qırğınlara bəhanə də tapıldı. Şaumyan erməniləri və bolşevikləri, xüsusən Xəzər hərbi dəniz
donanmasının matroslarını müsəlmanlara qarşı soyqırımına təhrik edirdi. Hücum üçün bir bəhanə axtarılırdı. Belə
bir bəhanə general Talışinski başda olmaqla müsəlman diviziyasının Lənkəranda həlak olan silah yoldaşları,
böyük xeyriyyəçi Hacı Zeynalabdin Tağıyevin oğlu Məhəmmədin cənazəsini “Evelina” gəmisi ilə Bakıya gətirən
bir qrup zabit və əsgərinin Bakı Soveti tərəfindən tərksilah edilməsi oldu. Müsəlman diviziyasının əsgər və
zabitləri silahların geri qaytarılmasını tələb etsə də nəticəsi olmadı. S.Şaumyanla aparılan danışıqlar da uğursuz
oldu. Xalq küçələrə çıxıb silahların qaytarılmasını tələb etdi. Sosial dayağı olmayan bolşevik hökumətinin rəhbəri
Şaumyan azərbaycanlılara divan tutmaq haqqında əmr verdi.
Soyqırımının həyata keçirilmə üsulları
Martın 30-da axşam saat 5-də Bakıda ilk atəş açıldı. Bakı Sovetinin qüvvələri ilə yanaşı, qırğın
başlananadək özlərinin bitərəfliyini elan etmiş “Daşnaksütyun” və Erməni Milli Şurası, o cümlədən erməni kilsəsi
Bakı Sovetini müdafiə etdi. Nəinki silahlı erməni əsgərləri, habelə erməni ziyalıları da Bakı Soveti tərəfindən
döyüşə qatıldılar. Şaumyan bu hadisə ilə bağlı yazırdı: “Bizim süvari dəstəyə ilk silahlı hücum cəhdindən bəhanə
kimi istifadə etdik və bütün cəbhəboyu hücuma keçdik. Bizim artıq 6 min nəfərədək silahlı qüvvəmiz vardı.
Həmçinin “Daşnaksütyun”un 3-4 minə qədər milli hissələri də bizim sərəncamımızda idi. “Daşnaksütyun”un
iştirakı vətəndaş müharibəsinə milli qırğın xarakteri verdi və bundan qaçmaq mümkün deyildi. Biz buna şüurlu
olaraq getdik. Əgər onlar Bakıda qələbə qazansaydılar, şəhər Azərbaycanın paytaxtı elan edilərdi”.
Qırğın qəddarlıqla həyata keçirildi. Şəhər yerdən və havadan bombardman edildi. Dinc azərbaycanlı əhali
diri-diri su və neft quyularına, yanar təndirlərə atılır, hamilə qadınların qarınları süngü ilə deşilir, körpə uşaqlar
divarlara mıxlanır, qadınlar hörüklərlə bir-birinə bağlanaraq küçələrdə çılpaq gəzdirilirdi. Silahlı dəstələr
uşaqlara, qocalara və qadınlara rəhm etmirdilər. Adamlardan siyasi mənsubiyyət soruşulmurdu. Öldürmək üçün
“türk”, “müsəlman” olmaq kifayət edirdi. Mart soyqırımının şahidi olan Azərbaycan tarixçisi R.İsmayılov yazırdı:
“İş o yerə çatmışdı ki, daşnaklar “biz, bolşevik, sosialist bilmərik, müsəlmansan, kifayətdir”, – deyə hətta
müsəlman sosialistlərini belə qırdılar...”.
Kütləvi qırğının gedişində azərbaycanlılara məxsus ictimai binalar, milli rəmzlər və mədəniyyət ocaqları
dağıdıldı. “Açıq söz”, “Kaspi” qəzetlərinin redaksiyaları, fəaliyyətini bütün Cənubi Qafqaza yayan və müharibə
zamanı Qafqaz cəbhəsində hərbi əməliyyatlar meydanında böyük iş aparan, azərbaycanlıların ictimai hərəkatında
mühüm rol oynayan Müsəlman Xeyriyyə Cəmiyyətinin yerləşdiyi “İsmailiyyə” binası yandırıldı. Təzəpir
məscidinin minarələri zədə aldı.
Qüvvələr bərabər deyildi. Buna görə də martın 31-də azərbaycanlılar döyüşü dayandırdılar. Buna
baxmayaraq, azərbaycanlıların öldürülməsi davam edirdi. Qırğınlar yalnız aprelin 2-də dayandırıldı.
Bu barədə avropalılar və amerikalılar nə dedilər?
Bakıda törədilən soyqırımının ağır nəticələri oldu. ABŞ-ın Harbord missiyasının hesabatında yazılırdı ki,
ermənilər 1918-ci ilin martında Bakıda 2 min azərbaycanlını öldürdülər.
İndianapolisdən olan amerikalı alim Leonard Ramsden Hartill isə yazır ki, ermənilər Bakıda 25 min
müsəlmanı qətlə yetirdilər.
Mart qırğınından bəhs edən ABŞ tarixçiləri Boqdan Nahoylo və Vinter Svoboda yazırlar ki, 20 min
döyüşçünün iştirak etdiyi bu toqquşma Bakıda 3 min nəfərin həyatına son qoymaqla, Sovetin qələbəsi ilə
nəticələndi.
ABŞ tarixçiləri C.Makkarti və K.Makkarti 1918-ci il martın 30-dan aprelin 1-dək Bakıda ermənilərin 8
mindən 12 minədək müsəlman öldürdüyünü və şəhərin türk əhalisinin yarısının qaçdığını yazırlar.
ABŞ kəşfiyyat mənbələrinə görə, Cənubi Qafqazda qırğınlar zamanı 60 min Azərbaycan türkü qaçqına
çevrildi və 420 müsəlman kəndi dağıdıldı.
İngilis nümayəndələrinin 1918-ci il aprelin 9-da Bakıdan göndərdikləri teleqramda deyilirdi ki, ermənilər
bolşeviklərlə birləşərək özlərinə irqi düşmən hesab etdikləri azərbaycanlılara qarşı qırğınlar törətdilər. İngilis
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mənbələrində yazılır ki, mart ayında Bakıda müsəlman əhalinin dörddə biri öldürüldü. Həmin dövrün statistik
məlumatlarından aydın olur ki, bu zaman Bakıda 280-300 min nəfər əhali yaşayırdı.
Azərbaycan mənbələrində nə yazılır?
Azərbaycan mənbələrində də öldürülənlər barədə çoxlu məlumat var. Məsələn, N.Nərimanov 1918-ci il
mayın 23-də çap olunmuş “Vətəndaş müharibəsinin milli rəng almaması üçün nə etmək lazımdır” adlı
məqaləsində etiraf edirdi: “Fanatizmdən uzaq olan hər bir şəxsə məlumdur ki, Zaqafqaziyada gedən vətəndaş
müharibəsində 99 faiz bir millətin nümayəndələri qırılır. İrəvan quberniyası, Lənkəran qəzası, Quba, Şamaxı
bölgələri mənim dediklərimi tamamilə təsdiq edir”. N.Nərimanov daha sonra 1919-cu ilin fevralında yazdığı “Biz
Qafqaza hansı şüarla gedirik” və “Qafqazın işğalına baxış” adlı məqalələrində göstərirdi ki, bolşevizm şüarları
altında daşnaklar müsəlman əhaliyə zülm etdilər. Belə şəraitdə sovet hökuməti Bakıda vətəndaş müharibəsinə
başlamağa qərar verdi. Vətəndaş müharibəsi adı altında Bakıda qanlı hadisələr törədildi. Bakıda sovet hakimiyyəti
daşnakların əlində alət idi.
Azərbaycan hökumətinin istintaq komissiyasının sənədlərindən aydın olur ki, Bakıda ermənilər mart
hadisələri zamanı dinc müsəlman əhalini siyasi mənsubiyyətə fərq qoymadan kütləvi surətdə qırmışlar. Digər
mənbələrə əsasən, yalnız Bakıda 10, 12 və 15 mindən artıq azərbaycanlı öldürülmüşdü.
Kütləvi qırğınlar yalnız Bakı ilə məhdudlaşmadı. Azərbaycanın və Cənubi Qafqazın digər yerlərində də
azərbaycanlılara qarşı qırğınlar törədildi.
Soyqırımını törədənlər istəklərinə nail ola bildilərmi?
Erməni-daşnakların və bolşeviklərin soyqırımı törətməkdə başlıca məqsədi Azərbaycanın muxtariyyəti və
müstəqilliyinin elan edilməsinə yol verməmək, Bakı neftinə, Xəzər dənizinə yiyələnmək, Orta Asiyaya gedən
yola nəzarət etmək, Cənubi Qafqazı əldən buraxmamaq idi.
Martda Bakıda törədilən kütləvi qırğın azərbaycanlıların iradəsini qıra bilmədi. Azərbaycan xalqının
müstəqilliyinin elan edilməsini ləngitsə də istiqlal mübarizəsi dayanmadı. Bu mübarizə nəticəsini verdi və mayın
28-də Azərbaycan xalqı bütün müsəlman Şərqində ilk dəfə olaraq respublika üsul-idarəsini qurdu. Respublika
məfkurəsini müsəlman Şərqinə məhz Azərbaycan xalqı gətirdi, müsəlman xalqlarına müstəmləkəçilikdən xilas
olmaq nümunəsini göstərdi, onların yoluna çıraq tutdu. Bakı sentyabrın 15-də azad edildi. Azərbaycan hökuməti
tarixi şəhərimiz olan Bakıya köçdü. Azərbaycan nefti yadelli qüvvələrin əlindən alındı. Azərbaycan xalqı taleyinin
sahibi oldu.
Azərbaycanın verdiyi qiymət
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarandıqdan sonra hökumət 1918-ci ilin mart hadisələrinə xüsusi diqqət
yetirdi. Nazirlər Şurası 1918-ci il iyulun 15-də bu faciənin tədqiqi məqsədi ilə Fövqəladə İstintaq Komissiyasının
yaradılması haqqında qərar qəbul etdi. Komissiyada çalışanlar ruslar, yəhudilər və digər millətlərin nümayəndələri
idilər.
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.
31 mart tarixi iki dəfə - 1919 və 1920-ci illərdə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tərəfindən ümummilli
matəm günü kimi qeyd edildi. Əslində, bu, azərbaycanlılara qarşı yürüdülən soyqırımı və bir əsrdən artıq davam
edən torpaqlarımızın işğalı proseslərinə tarixdə ilk dəfə siyasi qiymət vermək cəhdi idi. Lakin Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin süqutu bu işin başa çatmasına imkan vermədi.
Yalnız ümummilli lider Heydər Əliyevin 1998-ci il 26 mart tarixli fərmanına əsasən, 31 martın
Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü kimi qeyd olunması bu istiqamətdə tarixi axtarışları sürətləndirdi.
Bir məsələni qeyd etmək istərdim ki, mart soyqırımına aid monoqrafiyalar üzərində çalışarkən Moskva və
Gürcüstanda indiyədək rast gəlinməyən və kimsənin istifadə etmədiyi materiallara tanış oldum. Həmin
monoqrafiyada bu materiallardan geniş şəkildə istifadə etdim. Eyni zamanda, Rusiya və Gürcüstan arxivlərində
çoxlu sayda fotoşəkillər götürdüm. Həmin fotoşəkillər çarizm orqanları tərəfindən çəkilib. Aralarında maraqlı və
lazımlı çoxlu material var. Burada ermənilərin törətdikləri soyqırımını təsdiqləyən faktlar istənilən qədərdir. Hər
şeydən əvvəl, bizdə bəzən söylənilir ki, ilk qırğınlar yalnız 1905-06-cı illərdə olub. Amma arxiv materiallarında
göstərilir ki, ermənilərin azərbaycanlılara qarşı törətdikləri ilk qətllər XIX əsrin 80-ci illərində İrəvan şəhərinə
gedib çıxır. 1905-06-cı illərdə ermənilərin törətdikləri qırğınlarda konkret hədəf olub. Bu sadəcə qırğın deyildi.
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Onlar tarixdə heç bir zaman mövcud olmayan “böyük Ermənistan” yaratmaq üçün azərbaycanlılar yaşayan
məntəqələri təmizləyir, yerli əhalini qovurdular. Qırğınların zirvə nöqtəsi kimi 1918-ci ilin mart soyqırımı
götürülür, bu, tamamilə düzgündür. Ancaq 1918-ci ilə qədər azərbaycanlılara, türk-müsəlmanlara qarşı
soyqırımını Anadoluda, rus-Qafqaz cəbhəsi dağıldıqdan sonra Cənubi Azərbaycanda, İrəvan, Tiflis
quberniyalarında və indiki Azərbaycan Respublikasının ərazisində törədiblər.
Bizim arxiv mənbələrdə rast gəlinən və artıq istifadə olunmuş belə bir məlumat var ki, 1917-ci ilin
sonundan 1918-ci ilin mart soyqırımına qədər İrəvan quberniyasında 200 Azərbaycan kəndi dağıdılıb. Dağıdılan
kəndlərin əhalisi təqribən 185 minə qədərdir. Xarici mənbələrdə isə bu rəqəm 250 kənd göstərilir. Məsələnin digər
tərəfi Bakıda törədilən qırğınlar barədədir. Bizim mənbələrimiz göstərir ki, bu qırğınlar nəticəsində 15 minə yaxın
azərbaycanlı öldürüldü. Bu mənbələrdə müxtəlif rəqəmlərdi. Lakin ingilis mənbələrində göstərilir ki, 1918-ci ilin
martında Bakıda yerli müsəlman əhalisinin dörddə biri tamamilə öldürüldü. İndi sual oluna bilər. Həmin vaxt
Bakıda nə qədər yerli əhali var idi? Həmin vaxt Bakıda yerli müsəlman əhalisinin sayı 80-100 min nəfər idi.
Qalanları isə çarizmin müstəmləkə siyasəti nəticəsində köçürülənlər idi. 80-100 min nəfərin də dörddə biri 20-25
min edir. Bu rəqəm amerikan mənbələri ilə üst-üstə düşür. Gürcüstan arxivlərində elə qovluqlar var ki, onlar 1917ci ildə tərtib edilmiş sənədlərdir. Mən istifadə edənə qədər istifadə vərəqinə heç kim imza atmamışdı.
Məsələnin digər tərəfi fotoşəkillərlə bağlıdır. Bakıda olan sovet hakimiyyətinin başçısı Stepan Şaumyan
bolşevik idi. Amma mən Gürcüstan arxivindən bir fotoşəkil götürdüm, monoqrafiyada da onu vermişəm. Həmin
fotoda yazılıb: Bakıda daşnak qrupu. Şəklin aşağısında orada olanların ad və soyadları yazılıb. Şəkildə birinci
yerdə Stepan Şaumyanın oğlu Levon Şaumyan dayanıb. Bu cür şəkli biz çəkməmişik. Ən maraqlı şəkillərdən biri
də Moskva arxivlərindən götürülüb. Deməli, 1918-ci ildə erməni qırğını nəticəsində dağıdılmış Azərbaycan
kəndinin fotosu idi. Bizim tərəfimizdən çəkilməyən rəsmi sənədlərdə saxlanılan bu iki fotoşəkil ermənilərin
törətdikləri soyqırımını üzə çıxarmağa imkan verir. Amma arxiv sənədləri istifadə edilmədikdə bir neçə ildən
sonra yenidən tərtib olunan zaman istifadədən çıxarılır. Bu vəziyyət bizi düşünməyə vadar etməlidir.
Hesab edirəm ki, bizim müvafiq qurumlarımız Rusiya, Gürcüstan və digər ölkələrdə olan arxivlərlə əlaqəni
genişləndirməlidir. Ölkəmizdə bu yöndə işlər aparılır. Əlbəttə, bu barədə hər şeyin araşdırıldığını söyləmək
düzgün olmazdı. Mən bundan əvvəlki monoqrafiyamda mart soyqırımının beynəlxalq tərəfləri, böyük güclərin
maraqları baxımından araşdırmışam. Ona görə də Bakıda törədilən soyqırımına lokal yanaşmaq düzgün olmazdı.
Məsələyə beynəlxalq münasibətlər kontekstindən yanaşmaq daha doğrudur.
Xalq qəzeti.-2019.-29 mart.-№66.-S.6.
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Azərbaycandakı dini icmaların rəhbərləri 31 mart soyqırımı ilə əlaqədar dünya ictimaiyyətinə
müraciət ünvanlayıblar
Azərbaycandakı dini icmaların rəhbərləri dünya dini liderlərinə, parlamentlərə, beynəlxalq təşkilatlara
müraciət ünvanlayıblar. Bu barədə AZƏRTAC-a Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin mətbuat xidmətindən
məlumat verilib. Müraciətdə deyilir:
“O Bir Olan Yaradanın adı ilə!
Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları və milyonlarla dünya azərbaycanlılarının dilək və hisslərini ifadə
edərək, Müraciətimizi Azərbaycan xalqına qarşı məkrli və ağlasığmaz cinayətlərlə müşayiət olunmuş bəşəri
cinayətin – soyqırımının növbəti ildönümü ərəfəsində bütün dünya ictimaiyyətinin, dini liderlərin, parlamentlər
və beynəlxalq təşkilatların diqqətinə çatdırırıq.
Dünya tarixində milli, irqi, dini mənsubiyyətinə görə törədilmiş soyqırımı faktları bəşəriyyətin qan
yaddaşında “qara ləkələr” kimi qalır və insanlığa qarşı ən böyük günahlardan hesab olunur. Belə faciəvi soyqırımı
cinayətlərinə məruz qalan xalqlardan biri də azərbaycanlılardır və bu dəhşətli fəlakətlərin mütəmadi xarakter
alması bütün Azərbaycan cəmiyyətini, o cümlədən dini ictimaiyyəti daim narahat edir.
Erməni millətçilərinin xalqımıza qarşı ardıcıl təcavüz və etnik təmizləmə siyasətinin əsas məqsədi
azərbaycanlıları öz əzəli torpaqlarından qovmaq, erməni tarixçilərinin və ideoloqlarının uydurduğu “böyük
Ermənistan” dövlətini bu ərazilərdə yaratmaqdır. Tarixi faktlar sübut edir ki, keçən əsrin xəritələrində 114 min
kvadrat kilometr olan Azərbaycan ərazisi erməni işğalı və yerli əhalinin zorla çıxarılması nəticəsində 86,6 min
kvadrat kilometrə qədər azalmış, Qarabağ və ətraf rayonların işğalından sonra isə ərazilərimizin daha 20 faizi zəbt
olunmuşdur. XIX əsrin birinci rübündə bölgəmizdə gedən müharibələrin nəticəsi kimi Azərbaycan torpaqları
ikiyə bölündü, Qarabağ, Zəngəzur və digər ərazilərimizə ermənilərin məqsədli şəkildə kütləvi köçürülməsi
başladı, burada etnik vəziyyət süni surətdə və zorla dəyişdirildi. 1905-ci və 1918-ci illərdə erməni ekstremistləri
tərəfindən Bakıda, Naxçıvanda, Qarabağda, Şamaxıda, Qubada və digər bölgələrdə azərbaycanlılara qarşı kütləvi
qırğınlar törədildi, on minlərlə dinc insan qətlə yetirildi, yaşayış məntəqələri, tarix və mədəniyyət abidələri,
məscidlər, kilsələr və sinaqoqlar dağıdıldı. Azərbaycanlılara qarşı soyqırımı və deportasiya siyasəti sovet
hakimiyyəti dövründə erməni şovinistlərinin və lobbisinin dəstəyi ilə məkrli metodlarla davam etdirildi. 1920-ci
illərdə tarixi Azərbaycan ərazisi olan Zəngəzur heç bir əsas olmadan Ermənistana verildi, Dağlıq Qarabağda
erməni muxtariyyəti yaradıldı. 1948-1953-cü illərdə yüz minlərlə azərbaycanlı öz ata-baba yurdlarından
deportasiya edildi və faktiki olaraq əzəli Azərbaycan ərazilərində yaradılmış Ermənistan Respublikasının
monoetnikliyi təmin olundu.
Ötən əsrin 80-ci illərinin ikinci yarısında SSRİ-nin rəhbər dairələrinə erməni lobbisinin təzyiqi və təhriki
ilə erməni millətçilərinin xalqımıza qarşı təcavüz və etnik təmizləmə siyasətinin yeni dalğası başlandı.
Azərbaycan xalqının görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin Siyasi Büro rəhbərliyindən uzaqlaşdırlmasından
istifadə edən erməni şovinistləri 250 mindən artıq azərbaycanlının Ermənistandan amansızlıqla qovulmasına nail
oldular. Ərazilərimizin 20 faizi – Dağlıq Qarabağ və onun ətrafındakı yeddi rayon genişmiqyaslı hərbi
əməliyyatlar nəticəsində işğala məruz qaldı, bir milyondan artıq azərbaycanlı doğma yurdlarından didərgin
salındı. Ermənilər qəsb etdikləri Qarabağ torpaqlarında vandalizm aktları həyata keçirərək tarixi, dini və
mədəniyyət abidələrimizi məhv etdilər. 1992-ci ildə erməni ekstremistlərinin qədim Xocalıda həyata keçirdikləri
soyqırımı aktı isə onların törətdikləri vəhşiliklərin kulminasiya nöqtəsi oldu.
Soyqırımı və deportasiya siyasəti xalqımıza ağır maddi və mənəvi zərbələr vurmuş, onun tarixi yaddaşında
silinməz izlər buraxmışdır. Erməni millətçilərinin illərlə reallaşdırdıqları soyqırımı və deportasiya siyasətinin
mahiyyəti yalnız ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin Azərbaycanda ali hakimiyyətə qayıdışından sonra dünya
ictimaiyyətinə açıqlanmışdır. Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin 1998-ci il 26 mart tarixli fərmanı ilə 31
martın azərbaycanlıların soyqırımı günü elan edilməsi, soyqırımı qurbanlarını anma tədbirlərinin keçirilməsi
beynəlxalq miqyasda Azərbaycan həqiqətlərinin daha geniş yayılması ilə səciyyələnmişdir.
Bu gün Azərbaycanın rəsmi və ictimai dairələri Azərbaycan ərazisində erməni ekstremistlərinin
törətdikləri etnik təmizləmə və soyqırımı əməllərinə dair təkzibolunmaz faktları beynəlxalq təşkilatların və
ictimaiyyətin diqqətinə çatdırmaqdadır. Özlərini soyqırımı qurbanı kimi təqdim edən erməni ekstremistləri, digər
xalqa qarşı həyata keçirdikləri gerçək soyqırımı cinayətlərinin layiqincə cavabını verməyənlər və onlara
havadarlıq edənlər bilməlidirlər ki, həqiqət gec-tez qalib gələcək, ədalət öz yerini tutacaqdır!
Layiqli qiymətini almayan qətliamlar yeni-yeni bəşəri cinayətlərə yol açır, dünyanın müxtəlif bölgələrində
soyqırımlarının təkrarlanmasına, miqrant köçkünlər ordusunun fəlakətlərinə zəmin yaradır. Beynəlxalq
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terrorizmin tüğyan etməsi, həyata keçirilən silsilə terror əməlləri, tarixi və dini abidələrə qarşı vandalizm aktları
bu növ bəşəri fəlakətlərə zamanında layiqli hüquqi-siyasi qiymətin verilməməsinin acı fəsadlarıdır.
Biz dövlətlərarası və xalqlararası münasibətlərdə beynəlxalq hüququn qəbul edilmiş prinsiplərinin, sivil
birgə yaşayış normalarının tətbiq olunmasının tərəfdarıyıq. Lakin təəssüflər olsun ki, erməni terrorçuları
törətdikləri cinayətlərə görə hələ də cəza almamış, işğal etdikləri Qarabağ və ətraf rayonların ərazilərinin qeydşərtsiz və dərhal boşaldılmasına dair Birləşmiş Millətlər Təşkilatınin Təhlükəsizlik Şurasının 4 məlum
qətnaməsinin tələblərini bugünədək yerinə yetirməmişlər. Azərbaycanın illərdir beynəlxalq təşkilatlara etdiyi
müraciətlərə rəğmən, Xocalı soyqırımı faktı hələ də lazımi səviyyədə siyasi, hüquqi qiymətini almamışdır.
Baxmayaraq ki, Xocalı faciəsi Holokost, Hernika, Xatın soyqırımları kimi insanlığa qarşı törədilmiş qətliamlarla
bir sırada dayanır. Müqəddəs kitablarda əksini tapan həqiqət budur ki, Allahın yaratdığı bir insanı qətlə yetirmək
– bütün bəşəriyyəti qətl etmək qədər ağır cinayətdir!
Biz, din xadimləri, dini icma rəhbərləri bir daha dünya ictimaiyyətinə, beynəlxalq təşkilatlara müraciət edir,
erməni işğalçılarının Azərbaycan xalqına qarşı törətdiyi soyqırımı cinayətlərinə siyasi-hüquqi qiymət verməyə
çağırırıq. Qoy Uca Yaradan hamımıza doğrunu yanlışdan seçməkdə və ədalətli olmaqda yardımçı olsun! AMİN!”.
Müraciəti Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri şeyxülislam Allahşükür Paşazadə, Bakı və Azərbaycan
arxiyepiskopu Aleksandr, Azərbaycandakı Dağ yəhudiləri icmasının rəhbəri Melih Yevdayev imzalayıblar
Xalq qəzeti.-2019.-29 mart.-№66.-S.3.
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Zəngəzur qəzasının Qubadlı nahiyəsində soyqırımı faktları
Qismət Yunusoğlu,
Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi
Azərbaycanın əzəli bölgələrindən biri olan Zəngəzur qəzasının Gorus və Qafan nahiyəsinin yaxınlığında
yerləşən Qubadlı nahiyəsinin (Həkəri və Bərgüşad çayları hövzələrinin) bir çox yaşayış məntəqələri 1905-1920ci illər ərzində ardıcıl surətdə silahlı erməni quldurlarının təcavüzünə, dinc sakinləri isə soyqırımına məruz
qalmışdır. Belə ki, yaxınlıqdakı Gərəvinc, Xot, Şner, Xınzirək, Muğancıq kəndləri Gorus çayı sahilində
yerləşməklə (bu kəndlər əvvəllər müsəlman-türk kəndləri olub, sonradan orada haymənşəlilər məskunlaşıb.
Məsələn, Bərgüşad çayı üzərində olan Şahverdilər kəndi 1954-cü ildə düşmənə verilib, adını qoyublar Voratan
kəndi) Qubadlı nahiyəsinin Eyvazlı, Novlu, Gürcülü, Məzrə, Davudlu, Qədili, Əliquluuşağı kəndləri ilə ara
məsafəsi 1-16 kilometr təşkil edir (Şahverdilər və Eyvazlı kəndlərinin arası 1 kilometrdir, Novlu kəndindən Gorus
şəhərinə məsafə 16 kilometrdir).
1905-1920-ci illərdə Novlu kəndində 150, Eyvazlıda 60, Məzrədə 85, Gürcülüdə 60, Davudluda 65 ev
olmuşdur. Həmin vaxt Bərgüşad çayının sağ sahilindəki Sofulu kəndinin 500 nəfərə qədər əhalisi silahlı hay
quldurlarının qanlı vəhşiliyindən canını qurtarmaq üçün sol sahildəki Davudlu kəndinə və Cəbrayıl qəzasının
Arazboyu kəndlərinə köçməyə məcbur olduğundan bu obanın yerləri nişanə kimi keçən əsrin 70-ci illərinədək
qalırdı.
Nahiyə əhalisinin hay hücumuna, qətliamına və soyqırımına (Q.Nijdenin və A.Ozanyanın başçılığı ilə) tuş
gələn obalarından biri olan Novlu kəndi Kəpəz dağının “Qarağac bulağı” və “İmamzadə bulağı” meşəliyi (burada
150-yə qədər yaşı 600 ilə çatan və üzərində qoç heykəlləri qoyulmuş qəbirlər olmuşdur. Mühafizəçisi Gorus
şəhərinin Ağbulaq kəndindən olan Seyid Haşım ağa (1875-1960) idi, bu ocaq da barbarlar tərəfindən
yandırılmışdır, qoç qəbirləri dağıdılmış və xeylisi aparılmışdır), “Saqqızsultan meşəliyi” (burada ən çox daş vələs
və vən ağacları bitirdi. “Vəndam” toponimi bu sözdən yaranıb) əhatəsində yerləşməklə həm də Gorusun
müsəlman-türk mənşəli Qurdqalağı, Şamsız, Şirnuxu kəndləri yaxınlığında idi. Novlu kəndinin simsarındakı
“Göy qala” dağı və oradakı mağara, “Aynaxlı dərəsi”, Davudlu kəndinin mərkəzindəki “Nəbi bağı” (alma, armud,
gilas, qoz, tut ağaclarından ibarət) yerləri Qaçaq Nəbinin adı ilə bağlıdır. Bu kənddəki su dəyirmanı Tapdıq
Xudayar oğlu (1883-1972) tərəfindən Gorus çayından ayrılmış qolun üstündə tikilmişdi. Bu dəyirman da düşmən
hədəfinə tuş gəlmişdi.
Novlu kəndindən Alı, Hüseyn və Təmraz İsmayıl oğullarının, Murtuza Cəfər oğlunun (1875-1965), Məcid
Cəfər oğlunun (1876-1964), Şiralı İsa oğlunun (1882-1972), Adil İsa oğlunun (1890-1943), Qara İsmayıl Təmraz
oğlunun (qardaşları Cavad və İbadla birgə), Göyüş Hümbətalı oğlunun (1872-1954), Albaba Allahverdi oğlunun
(1853-1943, kəndin imkanlı şəxsi olub, həm də döyüşçüləri silah-sursatla təmin edib) müqavimətinə baxmayaraq
düşmən əvvəlcədən bu soyqırımına hazırlıq gördüyündən qanlı faciələr bütün yaşayış yerlərini əhatə etmişdir.
Novlu kəndinin igid döyüşçüsü Bərxudar Şahbaz oğlunu (1885-1918) haylar Gorus nahiyəsinin Kərəvünc kəndi
yaxınlığında qətlə yetirmişlər (onun qardaşları Tanrıverdi və Novruz da bu döyüşlərdə vuruşub), ümumilikdə bu
kənddən 35 döyüşçü, Davudlu və Məzrə kəndlərinin 25 dinc sakini həmin illərdə şəhid olmuşdur.
Qanlı hadisələr zamanı dinc sakinlərin sığınacaq yeri kimi Məzrə kəndinin yaxınlığındakı 1000-ə qədər
mağara-kühül, IV əsrə aid tarixi keçmişimizin maddi yaddaşı kimi qədim Alban kilsəsi, Gürcülü kəndində isə XV
əsrə aid olan gümbəz və ətrafındakı qəbir daşları da hay quldurlarının nişangahına çevrilmiş və yerlə-yeksan
edilmişdir.
Bərgüşad çayı boyunca hayların Qubadlı nahiyəsi kəndlərinə basqınları əsasən “Erməni günlüyü” deyilən
yerdən (Novlu kəndindən 1 kilometr aralı), Ağ qayanın altı (Gorusa tərəf), “Qızıl qaya”, “Məzrə suyu”, “Keççuxuru”, “Xinkiris düzü” adlı yerlərdən və Qafan-Gorus istiqamətlərindən olurdu. Həmin vuruşmalara aid kənd
qəbiristanlıqlarında bağ daşlarında qalan güllə yerləri, səngər izləri (ən çox “Laçın qayası” deyilən yerdə) hələ də
qalırdı. Səngər izlərinə “Hacı yurdu”, “Çanaxçı yeri” (meşə-kol sahəsində), “Gümüş quyusu”, “Daran yeri”
(“Səvədərə bulağı” yanında, ətrafındakı qəbirləri də quldurlar dağıtmışlar) adlanan sahələrdə rast gəlinirdi.
Döyüşlərin getdiyi Qarayazı və Ağyazı düzlərində (əkin sahələri idi) daşnaklar əsir götürdükləri qadınların
kürəyində samovar qaynadaraq, kişilərin gözünü çıxararaq onlara bu düzlərdə ağır işgəncələr vermişlər. Onlar
Məzrə, Davudlu, Eyvazlı, Novlu kəndlərinin dinc sakinləri idilər.
Novlu kəndinin Arazqırağı yerlərə gedə bilməyən dinc sakinlərin çoxu Cavad Qara İsmayıl oğlunun (18241906) kahasına (uzunluğu 20 metrdir), Nəsib kahasına sığınmalı olmuşdur. Həmin qaçhaqaç zamanı Məcid
Ələkbərovun ailəsində doğulan körpəyə Qaçay adını qoyublar. Tarixin təkrarlanan acı səhifələrindən birini də
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Qaçay yaşayıb – bu, 1988-ci ildə, 70 ildən sonra baş verib. O, Nəzər Heydərov adına kolxozun sədri kimi Davudlu
kəndindən qayıdarkən kənddən 3 kilometr aralıda körpü üzərində Gorusun Xınzirək (bu kənd əvvəllər müsəlmantürklərin yaşadığı Almalıq kəndi olub) və Gərəvünc kəndlərinin daşnak saqqallıları tərəfindən bir neçə
həmkəndlisi ilə birlikdə qətlə yetirilib.
Davudlu kənd sakini Balaxanım Xudayar qızı (1862-1966) həmin illərdə A.Ozanyanın, Q.Nijdenin quldur
dəstələrinin nahiyənin bu kəndlərinə silahlı basqınları barədə (əhalinin əksəriyyətinin Cəbrayıl qəzasının
Arazsahili obalarına köçməsindən, düşmənin talançılığından – bütün mal-mülkü, heyvan-qaranı qarət edərək
aparmalarından, evləri, məscidləri yandırmalarından, dinc sakinlərə ağır işgəncələrlə divan tutmalarından)
ağalaya-ağlaya, yana-yana danışardı. O deyərdi ki, bu hadisələr 1905-1907-ci illərdə necə olubsa, 1918-1920-ci
illərdə də eyni qansızlıqla təkrarlanmışdı.
Nahiyənin Eyvazlı kəndinə basqınlar Qafan nahiyəsinin haylar yaşayan kəndlərindən olmuşdur. Bu illərdə
düşmən həmlələri əvvəlcə bu kəndə, sonra isə Qədili kəndinə yönəlmişdir. Bərgüşad çayının sağ sahilində,
Qülləlik dağının ətəyində yerləşən, tariximizin ən qiymətli səhifələrini özündə yaşadan (yaşı 500 ildən artıq olan
qədim Mədrəsə yeri qəbiristanlıq olmuşdur) bu kənddə o qanlı illərdə 20 ev vardı, Gorus şəhəri ilə arası 7-8
kilometr idi. Hay quldurları bu kəndin dinc sakinlərinə də ağır müsibətlər yaşatmışlar.
Bu vuruşlardan və hay daşnaklarının törətdikləri vəhşiliklərdən sonra Qubadlı nahiyəsinin bir çox yaşayış
məntəqələri sıradan çıxmış, əhalisi köçərək başqa yerlərdə məskunlaşmış, yurdumuzun xeyli toponimik sərvətləri
də soyqırımına məruz qalmışdır. Nəticədə 1918-1920-ci illərdən sonra Azərbaycan xəritəsində Xallava (40 ev
olub, Novlu kəndindən 10 kilometr aralı qərbə tərəf, camaatı Bərdə və Ağdam nahiyələrinə köçüb), Qarıqışlaq
(40 ev olub), Məmmədli (50 ev olub, əhalisi bütünlüklə Bərgüşad çayı üzərində yerləşən Bəxtiyarlı kəndinə
köçüb) kəndlərinin adları yox olmuşdur.
Əsgülüm dağlıq silsiləsinin Səlk dağı sıldırımlarından Şuşa şəhəri aydın görünür və ətəyində yerləşən
Teymur-Müskanlı kəndində 1918-ci ildə 70 evi, kənd qəbiristanlığını, məscidi və gümbəzi, 1850-ci ildə Bərgüşad
çayı üzərində tikilmiş və Əliquluuşağı kəndinə keçid olan “Laləzar” daş körpüsünü hay silahlıları məhv etmişlər.
Əliquluuşağı kəndi ilə Gorusun Gərəvünc kəndi arasında 1 kilometr məsafə var, bu kəndə də hücum olduqda əhali
yaxınlıqdakı mağaralarda gizlənmişdir.
Q.Nijdenin quldurları Novlu, Davudlu, Teymur-Müskanlı, Eyvazlı, Qədili və Məzrə kəndlərindən əsir
götürdükləri əhalinin bir hissəsini Gorus həbsxanasında saxlamışlar. Həmin həbsxana hasarının hündürlüyü 4
metrə çatırdı.
Həkəri və Bərgüşad çaylarının qovuşağının solunda yerləşən Zilanlı kəndində o vaxtlar 10-15 ev olub.
Əhalinin əkin-biçin yeri Yazı düzü idi. Bu ərazidə qonşu Xocahan, Mahrızlı, Xanlıq, Həmzəli, Əfəndilər
kəndlərinin camaatı da əkin-biçinlə məşğul olub. Elə əkin-biçin vaxtı olduğundan və bu düzdə əli yalın əhali
yığışdığından hay quldurları həm kəndlərdə, həm də Yazı düzündə qətliamlar törətmiş, 50-60 dinc sakini qətlə
yetirmişlər. Zilanlı kənd sakini Əbdülhüseyn Cabbar oğlu (1886-1961) kəndə gəlir və evdə heç kimi tapmır. Görür
ki, qonşu gəlin hamilə olduğundan qaça bilməyib, evdə qalıb. Kömək edib onu gətirir Yazı düzünə. Həmin qadın
dərələrin birində körpəsini dünyaya gətirir və sonralar həmin yer “Xıdır olan” adlanır. Xıdır Əbdülrəhman oğlu
isə 2003-cü ilədək yaşayıb, Sumqayıt şəhərində müəllim işləyib.
1918-ci ildə ən ağır döyüşlər məhz Yazı düzündə olmuşdur.
Qubadlı nahiyəsinin Həkəri çayı hövzəsindəki kəndlərə (Milanlı, Deşdahat, Hat, Başarat, Muradxanlı,
Həkəri...) düşmən hücumları Gorusun Gorunzığ, Daşkənd, Xənəzək, Dığ kəndləri, eləcə də Qarabağın dağlıq
hissəsində yuva qurduqları Arpagədik, Ağcakənd, Donu kəndləri istiqamətindən olmuşdur. Həkəri kəndi eyni adlı
çayın sağ sahilində yerləşməklə, əski yerindən (“Kalafalıq” adlı) 5 kilometr cənubda salınmışdı. Bu kəndin əsl
adı Xəlifəzur olub. 1918-ci ildə hay quldurları bu kəndin 50-dək evini yandırmış, 30 dinc sakinini amansızlıqla
qətlə yetirmişlər.
İskəndərli kəndinin camaatı ətrafdakı kahalara – mağaralara sığınmaqla (11 mağara olub, uzunuluğu 20,
eni 10 metr) canlarını bu qətliamdan qurtara bilib. Amma kəndin yaxınlığındakı qədim qəbiristanlıqdakı qoç
şəkilli qəbirləri quldurlar dağıtmış, “Meyin bağı” meşəliyindəki qiymətli dəmirağacı talasını doğrayıb
aparmışdılar.
Həmin soyqırımı faciələrinin şahidi olmuş Həkəri kənd sakinləri Gözəl Kərbəlayi Süleyman qızının (18641971), Xanpəri Ağakişi qızının (1886-1989) dediklərinə görə, bu qanlı hadisələr Osmanlı Türkiyəsinin xilaskar
ordusu gələn günə kimi davam etmişdir. Ordunun qərargahı bu kənddə yerləşsə də Qubadlı, Laçın və Şuşa
nahiyələri üzrə döyüşlərin idarə edilməsi buradan həyata keçirilirdi.
1905-1918-ci illərdə baş vermiş bu qanlı hadisələr Osmanlı Türkiyəsinin 4-cü Qafqaz Ordusunun
(K.Qarabəkir paşanın başçılığı ilə) döyüşçüləri gələnə kimi davam etmişdir. Bu xilaskarlıq yürüşündən sonra həm
Zəngəzur qəzası, həm də Qubadlı nahiyəsi düşmən caynağından xilas edildi. Bu ordunun üzvləri Novlu (Salah
kişinin evində qərargah olub) və Davudlu (Xudayar kişinin evində) kəndlərinin hərəsində bir həftə qalmaqla və
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yerli özünümüdafiə qüvvələrini bir daha səfərbər etməklə düşmənə layiqli cavab veriblər. Bu orduya edilən el
yardımı da quldurlara vurulan gücün, dəyən zərbənin artmasına dayaq olmuşdur.
Ordu və yerli müdafiə-müqavimət dəstələri qısa müddət ərzində hay quldurlarını Gorusun 4 kilometrindəki
“Dəlik daş”a qədər qovub əraziləri azad ediblər.
Xalq qəzeti.-2019.-29 mart.-№66.-S.8.
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Şamaxı Cümə məscidində hələ də ruhlar dolaşır...
Vəli İlyasov
1918-ci il mart ayının 18-də sübh çağı Şamaxı şəhərinin sakinləri top atəşlərinin qulaqbatırıcı səsindən
yuxudan oyanırlar. Evlərindən hövlnak çıxarkən görürlər ki, şəhər erməni silahlı dəstələri tərəfindən mühasirəyə
olunub. Şəhərin tamamilə azərbaycanlılardan ibarət aşağı hissəsi top atəşlərinə tutulur, yuxarı hissəsində yaşayan
ermənilər isə azərbaycanlılar yaşayan məhəllələri tüfənglərlə və pulemyotlarla gülləbaran edirlər. Bu hücum
azərbaycanlılar üçün tam gözlənilməz idi. Çünki bir gün əvvəl erməni yepiskopu Baqrat və malakanların
nümayəndəsi Karabanov “Xaç” və “İncil” qarşısında azərbaycanlılarla sülh və qardaşlıq şəraitində
yaşayacaqlarına və heç vaxt onlara qarşı silah işlətməyəcəklərinə and içmişdilər. Müdafiəyə hazırlaşmamış
azərbaycanlılar əvvəlcə buna təşəbbüs etsələr də, top və pulemyot atəşləri altında dayana bilməyib geri çəkilirlər.
Ermənilər bir neçə saatlıq döyüşdən sonra şəhərin azərbaycanlılar yaşayan və erməni hissəsi ilə sərhəd olan
“Piran-Şirvan” hissəsinə soxula bilirlər. Onlar evləri talan edir, yandırır və dinc əhalini qəddarlıqla qətlə
yetirirdilər.
Əslən Şamaxıdan olan, Bakıdakı 178 saylı tam orta məktəbin müəllimi Münəvvər Bağırova bildirir ki, onun
ata-babaları həmin qırğınların şahidi olublar. Onlar söyləyiblər ki, ermənilər əvvəlcə şəhərin ən varlı və tanınmış
şəxslərinin evlərinə od vururdular. Ermənilərin qarət edib yandırdıqları evlər arasında Şıxıyevlərin, Həsənovların,
Cəbrayılovların, qəza müftisinin, Hüseynbəyovun, Əlimirzəyevin, Əfəndiyevin, Babayevlərin, Məhərrəmovların,
Veysovların, Böyük bəy Hüseynovun, Hacı Vahab Ələkbərovun və başqalarının mülkləri də var idi. Ermənilər
yandırılmış evlərdən çıxıb qaçan kişi, qadın və uşaqları güllələyirdilər. Onlar evlərə soxulur, sakinləri qətlə yetirir,
sonra isə yandırırdılar. Gecə azərbaycanlılar təslim olmaq barədə ermənilərin yanına nümayəndələr göndərir və
sülh xahiş edirlər. Lakin atəş dayandırılmır. Yanğınlar bütün bölgəyə yayılır və səhərə qədər şəhərin ən zəngin
məhəlləsindəki evlərdən yalnız xarabalıqlar qalır. Şəhərin küçələrində meyitlərdən qalaqlar yaranır. Ermənilər
azərbaycanlı əhalinin qətlini o vaxtadək misli görünməmiş ağılasığmaz qəddarlıq və işgəncələrlə həyata
keçirirdilər. Onlar Cümə məscidinə pənah gətirmiş yüzlərlə insanı diri-diri yandırdılar. Öldürmək və evlərini
yandırmaq hədəsi ilə ermənilər azərbaycanlılardan pul və qiymətli əşyalarını alırdılar. Pul və qiymətli əşyalarını
könüllü vermələri belə azərbaycanlıları ölümdən və evlərini yandırılmaqdan xilas edə bilmirdi. Küçələrdə əzab
verilərək öldürülən qadınların meyitləri atılıb qalmışdı. Onların döşləri kəsilmiş, qarınları yırtılmış və ən çirkin
üsullarla təhqir olunmuşdular. Küçələrdə pazlarla diri-diri yerə mıxlanmış uşaq meyitləri də atılıb qalmışdı.
Azərbaycanlıların evlərindən qarət və talan edilmiş əmlak araba və furqonlarla erməni kəndlərinə daşınırdı.
Ermənilərin Şamaxı şəhərindəki bu vəhşilikləri bir neçə gün davam edir. Yalnız Gəncədən azərbaycanlı silahlı
dəstələrin Şamaxıya köməyə gəlməsindən qorxuya düşən ermənilər geri- Şamaxı qəzasının Qozluçay kəndinə
çəkilirlər. Azərbaycanlı silahlı dəstələri onları təqib edirlər. Lakin məlum olur ki, ermənilərin qüvvələri qat-qat
üstündür. Ona görə də strateji mülahizələrə əsasən, dörd gündən sonra azərbaycanlı silahlı dəstələr şəhəri tərk
etməyə məcbur olurlar. Münəvvər Bağırova bildirir ki, Gəncədən gələn silahlı dəstələrlə Şamaxının demək olar
ki, əksər müsəlman əhalisi şəhəri tərk edir. Ancaq çox tələsdikləri üçün onlar, hətta özləri ilə vacib əşyalarını belə
götürə bilmirlər. Qaça bilməyən çoxlu şəhər sakini, xüsusilə yoxsullar, xəstələr, qocalar və uşaqlar şəhərdə
qalırlar. Gəncədən gələn silahlı dəstələr Şamaxını tərk etdikdən bir neçə gün sonra erməni quldur dəstələri geri
qayıdaraq yenidən Şamaxını tuturlar. Bu dəfə şəhərin talan edilməsi və əhaliyə divan tutulması əvvəlkindən daha
böyük qəddarlıqla həyata keçirilir. Şəhərdə qalan azərbaycanlı əhali-uşaqlar, qadınlar, xəstələr, qocalar da daxil
olmaqla tamamilə məhv edilir. Küçələr, həyətlər, evlər, məscidlər meyitlərlə dolur. Şəhərin bütün azərbaycanlı
hissəsi oda qalanır.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə Azərbaycan Məhkəmə Palatasının böyük sədri Ələkbər bəy
Xasməmmədovun məruzəsində göstərilirdi ki, ermənilərin Şamaxı şəhərinə birinci və ikinci hücumları zamanı
şəhərdə bir neçə min azərbaycanlı qətlə yetirilib. Onların arasında təkcə Şamaxıda deyil, bütün Azərbaycanda
tanınmış nüfuzlu şəxslər və ictimai xadimlər də var idi. Ermənilər məşhur axund Hacı Cəfərqulunu xüsusi
qəddarlıqla öldürmüşlər. Əvvəlcə onun saqqalını yolmuş, dişlərini sındırmış, gözlərini çıxarmış, qulaqlarını və
burnunu kəsmişlər. Ermənilərin qəddarlıqla öldürdükləri nüfuzlu şəxslər arasında şəhər hakimi Teymur bəy
Xudaverdov, birinci Dövlət Dumasına Şamaxıdan deputat seçilmiş Məmmədtağı Əliyev, Hacıbaba Abbasov,
Əşrəf Hacıyev, Hacı Əbdülxəlil Əhmədov, Hacı Əbdülhüseyn Zeynalov üç qardaşı ilə, Hacı İsrafil Məmmədov,
Mir İbrahim Seyidov, Hacı İbrahim Salamov, Ağa Əhməd Əhmədov, Hacı Əbdülqasım Qasımov, Əyyub ağa
Veysov, Zeynəb xanım Veysova, Əliabbas bəy İbrahimbəyov, Ələkbər Qədirbəyov, Əbdürrəhim bəy Ağalarov,
Məhiyyəddin Əfəndizadə, Zəkəriyyə Əfəndi Mehdi Xəlil oğlu, Ziyəddin Abdullayev, Hacı Molla Həsən Zeynalov
və onun arvadı, Mahmud Hacıağa oğlu, onun arvadı və oğlu və bir çox başqaları da var idi.
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Ermənilər xilas olmaq üçün axund Hacı Cəfərqulunun evinə və həyətinə pənah gətirmiş çoxlu sayda qadın
və uşağı da öldürmüş və ya diri-diri yandırmışlar. Hacı Axundun tamamilə yandırılmış evinin həyətində
Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasının üzvləri çoxlu xırda insan sümükləri aşkar ediblər. Meyitlərin sümüklərini
Nuru paşanın Qafqaz Türk İslam Ordusunun döyüşçüləri 1918-ci ilin yayında erməniləri Şamaxıdan qovarkən
yığaraq basdırıblar. Komissiya üzvlərinin 1918-ci ilin oktyabr-noyabrında bu barədə hazırladıqları məruzədə qeyd
olunurdu ki, həyətdə hələ indi də çürümüş meyitlərin qoxusu qalmaqdadır. Habelə, yandırılmış digər evlərin və
məscidlərin həyətlərində çoxlu yanmış insan sümükləri də aşkar edilib. Münəvvər Bağırova söyləyir ki, bu
yaxınlarda Şamaxıdakı Cümə məscidini ziyarət edib. Məscid təmir olunsa da o vaxtkı yanğının izləri hələ
qalmaqdadır, hücrələrdə sanki ruhlar dolaşır, ibadət yeri matəmgalıı xatırladır.
Ələkbər bəy Xasməmmədovun məruzəsindən aydın olur ki, Şamaxı şəhərinin azərbaycanlı əhalisinə
vurulmuş ziyan, orta hesabla, bir milyard manatdan çox olub. Şamaxı şəhərinə hücum, onun dağıdılması, dinc
azərbaycanlı əhaliyə - qadına, qocaya, uşağa qəddarcasına divan tutulması yalnız ermənilərin azərbaycanlılara
qarşı milli intiqam və milli düşmənçilik hissindən irəli gəlir və ikili məqsəd daşıyırdı. Bir tərəfdən, onlar
azərbaycanlıları kütləvi surətdə qırır, digər tərəfdən isə onların evlərinin qarəti hesabına külli miqdarda var-dövlət
əldə edib varlanırdılar. Ona görə də Şamaxını talan edən erməni quldur dəstələri “Öldürüb talamaq! Talayıb
öldürmək!” prinsipi ilə hərəkət edirdilər.
1919-cu il iyul ayının 12-dəAzərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Hökuməti yanında Fövqəladə Təhqiqat
Komissiyası Şamaxı şəhərinin dağıdılması və bu şəhərin azərbaycanlı əhalisi üzərində zorakılıq halları barədəki
təhqiqat işi haqqında komissiyanın üzvü A. Novatskinin məruzəsini dinləyərək şahidlərin və zərərçəkənlərin
ifadələri, törədilmiş cinayətlərin təhqiqi, yandırılıb dağıdılan yerlərə baxış və s. əsasında Şamaxı şəhərində
törədilən cinayətlərdə əslən Şamaxıdan olub Bakı şəhərində yaşayan başkəsən Stepan Lalayevin, Şamaxı sakinləri
Qavril Karaoğlanovun, Arşak Gülbəndiyanın, Mixail Arzumanovun, Karapet Karamanovun, Armenak
Martirosyantsın, Aleksandr Xaçaturovun, Mixail Xaçaturovun və başqalarının (cəmi 31 nəfər) Şamaxı
qırğınlarının başlıca caniləri olduqları göstərilir. Komissiyanın bu məsələ ilə bağlı qəbul etdiyi qərarda deyilirdi
ki, bu cəlladlar Azərbaycan xalqına qarşı ədavət əsasında milli və dini zəmində əvvəlcədən öz aralarında
razılaşaraq bir neçə min nəfər ermənini öz ətraflarında birləşdirərək, top, pulemyot, tüfəng, tapança, qılınc və
xəncərlə silahlanaraq qarşılarına Şamaxı şəhərində olan azərbaycanlı əhalini qırmaq, əmlaklarını qarət və məhv
etmək məqsədi qoyublar.
Fövqəladə Təhqiqat Komissiyası bu vandalizmin başlıca təşkilatçıları haqqında cinayət işi qaldırmaq,
onları məsuliyyətə cəlb etmək və istintaq işinə başlamaq haqqında qərar qəbul edir. Təəssüflər olsun ki, Şamaxı
qəzasındakı qətllər və dağıntılarla bağlı komissiya tərəfindən aparılan təhqiqat və araşdırma işləri tamamilə başa
çatdırılaraq yekun sənədlər və məlumatlar hazırlanmadığı üçün Şamaxı qəzasındakı azərbaycanlı kəndlərinə
dəymiş ümumi zərərin miqdarı və öldürülmüş, yaralanmış əhalinin ümumi sayı haqqında dəqiq məlumat yoxdur.
Lakin həmin komissiya tərəfindən toplanılmış çoxlu ilkin məlumatlar əsasında Şamaxı qəzasının kəndlərində
azərbaycanlılara dəymiş zərər, öldürülən və yaralananlar haqqında hesablamalar aparmaq mümkündür.
Sovet hakimiyyəti illərində xalqımıza edilmiş bu zülm unutdurulmuş, Stepan Lalayevə bəraət verilmiş, bu
işin əsas təşkilatçısı olan Stepan Şaumyan o vaxtlar Şamaxı qəzasına daxil olan rayonlarda ən əziz adam kimi yad
edilmişdir. Onun adı rayona, küçələrə, kolxozlara verilmiş, şəkilləri idarələrimizdə ən görkəmli yerlərdən
asılmışdı. Tökdükləri qanlardan gözləri doymayan ermənilər əsrin sonunda bizə Xocalı, Qaradağlı, Cəmilli,
Bağanis-Ayrım, Kərkicahan, Kəlbəcər və digər faciələrini də yaşatdılar. Biz tariximizi unutmamalı, gələcək
nəsillərə dostunu-düşmənini tanıtmalıyıq.
İki sahil.-2019.-28 mart.-№54.-S.12.
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Erməni vandalizmi sərhəd tanımır
Vəli İlyasov
Sovet dövlətinin rəhbəri Vladimir Lenin Bakı neftini ələ keçirmək planı ilə 1917-ci il dekabrın 16-da
daşnak Stepan Şaumyanı Qafqaz regionu üzrə fövqəladə komissar təyin edərək Tiflisə göndərdi. Onun məqsədini
anlayan gürcülər Şaumyana təzyiq göstərərək orada qalmasına imkan vermədilər. Tiflisdən qovulan Şaumyan
Bakıya gəldi. Bolşeviklər Bakıda hakimiyyəti ələ keçirmək və guya Azərbaycanda sosializm qurmaq adı ilə
erməni daşnaklarının silahlı qüvvələrini hər tərəfdən gətirib şəhərdə cəmləşdirdilər, sonra qısa müddətdə onları
azərbaycanlıların soyqırımına hazırladılar. 1918-ci il martın 31-də Bakı şəhərində azərbaycanlıların kütləvi
qırğını başlandı və bir neçə ay davam etdi.
O illərdə Bakıda yaşamış və işləmiş, eyni zamanda, dəhşətli qırğınların və talanların şahidi olmuş Kulner
soyadlı bir alman 1925-ci ildə Bakı hadisələri barədə bunları yazmışdı: “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 yetirildi, öz ev-eşiyindən zorla
qovuldu.
Mart qırğınları zamanı Bakı şəhərinin təkcə bir yerində qulaqları, burunları kəsilmiş, qarınları yırtılmış 57
azərbaycanlı qadınının meyiti tapılmışdı. Gənc qadınların diri-diri divara mıxlanması, ermənilərin hücumundan
qurtarmağa çalışan iki min nəfərin yerləşdiyi şəhər xəstəxanasının yandırıldığı da bu dəhşətli faktlar sırasındadır.
Qaçıb canını qurtarmağa çalışan əhalini gülləbaran etmək üçün isə ermənilər şəhərin strateji nöqtələrində
əvvəlcədən pulemyotlar yerləşdirmişdilər.
İrəvan quberniyası, Şərur-Dərələyəz, Gəncə, 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 yazıb. 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 bildirmişdi.
Daşnakların azərbaycanlılara qarşı soyqırımı yalnız Bakı ilə məhdudlaşmayıb. Təpədən-dırnağadək
silahlanmış quldurlar qısa müddətdə Şamaxıda, Qubada, İrəvanda, Zəngəzurda, Qarabağda, Naxçıvanda,
Lənkəranda, Göyçayda və Gəncədə azərbaycanlıları soyqırımına məruz qoyublar.
Ümumi qırğınlar zamanı Cavanşir qəzasının 28 kəndi, Cəbrayıl qəzasının 17 kəndi tamamilə yandırıldı,
əhalisi ucdantutma məhv edildi. 1918-ci il aprelin 29-da Gümrü yaxınlığında əsasən qadınlardan, uşaqlardan və
yaşlılardan ibarət 3 min nəfərlik azərbaycanlı köçü pusquya salınaraq son nəfərinədək dəhşətli işgəncələrlə məhv
edildilər.
Erməni silahlı dəstələri Naxçıvan qəzasının bir neçə kəndini yandırdılar. Zəngəzur qəzasında 115
azərbaycanlı kəndi məhv edildi, 3257 kişi, 2276 qadın və 2196 uşaq öldürüldü. Bütövlükdə bu qəza üzrə 10068
azərbaycanlı öldürüldü və ya şikəst edildi, 50000 nəfər azərbaycanlı doğma yurdundan qaçqın düşdü.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin hökumətinin Fövqəladə İstintaq Komissiyasının materiallarından aydın
olur ki, İrəvan quberniyasının 199 kəndində yaşayan 135 min azərbaycanlı məhv edilib, kəndlər isə yerlə-yeksan
olunub. Ancaq qırğınlar bunlarla qurtarmadı. Erməni silahlı dəstələri daha sonra Qarabağa yürüş edərək 19181920-ci illər arasında Qarabağın dağlıq hissəsində 150 kəndi dağıdaraq əhalisini məhv ediblər. Cəllad polkovnik
Hamazaspın “cəza dəstəsi” Qubada, Dəvəçidə, Xaçmazda kütləvi qırğınlar törətdilər. Bu yaxın illərdə Qubada
aşkar edilən məzarlıq erməni vəhşiliyini özündə aydın əks etdirir.
1920-ci ilin mayında erməni silahlı dəstələrinin və işğalçı XI qızıl ordunun iştirakı ilə Gəncədə 12 mindən
çox azərbaycanlı qətlə yetirilib.
İngiltərənin Baş naziri Lloyd Corc hələ 1920-ci ildə bildirirdi ki, “Zənnimcə, siz erməniləri 8 yaşında təmiz
və məsum qız olaraq düşünürsünüz. Belə düşünməklə çox yanılırsınız. Halbuki ermənilər özlərinin son vəhşi
hərəkətləri ilə nə qədər qantökən bir millət olduqlarını qeyd-şərtsiz isbat etmişlər”.
Keçən zaman bir daha sübut etdi ki, Baş nazirin bu fikri çox sərrast və izahata ehtiyacı olmayan bir
həqiqətdir. Çünki ermənilər tərəfindən dəhşətli faciələr əsrin sonlarında Xocalıda, Kəlbəcərdə, Kərkicahanda,
Qaradağlıda, Bağanis-Ayrımda, Meşəlidə də törədildi. Lakin bu dəfə qatillər öz çirkin məqsədlərinə çata
bilməyəcəklər. Qüdrətli Azərbaycan Ordusu buna imkan verməz.

77

Управление делами Президента Азербайджанской Республики
ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

Армянские преступления:
Геноцид. Депортация. Террор

İki sahil. - 2019.- 29 mart. - № 55. - S. 14.

78

Управление делами Президента Азербайджанской Республики
ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

Армянские преступления:
Геноцид. Депортация. Террор

Ermənilərin azərbaycanlılara qarşı soyqırımı siyasəti məqsədyönlü şəkildə həyata keçirilib
Nəzakət Ələddinqızı
Son iki əsrdə Qafqazda ermənilərin azərbaycanlılara qarşı məqsədyönlü şəkildə həyata keçirdiyi etnik
təmizləmə və soyqırımı siyasəti nəticəsində xalqımız ağır məhrumiyyətlərə və məşəqqətlərə məruz qalmışdır.
XIX əsrin əvvəllərindən başlayaraq, ermənilər tarixi Azərbaycan torpaqlarında kütləvi şəkildə
məskunlaşdırılmağa başlamış, azərbaycanlılar öz qədim torpaqlarından, ata-baba yurdlarından qovulmuş, yurdyuvaları dağıdılmışdır.
Xatırladaq ki, Azərbaycandakı erməni qırğınlarının tarixi XIX əsrin əvvəllərində Azərbaycanın Rusiya
tərəfindən işğal edilməsi və bütün XIX əsr boyu İrandan, Türkiyədən və digər ölkələrdən bura kütləvi şəkildə
ermənilərin köçürülməsi ilə başlamışdır. Rusiyanın himayəsini qəbul etmiş bu nankor ünsürlər dəfələrlə onun
köməyi ilə öz yaxın-uzaq planlarını həyata keçirməyə - Qafqaz regionunda “dənizdən-dənizə” qondarma “böyük
Ermənistan” dövləti yaratmağa cəhdlər göstərmişlər. XX əsrin ilk onilliklərində Rusiya imperiyasını bürümüş
inqilabi hərəkat, I Dünya müharibəsinin ağır sosial-siyasi və iqtisadi nəticələri onlara həmin məkrli planın realizə
edilməsi üçün yaxşı fürsət yaratmışdı. Ermənilər öz çirkin niyyətlərinə ən müxtəlif yollarla nail olmağa çalışırdılar
ki, bu da, onların milli xislətindən irəli gələn bir cəhətdir. Azərbaycan 1828-ci ildə bölüşdürüldükdən və ölkənin
şimalı Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonra, hakimiyyət orqanları sistemli şəkildə Azərbaycan torpaqlarına
digər xalqları yerləşdirməyə başladılar, demoqrafik durumu dəyişdirməyə cəhd etdilər. Bu işdə üstün rol xarici
ölkələrdən, xüsusən, İrandan və Osmanlıdan ermənilərin köçürülməsinə verildi. 1828-ci ildən sonra çarizmin
köçürmə siyasəti nəticəsində, Cənubi Qafqaza təxminən 1 milyona yaxın erməni köçürülmüşdü. Beləliklə, Cənubi
Qafqazda ermənilərin sayı 1 milyon 300 min nəfərə çatdırıldı. İlk öncə, ermənilər Azərbaycan torpaqlarına
yerləşdirildilər və azərbaycanlıların hesabına varlandılar. Rusiya çarizmi tərəfindən aparılan bu siyasət hiddətə
səbəb olurdu və milli ziddiyyətləri kəskinləşdirirdi. Məhz çarizmin himayəsi altında erməni siyasi təşkilatları
yaradıldı və ermənilər üçün bir ideologiya işlənib-hazırlandı.
Ötən əsrdə dörd dəfə - 1905-1906, 1918-1920, 1948-1953 və 1988-1989-cu illərdə ermənilərin
azərbaycanlılara qarşı törətdikləri soyqırımı və deportasiya siyasəti onların çirkin niyyətinin təzahürüdür.
1918-ci ildə Bakıda və Azərbaycanın digər bölgələrində ermənilərin törətdikləri qırğınlardan 101 il
ötməsinə baxmayaraq, bu vəhşiliklər xalqın qan yaddaşında əbədi iz buraxmışdır. Ötən əsrin əvvəllərindən
başlayaraq, ermənilərin azərbaycanlılara qarşı həyata keçirdikləri aramsız soyqırımı və deportasiya siyasəti 19181920-ci illərdə, xüsusən genişlənmiş və Azərbaycan xalqının yer üzündən tam silmək kimi iyrənc niyyətlərini
bütün çılpaqlığı ilə üzə çıxarmışdır. Həmin illərdə ermənilərin Azərbaycanda törətdikləri milli qırğın haqqında
bizə çatan tarixi sənədlərdəki faktlar Şamaxıda, Qubada, Muğanda, Zəngəzur qəzasında, Qarabağda, İrəvan
quberniyasında və ölkənin digər ərazilərində azərbaycanlıların amansızlıqla qətlə yetirildiyini, şəhər və kəndləri
talan edilərək dağıdıldığını sübut edir.
ERMƏNİLƏR UŞAQLARA ACIMADIQLARI KİMİ, YAŞLILARA DA RƏHMETMƏMİŞDİLƏR
1918-ci ilin 30 mart və 3 aprel tarixləri arasında Bakı şəhərində və Bakı quberniyasının müxtəlif
bölgələrində, eləcə də Şamaxı, Quba, Xaçmaz, Lənkəran, Hacıqabul, Salyan, Zəngəzur, Qarabağ, Naxçıvan və
digər ərazilərdə Bakı Soveti və daşnak erməni silahlı dəstələrinin azərbaycanlılara qarşı soyqırımı törədilib. Rəsmi
mənbələrə əsasən, soyqırımı nəticəsində, 12 minə yaxın azərbaycanlı qətlə yetirilmiş, on minlərlə insan itkin
düşmüşdür.
Azərbaycanın tarixindən məlumdur ki, 1918-ci ilin yazından başlayaraq, Ermənistanda (Qərbi Azərbaycan)
yaşayan azərbaycanlılar da erməni bolşevik dəstələri tərəfindən soyqırımına məruz qaldılar. Erməni cəlladları
“böyük Ermənistan” yaratmaq üçün, ilk növbədə, Qərbi Azərbaycandakı müsəlman əhalisini buradan çıxarmağa
və bu məkrli planın reallaşmasına çalışırdılar. Təkcə aprelin sonunda bu ərazidə dağıdılmış müsəlman kəndlərinin
sayı 199-a çatırdı.
Erməni silahlı dəstələri Zəngəzur qəzasında 115 azərbaycanlı kəndini məhv etmiş, 3257 kişi, 2276 qadın
və 2196 uşağı öldürmüşdülər. XX əsrin əvvəllərində ermənilər təkcə bu gün Ermənistan adlanan ərazi deyil, Bakı
quberniyasının Bakı, Şamaxı Quba şəhəri, Göyçay qəzalarında, Qarabağda, Zəngəzurda, Naxçıvanda da vaxtaşırı
xalqımıza qarşı qırğınlar, talanlar, yanğınlar, terror və digər zorakılıq aktları həyata keçirmişlər. Erməni faşistləri
bu ərazilərdə on minlərlə dinc azərbaycanlı əhalini-qadını, uşağı, qocanı yalnız milli mənsubiyyətlərinə görə
vəhşicəsinə qətlə yetirmiş, yaşayış yerlərini talan edərək yandırıb viran qoymuş, xalqımızın milli mədəniyyət
abidələrini, məscidləri dağıtmış və yandırmışlar.
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AZƏRBAYCANDA TÜRK-MÜSƏLMAN ƏHALİYƏ QARSI HƏYATA KEÇİRİLMİŞ ERMƏNİBOLSEVİK QIRĞINLARI TARİXİMİZİN QARA SƏHİFƏLƏRİNDƏN BİRİNİ TƏŞKİL EDİR
Azərbaycanın ayrı-ayrı bölgələrində olduğu kimi, Bakıda da həmin illərdə azərbaycanlıların soyqırımı
həyata keçirilmiş və şəhər erməni silahlı dəstələri tərəfindən dağıdılmışdır. 1918-ci ilin mart ayının son üç
günündə təkcə Bakıda minlərlə əhalini erməni vəhşiləri xüsusi amansızlıqla qətlə yetirmişlər. 1918-ci ildə erməni
bandaları insanlara qarşı vəhşi amansızlıq törətdikləri kimi, mədəniyyət abidələrini və tarixi abidələri də
vəhşicəsinə dağıdır, məscidləri yandırır, memarlıq incisi sayılan binaları yerlə yeksan edirdilər. Mart qırğını
haqqında olan mənbələrdə göstərilir ki, ermənilər bir çox qədim binaları, o cümlədən, Cümə məscidini, İsmailiyyə
binasını top atəşinə tutaraq, dağıtmışlar. Həmin dövrü əhatə edən, 1918-ci ildə Bakının dağıdılmasını əks etdirən
tarixi foto şəkillər də tarixçilərin yazdıqlarını əyani şəkildə təsdiqləyir. Onların çoxunun meyitləri tapılmamışdır.
Çünki şahidlərin dediklərinə görə, ermənilər meyitləri od-alova bürünmüş evlərə, dənizə və quyulara atırdılar ki,
cinayətin izini itirsinlər.
Bakının şəhər camaatından 400 milyon manatlıq daş-qaş və əmlak müsadirə olunmuşdu. Xalqın bir çox
ziyarətgahları və tarixi abidələri dağıdılıb yerlə yeksan edilmişdir. Uzaqvuran topla Təzəpir məscidi zədələnmişdi.
Daşnaklar Bakıda dünya memarlığının incilərindən sayılan “İsmailiyyə” binasına od vurub yandırmışdılar.
Bakıda baş vermiş faciəli hadisələr şəhərə olduqca böyük ziyan vurmuşdu.
1918-1920-ci illərdə Azərbaycanda türk-müsəlman əhaliyə qarşı həyata keçirilmiş erməni-bolşevik
qırğınları tariximizin qara səhifələrindən birini təşkil edir. Bakıda başlanan və bölgələrdə davam etdirilən həmin
qırğınlar nəticəsində, 10 minlərlə günahsız insan qətlə yetirilmiş, saysız-hesabsız evlər dağıdılmış, bütöv kəndlər,
şəhər və qəsəbələr xarabazara çevrilmişdir. Bununla bağlı arxivlərdə və tarixi mənbələrdə kifayət qədər
materiallar və sənədlər mövcuddur.
Səs. – 2019. – 28 mart. - № 54. – S. 7.
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Ermənilərin Qərbi Azərbaycanda törətdikləri qırğınlar
Əvəz Mahmud Lələdağ
Tarixin müxtəlif mərhələlərində, xüsusilə 1918-1920 ci illərdə ermənilərin Azərbaycana qarşı törətdikləri
vəhşiliklər, kütləvi qırğınlar, soyqırımlar haqqında danışılarkən, nədənsə daha çox Bakı ətrafı kəndlərdə, Quba,
Şamaxı, Göyçay bölgələrində törədilən qırğınlardan söhbət açılmış, tarixçi alimlər bu istiqamətdə tədqiqatlar
aparmışlar.
Bunun nəticəsidir ki Qərbi Azərbaycanda, Naxçıvanda, Qarabağda xüsusilədə Zəngəzurda törətdikləri
kütləvi qırğınlara az diqqət yetirilmiş, az qala unudulmaq dərəcəsində gəlib çatmışdır. Bütün bunlar uzun illər
məni narahat etmişdir. Əldə etdiyim məlumatları sistemə salmaq, hadisələrin canlı şahidləri olan el
ağsaqqallarından eşitdiklərimi qələmə alaraq müasirlərimizə və gələcək nəsillərə çatdırmaq qərarına gəldim.
Rusiyada hər hansı bir çevriliş olan kimi ermənilər ondan yararlanmağa çalışmış və istədiklərinə nail
olmuşlar.
20 ci əsrin əvvələrində də ermənilər azərbaycanlıları məhv etmək məqsədiylə nizami ordu yaratmağı qərara
aldılar. 1917- ci ilin may ayında Rusiya müvəqqəti hökümətinin başçısı Koreniskinin yanına adam göndərib xahiş
etdilər ki, rus ordusunda olan erməni əsgər və zabitlərinin buraxılmasına icazə versin. Həmin əsgər və zabitlərin
köməyi ilə yerli ermənilərdən könüllülər toplayıb türklərə qarşı vuruşan ordu yaratsınlar. Onlar Kerenskinin həm
də silah-sursat istədilər. Rusiya müvəqqəti hökümətinin başçısı ermənilərin bütün tələblərini yerinə yetirdi.
Ürəklənən ermənilər 35 min nəfərlik qoşun korpusu yaratdı. General T. Nazaryan ümumi komandir təyin edildi.
Korpus 3 diviziyaya bölündü. Diviziyalar arasında sahə bölgüsü aparıldı. Hansı diviziya hansı bölgələrdə yaşayan
azərbaycanlıları məhv etmələri planlaşdırıldı. General Andranik Ozanyan Naxçıvan, Zəngəzuru və Qarabağın
dağlıq hissəni, General Arışyan, Dro Qanayan, Nişde Qarağın (onlar 1905-ci il erməni-müsəlman davasında
Sisiyanda Qəzər Ştepanyansın dəstəsində azərbaycanlıllara divan tutublar). Irəvan, Irəvan ətrafı, Zəngibasar,
Eçnuədzin, Qurudüzlü və Vedibasar rayonunun aran hissəsində, Qəmərli, Dərələyəz bölgələrində, Polkovnik
Silikov-Silikyan Göyçə gölü ətrafı bölgələrində yaşayan bütün Azərbaycanlıları qırıb məhv etməli idi.
General Arışyanın, Dro Qanayanın diviziyası İrəvan və şəhərətrafı azərbaycanlıları qırmağa başladılar.
Irəvanda yaşayan azərbaycanlıları ermənilər qapı-qapı düşüb, qapını sındırıb, kişiləri bir tərəfə, arvad-uşaqları o
biri tərəfə aparırdılar. Kişiləri güllələyirdilər.
İrəvan sakini, uzun illər məsul vəzifələrdə çalışan, hazırda haqq dünyasına qovuşan Musa Vəlibəyovun
dediklərindən:
-Kişiləri yığarkən qaçıb həyətdəki qoz ağacının başına çıxıb gizləndim. Gecə o başdan qaçdım Dəlmə
bağlarına ən hündür bir ağaca çıxdım onun başında qaldım. Qadın-uşaqları çılpaqladıqdan sonra ermənilər onları
azərbaycanlıların Dəlmə bağlarınadakı damlarına doldurub od vurub yandırdılar. Arvad-uşağın çığırtısı bütün
dərəni götürürdü. Damlar yanır yanğın sönənə qədər inilti, sızıltı səsi kəsilmirdi. Bu qəddar diviziyanın əsgərləri
İrəvan ətrafı rayonlarının- Vedibasar, Zəngibasar, Qəmərli, Qurtqulu kəndlərinin əhalisini qırmış, evləri
yandırmışdılar. Qəmərli rayonunun 28 azərbaycanlı kəndi –Cigdamlı, Ağhəmzəli, Sabunçu, Məsimli, Cənnətli,
Seyidlər kəndlərinin camahatını ermənilər qırmış, damlara yığıb yandırmışdılar. Dro Qanyanın dəstəsi Axta
rayonunun Təkərli, Dərəçiçək, Gümüş və başqa bir neçə kəndin camaatını qırmış, bir hissəsini dağlara qovmuş,
onlar da dağda borana düşüb qırılmışdılar. Kənəkir rayonunun 40 kəndini elə qırmışdılar ki, bir nəfər də sağ
qalmamışdı.
Hüseyn Abbasoğlunun söhbətindən:
-İrəvandakı qırğın zamanı şəhərin bütün adamları qaçıb Göy məscidə Allah evinə dolmuşdular. Uluxanlı
kəndinin camaatını Dəvəli stansiyasından Azərbaycana gedən qatarın 4 vaqonuna doldurub elə orada da hamısını
qırmışdılar. Qəbirstanlığa gələn meyidlər şişib qoxmuşdular. Onların basdırılmasını Iran konsulluğu təşkil etdi.
Bu qırğınlar Dərələyəzin Paşalı, Kotanlı, Her-her, Bulaqlar, Daylaxlı, Çaykənd, Terp, Köşbək, Cul, Komur,
Safoylu, Həsənkənd, Sallı, Qışlaq, Hors, Ələyəz, Qovşuq, Ayısəsi, Qabaqlı, Qaraçay, Alxan və başqa kəndlərinin
əhalisini Dro və Qaragen Nijdehin adamları damlara doldurub yandırmışdı. Onların var-yoxunu talan etmişdilər.
-Dronun quldur dəstəsi Dərələyəz zonasında 50-dən çox azərbaycanlı kəndini viran qoymuş, əhalisini
qırmış, damlara doldurub yandırmışdı.
Göyçə mahalına hücum edən Silikov-Silikyan Basarkeçər rayonunun Çamırlı, Tikpilləkən, Alagöllər
kəndlərinin əhalisini yandırıb qılıncdan keçirəndən sonra Zood kəndinin hörmətli ağsaqqalı Səməd ağadan erməni
ordusu üçün 100 xalvar (bir xalvar 25 pid taxıl tutan ölçü qabıdır) taxıl tələb edir. Səməd ağa bu tələbi rədd edir.
Ermənilər hücum edib kəndi yandırır, əhalisini qırırlar. Səməd ağanı diri tuturlar, gündə 2 dəfə çılpaq kürəyinə
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qaynar samovar bağlayırlar. əslən Şamaxılı olan daşnak Ağacanyan Səməd ağanı aparıb çayın qırağında güllələyir
və Kərkidaş kəndinin altında olan qayanın dibində basdırır.
Çamırlı kənd sakini İmanqulu kişinin dediklərindən:
-1918-ci ildə qışın lap qarlı-boranlı günlərində 6 nəfər erməni gəlib dedilər ki, bütün kişiləri pristav çağırır.
Ev-ev bütün kişiləri yığdılar. Mən bizim evin yanında olan zağada gizləndim. Aparılan kişilərdən xəbər çıxmadı.
Sonra ermənilər gəlib qadınları-uşaqları damlara doldurub yandırdılar. Basarkeçər rayonunda 40-dan çox
azərbaycanlı kəndi var idi.Silikov-Silikyanın quldur dəstəsi Çamırlı, Mollalı, yuxarı Zağalı, Qızılvəng kəndlərini
talayıb, əhalisini qırıb, qadın, uşaq, qoca, cavan hamısını damlara doldurub yandırmışdılar. Basarkeçər rayonunun
Atdaşı, Yanıx, Xartdıq, Qızıl Xaraba kəndlərinin heç yana çıxış yolu tapmayan əhalisi Gözəldərə dağına üz
tutdular hamısı da dağda borana düşüb qırıldılar. Daşnak Silikyan əsgərlərinə xüsusi tapşırırdı:- Patronlara qənaət
üçün döyün, qovun dağlara qoy dağlarda qırılsınlar meyidlərini qurd-quş yesin.
Göyçə gölü ətrafında olan kəndlərin əhalisini, Bəyazıt rayonunun əhalisini qışın oğlan çağında qayıqlara
doldurub, gölün ortasında gölə töküb qırmışdılar. Həmin qırğınlarda iştirak edən A. Papyan ermənilərə fəxrlə
deyirmiş:
-Mən Basarkeçərdə ağına-bozuna baxmadan tatarları, azərbaycanlıları qırıb tökdüm, hərdən adamın gülləyə
heyifi gəlirdi bu köpəklərə qarşı ən etibarlı vasitə döyüşdən sonra sağ qalanların hamısını yığıb quyuya doldurub
üstlərindən ağır daşlar tökdürürdüm. Onlardan heç biri sağ qalmaz idi.
Erməni akademiki Ohanesyanın yazdığına görə 18-ci əsrin sonunda İrəvan şəhərində yaşayan əhalinin 75%
azərbaycanlılar, 25% isə erməni və qeyri millətlər olmuşdular. 1770-ci ildə tikilmiş Göy məscid indi də evlərin
arasında qalır.
Erməni tarixçisi Hrand Mardrosyan yazırdı: -1829-cu ildən 1899-cu illərdə kənd və şəhərlərin adı 95%
azərbaycanlı adı olmuşdu. 1918-ci ildə Qərbi Azərbaycanın 575 min azərbaycanlı əhalisindən 1920-ci ilin
noyabrında burada ancaq 12min azərbaycanlı qalmışdı. 563 min soydaşlarımız erməni vəhşiləri tərəfindən məhv
edilmişdi.
Nəhayət "Daşnaksütyun” partiyasının tapşırığı ilə Andronik Tarosoviç Ozanyan Naxçıvanı, Zəngəzuru və
Qarabağı ələ keçirməli idi. Nəticədə onlar Bərdədə görüşməli idilər.
Andronik Tarosoviç Ozanyan kimdir?
Elə birbaşa quldurbaşı, qəddar, vəhşi, amansız desəm yanılmaram.
O, 1865-ci ildə Türkiyənin Qarahisar yaxınlığında Şahtah qəzasında dünyaya gəlib. Gənc yaşlarında eyşişrət içərisində yaşayıb hələ 16 yaşında quldurluğa və terrorçuluğa meyilli olub. Öz xasiyyətində dığaları başına
yığıb küllü miqdarda mal-qoyun aparıb, insanları qətlə yetirib və onlar arasında ədavəti qızışdırıb. Dişini Avropa
dövlətlərinə, türk dünyasına qıcayan, ələxsus Qara dənizə göz dikən rus çarı özgə torpaqlarda gözü olan quldur
dəstəsinə quldur, daşnak lideri Andronik Tarosoviç Ozanyanı da qoşub. Özündən güclüyə quyruq bulayan
Andronik özünü fəal göstərdiyi üçün çar hökuməti bildirir ki, Andronik kimi oğulları olan xalqa hər şey, hətta
"Böyük Ermənistan”ın gələcək hökümdarı olmaq da halaldır. Deməli erməni quldurları rus çarına sədaqətlə qulluq
edəcək olsa, əvəzində türkiyənin şərqi-Ərzurum, Sarıqazamış, Qars və Vangölü, Azərbaycanın qərbi-Uluxanlı,
Vedibasar, Qəmərli, Dərələyəz, Zəngəzur bölgələrini Ermənistana birləşdirib "Böyük Ermənistan” yaradacaq və
Andronik Tarosoviç Ozanyan da oranın hökmdarı olacaq.
Lakin həm erməni quldurlarının, həm də çarın "Böyük Ermənistan” yaratmaq arzuları gözlərində qaldı.
Avropa dövlətlərinin xüsusi ilə də İngiltərənin işə qarışması nəticəsində Əbdülhəmid bu fürsəti əldən vermədən
Türkiyə hüdudlarında fəaliyyət göstərən bütün erməni quldur dəstələrini darmadağın edir, Andronikin qulağını
kəsir. Amma iki fahişənin fəallığı və erməni qayğısı ilə Andronik türklərin əlindən qaçıb qurtarır. (Babam
Kərbalayı İsgəndər danışırdı).
Türk əsgərlərinin erməni qızları özlərinə aşiq etmişlər. Həmin fahişələr əsgərlərin danışığından mətləbi
tuturlar, Andronikin yerini öyrənirlər və qaravulçuları ələ almaqla, yumşaq yerlərini onların qucağına qoymaqla,
Tayqulağı azad edirlər. Andronik əvvəl Bolqarıstana qaçır, 1912-14-cü illərdə Balkan müharibəsində quldurluq
edərək bir müddər silahsız, dinc türk əhalisinə divan tutur. 1914-15-ci ildə Tiflisə gəlir, türklərə qarşı vuruşmaq
niyyətində olduğunu bildirir. Həmin vaxt ruslara Andronik kimi quldur hava və su kimi lazım idi. Türkiyə
ərazisində erməni könüllərindən ibarət rusların hazırladıqları 4 korpusdan birini quldurbaşı Andronik Ozanyana
həvalə edirlər. Erməni könüllüləri rus ordusu ilə çiyin-çiyinə Türkiyənin Van, Qars, Sarıqamış və Ərzurumda
vuruşur və türk əhalisinə divan tuturlar. Lakin bu savaşda da məğlubiyyətə uğrayan Andronik 1917-ci ildə çar
hökümətinin devrildiyini general Baratovun geri çəkildiyini görüb rusların silah-sürsatlarını oğurlayıb 15 min
qoşunla qaçır. O, İranın Xoy şəhərini, Cənubi Azərbaycanı, Culfa şəhərini keçərək Naxçıvana basqın edir. S.
Şaumyanla əlaqı yaradan daşnak Andronik "Daşnaksütyun” partiyasının "Böyük Ermənistan” yaratmaq planı ilə
tanış olur. O, Naxçıvana soxulduqdan sonra elan edir ki, "Məni Naxçıvana rəhbər təyin ediblər” Andronik S.
Şaumyanın göstərişi ilə Naxçıvan əhalisindən bütün silahları yığır. Onun bu hərəkətləri, fəallığı S.Şaumyana xoş
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tədir bağışlayır və Androniki "xalq qəhrəmanı” adlandırır. O, bolşevik lideri V.İ.Leninə belə bir teleqramma
vurur:
"Andronik Ozanyan Naxçıvanda Şura hökümətini qurur. Ona əlavə kömək lazımdır”.
Teleqramma V.İ.Leninə çatar-çatmaz daşnak "əlavə köməyi” təşkil edir.
1918-ci ilin mart ayının 10-da Qərbi Azərbaycanın Ləmbəli bölgəsindən olan milis (polis) işçisi Mustafa
Əfəndiyev İrəvandan Naxçıvana gedən qatarda yoxlama apararkən xeyli silah-sursat-60 plemyot, saysız-hesabsız
patron aşkar edir. Burada atışma başlayır, ölən və yaralanan olur. Mustafa Əfəndiyev həbs olunur və onun taleyi
bu gün də məlum deyil. Şaumyan daşnağın qeyd etdiyi "Əlavə kömək” azərbaycanlıları qırmaq üçün Andronikə
göndərilən silah-sursat idi. Şaumyana belibağlı olan quldur Andronik öz qoşunu ilə Çənnəb, Aza, Yayıcı,
Camaldin, Əbrəqunis, Ərəzin, Çeşməbasar kəndlərini talan edir, od vurub yandırır, əhali dədə-baba yurdundan
didərgin düşür. Evlər, məscidlər, örüşlər, yamaclar, zəmilər odlara qalanırdı.
Əbrəqunis kəndində yaşayan İslam Qurbanovun 1965- ci ildə mənə danışdıqlarından:
-Kəndlərimizə basqın edən erməni quldurları dinc əhalimizi qılıncdan keçirir, qadınların bətninə nizə
soxurdular. Bir az üzdə olan adamların, el qəhrəmanlarının boyunlarını vurur, başlarını dərə aşağı diyirləyirdilər.
Süleyman adlı Ordubad rayonun Tivi kəndindən bir qoçaq adam əmələ gəlmişdi. Adına Qaçaq Süleyman
deyirdilər. Qaçaq Süleyman qorxu bilməz oğullardan 25 nəfər başına yığıb dəstə düzəltmişdi. Onlar ermənilərin
kəndlərə soxulan quldurlarına divan tutur, silahlarını ələ keçirirdi. Qaçaq Süleymanın dəstəsi Andronikin
qoşununa xəlvəti zərbələr endirir, say-seçmə adamlarını dənləyirdi. Qaçaq Süleymanın dəstəsi Tivi dağlarının
ətəklərində Bülöv kəndindəki Babək qalasında qalırdı. Androniki təqib edən Əbdülhəmidin əsgərləri Xoy Maku
istiqaməti ilə irəliləyərək Ərəblər, Şahtaxtı ərazisindən Araz çayını keçib Düzdağ təpələrindən daşnakları top
atəşinə tuturlar. Mərmilərdən biri düz Andronikin qərargahının yanına düşür. Türk qoşunun zərbəsini görmüş
Andronik öz əsgərlərinə qaçmaq komandası verir. O, çox vaxt erməni dilində danışırmış. "Ara, Şudara paxenq,
torkeri yeqab” (Ədə, tez olun qaçaq, türklər gəldi.) O, ildırım sürəti ilə dağıara çəkilir.
Bu quldur dəstə Sisiyan mahalına çəkilərkən Ordubad rayonunun dağ kəndlərindən keçməli olur. Tivi, Bist,
Ələhi, Nəsiraba, Bülöv kəndlərindən keçib Qıpıcıqdan Zəngəzura aşmağa tələsən quldur Tividə bir tələ qurur. O,
öyrənir ki, Tividə Qaçaq Süleymanın "dostu” Hayrik adlı erməni yaşayır. Andronik hayriki ələ alır. Bir atalar
sözü vare, "İt itin ayağını, bastamaz. O it, o itin dayısı, haya gedər hamısı!” məsələni elə qurur ki, Hayrik qonaqlıq
təşkil etməli və Süleymanı qonaq çağırmalı olur. Həmişə bizim el qəhrəmanlarını Qaçaq Nəbini, Babəki, Qaçaq
Qardaşxanı, Keçili Qaçaq Təhməzi xəyanətlə güdaza verən erməni olmayıbmı? Indi də belə deyilmi?
Yeni-yeni böyük cinayətləri bu gün törədən anası erməni milliyətindən olan "qan qardaşlarımız” deyilmi?
Nə isə Hayrikin vasitəsiylə Qaçaq Süleyman başının dəstəsi ilə Andronikin toruna düşür. Andronikin göstərişi ilə
Süleyman və onun dəstəsinin boynu vurulur başları dərənin dibinə yuvarlanır. Andronikin quldur dəstəsi
Naxçıvanı tərk edərkən Naxçıvanda 11 kəndi, Ordubadda 9 kəndi, Culfada 3 kəndi viran qoymuş, Sirap dərəsində
sığınacaq tapan 20 min əhalini cinsinə, yaşına fərqinə varmadan güllələmiş, Yayıcı kəndin 2500 nəfər əhalisini
qılıncdan keçırıb meyidləri Araz çayına atmışlar. Ümumiyyətlə Naxçıvan bölgəsində Süleyman kimi Kəblalı xan,
Cəfərqulu xanın oğlu, Kəngərli, Salmanın oğlanları, Əliciqusun oğlu Həsən, hambal Hüseynin oğlanları kimi el
qəhrəmanları olmasaydı, türk ordusu gəlməsəydi daha böyük dəhşətli faciələr olardı:
Mirzə Cabbar Baxçabanın dediklərindən:
-"1918-ci ildə daşnaklar İrəvan vilayətində 211 azərbaycanlı kəndini dağıdıb, 300 mindən çox insanı qətlə
yetirmişlər. Fəlakətlə, ölümlə üzləşən azərbaycanlılar ev-eşiklərini atıb xiyabanlara, dağlara qaçmışdılar. Mən
Noraşen kəndində ailə üzvlərimlə bir tövlədə bir köynəkdə, alt paltarında qalırdım. Bu kənd İrəvandan qaçmağa
məcbur olan azərbaycanlılarla dolu idi. Həmin vaxt daşnaklar Naxçıvanı viran etmişdilər. Andronikin göstərişi
ilə adamların diri-diri dərisini soyurdular. Kütləvi sürətdə əhalini qırırdılar. Iran azərbaycanlıları Naxçıvana
köməyə gəlmək istəyirdilər. Lakin İran dövləti onları Naxçıvana getməyə qoymur, qabaqlarını alırdı”.
Andronik Ozanyan Naxçıvandan Zəngəzura aşanda Qızılboğaz deyilən yerdə Keçili Dəli Təhməzin dəstəsi
ilə toqquşur, xeyli itki verir. Silah yüklü üç at dəli Təhməzin əlinə keçir. Həmin silahlarla onun oğlu Quşdan 30cu illərə qədər erməni daşnaklarına qarşı vuruşan el qəhrəmanı ömrünün sonuna kimi Şahbuz dağlarında qaçaqlıq
edib.
Andronik Zəngəzura aşandan sonra azərbaycanlılar yaşayan kəndlərin əhalisinə divan tutur. Kəndlərin yaşlı
adamları danışırdılar- Bazarçay boyunca yerləşən kəndləri Ərikli, Sükar, Pulkənd, Şükarlı, Məliklər, Saybalı,
Əlili, Zabazadır, Hortuyüz, Dulus, Ağdü, Şam, Pürüllü, İrmis, Bəhluli, Dərəkənd, Qalaçıq, Urud, Dərəbəs,
Anabat, Şükürbəyli, Çınqıllı kəndlərini xaraba qoyub əhalini qırır.
Andronikin quldur dəstəsi Sisyanın 31 kəndini xaraba qoyub, əhalini qırıb. Ağdü kəndində 400 nəfər tutan
məscidə adamları yığıb bütün çıxışları bağlayıblar. Qızmış buğaların üstünə neft töküb od vurub içəri buraxıblar.
Buğalar adamları dırnaqları altına alıb şilküt edib. Sonra qəddar ermənilər məscidin damını söküb içəri küləş
doldurub od vurublar, məscidin küncündə, bucağında qalanlar da tüstüdən boğulub ölüb. Bakı-Şamaxı senarisi
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kimi insanları ən çox Allah evlərində-vəscidlərdə məhv ediblər. Andronikin quldur dəstəsi törətdiyi vəhşilik
nəticəsində xaraba kəndlərin kalafalarında qazıntı aparılarkən vəhşicəsinə öldürülmüş insanların qol, bud, bazu,
kəllə sümükləri çıxırdı. Əcdahı dərəsinin, Mırığın, Aylığın mağaraları kahaları, qayaların araları insan sümüyü
ilə dolu idi.
Şükar kəndindən Abbas kişinin 1967-ci ildə mənə dediklərindən:- "Andronikin quldur dəstəsi kəndi
mühasirəyə almışdı. Bacılarım Gövhər və Nigar kənddə qalmışdılar. Gövhər qonşumuz Tağının oğlu Eldənizə
adaxlanmışdı. Atam Şamil görür ki, çıxış yolu yoxdur, ona görə də qızların erməni əlinə keçməməsi üçün onları
öldürmək fikrinə düşür. Elə də edir. Gavur əlinə düşməsin deyə övladlarını özü vurur. Eldəniz də nişanlısını
aparmağa gələndə quldur dığalar onu qamarlayıb tuturlar və belə şərt qoyurlar:
- Get nişanlın Gövhəri gətirver bizə, səni buraxaq. Eldəniz onlara ağır sözlər deyir. Dığalar onu aparıb
"Toxluqayanın” dibində doğrayırlar. Atam Şamil ermənilərə əsir düşür. Onu Qarakilsənin həbsxanasında saxlayır,
işgəncə verirlər. Arsen adlı erməni atama zülm eləyib. Ətlə dırnağın arasəna iynə yeridib, barmağını qapının
arasında qoyub sıxır, sol ayağını nallayır, qaçaqların yerini ondan öyrənmək istəyirlər. Atam onlara sirr vermir.
Axırda atamın sağ baldırının dərisini soyur, yerinə duz səpir həməyir keçilərə yalatdırırlar. Sonra aparıb
"Göyuçqun” qayasından atırlar.
Təxmini hesablamalara görə quldurlar kəndimizdən 2 min baş qoyun, 975 baş qaramal, saysız-hesabsız
dana-buzov aparıblar. Vəhşi ermənilər zəncirli itləri, hörüklü atları öldürməyiblər ki, türklərə məxsus olan
heyvanlar işgəncə ilə ölsünlər: 377 nəfəri qayadan töküb qırırlar. Andronikin quldur dəstəsi 1918-ci ildə Ağdü
kəndinin 1122 nəfər əhalisindən 824 nəfərini vəhşicəsinə məhv etmişdilər. Ümumiyyətlə Zəngəzur qəzasında
erməni hərbi birləşmələri 1918-ci ildə azərbaycanlılar yaşayan 115 kəndi məhv etmiş, 7729 nəfər azərbaycanlıları,
o cümlədən 3257 kişi, 2276 qadın, 2196 uşağı vəhşicəsinə öldürmüşdülər.
Andronik Zəngəzurun qərbini talan etdikdən sonra 1918-ci ilin payızında Tat kəndinə hücum edir. (Tat
kəndi Laçın rayonunun ərazisindədir.) Andronikin vəhşiləşmiş dəstəsi kəndi mühasirəyə alır. Quldurbaşı üzünü
özü kimi qaniçən, qəddar, başkəsən dığalar tutar”.
-Qaytaqanlar (qaçqınlar)! Mən sizin vəziyyətinizi bilirəm yeməyə çörəyiniz, əkməyə torpağınız, yaşamağa
ev-eşiyiniz yoxdur. Siz var-yoxunuzu Ərdahanda, Vanda, Ərzurumda, Qarsda, Sarıqamışda qoyub gəldiniz. Mən
orda sizin qisasınızı türklərdən ala bilmədim, lakin bu Zəngəzurda yaşayan türklərə aman yoxdur. Gərək daşdaşın üstündə qalmasın. Bir erməri ölsə, 10 türk ölməlidir. Tat kəndi bizim əlimizdədir. Bu kənddən bir nəfər sağ
çıxmamalıdır. Tat kəndinin 2859 nəfər əhalisi erməni quldurları tərəfindən ağıla sığmaz işgəncə ilə qətlə yetirilib.
Tat kəndində törətdikləri dəhşətli faciəni ağılasığışdırmaq olmur. Azyaşlı uşaqların başını kəsib, qanını xüsusi
qablara yığır, ürəkləri soyumaq üçün qədəhlərə süzüb içirmişlər. Sonra kəndin adamlarını əsasən qadınları,
uşaqları samanlığa doldurub diri-diri yandırıblar. Tat kəndində hamilə qadının qarnını yırtaraq körpəni yanan
təndirə atıblar.
Körpə uşaqları buqadları qələm vurulmuş ağaclara qarnı üstə keçirib, onların ağlamasından həzz alırmışlar.
Andronik Ozanyan qəlbi yerdə oturub meydanda lüt kürəklərinəqaynar samovar bağlamış adamların
hərəkətlərindən ləzzət alırmış.
Daşnak Tayqulaq Zəngəzur mahalının qərb hissəsini işğal edəndən sonra Qarabağa keçmək eşqinə düşür.
Yerli erməni nankorlarının köməyi ilə heç bir maneyəyə rast gəlmədən Minkənd-Şəlvə-Murovdağ istiqamətində
Qarabağa keçmək qərarına gəlir. Xülasə, yerli daşnak törtöküntüləri Androniki başa salırlar ki, Zəngəzur
dağlarında, yaylaqlarında elat tərəkəmələr ancaq yayda olurlar. Onlar quyruq doğan kimi dəvələr ağzı arana
yatanda barxanasını bağlayıb və köçürlər. Onların nəzərdə tutduqları maneyə Kürdüstanın bəyi-Soltan bəy
Soltanov idi. Yediyi çörəyi itirən dığalar Androniki tamam arxayın salırlar ki, Soltan bəyin böyük təsərrüfatı var,
başı qarışıb təsərrüfata. Bəli, Andronik hərbi sursatını gətirib yığlr Qaragölün ərtafına, gözləyir el yaylaqdan
üzülsün. Onun məqsədi Qarabağa keçmək, nəzərdə tutulan planı yerinə yetirmək idi.
Qışda ovçular dağlara çıxırdılar. Onlar ayı, maral, ovlayırdılar. Şəlvədən ovçu Qaraş, ovçu Soltan
ovçuluqdan tanındıqları üçün onlara ovçular deyirdilər. Ovçular Qaragölün həndəvərində hərbi sursatı görüb
şübhələnirlər. Ovçular ov etməkdən vaz keçib özlərini çatdırırlar Soltan bəyə:
-Bəy, başın qarışıb təsərrüfata düşmən gəlib oturub çənənin altında. Onlar gördüklərini yerbəyerdən Soltan
bəyə çatdırdılar. Soltan bəy qəzəblənir və deyir:
-Mən bu dağlarda elə bir tufan qopardım ki, onun dalğası bütün Zəngəzuru bürüsün.
Qısa arayış: Soltanov Soltan bəy 145 il bundan əvvəl 1871-ci ildə Zəngəzur qəzasının Qasımuşağı obasında
(Kürdhacı kəndində) anadan olmuşdur. Atası Paşa bəyin, babası qatırçı Muradın var dövləti adla deyilərmiş. Paşa
bəy bədahətən şeir deyən, müdrik el ağsaqqalı, müdrik kəlamlar işlədən dünya görüşlü adam olub. Soltan bəy ilk
təhsilini Şuşada, Tiflisdə sonra Sankt-Peterburqda mükəmməl təhsil almış, hərbi akademiya bitirmişdir. Soltan
bəyin məzarı hazırda Türkiyənin Köçqoy kəndindədir. Soltan bəy Zəngəzurun, ümumilikdə azərbaycanın igid
oğludur.

84

Управление делами Президента Азербайджанской Республики
ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

Армянские преступления:
Геноцид. Депортация. Террор

Təsərüfatı çox sevdiyindən orduda xidmət etməyib gəlib öz doğma kəndində böyük pendir zavodu tikdirib
və zavodun avadanlığını Almaniyadan gətirib. Zavodda hasil olan məhsul-yağ, pendir, xama, qaymaq bütün
Şərqdə məhşur imiş. O, Avropa və başqa Şərq dövlətləri ilə ticarət əlaqələrinə girir və rus ordusunu yağ, pendirlə
təmin edir.
Bu bəd xəbəri eşidən kimi Soltan bəy qüvvələri səfərbər edir. Işi belə görən Andronik Soltan bəylə sazişə
girmək fikrinə düşür. Din xadimlərinin toxunulmazlığından istifadə edən daşnak Andronik keşiş Mesropu Soltan
bəylə görüşə göndərir. Soltan bəy yad adamlarla pərdə arxasından söhbət edərmiş. Keşiş Andronikin göndərdiyi
məktubu Soltan bəyə təqdim edir.
Məktubun məzmunu belə olur:
"Soltan bəy, bizim Şuşa yürüşümüzün təhlükəsizliyini təmin etsəniz, Abdallar oylağından keçib
getməyimizə icazə versəniz, sizə istədiyiniz qədər qızıl verərəm. Hörmətlə: Andronik Paşa”.
Soltan bəy ağıl dəryası imiş. O, keşişə deyir ki, elə cavab məktubunu da özün yaz. Yaz ki, türk hərbi adı
"Paşa” sizə yaraşan ad deyil. O ad türklərə məxsusdur. Siz isə eşitdiyimə görə ermənisiniz. Və onu da bilməlisiniz
ki, bu yurdun övladları qeyrətlərini pula satmayıblar. O ki, qaldı Şuşa yürüşünün təhlükəsizliyini təmin etməyə,
bizə 20 qatır yükü silah lazım olacaq. Danışıqlarımız baş tutsa işarəmi gözləyin. Amma bütün silahları, topları,
plemyotları söküb qatırlara yükləyin, üstünü də basdırın diqqəti cəlb etməsin. Bu yerlərin dəliqanlı igidləri
şuluqluq salar, biabır olarıq. Soltan bəy ixtisasca topçu idi. Fənd işlətməklə bir gecənin içində düşmənin silah
yüklü 170 qatır karvanının ağzını Kürdhacıya döndərir. Andronikin quldur dəstəsini, nizami ordusunu Zabığın
dərəsində darmadağın edir. Çıxış yolu tapmayan quldur Andronik Ozanyan keşişi öldürür, libasını geyinir. 5-6
yaşında bir uşağın əlindən tutub bəyə tərəf gedir.
Qələbədə məğrurlaşan Soltan bəy:
-Keşiş, hardan gəlib, hara gedirsən?
Andronik uzun əbasının balağını dəstələyə-dəstələyə:
-Bəy, başına pırlanım, bu uşağa hayıpım gəlir, azıb eyləyər, aparıb ötürüm.
O, hiylə ilə xaç çevirir, "astvasa” (Allaha) da xoş gələr, deyir.
Soltan bəy qılçını aralayır və deyir:
-Keşiş, gəl keç.
Andronik bəyin paçasının arasından keçib gedir. Bir azdan əsgərlər xəbər gətirirlər ki, Andronik keşişi
öldürüb paltarlarını geyinib aradan çıxıb. Gedək onu tutaq gətirək. Soltan bəy üzünü onlara tutub:
-Əzizlərim, Türkiyədə türklər onun qulağını kəsiblər. Burada da mənim qılçımın arasından keçib. O bir
daha Azərbaycana qayıtmayacaq.
Doğrudan da, elə olur. Zabığ məbluğiyyətindən sonra Andronik 30 nəfərlə gedib çıxır Üçməzdinə. 1923cü ildə gedib Bolqarıstana. Oradan da özünün iki öğlunu götürüb qaçır Amerikaya və 1925-ci ildə orada gəbərir.
1927-ci ildə Fransada yaşayan daşnaklar onun sümüklərini Parisə köçürürlər. 1990-cı ildə millətçilik, şovinistlik
tərbiyəsinin gözünə qatmaq üçün onun qəbrindən bir ovuc torpağı Yerevana göndərmişdilər. Biz isə erməni
daşnaklarının fitfası ilə Soltan bəy kimi el oğlunu "Xalq düşməni” çıxartdıq, nəslini sürgünlərdə çürütdük.
Ruhun şad olsun, ay Soltan bəy! əmanət qoyub getdiyin torpaqları saxlaya bilmədik. Ümumiyyətlə 1918ci ildə 50 mindən çox soydaşımız qətlə yetirilib, 20 min nəfər dinc əhali yaralanıb, 50 min adam əlil olub, 4 min
əsir və itkin düşmüşdür, 811 kənd, şəhər, qəsəbə yer üzündən silinmişdir.
Ümumilli liderimiz H.Əliyev tariximizin faciəli səhifələrindən danışarkən qeyd etmişdir: "Soyqırım və
deportasiya prosesi mərhələlərlə müxtəlif tarixi şəraitdə, düşünülmüş plan əsasında həyata leçirilmişdir. Sərsəm
"Böyük Ermənistan” ideyasını gerçəkləşdirmək üçün saxta iddeoloji tezislər formalaşdırılmış, terrorçu təşkilatlar
qurulmuşdur. Erməni əhalisi türk və Azərbaycan xalqına qarşı daim millətçilik, şovinizm ruhunda tərbiyyə
olunmuşdur...
Soyqırım Azərbaycan xalqına böyük siyasi, maddi və mənəvi zərbələr vurmuşdur. Bütövlükdə XX əsr
ərzində 2 milyona yaxın azərbaycanlı deportasiya və soyqırım siyasətinin ağır nəticələrini öz üzərində hiss
etmişdir...
Bu hadisələri, onların dərdlərini unutmağa bizim haqqımız yoxdur. Tarixi yaddaşsızlıq və unutqanlıq
xalqımıza baha başa gələ bilər. Azərbaycanlılara qarşı zaman-zaman törədilən bu ağır cinayətləri unutmamaq,
böyüyən nəsli bədxah qüvvələrə və onların məkrli niyyətlərinə qarşı ayıq-sayıqlıq ruhunda tərbiyə etmək mühüm
vəzifədir”.
Dünya ictimai fikrinə ermənilərin məkirli siyasətini, azərbaycanlıların erməni tərəfindən soyqırıma məruz
qalmalarını çatdırmaq üçün ümumilli liderimiz cənab Heydər Əliyevin 26 mart 1998-ci ildə imzaladığı fərman
təqdirə layiqdir. Həmin fərmanda "31 mart Azərbaycanlıların soyqırımı günü” kimi qeyd olunur.
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Bu gün vəzifəsindən, siyasi mənsubiyyətindən asılı olmayaraq hər bir azərbaycanlı, hər bir vətən övladı
ermənilərin xəbis niyyətlərini, ortaya atdıqları yöndəmsiz, sərsəm planları ifşa etməli, Azərbaycan xalqının haqq
səsinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması üçün əlindən gələni əsirgəməməlidir.
Möhtərəm Prezidentimiz Cənab İlham Əliyev bu xüsusda demişdir "Biz yalnız tarixi ədalətin və həqiqətin
bərpa edilməsini, işğal və soyqrımı siyasətini yürüdənlərin beynəlxalq ictimaiyyət qarşısında ittiham olunmasını
istəyirik. Əminəm ki, xalqımızın vətənpərvərliyi, milli-birliyi məqsədyönlü fəaliyyəti ermənilərin
azərbaycanlılara qarşı törətdikləri soyqrmların dünya ictimaiyyətinə çatdırılması prosesində önəmli rol
oynayacaqdır ”.
(ardı var)
Ədalət. - 2019.- 29 mart. - № 55. - S. 7.
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Azərbaycanlıların soyqırımı bəşəriyyətin ən qanlı faciələrindəndir
Rəşad Cəfərli
Ermənilər Qafqazdakı işğalçılıq niyyətlərini həyata keçirmək, Azərbaycan torpaqları hesabına "böyük
Ermənistan” xülyasını reallaşdırmaq üçün XIX əsrdən başlayaraq bəşər tarixinə ləkə olan qanlı cinayətlər
törədiblər. 1905-1907, 1918 və 1920-ci illərdə Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində, 1915-ci ildə isə Türkiyənin
bir çox əyalətlərində ermənilər tərəfindən kütləvi şəkildə həyata keçirilən qətliamlar onların çirkin və məkrli
niyyətlərini həyata keçirmək üçün başladıqları soyqırımı siyasətinin tərkib hissəsi idi.
Ermənilərin azərbaycanlılara qarşı deportasiya siyasəti özünəməxsus tərzdə zaman-zaman davam edib.
1948-1953-cü illərdə Ermənistanda yaşayan azərbaycanlılar SSRİ Nazirlər Sovetinin 23 dekabr 1947-ci il tarixli
qərarına əsasən Azərbaycanın rayonlarına köçürülüb. 1988-ci ilin fevral ayında yüz minlərlə azərbaycanlını
Ermənistandan qovmaqla ermənilər etnik təmizləmə siyasətini başa çatdırıblar. Ermənilərin Azərbaycan xalqına
qarşı törətdiyi ən dəhşətli faciələrdən biri 26 fevral 1992-ci ildə Xocalı soyqırımıdır. Tarixə nəzər salsaq, bütün
dövrlərdə azərbaycanlılar erməni vəhşiliyinin şahidi olublar.
1918-ci ilin mart qırğınları ermənilərin azərbaycanlılara qarşı törətdikləri çoxsaylı soyqırımı aktlarından
biridir. 1918-ci ilin mart-aprel aylarında ermənilər Bakıda, Şamaxıda, Qubada, Muğanda, Lənkəranda 50 mindən
artıq azərbaycanlını qətlə yetirmiş, evlərini talan etmiş, on minlərlə insanı yurd-yuvasından didərgin salmışlar.
Təkcə Bakıda 30 mindən artıq azərbaycanlı xüsusi amansızlıqla öldürülmüş, Şamaxı qəzasının 58 kəndi
yandırılmış, 8 mindən çox adam, o cümlədən 1653 qadın və 965 uşaq öldürülmüş, Quba qəzasının 122 kəndi yerlə
yeksan edilmişdi. Qarabağın dağlıq hissəsində 150-dən çox, Zəngəzurda 115 azərbaycanlı kəndi vəhşicəsinə
dağıdılmış, əhaliyə qəddarcasına divan tutulmuşdu. İrəvan quberniyasında 211, Qars vilayətində 92 azərbaycanlı
kəndi dağıdılmış və yandırılmışdı. İrəvan azərbaycanlılarının müraciətlərində göstərilir ki, bu tarixi Azərbaycan
şəhərində və onun ətrafında 1920 azərbaycanlı evi yandırılmış, 132 min soydaşımız məhv edilmişdi.
Erməni vandalizmi, xalqımıza qarşı soyqırımı siyasəti tarix boyu davam etsə də, vaxtında bunlara lazımınca
qiymət verə bilməmişik, onu dünyaya çatdırmamışıq. 1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ermənilərin
azərbaycanlılara qarşı soyqırımını araşdıran komissiyasının işi ölkənin işğalı səbəbindən başa çatdırılmamış, bu
qanlı faciə barədə beynəlxalq səviyyəli tədbirlər görülməmişdi.
70 illik sovet ideologiyasının tarixşünaslığımıza tətbiq etdiyi "vətəndaş müharibəsi”, "əks-inqilabi qiyam”
kimi saxtalaşdırılan mart hadisələri, əslində, bolşevik-daşnak ittifaqının xalqımıza qarşı yeritdiyi növbəti
soyqırımı siyasəti idi. Bu qırğının təşkilatçısı S.Şaumyan Moskvaya göndərdiyi 13 aprel 1918-ci il tarixli
məktubunda yazırdı: "Bizim süvari dəstəyə edilən silahlı hücumdan biz bir bəhanə kimi istifadə etdik və bütün
cəbhə boyu hücuma keçdik. Biz artıq 6 min nəfərlik silahlı qüvvəyə malik idik. Daşnakların da 3-4 min nəfərlik
silahlı milli hissələri var idi ki, o da bizim sərəncamımızda idi. Məhz onların iştirakı vətəndaş müharibəsinə milli
qırğın xarakteri verdi. Lakin onun qarşısını almaq mümkün olmadı. Biz bu işə şüurlu surətdə getdik. Əgər
azərbaycanlılar üstün gəlsəydilər, onda Bakı Azərbaycanın paytaxtı elan edilə bilərdi”.
Göründüyü kimi, azərbaycanlılara qarşı aşkar soyqırımı həyata keçirən ermənilər Bakı da daxil olmaqla,
bütün Azərbaycanı işğal etmək niyyətində idilər. Xalqımız uzun illər bu gerçəkliklərdən məlumatsız olmuş, saxta
ideoloji ehkamlar və yalan tarix nəticəsində yaddaşımız uzun illər tamamilə yad istiqamətdə köklənmişdir.
Dəhşətli soyqırımının qurbanı olmuş minlərlə soydaşımızın uyuduğu qəbiristanlığın üstünü betonlayaraq üzərində
Kirovun heykəli ucaldılmışdı.
Beləliklə, tarixi şərait səbəbindən ötən iki əsr ərzində baş vermiş hadisələrə, xalqımızın faciələrinə obyektiv
qiymət vermək mümkün olmamışdır. Ermənilərin işğalçılıq və etnik təmizləmə siyasəti, azərbaycanlılara qarşı
soyqırımı cinayətləri uzun müddət davam etsə də, imperiya əsarəti xalqımıza qarşı baş verənlərin qarşısının
alınmasına və araşdırılmasına imkan verməmişdir. Əksinə, erməni vandalizmini, məruz qaldığımız soyqırımını
və digər bu kimi tarixi həqiqətləri bizə unutdurmağa çalışmışlar. Ona görə xalqımız uzun illər özünün bu gerçək
tarixindən məlumatsız olmuş, saxta ideoloji ehkamlar və yalan tarix nəticəsində yaddaşımız tamamilə yad
istiqamətdə köklənmişdir.
Yalnız Azərbaycan dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra ermənilərin Azərbaycan dövlətinə və xalqına
qarşı işğalçılıq və soyqırımı cinayətlərini araşdırmaq, əsl həqiqətləri dünyaya yaymaq və hüquqi-siyasi qiymət
vermək mümkün olmuşdur. Xalqımızın üzləşdiyi soyqırımı ilə bağlı ən mühüm siyasi sənəd isə ümummilli lider
Heydər Əliyevin 1998-ci il martın 26-da imzaladığı "Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında” fərmandır. Bu
fərmanla ilk dəfə olaraq dövlət səviyyəsində 1918-ci ilin mart qırğınlarına siyasi qiymət verildi. Fərmanda deyilir:
"1918-ci ilin mart ayından etibarən əksinqilabçı ünsürlərlə mübarizə adı altında Bakı Kommunası Bakı
quberniyasını azərbaycanlılardan təmizləmək niyyəti güdən mənfur plan həyata keçirməyə başladı. Həmin
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günlərdə ermənilərin törətdikləri cinayətlər Azərbaycan xalqının yaddaşına əbədi əks olunmuşdur. Minlərlə dinc
azərbaycanlı əhali yalnız milli mənsubiyyətinə görə məhv edilmişdir. Ermənilər evlərə od vurmuş, insanları diridiri yandırmış, milli memarlıq incilərini, məktəbləri, xəstəxanaları, məscid və digər abidələri dağıtmış, Bakının
böyük hissəsini xarabazarlığa çevirmişlər. Azərbaycanlıların soyqırımı Bakı, Şamaxı, Quba qəzalarında,
Qarabağda, Zəngəzurda, Naxçıvanda, Lənkəranda və Azərbaycanın başqa bölgələrində də xüsusi qəddarlıqla
həyata keçirilmişdir. Bu ərazilərdə dinc əhali kütləvi şəkildə qətlə yetirilmiş, kəndlər dağıdılmış, milli mədəniyyət
abidələri məhv edilmişdir”.
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin imzaladığı fərman 200 illik işğal və soyqırımı
siyasətini açıb göstərən tarixi sənəd olmaqla yanaşı, xalqımızın öz milli-mənəvi dəyərlərinə, tarixi köklərinə,
torpağına və vətəninə bağlılığı baxımından da əhəmiyyətlidir. Azərbaycan tarixinə yeni baxışın, tariximizin
yenidən araşdırılmasının əsasını qoyan bu fərman həm də uzun illər gizli saxlanılan, üzərinə qadağalar qoyulan
həqiqətləri açmış, xalqımızın qan yaddaşını təzələmişdir.
Fərmana əsasən hər il mart ayının 31-i Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü kimi anılır. Hər il martın 31-ni
Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü kimi qeyd etməklə biz bir daha tarixi keçmişə qayıdır, xalqımıza qarşı açıq
şəkildə həyata keçirilən miqyaslı aksiyaları ürək ağrısı ilə yad edirik.
Ermənilərin xalqımıza qarşı törətdikləri soyqırımı, deportasiya və işğal siyasətinin intensivliyi bu gün də
zəifləməmişdir, bədnam qonşularımız təbliğat və qarayaxma kampaniyasını bir az da gücləndirmişlər. Ermənilər
Avropa və Amerikadakı lobbi imkanlarından yararlanaraq "əzabkeş erməni milləti” obrazını yaratmaqda davam
edir, beynəlxalq hüquq normalarına meydan oxuyur, bütün yolverilməz vasitələrdən istifadə edərək, əsl soyqırımı
haqqında həqiqətlərin təhrifinə, dünya ictimaiyyətini Azərbaycan torpaqlarının işğalı faktı ilə barışdırmağa
çalışırlar.
Bu cür məkrli niyyətlərə baxmayaraq, xüsusən son illərdə erməni yalanlarının dünyada ifşa olunması
istiqamətində Azərbaycan dövlətinin həyata keçirdiyi fəaliyyət daha da güclənmiş, ermənilərə qarşı ideoloji əkshücum effektiv xarakter almışdır. Azərbaycanın milli problemlərinin beynəlxalq səviyyədə qaldırılması, erməni
vandalizminin ifşası istiqamətindəki əzmkar və qətiyyətli fəaliyyət Heydər Əliyev siyasi kursunun layiqli
davamçısı - Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən prinsipiallıqla davam etdirilir. Prezident İlham Əliyev
xalqımızın haqq səsini dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq üçün bütün mötəbər tribunalardan istifadə edir. Məhz onun
rəhbərliyi altında Azərbaycanın həyata keçirdiyi hücumçu diplomatiya bu gün təcavüzkar Ermənistanı çıxılmaz
vəziyyətdə qoymuşdur. Azərbaycan rəhbərliyi dünya siyasətini müəyyən edən böyük dövlətlərlə, beynəlxalq
təşkilatlarla ardıcıl və müntəzəm iş aparır, onilliklər boyu formalaşmış stereotipləri və yanlış siyasi yanaşmaları
dəyişdirir.
Bu gün Azərbaycan dövləti xalqımızın üzləşdiyi soyqırımının beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən tanınması
və erməni faşizminin ifşası üçün bütün dünyada fəal iş aparır. Qarşımızda duran əsas vəzifələr xalqımıza qarşı
həyata keçirilən soyqırımı haqqında indiki və gələcək nəsillərdə möhkəm milli yaddaş formalaşdırmaq, bu
faciələrə bütün dünyada siyasi və hüquqi qiymət verilməsinə nail olmaqdır. Vaxt gələcək dünya birliyi erməni
millətçiliyinin və şovinizminin bəşəriyyət üçün həm ləkə, həm də təhlükəli olduğunu qəbul edəcək və Azərbaycan
xalqına qarşı törədilən cinayətlərə və soyqırımına obyektiv qiymət verəcək.
Azərbaycan.-2019.-31 mart.-№68.-S.1,7.
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Bakıda 1918-ci il türk-müsəlman əhalisinin soyqırımı
Vaqif Abışov,
AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun elmi işçisi,
Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda, ümumən Cənubi Qafqazda ictimai-siyasi və hərbi vəziyyətin
mürəkkəbləşməsinin bir sıra səbəbləri vardı. Həmin səbəblərdən birincisi, çarizmin uzun əsrlər boyu qeyrixristianlara qarşı dini və milli ayrı-seçkilik, xalqları bir-birinə qarşı qoymaqla öz imperialist siyasətini həyata
keçirməsi, müsəlmanlara etibar edilməməsi, onların dövlət işlərinə və orduya yaxın buraxılmaması idi. Bu cür
münasibət Müvəqqəti hökumətin hakimiyyəti dönəmində də davam etdirilmişdi. İkinci səbəb, ermənilərin Cənubi
Qafqazda şovinist millətçi siyasət yeritmələri, Türkiyə və Azərbaycan torpaqları hesabına erməni dövləti
yaratmaq planları idi. Onlar bu məkrli siyasətlərini, əvvəlcə çar Rusiyası, sonra isə hakimiyyəti zorakı yolla ələ
keçirən bolşevik Sovet hökumətinin himayəsindən istifadə etməklə həyata keçirmək fikrində idilər. Üçüncü
səbəb, bolşeviklərin proletar diktaturasının yaradılmasını önə çəkməsi və sinfi mübarizəni geniş təbliğ etmələri
idi.
Bolşeviklər sözdə milli azlıqların hüquqlarından geniş bəhs etsələr də, işdə bunun tam əksini görürdülər.
Bolşeviklər millətlərə demokratik dəyərlər bəxş etmək əvəzinə, onlar arasında sinfi mübarizəni təbliğ edir, silahlı
toqquşma və qardaş qanının axıdılması siyasətini yeridirdilər. Bolşeviklər insanları ideyaya inandırma
prinsiplərinə deyil, özünü doğrultmayan gücə önəm verir, xalqları siniflərə bölərək onların arasında barışmaz
düşmənçilik yaradırdılar. Bu insana nifrət ideyası sonralar yüz minlərlə günahsız insanın ölümü ilə nəticələnmişdi.
1917-ci ilin fevral inqilabından sonra Azərbaycanın qabaqcıl ziyalıları belə düşünürdülər ki, Rusiyada
qurulacaq federativ və demokratik hökumət Cənubi Qafqazda milli ədavətin qızışdırılmasına imkan verməyəcək,
milli ayrı-seçkiliyə son qoyacaqdır. Hətta Müsəlman fraksiyasının sədri F.Xoyski Bakıda fəaliyyət göstərən
müsəlman ictimai təşkilatlarının adından Rodzyankonun ünvanına göndərdiyi teleqramda bundan sonra
Rusiyanın bütün vətəndaşlarına, o cümlədən müsəlmanlara da mülki, siyasi, milli və dini azadlıqların və
bərabərliyin veriləcəyinə əminlik bildirmişdi.
Belə bir dövrdə Bakı Sovetinin siyasi hakimiyyəti ilə erməni silahlı qüvvələrini bir araya gətirən S.Şaumyan
özlərinin tək hakimiyyətini qurmaq üçün ciddi silahlanmağa başlamışdılar. Bu silahlanma zamanı üstünlük
ermənilərin əlində idi. Belə ki, 1918-ci il yanvarın 18-də başda Q.N.Korqanov, B.P.Şeboldayev və İ.V.Malıqin
olmaqla Hərbi İnqilabi Komitə Tiflisdən Bakıya köçürülmüşdü. Komitənin bürosu isə Biləcəri stansiyasında
yerləşdirilmişdi.
Bakıda A.Gülxəndyanın rəhbərliyi altında Erməni Milli Şurası yaradıldıqdan sonra erməni silahlı
dəstələrinin yaradılmasına xüsusi diqqət verilməyə başlanmışdı. "Daşnaksütyun” partiyası və Erməni Milli
Şurasına tabe olan yaxşı silahlanmış hərbi dəstələr yerləşmişdi. Onlara keçmiş rus ordusundan böyük miqdarda
silah qalmışdır. Eyni zamanda kifayət qədər pul vəsaitinə malik olan Erməni Milli Şurası tərxis olunan rus
əsgərlərindən, əsasən tüfəng almışdılar. Bundan başqa, daşnaklar keçmişdən hərbi təcrübəyə malik idilər. Belə ki,
onlar rus ordusunda xidmət etmişdilər.
1918-ci ilin mart qırğını ərəfəsində erməni milli hərbi hissələri Q.Korqanovun yaratmağa başladığı silahlı
qüvvə ilə birləşdilər. Bakıda qırmızı ordunun qərargah rəisi isə çar ordusunun keçmiş polkovniki, "Daşnaksütyun”
partiyasının üzvü Z.Avetisov idi.
A.İvanov "Bakı Kommunasının Komissarları” adlı xatirəsində mart hadisələri zamanı bolşevik
qüvvələrinin düzülüşünü belə göstərmişdi: İcraiyyə Komitəsi tərəfindən yenicə formalaşdırılmış Qırmızı Ordunun
beynəlmiləlçi batalyonu, fəhlə qırmızı ordusu, 35-ci Türküstan polku, 2-ci erməni polku, daşnakların erməni
drujinaları, "Qars” və "Ərdəhan” gəmiləri. İvanovun qeyd etdiyi qırmızı ordunun tərkibində, əsasən erməni və
ruslar idi. O, türk-müsəlmanlardan bir nəfərinin də adını çəkməmişdi.
Qafqaz cəbhəsinin ləğv olunması nəticəsində vətənə qayıtmalı olan rus alaylarının əsgər və zabitləri silah
və sursatları dəyər-dəyməzinə ruslara (molokanlara) və daha çox ermənilərə satırdılar. Ümumiyyətlə, Bakı
Sovetinin silahlı qüvvəsi 6 min nəfərdən ibarət idi. Bundan 3-4 minə qədəri olan daşnak qoşun hissələri Bakı
Sovetinin ixtiyarına verilmişdi.
1918-ci ilin mart hadisələri zamanı bolşevik hərbi drujina dəstəsinin üzvü olan A.Qalustyanın xatirəsində
"Mart hadisələri zamanı” onun evində "partiyanın Bakı Komitəsinin hərbi drujinalarının qərargahının
yerləşməsi”, Şaumyanın göstərişi ilə praporşik Batmanovdan alınan silahların onun evinə yığmalarından bəhs
olunur. Daha sonra xatirədə "Hərbi drujinanın rəisi Kostya Batmanovun gəncləri vintovkaları, pulemyotları söküb
və yığmağı öyrətməsi” qeyd edilir.
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Azərbaycanda fəaliyyətdə olan hərbi hissələrdə türk-müsəlmanlardan bir nəfər də olsun nümayəndə yox
idi. Çünki nə çarizmin, nə də Müvəqqəti hökumətin dövründə türk-müsəlman əhalisindən orduya çağırılmırdı.
Həmin dövrdə "Açıq söz” qəzetinin yazdığına görə Əsgər Sovetlərinin içərisində azərbaycanlıların olmamasının
əsas səbəbi, onların əsgərliyə çağırılmaması ilə bağlı idi. Ona görə də əsgərlər içərisində azərbaycanlıları təmsil
edən səlahiyyətli nümayəndə yox idi.
Bütün bunlara baxmayaraq, Azərbaycan Milli Şurası ordunun yaradılmasına xüsusi diqqət verməyə
başlayırdı. Görkəmli Azərbaycan ziyalısı Y.V.Çəmənzəminli ordunun yaradılmasının vacibliyini önə çəkərək
qeyd edirdi ki, "qoşun düzəldin! Zərurət vaxtı ölkəmizi əmin-amanlığa çıxaran milli əsgər olacaq”.
Bakıda, Yelizavetpolda və Azərbaycanın başqa bölgələrində yaradılan müsəlman milli hissələrinin özəyini
və müsavatçıların silahlı istinadgahını buraya Petroqrad ətrafından gətirilmiş "Tatar süvari polku” deyilən polk
təşkil edirdi. 1917-ci il noyabr ayının ortalarında müsavatçılar Bakıda praporşiklər də məktəbi açmışdır.
Azərbaycan Milli Şurasının təşkil etmək istədiyi ordunun qurulması işi ağır gedirdi. Onun qurulması üçün
heç bir kömək yox idi. Qafqazda Rusiyanın hərbi əməliyyatı Türkiyəyə qarşı çevrilməsi və azərbaycanlıların da
türklərlə tarixi, dini, etnik, dil birliyinin olması müəyyən şübhələrin yaranmasına şərait yaradırdı. Belə bir şəraitdə
azərbaycanlılar üçün hərbi cəhətdən təşkilatlanma çox çətin idi.
Əgər əvvəllər, bolşeviklər onları süpürüb bir kənara ata biləcək "tatar - erməni” qırğını və vətəndaş
müharibəsindən uzaqlaşmağa çağırırdılarsa, indi iki millət arasındakı toqquşmaların öz xeyirlərinə olduğunu
aydın başa düşürdülər. Çünki potensial cəhətdən bolşeviklər üçün daha təhlükəli olan türk-müsəlmanlar Bakıda
hərbi cəhətdən hələ zəif idilər; digər tərəfdən, hətta daşnakların qələbəsi də şəhərdə erməni azlığının daimi
hakimiyyəti ilə nəticələnə bilməzdi.
S.Şaumyanın rəhbərlik etdiyi və üzvlərinin çoxu ermənilərdən ibarət olan Bakı Sovetinin hakimiyyətdə
qalmasını "Daşnaksütyun” partiyası və Erməni Milli Şurası da arzulayırdı. Ermənilərin RSFSR XKS sədri
V.İ.Leninin onları müdafiə edən 1917-ci il dekabr dekretindən və bu dekretin yerinə yetirilməsinin S.Şaumyana
tapşırılmasından da xəbərləri vardı. Ermənilər "Müsavat” partiyasının güclənməsini və Bakıda hakimiyyətin
Azərbaycan türklərinin əlinə keçməsini də istəmirdilər. "Vahid və bölünməz Rusiya” tərəfdarı olan eserlər də
müsavatçıların qüvvətlənməsindən qorxurdular.
1918-ci il mayın 16-da fəhlələr qarşısında çıxış edən S.Şaumyan bildirmişdi ki, müsavatçıların Bakını
Muxtar Azərbaycanın paytaxtı elan etmək planı vardır. S.Şaumyanı qorxudan Azərbaycanın muxtariyyatı,
Azərbaycan türklərinin müstəqil dövlət olmaq şansı idi. O, heç cür razılaşa bilmirdi ki, Azərbaycan müstəqil
olsun. Bakıda daşnaklarla belə əməkdaşlıq edən və bütün dünya millətlərinin qurtuluşundan bəhs edən bolşeviklər
azərbaycanlıların muxtariyyətini burjuaziyanın muxtariyyəti hesab edirdi. Ermənilərin müstəqilliyinə gəldikdə
isə, S.Şaumyan cani dildən bu işin həyata keçməsinə çalışır və özü də həmin işə rəhbərlik edirdi.
Bakı və civarlarının bolşevikləşdiyini zənn edən S.Şaumyan erməniləri və rus əsgərlərini, xüsusilə, Xəzər
hərbi dəniz donanması matroslarını türk-müsəlman əhaliyə qarşı təhrik etməyə başladı. S.Şaumyan yaxşı başa
düşürdü ki, nə qədər ki, "Müsavat” partiyası və Müsəlman Milli Şurası mövcuddur, onların təkhakimiyyətliliyi
mümkün olmayacaqdır. Çünki Bakının türk-müsəlman əhalisinin demək olar ki, hamısı Müsavatı və Müsəlman
Milli Şurasını müdafiə edirdi. Həmin təşkilatların əhali arasında nüfuzu gündən-günə artırdı.
Türk-müsəlmanların əsas hissəsini öz arxasınca aparan "Müsavat” partiyası Bakı Sovetinə imkan vermirdi
ki, şəhərdə hakimiyyəti tamamilə öz əlinə alsın.
Əyalətlərdə də tam üstünlük "Müsavat” partiyasının və Müsəlman Milli Şurasının tərəfində idi. Ona görə
də bolşeviklər başa düşürdülər ki, şəhərdə hakimiyyət uğrunda mübarizədə ilk növbədə "Müsavat”ın siyasi təsiri
aradan qaldırılmalı və onların sosial dayaqları məhv edilməlidir.
Erməni əhalisinin bütün siniflərinin nümayəndələri bu müharibədə iştirak etməyi özlərinə "borc” bilirdi.
Burada neft sənayeçiləri, mühəndislər, həkimlər, kontor işçiləri, bir sözlə, erməni əhalisinin bütün təbəqələri öz
"vətəndaşlıq” borcunu icra edirdilər.
S.Şaumyan Moskvadan hərbi kömək almaq üçün Stalinə məktub yazaraq xahiş edirdi ki, Qafqaz qırmızı
ordusunu (oxu: erməni ordusunu - V.A.) təşkil etmək üçün təcili olaraq on milyon manat (rubl) ayırsınlar.
Şaumyana Bakıda silahlı çevrilişi həyata keçirmək üçün bəhanə lazım idi. Bu fikri sovet tarixçiləri də
təsdiqləmişdilər. XX əsrin sovet tarixçilərindən S.Sef qeyd edirdi ki, "bolşeviklərə silahlı mübarizə aparmaq üçün
yalnız bəhanə lazım idi”.
Həqiqətən də hadisələrin sonrakı gedişi S.Şaumyan və onun ermənilərdən ibarət ətrafı şəhərin müsəlmanlar
yaşayan hissəsinə hücum etmək üçün yalnız bəhanə lazım olduğunu sübut etdi.
1918-ci ilin "Evelina” gəmisində Lənkərana getməyə hazırlaşan əsgərlərin tərk-silah edilməsi hadisəsi oldu.
Belə ki, martın 29-da məşhur kapitalist Şəmsi Əsədullayevin oğlu, zabit Ə.Əsədullayevin komandanlığı altında
"Dikaya diviziya” hissələri sovet hakimiyyəti orqanlarının icazəsi olmadan (əslində heç icazə də lazım deyildi V.A.) Lənkərana yola düşmək üçün Bakı limanında "Evelina” paraxoduna mindilər.
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Şəhərdə çoxsaylı erməni silahlı dəstələrinin olmasına göz yuman bolşeviklər martın 29-da gəmi ilə
Lənkərana qayıtmaq üçün toplaşan müsəlman zabit və əsgərlərini Stepan Şaumyanın tapşırığı ilə tərk-silah etdilər.
Bu təxribatın təşkilatçıları çalışırdılar ki, azərbaycanlıları cavab hərəkətləri ilə təxribata sövq etsin və onlara qarşı
əsl müharibəyə başlamaq üçün bəhanə əldə etmiş olsunlar.
Arxiv sənədində göstərilir ki, müsavatçılar alınmış silahların qaytarılması haqqında inqilabi komitəyə
ultimatum verdilər və bu məqsədlə öz nümayəndə heyətlərini göndərdilər. Həmin gün Hərbi-İnqilab Komitəsində
S.Şaumyanın, eləcə də "Müsavat” partiyası nümayəndəsi M.Ə.Rəsulzadənin iştirakı ilə keçirilmiş təcili
müşavirədə alınmış silahların "Hümmət” təşkilatı vasitəsilə qaytarılması qərara alındı. Bolşeviklərin
rəhbərlərindən biri olan Caparidze də bu tələbin yerinə yetirilməsinə söz verdi, lakin bu zaman küçədə atışma
başlandı.
S.Şaumyanın qabaqcadan hazırladığı təxribat baş tutdu və bu, "vətəndaş” müharibəsinin (əslində "vətəndaş
müharibəsi” ifadəsi bolşevik liderləri, sonradan sovet tarixçiləri tərəfindən ortaya atılmışdır. Onlar bununla mart
hadisəsi zamanı Bakıda türk-müsəlman əhaliyə qarşı törətdikləri kütləvi qırğınları ört-basdır etməkdən başqa bir
şey deyildir - A.V.) başlanması üçün siqnal oldu.
Sovet tarixçisi Sef yazırdı ki, kimin birinci atəş açması əhəmiyyət kəsb etmirdi. Əsas odur ki, 1918-ci il
martın 30-da axşam saat 6-da Bakı əsas döyüş meydanına çevrilmişdi.
Bakı Soveti şəhərin bütün əhalisinə ünvanladığı müraciətində özlərinin bəd niyyətlərini gizlətmək üçün
yalandan beynəlmiləlçilikdən dəm vuraraq, yüzlərlə fəhlə müsəlmanları silahlandırdıqlarını bildirirdilər. Halbuki
Bakı Sovetinin hərbi-inqilabi komitəsinə rəhbərlik edən Korqanovun yaratdığı "inqilabi” orduya bir nəfər də olsun
türk-müsəlman qəbul edilmirdi. Ermənilər isə yeni yaradılan orduya cəlb edilərək ciddi silahlandırılırdı. Bu faktı
erməni müəlliflərinin özləri də etiraf etmişdi. Suren Şaumyan yazırdı ki, Bakı Soveti ordusunun yalnız adı
sovetlərin siyahısındadır, əslində həmin ordu Erməni Milli Şurasına tabe idi.
Bakıda türk-müsəlman əhali erməni-rus bolşevik silahlı dəstələrinin aktiv fəaliyyətini duyduqdan,
özünümüdafiə tədbirləri görməliydi və silaha əl atmağa məcbur idilər. Lakin türk-müsəlmanların hərbi təşkilatı
və sursatı kifayət qədər deyildi, hətta demək olar ki, yox dərəcəsində idi. Belə olan halda, təbiidir ki, mübarizədə
müsəlmanların qalib gəlməsi mümkün deyildi.
Rusların Xəzər dənizində olan hərbi donanması ermənilərin fitvasına uyaraq şəhərin müsəlmanların sıx
yaşadığı məhəllələrini top atəşinə tutmuşdular. Bu atəş nəticəsində müsəlmanların əsas ibadət yeri sayılan "Təzə
pir” məscidinin minarələri ağır zədə almışdı. Mənbənin verdiyi məlumata görə, rus matrosları müsəlmanlara qarşı
çıxış etmək istəmirdilər. Ermənilər onları aldadaraq inandırmışdılar ki, müsəlmanlar rusları, ümumiyyətlə, bütün
xristianların hamısını doğrayıblar. Lakin matroslara aydın olanda ki, müsəlmanlar ruslara nəinki toxunmayıblar,
əksinə onları müdafiə ediblər və yedizdiriblər, yalnız bundan sonra toplardan atəşi dayandırıblar. Bütün bunlara
baxmayaraq, bu top atəşləri nəticəsində şəhərin tikililərinə və əhalisinə böyük ziyan dəymişdir.
Seyid Cəfər Pişəvəri "Bakıdakı ilk Sovet hökumətinin müqəddəratı” adlı məqaləsində yazırdı: "Mən
daşnakların vəhşiliklərini, saysız-hesabsız günahsız adamların, xüsusilə bitərəf iranlıların öldürülüb
karvansaralarda meyitlərinin yandırılmasını öz gözümlə görmüşdüm. Bu çox faciəli və nifrətləndirici bir hərəkət
olmuşdu. Heç bir əsas və ünvan olmadan yalnız kin və ədavət üzündən daşnakların törətdikləri cinayət hər bir
insanın ruhunu sıxıb kədərləndirirdi”.
Sovet tarixçiləri 70 il sübut etməyə çalışmışdılar ki, guya müharibəni müsavatçılar başlayıb, Bakı Sovetinin
heç bir günahı yoxdur. Halbuki hadisələrin iştirakçılarının xatirələrini oxuyarkən məsələnin tam əksini görürsən.
Erməni silahlı dəstələrinin dinc türk-müsəlman əhaliyə qarşı törətdikləri kütləvi qətliamları sübut edən materiallar
içərisində 1917-1918-ci illərin siyasi hadisələrində bolşeviklər tərəfindən iştirak etmiş şəxslərin xatirələri də
mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Xatirələr, əsasən Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsi Siyasi
Sənədlər Arxivinin 5, 153, 265, 268, 276, 303, 456-cı fondlarında öz əksini tapmışdır. Bu xatirələr tədqiqat
xarakterli olmayıb, sadəcə 1917-1918-ci illərdəki inqilabi hadisələrdə iştirak etmiş insanların yaddaşlarında qalan
məlumatlardır.
Bir çox bolşevik nümayəndələri öz xatirələrində ermənilərin türk-müsəlman əhaliyə qarşı törətdikləri
kütləvi qətliamları olduğu kimi yazmışdılar.
1917-ci ildən bolşevik partiyasının üzvü olmuş Blyumin "Bakıda fevral çevrilişi. 1917-ci il” adlı xatirəsində
yazırdı ki, 18-ci ilin mart hadisələrində bizim silahlı qüvvələrimiz olmadığından daşnak dəstələrindən istifadə
etdik. Lakin daşnak dəstələri öz alçaq işlərini həyata keçirdilər. Vətəndaş müharibəsi əvəzinə milli qırğın
törətdilər, 20.000-nə qədər müsəlmanı qətlə yetirdilər.
O, "müsəlman əhalisinin bolşeviklərə quldur, soyğunçu kimi baxdıqlarını” da qeyd etmişdir.
1918-ci ilin mart hadisələri zamanı bolşevik drujinaçılarının sırasında türk-müsəlmanlara qarşı döyüşən
A.Baranov xatirəsində "... qalaya hücum edən döyüşçülərin rəhbəri Anastas İvanoviç Mikoyan olduğunu, onun
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ayağından yaralandığını, ... Çəmbərəkənd ətrafında daşnak hərbi hissələrinin bütün müsəlmanları qətlə yetirdiyini
qeyd etmişdir”.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin qərarı ilə 1918-ci il iyulun 15-də yaradılmış Fövqəladə
Təhqiqat Komissiyasının topladığı sənədlərdə, yalnız Bakıda 12 mindən çox türk-müsəlman əhalisinin qətlə
yetirildiyi qeyd olunmuşdur.
Hümmətçilər də uzun müddət öz məqalə və çıxışlarında, müraciətlərində mart hadisələrini milli qırğın kimi
səciyyələndirmişdilər. Hətta, bolşevik mövqeyindən çıxış edən "Hümmət” partiyası mart qırğınlarına laqeyd qala
bilməmişdi. Partiyanın mətbuat orqanı olan "Hümmət” qəzeti mart hadisələri ilə bağlı öz səhifəsində məktub dərc
etdirmişdi. Məktubda deyilirdi ki, əvvəl siyasi xarakter daşıyan mübarizə sonradan milli xarakter aldı. Biz
bolşevik kimi qalaraq, eyni zamanda, imkan vermərik ki, müsəlman yoxsullarının günahsız axan qanları nəticəsiz
qalsın. Biz var qüvvəmizlə çalışacağıq ki, müsəlmanlara qarşı törədilən bütün bu nanəcibliyi aşkar edək.
N.Nərimanov baş verə biləcək faciələrin qarşısını almaq üçün Bakıda, Şaumyanın başçılıq etdiyi sovet
hakimiyyətini silaha əl atmaqdan çəkindirməyə çalışmış, lakin buna nail olmamışdır.
N.Nərimanov 1919-cu ilin fevralında yazmış olduğu "Biz Qafqaza hansı şüarlarla gedirik” məqaləsində
qeyd edirdi ki, general Talışinski həbs ediləndə Suxarsev mənə dedi: "Nə üçün Siz, kommunist ola-ola
əksinqilabçı generalın azad edilməsini tələb edirsiniz? Mən ona cavab verdim: "Mən generalı azad etmək
istəmirəm, mən fəlakətdən xilas olmaq istəyirəm”.
Nərimanov yeni yaranmaqda olan sovet hakimiyyətinin ilk acı zərbəsini məhz Bakıda, 1918-ci il mart
qırğını zamanı almışdır. Belə ki, mart hadisələri zamanı Şaumyanın rəhbərlik etdiyi sovet hakimiyyətinin
"müdafiəçiləri” olan erməni silahlı dəstələri az qala Nərimanovu və onun ailə üzvlərini qətlə yetirmişdilər.
N.Nərimanov nəinki silahlı toqquşmanın qarşısını almaq imkanına malik idi, əksinə, onun özü ölümlə üz-üzə
qalmışdır. İş o yerə çatmışdır ki, hətta müsəlmanların bolşevik olması da onları xilas etmirdi.
Daşnaklar deyirdi: "Biz heç bir bolşevik tanımırıq, sən müsəlmansansa, bu kifayətdir”. Onlar kimi
istəyirdilər, onu da öldürürdülər, kimi istəyirdilər, qarət edir, soyundurur, evini soyub-talayırdılar. Müsəlmanlara
qarşı belə vəhşilik dünyanın heç bir yerində indiyə kimi görünməyib.
Şəhərdə Bakı Sovetinin erməni-rus bolşevik qüvvələri azərbaycanlılara qarşı qanlı qırğınları zamanı ictimai
və şəxsi binalara da çox böyük ziyan dəymişdir. Belə ki, "Açıq söz” və "Kaspi” qəzetlərinin redaksiyaları
yandırılmış, Bakıda ən iri məscid bombalanmışdı.
Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasının sənədləri içərisində ictimai və şəxsi binaların ermənilər tərəfindən
dağıdılması ilə bağlı çoxsaylı sənədlər vardı. Belə sənədlərdən biri, 1918-ci il noyabrın 22-də komissiya üzvləri
Məmməd xan Təkinski ilə A.E.Kluqenin birgə tərtib etdikləri protokolun materiallarıdır. Həmin sənəddə göstərilir
ki, bu ilin sentyabrında Azərbaycan-türk ordusunun Bakı şəhərinə daxil olması ilə Fövqəladə Təhqiqat
Komissiyasının sədri Ələkbər bəy Xasməmmədovun tapşırığı əsasında komissiyanın üzvü Mirzə Cavad
Axundzadə fotoqraf Litvinovun köməyi ilə Bakıda görkəmli ictimai və müsəlmanların şəxsi binalarının şəklini
çəkdirmişdi.
Ermənilərin dinc müsəlmanları qətlə yetirmələri, yalnız 36-cı Türküstan polkunun tələbindən və
dənizçilərin hədələrindən sonra dayandırılmışdı. Dənizçilər tələb etmişdilər ki, əgər ermənilər müsəlmanları
öldürməkdən əl çəkməsələr, onda ermənilərin yaşadığı hissələrə toplardan atəş açacaqlar. "Ərdəhan” və
"Krasnovodsk” hərbi gəmiləri şəhərin şərq hissəsində yerləşən limanına yaxınlaşmışdı. Yalnız bundan sonra
ermənilər məcbur olub atəşi və qırğınları dayandırmışdılar.
T.Svyataçovski yazır ki, əksinə, bu qırğınlardan razı qalan və "döyüşün nəticələri bizim üçün əladır” deyən Şaumyan aprelin 13-də "qələbəni” Xalq Komissarları Sovetinə sevinclə məlumat vermişdi.
S.Şaumyanın 1918-ci il aprelin 13-də RSFSR Xalq Komissarları Sovetinə göndərdiyi məktubunda qeyd
edilirdi ki, martın 30-31-də və aprelin 1-də Bakı şəhərində baş vermiş vuruşmada bizim tərəfdən sovet qırmızı
qvardiyası, təşkil etdiyimiz beynəlmiləl qırmızı ordu, qırmızı donanma və erməni milli hissələri vuruşurdular.
Daha sonra o yazırdı ki, həm yerli Sovetin, həm də buraya gəlmiş Qafqaz ordusunun qüvvələrini, hərbi-inqilab
komitəsinin səylərini birləşdirərək 6000 nəfər yaxşı silahlı qüvvə təşkil edə bildik. "Daşnaksütyun”un da 3-4 min
nəfərlik milli hissələri var idi, onlar da bizim ixtiyarımızda idi. Milli hissələrin iştirakı vətəndaş müharibəsinə
qismən milli qırğın xarakteri vermişdi, lakin buna yol verməmək mümkün deyildi. Biz bilərəkdən buna yol
verirdik. Müsəlman yoxsulları böyük zərər görmüşlər.
S.Şaumyanın özü günahsız azərbaycanlıların öldürülməsini etiraf etsə də, yenə də qırğına sinfi don
geydirməyə çalışaraq öz qanlı əməllərinə haqq qazandırmışdı. 1918-ci ilin may ayında S.Şaumyan yazırdı:
"Düzdür, Bakıda yoxsul müsəlmanlardan ölənlər vardı, lakin onlar bəy və xanlar tərəfindən aldatma yolu ilə Sovet
hakimiyyətinə, fəhlələrə qarşı qaldırılmış qara kütlələr idilər”.
S.Şaumyan Bakıda erməni-rus bolşevik, menşevik, eser və kadet silahlı dəstələri tərəfindən qəddarlıqla
qətlə yetirilən 12 mindən çox azərbaycanlını qara kütlə adlandırır və bununla da özlərinin cinayətkar əməllərini
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ört-basdır etmək istəyirdi. Lakin cinayəti gizlətmək mümkün deyildi, çünki minlərlə dinc insanın qanı tökülmüşdü
və şahidlər vardı.
1918-ci il aprelin 2-də Cənubi Qafqaz Seyminin yığıncağında Bakıda çevriliş haqqındakı məsələ müzakirə
olunsa da, buradakı erməni və gürcü nümayəndələri həmin qırğının əsil mahiyyətini gizlətməyə çalışmışdılar.
Belə ki, yığıncaqda çıxış edən gürcü menşeviki, Seymin daxili işlər naziri İsidora Ramişvili bildirmişdi ki,
bolşeviklərin Bakıda hakimiyyəti ələ keçirmələrini bütün Cənubi Qafqazda hakimiyyəti ələ keçirmək üçün Tiflis
üzərinə hücumun genişləndirməsinin başlanğıcı hesab etmək olar. Lakin o, Bakıda Şaumyanın başçılıq etdiyi Bakı
Sovetinin erməni silahlı dəstələrinin dinc azərbaycanlılara qarşı törətdikləri qırğınlardan bir kəlmə də
danışmamışdı. Yığıncaqda yalnız azərbaycanlı nümayəndələrinin məsələni kəskin qoymaları Cənubi Qafqaz
Seyminin bolşeviklərə qarşı ciddi addımlar atmasına səbəb olmuşdu. Burada sosialist müsəlman blokunun
nümayəndəsi A.Səfikürdski də, bolşevik-erməni silahlı qüvvələrinin qanlı əməllərinə son qoymaq üçün Cənubi
Qafqaz Seymindən ciddi tədbirlər görülməsini tələb etmişdi. O, öz çıxışında bildirmişdi ki, əgər Zaqafqaziya
hökuməti mövcuddursa, onda biz tələb edirik ki, bu tədbirlər qəbul olunsun.
Müsəlman sosialist blokunun sədri Z.Q.Məmmədbəyov Bakıda azərbaycanlılara qarşı qanunsuzluqların
aradan qaldırılması və vəhşiliklərin qarşısının alınması üçün təcili tədbirlərin görülməsini, M.Ə.Rəsulzadə isə
Azərbaycana yardım edilmədiyi təqdirdə Seymi boykotla qorxutmuşdu.
Seymin hesabat yazısında göstərilirdi ki, Bakı şəhərində bolşeviklərin müsəlmanlara qarşı silahlı çıxışından
sonra dinc müsəlman əhalisinə qarşı misli görünməmiş cinayətlər törədilmişdir. Zaqafqaziya Seymi bolşevik
çıxışlarını ləğv etmək üçün Zaqafqaziya hökumətinə lazımi göstərişlər verməyi qərara almışdı.
Lakin bütün bunlar azərbaycanlılara qarşı ermənilər tərəfindən törədilən qırğınların qarşısının alınmasında
yetərli olmamışdır.
Beləliklə, ermənilər bolşevik-sovet hakimiyyətinin himayəsindən istifadə edərək 1918-ci ilin mart ayında
minlərlə dinc azərbaycanlını qətlə yetirmiş, evlərini qarət edib yandırmış, mədəniyyət abidələrini vəhşicəsinə
dağıtmış və öz ata-baba torpaqlarından didərgin salmışdır.
Hazırda Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycan torpaqlarının 20 faizini işğal etməsi, bir milyon
qaçqının acınacaqlı vəziyyətdə yaşamaları və bütün bu hadisələrə ABŞ və Qərb dövlətlərinin göz yummaları,
yaxud xristian təəssübkeşliyi ilə ermənilərə himayədarlığı bir daha onu göstərir ki, dünyada xristian həmrəyliyi
hələ də qalmaqda və Ermənistan Respublikası haqsız olaraq müdafiə olunmaqdadır. Azərbaycan xalqı bu tarixi
dərslərdən nəticə çıxartmalı, dostunu-düşmənini tanımalı və şərait yetişən kimi işğal olunmuş ərazilərini azad
etməlidir.
Azərbaycan.-2019.-31 mart.-№68.-S.3.
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Bənzərsiz erməni vəhşiliyi
Akif Əliyev
Əsrlər boyu torpaqlarımıza köçüb, burada yurd salan müxtəlif millətlərin nümayəndələri heç vaxt təzyiqə,
yerli əhali tərəfindən təqiblərə məruz qalmayıblar. Lakin ölkəmizdə məskən salan digər xalqlardan fərqli olaraq
Azərbaycana köç edən ermənilər torpaqlarımızda "böyük Ermənistan” yaratmaq xülyası ilə qanlı savaşlar,
qırğınlar törədib, milli sərvətlərimizə sahib çıxmağa can atıblar. Bu məqsədlə ötən əsrin əvvəllərindən başlayaraq
bolşevik-daşnak dəstələri Bakı, Şamaxı, Quba, Kürdəmir, Salyan və Lənkəran qəzaları istiqamətində soyqrımı
törədiblər. Təkcə bir faktı qeyd etmək kifayətdir ki, Hamazsapın başçılıq etdiyi daşnaklar Quba qəzasının 167
kəndini yandırıb, 16 mindən çox azərbaycanlı öldürüblər.
1918-ci il sentyabr ayının ortalarına qədər davam edən soyqırımında 50 mindən çox azərbaycanlı qətlə
yetirilib. Erməni daşnakları qətllərdən əlavə, talanlar edib, minlərlə müsəlmanı və qeyri-millətləri amansız
işgəncələrə məruz qoyublar.
Onlar Qubada sakinləri evlərindən çıxarıb, təzyiq göstərənləri ağaclardan asıblar. Asılan insanlara uzun
müddət heç kimin yaxınlaşmasına imkan verməyiblər.
Qudyalçayın sağ sahilində üst-üstə qalaqlanan insan sümükləri ilə dolu iki quyu aşkar olunmuşdur. Böyük
quyunun diametri 5, kiçik quyunun diametri 2,5 metrdir. Quyular arasında 2 metr məsafə var. Aşkar edilmiş ins
an cəsədlərinin əksəriyyəti uşaq və qadınlara aiddir. Skeletlərin bütöv halda tapılmaması insanların öldürüldükd
ən sonra şaqqalanaraq quyuya atıldığını göstərir. Odur ki, qurbanların sayı kəllə sümükləri ilə müəyyən olunub.
Sümüklərin tədqiqatı zamanı
ölüm
faktının
nə
vaxt
baş
verdiyi
dəqiqləşdirilib.
Qubada tapılan sümüklərin tərkibindəki nəmliyin miqdarı ölüm tarixinin ötən əsrin ikinci onilliyinə aid olduğunu
üzə çıxarıb. Məzarlıqda azərbaycanlılarla birlikdə ləzgilər, yəhudilər, tatlar və digər millətlərin 400-dən artıq
nümayəndəsi
qətlə
yetirilərək
basdırılıb. Alimlər
belə
nəticəyə
gəliblər
ki, quyu
və
arxlarda basdırılan insan cəsədləri 1918-ci ildəki Quba qırğınının qurbanlarıdır.
Bu həqiqətləri dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq üçün mühüm işlər görülmüşdür. 2013-cü il sentyabrın 18də Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə yaradılan Quba Soyqırımı Memorial Kompleksinin açılışı olub. Komple
ksin açılışında iştirak edən Prezident İlham Əliyev demişdir:
"...Burada nümayiş etdirilən eksponatlar bizim tariximizi göstərir. Eyni zamanda, memorial kompleksdə yaradıl
mış ekspozisiya çox böyük məna daşıyır. Kompleksin girişində Quba qəzasının dinc vaxtları
öz əksini tapır. Ailələr, vətəndaşlar dinc həyat sürürlər. Ondan sonra qanlı günlər, dinc əhaliyə qarşı törədilən və
hşilik əks olunur. Ekspozisiyanın sonunda hesab edirəm ki,
çox düzgün tərtibat nəticəsində insanlar buradan nikbin əhvali-ruhiyyə ilə ayrılır”.
Kompleksin bütün bölmələrində quraşdırılan audiobələdçi qurğuları vasitəsilə ingilis, rus və Azərbaycan
dillərində ətraflı məlumat almaq mümkündür.
Abidə-muzeyin ekspozisiyasında 1918-ci ilin mart-iyul aylarında Bakı quberniyasının 5 qəzasında - Bakı,
Şamaxı, Quba, Göyçay və digər ərazilərdə müsəlman əhalinin soyqrımı tarixi öz əksini tapıb. Ekspozisiya 1918ci il hadisələri ərəfəsində dinc Quba həyatını
əks etdirən fotoşəkillərlə başlayır və arxiv sənədləri ilə zəngindir. Muzeydə
1918ci ilin qanlı hadisələrini tədqiq etmək üçün Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Fövqəladə Təhqiqat Komissiyası
nın yaradılması haqqında qərarı, komissiyanın sənədləri, habelə
1918-1920ci illərdə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ərazisini əks etdirən xəritə,
ümummilli lider Heydər Əliyevin soyqırımı haqqında sərəncamı yer alır.
Müxtəlif qəzalarda baş vermiş soyqırımılar zamanı kütləvi şəkildə xüsusi qəddarlıqla öldürülmüş insanlar
ın əksəriyyəti yandırılıb, dənizə, quyulara atılıb və bu səbəbdən onları dəfn etmək mümkün olmayıb. Zalın mərk
əzində soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə qara mərmər qoyulub.
Muzey Kompleksdə məlumat mərkəzi, zəngin kitabxana, kompüterlərlə təmin olunmuş oxu zalı da fəaliy
yət göstərir. Kompleksin ərazisində Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı ucaldılıb. Həyətyanı sahədə alm
a bağı salınıb.
Muzeydə ölkəmizin hər bir qəzasının tarixi faciəsi ayrı-ayrı bölmələrdə zəngin foto, arxiv sənədləri,
statistik məlumat və diaqramlarla verilir. İnformasiya üç dildə, hər bölmənin qarşısında quraşdırılan elektron
məlumat bazasında öz əksini tapıb. Quba soyqrımını əks etdirən sənədli film zalda davamlı olaraq nümayiş
etdirilir.
Quba Soyqırımı Memorial Kompleksindəki xatirə kitabı minlərlə insanın ürək sözləri ilə doludur. 2009cu ildə kanadalı M.Hadirel Qubada olarkən məzarlıqda gördüklərindən dəhşətə gələrək xatirə kitabına erməni fa
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şistlərinə nifrətini bircə cümlə ilə belə ifadə edib:
"Bunları törədənləri Allaha tapşırmaq lazımdır,
çünki onların öhdəsindən yalnız O, gələ bilər”.
Quba Soyqırımı Memorial Kompleksi dağlıq ərazidə yerləşir. Kütləvi məzarlığın yerləşdiyi ərazini sel sul
arından qorumaq məqsədilə Qudyalçayın məcrası boyu 400 metr uzunluğunda qoruyucu beton bənd də inşa olu
nub. Kompleksin 3,5 hektarlıq ərazisində geniş quruculuq işləri həyata keçirilmişdir. Qalereyanın tərkibində yar
adılan inzibati binanın tikinti sahəsi 320 kvadratmetrdir. Burada zəngin kitab fondu ilə təchiz olunmuş kitabxan
a, arxiv və digər yardımçı otaqlar var. Erməni cəlladlarının azərbaycanlılara qarşı törətdikləri soyqırımıları haqq
ında istənilən məlumatı buradan almaq mümkündür. Onu da qeyd edək ki, Quba Soyqırımı Memorial Kompleks
i dövlət başçısının sərəncamı ilə erməni cəlladlarının yüzlərlə günahsız insanı qətlə yetirib quyulara doldurduğu
yerdə ucaldılıb.
Kompleksin dörd tərəfində qoruyucu tədbirlər görülüb. Quyuların açıldığı yerdə kütləvi məzarlıq saxlanılı
rdı. Məzarlıq hissədə açıq havada qalan sümüklərin çürüməsi, torpağın eroziyaya uğraması və sürüşmə hallarını
n aktivləşməsi müşahidə olunurdu. Dövlət başçısının müvafiq tapşırığı ilə yaradılan komissiyanın qərarı ilə həm
in sümüklər ötən ilin əvvəllərində basdırılaraq üzərində abidə ucaldılmışdır. Kompleksi ziyarətə gələnlər həmin
abidənin qarşısında dayanır və ehtiramlarını bildirirlər.
Quba Soyqrımı Memorial Kompleksinin direktoru Rəxşəndə Bayramova bildirdi ki, təkcə ötən il buranı
100 minə yaxın insan ziyarət edib.
Ölkəmizdə keçirilən beynəlxalq tədbirlərin çoxunun iştirakçıları kompleksə gəlir və terror qurbanlarının başına
gətirilənləri tarixi sübutlarla görürlər. I Avropa Oyunları, IV İslam Həmrəyliyi Oyunları, veloturlar və digər bey
nəlxalq turnirlər ziyarətgaha gələnlərin sayının artmasına səbəb olub. Həmçinin "Şahdağ” qışyay turizm mərkəzinə gələnlərin də
əksəriyyəti kompleksi ziyarət edirlər. Qubalıların başına açılan faciələr kitablarda da öz əksini tapıb.
1918ci ilin mart soyqırımına həsr edilən Belarus fotoqrafı Lev Daşkeviçin muzeydəki fotosərgisi təkcə kompleksi ziy
arət edənlərin deyil, beynəlxalq aləmdə də böyük əkssəda doğurmuşdur. Həmin sərgi KİV nümayəndələri tərəfindən yüzlərlə mətbu orqanda canlandırılmış, sosial şə
bəkələrdə on minlərlə insan tərəfindən paylaşılmışdır.
Hələ 1906-cı ildə Əhməd bəy Ağayev yazmışdır: "Yer üzərində Allahın yaratdığı nə qədər vəhşi və yırtıcı
varsa, onlar başqa heyvanları parçalayırlar, amma öz həmcinslərinə toxunmurlar. Nə acıdır ki, vəhşi heyvanların
etmədiklərini ermənilər etdilər. Tarixdə buna bənzər heç bir hadisəyə rast gəlməmişəm”. Əhməd bəy Ağayev
ermənilərin sonrakı illərdə törətdikləri qırğınların, o cümlədən Xocalı sıyqırımının şahidi olsaydı, görəsən, nə
yazardı.
Azərbaycan.-2019.-31 mart.-№68.-S.5.
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Gözlənilən qətliamın tarixçəsi
Zöhrə Fərəcova
Nə zaman ki bu xalq öz müstəqilliyini bəyan etmək, imperiyanın əsarətindən qurtulmaq üçün ayağa qalxdı,
başının üstünü bir başqa bəla aldı. Bu bəlanın adı erməni təxribatı oldu. Erməni toplumunun Azərbaycan xalqının
vüqarına, tarixinin, mədəniyyətinin zənginliyinə, adət-ənənələrinin bənzərsizliyinə, ərazisinin genişliyinə,
təbiətinin rəngarəngliyinə qarşı həsədini hiddətə, kinə çevirmək üçün çox əziyyətə qatlaşmaq da lazım
gəlmədi. Çünki yazılmış vəsiyyət, düşünülüb-daşınılmış plan vardı...
Çarizmin ermənipərəst siyasəti
Azərbaycanın erməni bəlasının, azərbaycanlılara qarşı törədilən soyqırımların bünövrəsi XVIII əsrdə - I
Pyotr dövründə qoyuldu. O vaxtdan çarizmin münbit torpaqları, dənizləri ələ keçirmək siyasəti ölkəmiz,
millətimiz üçün böyük faciələrə yol açdı. 1721-ci ildə Qafqaza yürüşə çıxan, iki il sonra Bakı da daxil olmaqla
Azərbaycanın Xəzəryanı ərazilərini işğal edən I Pyotrun qoşunlarına yerli əhali müqavimət göstərdi. Çar
Azərbaycanın tarixi torpaqlarında, xüsusilə Bakı və Dərbənddə ermənilərin məskunlaşdırılmasına göstəriş verdi.
Məqsəd bu idi: "Onları (erməniləri) tovlayıb bizim torpaqlara gətirməyə çalışmaq lazımdır ki, Rusiyanın
istinadgahı olsun”.
XIX əsrin birinci yarısında - 1804-1813-cü illərdə və 1826-1828-ci illərdə Rusiya ilə İran arasında baş
verən müharibələrin nəticələri Azərbaycan üçün, azərbaycanlılar üçün çox ağır oldu. Bu iki dövlət həmin
müharibələrin sonunda bağladıqları - 1813-cü il oktyabrın 12-də Gülüstan və 1828-ci il fevralın 10-da
Türkmənçay sülh müqavilələri ilə Azərbaycan torpaqlarını parçaladılar. Azərbaycanın şimalına Rusiya, cənubuna
İran sahibləndi. İşğalçılıq siyasətini davam etdirmək üçün çarizm yeni vasitələrə əl atdı. Ermənilərin kütləvi
surətdə Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsinə başlanıldı. Onlar İrəvan, Dağlıq Qarabağ, Naxçıvan, Zəngəzur,
Dərələyəz, Ordubad, Vedibasar və digər qədim Azərbaycan torpaqlarında yerləşdirildi. Amma həmin ərazilərdə
ermənilərin sayca azərbaycanlıları üstələməsinə nail ola bilmədilər. 1886-cı ildə elə təkcə Gəncə quberniyasının
Zəngəzur qəzasındakı 326 kənddən yalnız 81-i erməni kəndi idi. İrəvan qəzasında əhalinin 66 faizini
azərbaycanlılar, 34 faizini ermənilər təşkil edirdi.
İşğal etdiyi Şimali Azərbaycan torpaqlarına digər xalqların nümayəndələrini köçürməkdə davam edən
çarizmin bu məsələdə ermənilərə "üstünlük” verməsinin səbəbi I Pyotrun dövründən başlayaraq həyata keçirilən
planlar, düşüncələr idi. I Pyotrun tarixi vəsiyyətinə istər çar Rusiyası, istərsə də bolşevik Rusiyası böyük
əhəmiyyət verdi.
İmperiyanı bürüyən iğtişaşlar...
Ermənilərin isə bu siyasətdə öz maraqları var idi. Rusiya imperiyası Cənubi Qafqazda möhkəmlənmək,
ermənilər isə onun köməyi ilə ələ keçirəcəyi tarixi Azərbaycan torpaqlarında heç zaman olmamış böyük bir
erməni dövləti yaratmaq fikrində idilər.
Çar hökuməti yaxşı bilirdi ki, Şərq xalqlarının dilinə, adət-ənənələrinə, psixologiyasına yetərincə bələd olan
ermənilər istənilən şəraitə tez uyğunlaşmağı bacarırlar. 1828-ci ildən çar Rusiyasının sayəsində torpaqlarımıza
ayaq açan ermənilər burada əvvəlcə özlərinə sığınacaq tapdılar. Getdikcə iddiaları artdı. Yalnız qonaqpərvərlik,
mehribanlıq gördükləri azərbaycanlıların torpaqlarında nəinki yerlərini möhkəmlətmək, hətta ev sahibinə
çevrilmək üçün gizli-gizli təşkilatlanmağa başladılar. Himayədarları bəlli idi. Çar Rusiyası da öz imperiyasını
qorumaq, hegomonluq etmək naminə ermənilərə məkrli planlarını həyata keçirmələrində hər cür yardım
göstərməyə hazır idi. Beləcə, çarizm XX əsrin əvvəllərindən azərbaycanlılara qarşı törədilən soyqırımlara,
qətliamlara şərait yaratdı. İctimai-siyasi vəziyyətin gərginləşdiyini, hakimiyyətinə qarşı təhlükə yarandığını,
imperiyanın ucsuz-bucaqsız ərazilərində iğtişaşların, inqilabi hərəkatın genişləndiyini, yerli xalqların azadlıq
duyğularının gücləndiyini görən imperiya milli münaqişələri alovlandırdı.
XX əsr inqilabi təlatümlərlə gəldi. Əsrin ilk illərində Rusiyada baş verən iki mühüm hadisə imperiyanın
istilası altında yaşayan xalqların tarixinə böyük təsir göstərdi. 1904-cü ilin dekabrında Rus-Yapon müharibəsində
yaşanan Port-Artur məğlubiyyəti Romanovlar sülaləsinin hakimiyyətini sarsıtdı. 1905-ci ilin 9 yanvarında isə dinc
nümayişçilər hökumət qüvvələri tərəfindən atəşə tutuldu. "Qanlı Bazar günü” adı ilə tarixə düşən bu hadisə siyasi
vəziyyətin daha da kəskinləşməsi, inqilabi hərəkatın genişlənməsi ilə nəticələndi. Çarizm bu çətin vəziyyətdən
çıxmaq, ən əsası, hakimiyyətini qoruyub-saxlamaq üçün hər vasitəyə əl atmalı oldu. 1905-ci ilin əvvəllərindən
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etirazçılara qarşı sərt tədbirlər gücləndirildi. Ucqarlarda milli oyanışın, milli özünüdərkin, azadlıq istəyinin
yüksəlməsindən əndişələnən çar hökuməti əhalini əsas məqsədindən uzaqlaşdırmaq üçün çaxnaşmalar salır,
millətlər arasında qarşıdurmanı kəskinləşdirirdi.
Növbəti hədəf
Erməni millətçiləri yerli xalqlara qarşı uzunmüddətli, kütləvi qırğınlar törətmək hazırlıqlarına çoxdan
başlamışdılar. XIX əsrin sonlarından artıq çarizmin himayəsi altında olan ermənilərin siyasi təşkilatları,
ideologiyaları qurulmuşdu. XX əsrin əvvəllərində çar hakimiyyətinin köməyi ilə ermənilərin gizli hərbi dəstələri
toplanır, silahlandırılırdı. 1905-ci ildə çar Rusiyasında böhran daha da dərinləşdi, inqilab qaçılmaz oldu. Belə bir
vaxtda erməni silahlı dəstələri hərəkətə keçdi. Silah-sursatı çar Rusiyasından alan erməni millətçiləri 1905-1907ci illərdə yerli əhaliyə qarşı genişmiqyaslı soyqırımı aktı həyata keçirdilər. Azərbaycanın Zəngəzur, İrəvan,
Naxçıvan, Ordubad, Qazax, Qarabağ əyalətlərində yüzlərlə kənd yandırıldı, azğınlaşmış ermənilər kimsəyə aman
vermədilər. Həmin illərdə İrəvan və Gəncə quberniyalarının 200, Şuşa, Cəbrayıl və Zəngəzurun 75 azərbaycanlı
kəndi ermənilər tərəfindən talan edildi.
1907-ci ildən sonra azərbaycanlılara qarşı repressiyalar bir müddət gizli şəkildə aparıldı. XX əsrin ikinci
onilliyində Rusiyanın daxilində ictimai-siyasi ziddiyyətlər yenidən kəskinləşəndə, tətillər, mitinqlər coşğusu
imperiyanı silkələyəndə, müstəmləkədə yaşayan xalqların haqq səsləri yüksəlməyə başlayanda çarizm yenidən
çıxış yolları axtarmağa başladı. Ancaq bu dəfə hakimiyyətini heç bir məkrli siyasətlə xilas edə bilmədi. 1917-ci
ilin Fevral burjua-demokratik inqilabı nəticəsində çarizmin hökmranlığına son qoyuldu, çar taxtdan salındı.
Həmin ilin oktyabrında V.İ.Leninin rəhbərliyi ilə bolşeviklər hakimiyyəti zorla ələ keçirdilər.
Hələ 1914-cü ildə başlamış I Dünya müharibəsi davam edirdi. Ermənilər yenə yaranmış qarışıqlıqdan öz
xeyirləri üçün istifadə etməyi bacardılar. 1890-cı ildə yaradılmış və bu müddət ərzində maddi cəhətdən
möhkəmləndirilmiş, təşkilatlandırılmış Daşnaksütyun partiyası yerli türk-müsəlman əhalisini məhv edərək Aralıq
dənizindən Qara dənizə, Qara dənizdən Xəzər dənizinədək olan bölgədə "böyük Ermənistan” adlı dövlət qurmaq
xülyası ilə əvvəlcə Osmanlı ərazisini hədəfə aldı. I Dünya müharibəsində ermənilər həmin əraziyə daxil olan rus
ordusu ilə birləşərək on minlərlə silahsız insanı qətlə yetirdilər. O faciəli günlərdə türk ordusu bütün gücünü
toplayaraq rus-erməni birləşmələrinin hücumlarının qarşısını almağa müvəffəq oldu. Xəyallarını Osmanlı
ərazisində reallaşdıra bilməyən erməni daşnak qüvvələri rus ordusu ilə birlikdə geri çəkildilər. Növbəti hədəf
qədim Azərbaycan torpaqları idi...
Çarizmin yolu ilə gedən bolşeviklər
Birinci Dünya müharibəsi başlayandan çarizm erməni silahlı dəstələrinin hazırlanmasını daha sistemli
şəkildə həyata keçirmişdi. 1917-ci ildə Qafqaz cəbhəsi dağılandan və rus ordusu geri çəkiləndən sonra hərbi
hissələr öz silahlarını erməni dəstələrinə verdilər. Qafqaz cəbhəsindən geri qayıdan rus əsgərləri də vətənlərinə
getmək əvəzinə Bakıda saxlanıldı. Bu məsələdə ən çox canfəşanlıq göstərən Şaumyan idi. Bolşevik-daşnak
qüvvələrinin birləşdiyi Bakı Sovetinin ixtiyarında Qırmızı ordu adı altında əksəriyyəti ermənilərdən ibarət olan
20 minlik silahlı qüvvə toplandı. Bakının başının üstündə qara buludlar sıxlaşırdı...
Üç yüz illik Romanovlar sülaləsinin hakimiyyəti artıq süquta uğramışdı. Bolşeviklər fəhlə-kəndli hökuməti
qurmaq adı altında əvvəlki imperiyanın bərpasına çalışırdılar. Bu dəfə də öz xeyirlərini güdən bolşeviklərlə
daşnakların bir-birinə ehtiyacları vardı.
Bakıda daşnak qüvvələrinə rəhbərlik edən Stepan Şaumyan 1900-cü ildən Kommunist partiyasının üzvü
idi. Türklərə nifrət bəsləyən bu erməni millətçisini 1917-ci ilin dekabrında Rusiya Xalq Komissarları Sovetinin
sədri V.İ.Lenin Qafqazın fövqəladə komissarı təyin etdi. S.Şaumyan Korqanovun başçılıq etdiyi Hərbi İnqilab
Komitəsi ilə birlikdə Tiflisdən Bakıya gəldi. Onun başçılıq etdiyi bolşeviklərdən ibarət Bakı Soveti Bakı
quberniyasında hakimiyyəti ələ keçirdi. 1917-ci il dekabrın 16-da Bakı Sovetinin sədri S.Şaumyan V.İ.Leninin
əmri ilə Qafqazda fövqəladə və səlahiyyətli komissar təyin edildi. Bolşeviklər bununla Bakıda hakimiyyəti ələ
almaq adı ilə erməni silahlı qüvvələrinə məkrli niyyətlərini həyata keçirmək fürsəti verdilər.
Bakıda daşnak-bolşevik birləşmələrinin milli qüvvələrə qarşı açıq mübarizəsi 1917-ci ilin sonu, 1918-ci
ilin əvvəllərində genişləndi. Şaumyanın rəhbərliyi ilə Bakı Soveti daşnak qüvvələri ilə birgə çalışırdılar. Erməni
kilsəsi də daşnaklarla bolşeviklərin ittifaqına yardım göstərir, erməni ziyalıları yaxından iştirak edirdilər.
1918-ci ilin yanvarında S.Şaumyan azərbaycanlılara qarşı soyqırımı planını həyata keçirməyə cəhd etdi.
Şəmkir ətrafında müqavimət göstərən milli-demokratik qüvvələrə güc tətbiq olundu. Bakıdakı milli-demokratik
qüvvələrə qarşı qətliam törətmək istədilər. Ancaq hələ ki, qüvvələrinin yetərsizliyi S.Şaumyanı planını təxirə
salmağa vadar etdi.
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Təcili teleqram...
Ermənilər İrəvan quberniyasında, Zəngəzurda və Qarabağın bir hissəsində azərbaycanlılara qarşı dəhşətli
qətliamlara başlamışdılar. 1918-ci ilin martınadək təkcə İrəvan quberniyasının 199 kəndi tamamilə yandırıldı,
dağıdıldı və boşaldıldı. Həmin ərazidə yaşayan 135 min azərbaycanlının bir hissəsi ermənilər tərəfindən qətlə
yetirildi, qalanları yurdundan qaçmaq məcburiyyətində qaldılar.
1918-ci ilin martında Bakıda siyasi vəziyyət olduqca gərgin idi. Həmin günlərdə Şaumyan başda olmaqla
bolşevik qüvvələri, erməni milli şurası və daşnaksütyun rəhbərləri növbəti qırğınlara hazır idilər. Azərbaycan
milli qüvvələrinin Bakıda sayca azlığı, zəif silahlandıqları Şaumyanı arxayınlaşdırdı. O, sadəcə, hücum planını
həyata keçirmək üçün fürsət gözləyirdi.
1918-ci il martın 3-də Brest-Litovsk sülh müqaviləsi bağlandı. Müqaviləyə əsasən, Rusiya qoşunlarını işğal
etdiyi Qars, Ərdəhan və Batumda çıxarmalı idi. Türkiyə dövləti bu vilayətlərin boşaldılmasını tələb etdi. İran və
Türkiyə cəbhəsindən geri dönən yaxşı silahlanmış rus və erməni əsgərlərinin bir hissəsi Bakıda yerləşdirildi.
Şaumyan həmin qüvvələrdən də azərbaycanlılara qarşı istifadə etməyi planlaşdırırdı. Həmin vaxt kifayət qədər
böyük siyasi gücə malik olan daşnakların yaratdığı Erməni Milli Şurası da Bakıda bolşeviklərlə birləşdi. Bütün
qüvvələri səfərbər edən Şaumyana artıq bəhanə lazım idi.
Azərbaycanın iki bölgəsində - Gəncədə və Lənkəranda o vaxt Milli Ordunun formalaşdırılması ilə bağlı
işlərə başlanılmışdı. Böyük xeyriyyəçi Hacı Zeynalabdin Tağıyevin oğlu Məhəmməd Tağıyev də Lənkəranda
Milli Ordu sıralarında xidmət edirdi. 1918-ci ilin martında o, Lənkəran şəhərində baş verən ixtilafda rus-erməni
silahlı dəstələri tərəfindən qətlə yetirildi. Məhəmməd bəyin dəfn mərasimi martın 27-nə təyin olundu. Dəfn
mərasimində iştirak etmək üçün general Talışinskinin rəhbərlik etdiyi Azərbaycan alayı Bakıya gələcəkdi.
Bununla bağlı Şaumyan Leninə təcili məlumat verdi. Lenin dərhal cavab teleqramı göndərdi. Teleqramda
yazılırdı: "Hörmətlı yoldaş Şaumyan! Məktubunuz üçün təşəkkür edirəm. Sizin düşünülmüş siyasətiniz bizə çox
xoşdur və yaranmış vəziyyətdə siyasətinizin daha dərin və ehtiyatlı diplomatiya ilə birgə tətbiq edilməsini
məqsədəuyğun sayır və nəticədə qələbə çalacağımıza əminik. Çətinliklər gözlənilməzdir və indiyədək biz yalnız
imperialistlər arasında narazılıqlar və münaqişələr nəticəsində irəli getmişik. Bu konfliktləri işlətməyi öyrənin,
hal-hazırda diplomatiya öyrənmək vacibdir.
Bütün dostlara xoş arzular və salamlar. V. Ulyanov (Lenin)”.
1918-ci il 31 mart səhəri...
...Bir neçə gün sonra - martın 27-də Məhəmməd Tağıyevin cənazəsini 48 əsgər və zabit "Evelina”
gəmisində Lənkərandan Bakıya gətirdilər. S.Şaumyan gözlədiyi məqamın yarandığını düşünərək rəhbərlik etdiyi
ermənilərin köməyi ilə təxribatlara başladı. Məhəmməd Tağıyevin dəfn mərasimindən sonra əsgər və zabitlər
gəldikləri gəmi ilə geri qayıtmalı idilər. Silahlı bolşeviklər körpüdən ayrılmağa hazırlaşan gəmidəki dəstədən tərksilah olunmağı tələb etdilər. Şaumyanın göstərişi ilə Milli Ordunun əsgər və zabitlərinin silahları alındı və həbs
olundular. Şaumyan əmin idi ki, Azərbaycan əhalisi buna etiraz əlaməti olaraq küçələrə çıxacaq. Belə də oldu.
Şaumyan şəxsi heyəti müsəlmanlardan ibarət olan "Evelina” gəmisinin 1918-ci il martın 29-da Bakıda bolşevik
qüvvələri tərəfindən tərk-silah edilməsi milli qırğına başlamaq üçün bəhanəyə çevirdi. Tamamilə silahsız
azərbaycanlılar hər cür silahla təchiz olunmuş böyük ordu ilə qarşılaşdılar. 1918-ci il martın 30-da
azərbaycanlılara ilk atəşi açan isə erməni kilsəsi yanında toplaşan daşnak dəstəsi oldu.
Səhər gün qan-qadayla gəldi. Martın 31-də bolşevik-daşnak dəstələri azərbaycanlıların sıx yaşadığı
"Kərpicxana”, "Məmmədli” və digər məhəllələrə hücum etdilər. Havadan təyyarələr, dənizdən hərbi gəmilər də
həmin məhəllələri atəşə tutdular. O dəhşətli günü Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasının üzvü A.Y.Kluge
komissiyanın sədrinə belə təsvir edəcəkdi: "Yaxşı silahlanmış və təlim keçmiş erməni əsgərləri çoxlu miqdarda
pulemyotların müşayiəti ilə hücum edirdilər... Ermənilər müsəlmanların evlərinə soxulur, evlərin sakinlərini qırır,
onları qılınc və xəncərlərlə doğram-doğram və süngülərlə deşik-deşik edir, uşaqları yanan evin alovları içərisinə
atır, üç-dörd günlük çağaları süngünün ucunda oynadır, öldürülən valideynlərin südəmər körpələrinə rəhm etmir,
hamısını qırırdılar”.
1918-ci ilin 31 martı qədim Bakının ən dəhşətli, ən faciəli günü idi. O gün başlanan qan-qada bundan sonra
aylarla davam etdi. Bolşevik-daşnak birləşmələri Azərbaycan ərazilərində azərbaycanlılara qarşı soyqırımı həyata
keçirdilər...
Azərbaycan.-2019.-31 mart.-№68.-S.5.
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Qan yaddaşımızda yaşayan faciələr
Seyran Cavadov
Erməni daşnakları türklərə qarşı əsrlər boyu ürəklərində gəzdirdikləri düşmənçilik niyyətlərini tarixin
həssas keçid mərhələlərində həmişə büruzə vermişlər. Bakı Xalq Komissarları Sovetinin sədri Stepan Şaumyan
da 1918-ci ildə əlinə düşmüş belə bir fürsətdən hiyləgərliklə istifadə etmişdir. Azərbaycanlıların bolşeviklərə qarşı
mübarizəyə qalxdıqlarını, Leninin hakimiyyətini qəbul etmədiklərini bəhanə gətirərək bolşeviklərin
qüvvələrindən də istifadə etməklə silahlı erməni dəstələri yaratmış, Bakıda, Şamaxıda, Qubada, Salyanda,
Neftçalada, Lənkəranda, Hacıqabulda və digər yerlərdə kütləvi qırğınlar törətmişdir.
Salyanı daha dəhşətli qırğınlardan Nuru paşa qurtardı
Salyan şəhər 1 saylı tam orta məktəbin müəllimi Gülzar Hüseynova nəslin ağsaqqal və ağbirçəklərindən
eşitdiklərini qələmə alaraq yazır ki, ölkəmizdə elə bir ailə yoxdur xüsusən 1905-ci ildən bu günə qədər bədnam
qonşu millətin fitnəkarlığından ziyan görməsin. Zaman-zaman xalqımıza qarşı yönəlmiş erməni təcavüzünün ən
amansız olaylarından biri 1918-ci ilin mart-iyununda baş vermiş soyqırımıdır. Martın 31-i axşamı Bakıda
başlayan qanlı qətliam sonrakı günlərdə bölgələrdə davam etdirilmiş, amansızlığı ilə tarixdə qanlı iz qoymuşdur:
"Mənim ailəm bu faciənin elə ilk gününü yaşayanlardan biri olmuşdur. Ana nənəm o hadisədən sonra düz 50 il 1968-ci ilə qədər acı xatirələrlə yaşadı. Biz - sovet dövrünün yetirmələri bu ağrı-acıları olduğu kimi başa
düşməmişdik. Ailəmiz əslən Salyandan olduğu üçün 31 martın səhəri - 1 apreldə Bakıda ermənilər tərəfindən
qətlə yetirilmiş babamın cənazəsi Salyana gətirilmişdi. Babam Salyan qəbiristanlığında uyuyur.
Həmin ilin baharında ermənilər Salyanı da hədəfə almışdılar. Onlar gəmilərlə Xəzərdən Kür çayına
keçərək, Neftçalanın kənd və qəsəbələrində qırğınlar, qanlı cinayətlər törədərək Qaraqaşlı kəndinə qədər gəlmiş,
burada gözləmədikləri müqavimətlə qarşılaşmışdılar. Nuru paşanın adı Azərbaycan xalqının qan yaddaşında
həmişə yaşayacaq. Mart ayının 31-dən başlayan qətliamın qarşısının hansı aydan, hansı gündən alındığını
söyləmək mənim üçün çətindir, amma onu bilirəm ki, xilaskar türk zabit və əsgərləri Salyanda olmuş, yerli
cavanlarla bərabər erməni daşnaklarına tutarlı cavab vermiş, onların 3 gəmisindən birini Kürdə batırmışdılar.
Ermənilərə Salyanda yaxşı dərs verilmiş, daha böyük qınğınların qarşısı alınmışdı. Bu da yalnız Türkiyədən
köməyə gəlmiş hərbçilərin qardaşlıq köməyi sayəsində mümkün olmuşdu. Lakin erməni xisləti yenə özünü
göstərmiş, onlar geri çəkilərkən də Neftçalanın kəndlərində xeyli günahsız insanların qanını axıtmış, qoca, qadın
və uşaqları qətlə yetirmiş, Tatarməhlə adlı yaşayış məskəninin 2 mindən çox əhalisini soyqırımına məruz
qoymuşdular. Tatarməhlə faciəsi, təəssüf ki, hələ də araşdırılmamış və öz siyasi-hüquqi qiymətini almamışdır”.
Sovet dövründə də yaşlı nəsil türk əsgərlərinin xatirəsini əziz tutur, baba və nənələrimiz onları bizim
xalqımızın əsl xilaskarları adlandırırdılar. Bunları o zaman dövlət səviyyəsində üzə çıxarmaq, təhqiqatlar
aparmaq, söyləmək mümkün deyildi. Yalnız Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi bərpa edildikdən sonra əsl həqiqət
üzə çıxdı. Salyan qəbiristanlığında türk şəhidlərinin şərəfinə abidə də ucaldıldı.
Neftçalada 1918-ci ilin qanlı olayları
Ermənilərin 1918-ci ilin mart ayında törətdiyi qırğınlar Neftçala rayonundan da yan keçməmişdir. Rayonun
Dördlər kənd sakini İmamverdi Zeynalov o dəhşətlər haqqında eşitdiklərindən, oxuduqlarından söz açarkən dedi
ki, 1917-ci ilin fevralında Rusiyada inqilab baş verəndə rus ordusu Şərqi Anadolunu tərk etməyə məcbur oldu:
"1918-ci ilin fevralından aprel ayına qədər türk ordusu tərəfindən Trabzon, Ərzurum, Qars, Van işğaldan azad
olundu. Erməni-rus hərbi birləşmələri Türkiyədə məğlub olduqdan sonra o zaman Qafqazda, o cümlədən
Azərbaycanda yaranmış kəskin ictimai-siyasi böhrandan öz məqsədləri üçün istifadə etməyi, özlərinə qondarma
dövlət yaratmağı, Türkiyədən qayıdan ordunun əli ilə Azərbaycan xalqını qılıncdan keçirməyi qərara aldılar.
"Dənizdən-dənizə böyük Ermənistan” xülyası ermənilərin gözünü qanla örtmüşdü.
1918-ci ilin mart qırğını ərəfəsində xristian əhaliyə müraciət qəbul olundu. Mart soyqırımından hələ bir
həftə əvvəl "Daşnaksütyun” partiyası Bakıdakı vəziyyətdən guya "narahat” olaraq ordunu öz tərəflərinə çəkməyin
vacibliyini bildirdi. Buna cavab olaraq müsəlman cəmiyyəti bu təhlükəni qabaqcadan müəyyən etdiyi üçün
özünümüdafiə qüvvələri yaratmağa başladı. Bakıda, Salyanda, Gəncədə belə hərbi dəstələr yaradıldı.
Bakıda məlum hadisələr hələ martın 30-da axşamdan başladı. 31 mart - 1 aprel qətliamı zamanı evlər qarət
olunur, dinc əhaliyə divan tutulur, yalnız azərbaycanlı və müsəlman olduğu üçün qadınlar, uşaqlar, qocalar
qəddarlıqla, işgəncə ilə öldürülür, evlər, ictimai binalar, məscidlər dağıdılır, yandırılırdı. Ermənilər 2 gün ərzində
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sonrakı raportlarında "əksinqilabçı” kimi qələmə verdikləri 15 mindən çox insanı qətlə yetirmişdilər. Bundan
sonra onlar qüvvələrin müəyyən hissəsini bölgələrə yönəltdilər. Şamaxı, Neftçala-Salyan, Quba, Hacıqabul,
Lənkəran və digər ərazilərimiz də cəlladlardan çox zülm gördü. Şamaxıda 58, Qubada 122 kəndi yer üzündən
sildilər. Şamaxıda 8 min, Qubada 30 min nəfər qətlə yetirildi. Yüzlərlə dağlı əhali, o cümlədən ləzgilər, Quba dağ
yəhudiləri də amansızlıqla öldürüldü.
Bu zaman Azərbaycanın bir çox ziyalıları xalqı xilas etmək üçün yollar axtarıb tapırdılar. Onlar çıxış
yolunu Osmanlı qoşunlarını köməyə çağırmaqda gördülər. Deyirlər ki, həmin ziyalıların sırasında Salyandan
böyük nüfuz sahibi olan Mirbağır ağa, Mirəşrəf ağa və babam Əbdülhəsən Zeynalov da olmuşdur. Eşitdiyimə
görə, Mirbağır ağa o zaman Türkiyə sultanına vəziyyəti danışmış, kömək istəmişdi. Sultan isə Nuru paşanın
rəhbərliyi altında böyük bir silahlı dəstəni Azərbaycanın köməyinə göndərmişdi. Nuru paşa salyanlılardan,
əksəriyyəti gənclərdən ibarət olan yerli özünümüdafiə dəstəsini təlimatlandırmış, sayca az bir qüvvə ilə erməni
daşnaklarına qəfil zərbə endirərək onları ağır itkilərə məruz qoymuşdu. Ermənilər gəmilərinə doluşub geri
qaçmağa məcbur olmuşdular. Gəmilərdən biri üzmüş, birinin dor ağacı sınsa da, aradan çıxa bilmiş, üçüncü gəmi
Kürdə batırılmışdı. Həmin hadisə Abasallı və Dördlər kəndlərinin kəsişdiyi ərazidə olmuşdu. Gəminin qalıqları
bu gün də orada qalmaqdadır. Atam Əbdülhəsən (2004-cü ildə 90 yaşında vəfat etmişdir) danışardı ki, bir türk
əsgəri Bankə qəsəbəsində şəhid olmuşdu. Onu türk bayrağı altında, topdan atılan yaylım atəşi ilə Kür sahilində
dəfn etmişdilər. Bu günə kimi həmin məzar ehtiramla qorunmuş, sovet dövründəki qadağalara baxmayaraq,
həmişə ümumxalq məhəbbəti ilə anılmışdır”.
Daşnaklar Lənkəranda da az cinayət törətməmişdilər
Etibar Əhədovla Ağaddin Babayev Lənkəranın da mart soyqırımında başının az müsibət çəkmədiyini
araşdırılmış faktlar əsasında söyləyirlər. "Həmin dövrdə ermənipərəst Şıvkunovun quldur dəstəsi Lənkəranda və
ətraf yaşayış məntəqələrində meydan oxuyurdu. Mir Əhməd xanın evini ələ keçirən Şıvkunov oranı özünə
qərargah etmiş, ətrafına ermənipərəst qüvvələr yığmış, Sütəmurdov kəndini qaçaq-quldurlardan qorumaq
bəhanəsi ilə atəş altında saxlamışdı. Bundan narahat olan ağsaqqallar Şıvkunovun yanına gedib atəşi
dayandırmağı xahiş edir və bildirirlər ki, qaçaq-quldurlar kənddən çıxıblar. Şıvkunov ağsaqqalları girov
saxlayaraq üç əsgəri kəşfiyyata göndərir. Onlar yolda qaçaqlarla üz-üzə gəlirlər. Atışma zamanı Şıvkunovun iki
əsgəri öldürülür, biri qaçıb hadisə haqqında məlumat verir. İki əsgərinin öldürülməsindən hiddətlənən Şıvkunov
Sütəmurdov ağsaqqallarının əl-qollarını bağlatdırır və boyunlarını vurdurur.
Lənkəranda o illərdə belə qanlı hadisələr çox olub, xüsusilə də 1918-ci ilin mart ayında. Ermənilərin
Lənkəran qəzasında müsəlman əhaliyə qarşı vəhşilikləri görünməmiş şəkil almış, dinc əhaliyə amansız divan
tutulmuşdu. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Azərbaycan tarixi kafedrasının dosenti Firudin
Cümşüdlü yazır: "Bu hadisələr törədilən zaman ermənilər şantaj və təxribat metoduna da əl atdılar. Mart qırğınına
başlamaq üçün ermənilər şayiə yaydılar ki, Hacı Zeynalabdin Tağıyevin Lənkəranda xidmət edərkən təsadüfi
güllə yarasından həlak olan oğlunun dəfnində iştirak edən müsəlman əsgərləri guya Lənkəran ruslarına
(malakanlara) hücum edib onları qıracaqlar...”
Ağaddin Babayev S.Şaumyanın ozamankı bədnam əmri ilə 1918-ci il mart ayının 14-də Salyan, Hacıqabul,
Muğan və Lənkəran bölgələrinə silahlı bolşevik dəstələrinin yeridilməsindən söz açır: "S.Şaumyanın əmri ilə
həmin ərazilərə hücum edən silahlı dəstələrin tərkibi əsasən erməni daşnaklarından ibarət olub. Tədqiqatçı
alimlərdən olan professor Xaqani Məmmədovla professor Nuru Məmmədov yazırlar ki, toqquşmanı başlamaq
üçün bu ərəfədə H.Z.Tağıyevin oğlu Məhəmməd Tağıyevin cənazəsinin "Evelina” gəmisində Lənkərandan
Bakıya gətirilməsini təşkil edən 48 hərbçinin gəlişi bəhanə olur. Dəfndən sonra zabitlər həmin gəmi ilə geri
qayıtmalı idilər. Erməni daşnakları fitnəkarlıqla əsgər və matroslar, eser və menşevik partiyaları, rus milli şurası
arasında şayiə yayırdılar ki, "Evelina”dakı zabitlər guya Muğandakı malakan kəndlərini dağıtmaq üçün xüsusi
göstəriş alıblar”.
Tədqiqatlardan o da məlumdur ki, 1918-ci il soyqırımı zamanı Lənkəran və qonşu rayonlarda 40-dək kənd
yandırılıb, yüzlərlə günahsız insan qətlə yetirilib, neçə-neçə ev talan edilib, iqtisadiyyata külli miqdarda ziyan
vurulub. Erməni daşnakları evlərə girməklə bəzən bütün ailəni məhv edirdilər. Hamilə qadınlara, uşaqlara,
qocalara belə rəhm olunmurdu. Gərmətük kəndində 70-dək, Mamusta kəndində 30-dək, Kərgəlan kəndində 30dək, Sütəmurdov kəndində 20-dən çox, Girdəni kəndində 20-dək günahsız insan faciənin qurbanı olub.
Tədqiqatçı alim Mirhaşım Talışlının yazdığına görə, 1918-ci ilin mart-aprel günlərində erməni quldur
dəstələri Sütəmurdov kəndində 13 ağsaqqalı qətlə yetirmiş, Veravul kəndinin ağsaqqallarından olan Miri bəyi
"Quran” oxuduğu yerdə güllələmiş, rayonun Şıxəkəran, Xolmili və Mamusta kəndlərində qanlı cinayətlər
törətmişlər. Yerli sakinlərin qanına susamış quldurlar Mamusta kəndində Bəhram Cəfər oğlunun gözünü çıxarmış,
qulağını kəsmiş və diri-diri yandırmışlar. Erməni quldur dəstələri Mamusta kəndində axtarış apararkən gənc
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Cavahir Abdullayevanın köməyinə gələn cavanları qətlə yetirmişlər. Erməni daşnakları həmin kənddə Paşa
Mikayıl oğlunu çəltik tayasına salaraq od vurmuşlar. İtaətsizlik göstərdiyinə görə Əbülhəsən Əkbər oğlu qılıncla
doğranmışdı. Ağagül Əlihəsən oğlu və bir neçə mamustalı bu faciənin qurbanı olmuşdur”.
Gərmətük qəsəbə orta məktəbinin tarix müəllimi Əlibala Nurullayevin və rayon Ağsaqqallar Şurasının sədr
müavini Sərhad Məmmədovun dediyinə görə, yerli sakin Balasən Lələyevin darısqal evində yeddi cavan sığınacaq
tapıbmış. Əsgərlər evin qabağından keçərkən qapının səsinə geri dönürlər. Cavanları evin qabağına düzüb
güllələyirlər. Onlardan biri - İzzət bəy Lənkəran konsulxanasında işləyirdi, fars dilini yaxşı bilirdi. İzzət bəy
babası Nəsirin (kəndin yuxarı başında yaşayan Əşrəf Axundovun atası) evinə qonaq gəlmişdi. O vaxtlar
Lənkərana İrandan gələnlər çox olurdu. İnqilabdan sonra onların əksəriyyəti öz yerlərinə qayıtdı. Öldürülən ikinci
şəxs Məşədi Müseyib Kərbəlayı Nurulla oğludur. Öldürülənlər arasında Yunus Nəsir oğlu, Fətəli Şükür oğlu
(Şükürün ikinci oğlunun evdə xəstə halda boynu kəsilir), Əli Qasımlələ oğlu və başqaları da olub.
Denikinçi rus və erməni əsgərlərinin qərargahı qəzanın Şıxəkəran kəndində Sadıq Əvəz oğlunun evində
yerləşirdi. Mamusta kənd sakini Şahmirzə Cəfərov o illərin canlı şahididir. Onun dediklərindən: "Rus denikinçi
əsgərlərindən ikisi kəşfiyyata çıxmışdı. Qaçaqlar onlardan birini öldürmüş, birini yaralamışdılar. Bundan
qəzəblənən denikinçi və erməni əsgərləri kəndimizə girib talançılığa başladılar. Çoxumuz Mamusta ilə Xolmili
arasındakı meşəyə çəkildik. Atam Bəhram Cəfər oğlu bu faciənin qurbanı oldu. Qulağını kəsib, gözünü
çıxartdıqdan sonra onu yandırmışdılar”.
Müharibə veteranı, kəndin ilk ali təhsilli müəllimi mərhum Şükür Şükürovun xatirələrindən: "İkinci Dünya
müharibəsi hələ başlamamışdı, kənddəki məktəbdə oxuyurdum. Bir dəfə o illərin hadisələri ilə bağlı Cavahir
Abdullayevanı sorğu-suala tutanda ağladı. Anam mənə acıqlandı. Demə, silahlı əsgərlər kənddə axtarış apararkən
Qurbanovların evinin yanında Cavahiri yaxalayırlar. Nəhmət kişinin oğlanları -Məmmədhəsən, Məmmədhüseyn,
Bəhram Cəfərov, Mənsim Əliyev, İsaq Cəfərov, Hacəli Əliyev və daha bir neçə nəfər qızın köməyinə gəlir və onu
qaçırırlar. Cavahir xəndək içi ilə kəndin şərq tərəfinə - Qoçasələ meşəliyinə tərəf üz tutur. Denikinçi rus və erməni
əsgərləri Paşa Mikayıl oğlunu çəltik komasına salaraq yandırırlar. Əbülhəsən Əkbər oğlu Hümmətovu qılıncla
doğrayırlar. Davud müəllimin atası meşə yolu ilə evinə gələrkən qanına qəltan edirlər. Ağagül Əlihəsən oğlu və
daha bir neçə mamustalı da bu faciənin qurbanı olur. Bundan sonra kəndə od vurub yandırırlar”.
Etibar Əhədov fikrini davam etdirərərk deyir ki, rayonun Boradigah istiqamətindəki Girdəni, Viravul,
Vilvan, Cil kəndləri də denikinçilərin top atəşinə məruz qalmışdır: "Mərmilərdən biri Aşağı Nüvədi qəsəbəsində
şuma düşdüyündən partlamamış, 1974-cü ildə aşkar edilmişdir. Həmin yerdə yerli sakin Şöhüb Salman oğlu
Məmmədov yaşayış evi tikmişdi. Ev sahibəsi top gülləsini dəmir parçası bilib orada ocaq yeri düzəldir. İstilik
nəticəsində partlayış baş verir, ailənin əkiz qız uşaqlarından biri mərmi gülləsinin qurbanı olur, yaşayış evinə xeyli
ziyan dəyir.
1918-1920-ci illərdə Vilvan, Viravul, Girdəni, Cil, Osakücə kəndlərinin sakinləri qırğından qurtulmaq üçün
yaxınlıqdakı Havzava və Osakücə meşələrinə qaçaraq sığınacaq tapmışlar.
Dəhşətli faciələr Nuru paşanın rəhbərlik etdiyi Qafqaz İslam Ordusunun Azərbaycana gəldiyi vaxtadək
davam etmişdir. Yadellilərin vəhşiliyindən cana gəlmiş xalq həmin dövrün tanınmış ziyalılarından olan Teymur
bəy Bayraməlibəyovu Nuru paşanın yanına göndərir. Bundan sonra qəzanın dağlıq-meşə hissəsi ilə Astaraya gələn
türk sərkərdəsi Camal paşa silahsız camaatın köməyinə çatır.
Camal paşanın dəstəsində 300-500 nəfərə qədər döyüşçü olub. Deyərmiş ki, kafir gülləsi mənə dəyməz.
Amma 1920-ci ilin dekabrında Astaranın Kələdəhnə yaxınlığında Camal paşa güllə ilə vurularaq qətlə yetirilir.
Onun nəşi rayonun Pensər kəndində "Hacı Teymur” məscidinin həyətində torpağa tapşırılır. Həmin müddətdən
bəri türk zabitinin məzarı yerli əhalinin və turistlərin ziyarətgahına çevrilib...”
1919-cu ilin yayında Lənkəran qəzasının milli qüvvələrin nəzarətinə keçməsi nəticəsində əhali qırğından,
talanlardan birdəfəlik xilas olmuş və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa edilmişdir.
2002-ci ilin martında Lənkəran şəhərinin mərkəzində soyqırımı qurbanlarının şərəfinə Xatirə-park
kompleksi qurulmuş, Sütəmurdov kəndində qətlə yetirilmiş 13 ağsaqqala adları yazılmaqla yerli qəbiristanlıqda
abidə qoyulmuşdur.
Hacıqabulda 1983 nəfər qətlə yetirilmişdi
Hacıqabul rayonunun Abdulabad kənd sakini Ənvər Hüseynov 1918-ci ilin mart hadisələrindən söz
düşəndə deyir ki, erməni quldur dəstələri Hacıqabulda da insanlığa sığmayan zorakılıqlar, dəhşətli hərəkətlər
törətmiş, təkcə xalqımıza qarşı deyil, bütün bəşəriyyətə, bəşəri dəyərlərə xəyanət etmişlər. Hacıqabul ərazisindəki
17 kənddə təcavüzə məruz qalmış dinc sakinlər öldürülmüş, yaşayış məntəqələri talan edilib dağıdılmış,
yandırılmışdır. Rayonun Navahı kəndində 955, Qubalı-Baloğlanda 535, Rəncbərdə 137, Padarda 120,
Abdulabadda 90, Şorbaçıda 50, Meynimanda 45, Paşalıda 40, Xilədə 11 nəfər ən qəddar üsullarla qətlə

101

Управление делами Президента Азербайджанской Республики
ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

Армянские преступления:
Геноцид. Депортация. Террор

yetirilmişdir. İnsanlara külli miqdarda maddi və mənəvi ziyan vurulmuş, evlər talanmış, mal-qara məhv edilmiş,
bir hissəsi də ermənilər tərəfindən aparılmışdır.
Həmsöhbətlərimin də gəldiyi qənaət budur ki, 1918-ci il xalqımızın tarixində qanla yazılmış bir səhifədir,
çünki həmin il on minlərlə azərbaycanlı soyqırımı hadisələrinin qurbanı olub. Özlərini bütün dünyaya
zərərçəkmiş, məzlum millət kimi qələmə verənlərin iç üzü budur. Onlar Türkiyədə də eyni ssenari ilə hərəkət
etmiş, eyni cinayətləri həyata keçirmişlər. Qoca tarix həmin cinayətləri unutmamışdır və bu, sübut kimi
qalmaqdadır. Erməni tarixçilərinin ozamankı qeydlərindən Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətinin isti izlərlə
başladığı, sovet işğalı üzündən yarımçıq qalmış istintaq materiallarından, aparılan tarixi araşdırmalardan, Qubada
üzə çıxan kütləvi məzarlıqdan və bunun kimi digər faktlardan da görünür ki, erməni şovinistləri nələr etmişlər.
Tarix onu da göstərir ki, nə qədər soyqırımları törədilsə də, erməni daşnakları heç vaxt istədiklərinə nail ola
bilməyəcəklər. İndi bizim ən müasir silahlara malik güclü ordumuz, qüdrətli dövlətimiz var. Mübarizənin
qələbəmizlə başa çatacağı gün uzaqda deyil.
Azərbaycan.-2019.-31 mart.-№68.-S.6.
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31 Mart soyqırımı: baş tutmayan işğal
Ataş Cəbrayılov
1918-ci ilin martı. Bakıda Sovet Rusiyasının idarəetməsində olan Xalq Komissarları Sovetinin sədri
Stepan Şaumyanın bilavasitə rəhbərliyi ilə həyata keçirilmiş bu soyqırımın mahiyyətinə ermənilik sistemi
nöqteyi-nəzərindən baxmaq çox şeyi aydınlaşdırır. Bu silahsız və günahsız insanların qətliamının təfərrüatı
barədə mətbuatda xeyli məlumatlar dərc edilib. Lakin bizi düşündürən ermənilərin hər zamanda olduğu
kimi, dünya düzəninin dəyişdiyi XX əsrin əvvəllərində də böyük siyasi qüvvələrə arxalanaraq bu qətliamı
ən qəddar vasitə və üsullarla törətməsi və cəzasız qalmasıdir. Araşdırma bizə ermənilərin və onların
dəstəkçilərinin, tərəfdarlarının hər bir sözünün, hər bir addımının, təxribatının, terrorunun arxasındakı
planı görmək və hər bir vətəndaşın daim ayıq olması və iqtidarla sarsılmaz birliyi üçün lazımdır. Bu etnik
təmizləmənin hədəfi və ermənilərin yüz illər boyu davam edən mifik “Böyük Ermənistan” ideyasının
reallaşdırılması üçün hər bir tarixi dönəmdə bu cür qırğınların və soyqırımların hədəfləri nə idi? Tarixi
xronologiyanı o dövrdəki dəyişən dünya düzəninin siyasi və iqtisadi maraqları ilə bağlamasaq, həmin
proseslərin təkrarı kimi ərazilərimizin 20 faizinin işğalı, ermənilərin törətdikləri soyqırım, etnik
təmizləməyə, terrorlarına və zorakılıqlarına, diversiyalarına, qəddarlığına dünyanın aparıcı dövlətlərinin
və beynəlxalq nüfuzlu qurumlarının siyasi-hüquqi qiymət verməmələri və göz yummalarının səbəblərinin
araşdırmasaq qənaət əldə etməsək həqiqət ortalığa çıxmayacaq və hər bir qırğın milli münaqişə kimi ötüb
keçəcək.
Erməni tarixi sənədlərinə görə Osmanlı Türkiyəsində dövlət yaratmaq üçün danışıqlar aparmağa
görəvləndirilmiş İsrail Ori Rusiya çarı I Pyotrun yanına gəlir, cənubu işğal etməkdə israrlı olan imperatora bu
təcavüzdə öz xidmətlərini, əvəzində isə ermənilərin həmin ərazilərə toplum halına köçürülməsini, daha sonra isə
onlara dövlətçilik qurumu verilməsini istəyir. Beləliklə, ermənilər o zamandan bu günə qədər Rusiyanın strateji
partnyoruna çevriliblər. 1769-cu ildə Movses Sarafyan Rusiyanin xarici işlər kollegiyasına Azərbaycanı işğal
etməyə dair planını verir. Zaqafqaziyaya kəşfiyyat xarakterli təcavüz və basqınlar başlayır. “Nizami” elmiaraşdırma bürosu rus generalissimusu A.V.Suvorov-Ruminskinin 680-dən artıq məktubunu tədqiq etmişdir.
Suvorov Xəzəryanı bölgələri işğal etmək üçün buralarda yaşamış, yerli, xüsusən də türk dilini öyrənmiş, hərbi
xəritələr hazırlamışdır. Bu işdə onun yaxın köməkçiləri ermənilər olmuşlar. O, Xasdadyan Boqdan Vasilyeviç
barədə yazır ki, “... Asiya şəraitini və xüsusiyyətlərini yaxşı bilir”. Suvorov bu ermənini özünün adyutantı edir və
Boqdan general-mayor rütbəsinədək yüksəlir /Bax: “18 əsr rus xəritələrində erməni əli: “Sirlər açılır” qəz., 1-15
oktyabr 2001-ci il/. Bu rus hərbçisi islam dünyasının qatı düşməni olub. O hətta Məkkəni, Məhəmməd /ə.s./
peyğəmbərin qəbrini belə ələ keçirmək arzusu ilə yaşayıb /Bax: “İkicə kəlmə generalissimus Suvorov barədə”,
yenə orada/. Beləliklə, aydın olur ki, bir sıra qədim Azərbaycan ərazilərinin adları nə üçün və necə erməniləşib.
Təbii ki, bu xəritələr rəsmi dövlət sənədi kimi dünyaya yayıldıqda artıq, aydındır ki, Boqdanın yox, bu isə dövlət
görəvlisi Suvorovun adıyla hallanacaq, etibarlı mənbə kimi tanınacaq.
Zaqafqaziyanın işğalında çar Rusiyası ermənilərin xidmətindən kifayət qədər yararlana bilir. Beləliklə,
1828-ci ildə Şimali Azərbaycan işğal edilir, ermənilər Türkiyədən, İrandan və yaxın Şərqdən ölkəmizə kütləvi
şəkildə köçürülür. Ermənilərin planına uyğun olaraq ən kütləvi şəkildə İrəvanda, Qarabağda yerləşdirildilər, çünki
buradan onlar iddia etdikləri Türkiyə ərazisindəki ermənilərlə iş birliyi qura biləcək, Qarabağda çoxalaraq oranı
da ələ keçirəcək, sonra isə Xəzərə və Cənubi Azərbaycana doğru yürüyəcəkdilər, bu yerləşdirmə imperiya
qüvvələrinin türk və müsəlman dünyasını parçalamaq və işğal etmək strategiyasına uyğun gəlirdi. Diqqət edin,
istər Türkiyədə, istər Şimali, istərsə də Cənubi Azərbaycanda maraqlı qüvvələrin köməyilə ermənilərin baş
vurduqları bütün terror, təxribat, qırğın və soyqırım hadisələri Şərqi ələ keçirmək istəyən bütün beynəlxalq dövlət
və qüvvələrin mənafeynə xidmət edir, ermənilik sisteminin “Böyük Ermənistan” mifini reallaşdırmağa
istiqamətlənmiş yüz illər boyu bu mənafelərin reallaşmasına hopdurulub.
Bəs Rusiyanın Azərbaycana köçürdükləri ermənilər ruslarla necə qonşuluq edirdilər? V.L.Veliçko
“Kavkaz” /S.-Peterburq-1904/ kitabında yazır ki, ermənilər Tərtərə köçürülmüş rusları içməli su mənbəyinə
buraxmırdılar. Əllərində xəncər yolları kəsmişdilər. Çaya isə leş və peyin və cürbəcür zibil doldurmuşdular.
Dəhşətli xəstəlik başlandı. Adamlar diri-diri çürüyür, bədənlərini irinli yaralar bürüyür, əzabdan ağıllarını
itirirdilər. Bu dəhşət qubernatora çatanda Tərtərə erməni həkimi göndərdilər. O isə xəstələrə dərman vermək
əvəzinə - “rus itləri, siz hamınız gəbərəcəksiniz, buradan rədd olun”, - məsləhətini verdi /səh.213/. Bu faktları
ona görə yazırıq ki, bu gün Rusiyada işğalçı və soyqırım müəllifləri olan Ermənistanın kifayət qədər geniş və
çoxsaylı tərəfdarları vardır. Erməniliyin vaxtı çatan kimi onların da əleyhinə işləyəcəyini, hazırda isə baş nazir
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Paşinyanın o mövqeyə çox yaxın olduğunu, həm Qərbin, həm də Rusiyanın siyasi maraqlarının özəyinə öz
hədəflərini yerləşdirdiklərini ictimaiyyət bilməlidir və bu böyük qüvvələr mənafeləri naminə onları dəstəkləyirlər.
Ermənilər əsl dindardılar, yoxsa teokrat - yəni siyasət pərdəsinə bürünmüş siyasətçi! V.L.Veliçko yazır ki,
ermənilərin xristianlığı da müəmmalıdır. 301-ci ildə müqəddəs Qriqoriy Prosvetitel çar Trdata təbəələrini bu dinə
qəbul etdirməsi üçün müraciət edir. O da öz təbəələrini xaç suyuna çəkdirir. Lakin çox keçmir, özü müəmmalı
şəkildə ölür. Deyilənə görə yeni xristianlar onu zəhərləyiblərmiş. IV əsrdə katolikos Nerses xristianlıq ideyası
üçün yox, siyasi mənafe üçün xristianlığı qəbul edir. Çarla siyasi mübarizəyə girir və nəticədə həlak olur. Çar II
Tiqran erməniləri Yulian Otstupnikin şəklinə ibadət etməyə məcbur edir. Lakin VI əsrdə fars şahı Xosrovun
mənafeyinə uyğun olaraq xristian-pravoslav Xalkidon kilsəsinin formulundan monofizitizmə keçir. Həmin kilsə
onları bu xəyanətə görə 451-ci ildə ittiham edir. Ermənilər bununla xristianlığı parçalamaq, Bizansı zəiflətmək,
Sasanilərin köməyilə nə isə qazanmaq ümidində idilər. Məhz ermənilər o gündən bu günədək özlərinin semitik
instinktlərinə cavab verən teokratik dövlətlərini möhkəmləndirirlər. Buna sübut kimi hazırda Gürcüstandakı 460dan çox alban kilsələrinə onların iddialarını dəlil kimi göstərə bilərik. Erməni kilsələri dini fəaliyyətdən daha çox
siyasi fəaliyyətlə məşğuldurlar. Beləliklə, onlar dövlətlərin içində dərin dövlət yaratmış olublar /səh.75-81/.
Monofizitizm ermənilərə nə verirdi? Aydındır ki, İsa peyğəmbər İncildə Allahla insan arasında vasitəçi - Məsih,
Quranda isə yaradılan - göndərilən rəsuldur. Monofizitizmdə isə bəşəri başlanğıc və ilahilik birləşirdi. Bu
nəstəranilik cərəyanı idi. İstədikləri addımı atmağa haqq qazandırırdı. Yalan, qəddarlıq, basqınlar, soyqırım,
xəyanət və s. xarakterık hallar onlar üçün təbii idi və ermənilərə Bizans və ya hər hansı bir dövlət daxilində
separatizm siyasəti aparmağa imkan verirdi.
Çar Rusiyasında fevral burjua və sosialist inqilablarında ermənilər yenə həmin tarixi xəyanəti edərək torpaq
və dövlət qazandılar. Daşnaklar bolşeviklərin ideoloji düşmənləri kapitalistlərə, bolşevik-ermənilər isə
kapitalistlərin düşmənləri bolşeviklərə “xidmət etməklə” əslində birlikdə “Böyük Ermənistan” ideyasını həyata
keçirirdilər! 1918-ci ildə ingilislərin yardımı ilə kapitalist Ermənistanı yaranır, 1917-ci ilin noyabrında Rusiyada
sosialist inqilabı baş verən kimi, V.İ.Lenin S.Şaumyanı Qafqazın müvəqqəti fövqəladə komissarı təyin edir. 1917ci ilin 29 dekabrında Lenin 20 saylı dekret imzalayır. Proletar dahisi “Türkiyə Ermənistanında” erməni dövlətinin
yaranması üçün hər cür tədbir və yardım barədə göstəriş verir. Bu işi görmək həm bolşevik və həm də daşnak
S.Şaumyana həvalə edilir. Bu o zaman idi ki, ermənilər Türkiyədə çox dəhşətli qırğınlar törətməkdə davam edirdi.
1918-ci ilin yanvarında isə Cənubi Azərbaycanda Aysor Milli Şurası yaradılır. Məqsəd burada xristian dövləti
yaratmaq idi. 30 minlik erməni-aysor birləşməsi hücuma keçərək 10 minlərlə günahsız mülki azərbaycanlını qətlə
yetirir. İstər ermənilərin, istərsə də müstəmləkə siyasəti yürüdən imperiyaların əllərində əsas bəhanə “xalqların
öz müqəddəratını təyin etmək” ideyası olub. Lenin isə buna “proletar beynəlmiləlçiliyi”ni də qoşaraq başqa
keyfiyyətli imperiya - “Dünya proletar birliyi” yaratmaq məqsədi güdürdü. 1920-ci illərin əvvəllərində həmin
“beynəlmiləlçi” Rusiya Azərbaycanın taleyi ilə oynayaraq Zəngəzuru Ermənistana peşkəş edir və Qarabağda
ermənilərə ikinci dövlət qurumu - muxtariyyət verir. SSRİ-nin mövcud olduğu 70 ildə Azərbaycanın Xalq
Cümhuriyyəti dövründə malik olduğu 114 min kvadratkilometr ərazi 86 minə qədər azalır. İmperiya rəhbərliyinin
dəstəyi ilə 1988-ci ildə Dağlıq Qarabağda başlanan separatizm hərəkatı və Ermənistanda bu hadisələrdən bir qədər
əvvəl başlanan qəddar etnik təmizləmə, ərazilərimizin bu dövlətin hərbi qüvvələrinin müdaxiləsi nəticəsində
torpaqlarımızın daha 20 faizi də işğal olundu. Həqiqət budur ki, Ermənistana imperiya mərkəzi və xarici qüvvələr
tərəfindən hərbi-siyasi dəstək olmasaydı bu işğal baş tutmazdı. Dünyada siyasi nüfuzunu və iqtisadi mənafelərini
təmin etmək məqsədi üçün böyük qüvvələrin ermənilik sistemini bir maşa və alət kimi istifadə etdikləri həm tarixi,
həm də müasir dəlil və faktlara görə artıq sübuta ehtiyacı olmayan aksiomdur.
1918-ci il 31 Mart soyqırımında Bakıda qətlə yetirilənlərin sayı haqda müxtəlif rəqəmlər deyilir. Bütün
bunlar mart qırğınının nə qədər dəhşətli olduğunu çox aydın şəkildə göstərir. Dəlil kimi, deyək ki, ingilis
arxivlərini öyrənən türk tarixçisi Salahi Sonyel 1918-ci ilin martında 8-12 min, ABŞ tarixçiləri C. və
K.Makkartilər isə 1918-ci il martın 30-dan aprelin 1-dək Bakıda ermənilərin 8 mindən 12 minədək müsəlmanı
öldürdüyünü ve şəhərin türk əhalisinin yarısının didərgin düşdüyünü yazırlar. Bəzi mənbələrə görə, həmin vaxt
60 min Azərbaycan türkü qaçqına çevrilmişdi. Bu proses ermənilərin tarixin ən mühüm dönəmlərində yaranan
şəraitdən, böyük siyasi qüvvələrin maraqlarından sui-istifadə edərək öz mənafelərini necə qeyri-insani üsullarla
və beynəlxalq hüquq normalarını tapdalayaraq reallaşdırmağa çalışdıqlarını aydın göstərir. İngilis Peter Hopkirk
“Bitməyən oyun” adlı əsərində bu regionda baş verən siyasi oyunlara aydınlıq gətirir və yazır ki, ingilislər alman
ve türklərin Hindistana gedən yolunu kəsmək, ruslar zəngin Bakı neftinə sahib çıxmaq, ermənilər isə Şərqdə və
Qərbdə zəngin Azərbaycan torpaqlarına sahib olmaq istəyirdilər. Məsələn, proletar inqilabçısı V.İ.Lenin yazırdı
ki, bizə Bakı və Xəzərətrafı rayonlar lazımdır. Bu plan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması, dünyada
de-yure tanınması və xalqımızın görkəmli siyasi xadimlərindən olan Nəriman Nərimanovun siyasi müdrikliyi
nəticəsində baş tutmur. Göründüyü kimi, istər 1905-ci il, istər 1918-ci il, istərsə də 1988-ci illərdə ermənilərin
törətdiyi soyqırımları dünya düzəninin dəyişməsi zamanında erməniliyin imperiya qüvvələrinin əlində vasitə
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olması nəticəsində törənib. Biz bir xalq olaraq bu tarixi həqiqətləri, ermənilərin bu gün də davam edən torpaq
iddialarını, irqçi, milli eqoist, neofaşist təbliğatlarını, ermənilik sisteminin fəaliyyətini və törətdikləri, yenidən
törədəcəkləri fəlakətləri nəzərə almasaq, daha ağır faciələrlə qarşılaşa bilərik. Biz hər an yadda saxlamalıyıq ki,
həmin 1918-ci ildə minlərlə günahsız dinc, mülki əhalini yalnız müsəlman və türk olduqlarına görə məhv etmiş
erməni Dro və Njdeyə, Qarabağ müharibəsində məhv edilmiş erməni beynəlxalq terrorçusu Monte Melkonyana
və başqalarına Ermənistanda heykəl qoyulmuş, dərsliklərə salınmış, onlardan film çəkilmişdir.
SSRİ-nin dağılmasında da həmin separatizm siyasətinin rolu bütün çılpaqlığı aşkardır. Çünki bu dağılma
olmasaydı Ermənistan torpaq işğal edə bilməzdi. Düzdür həqiqəti deyən, əsl tarixi ortaya qoymaqla Osmanlı
imperiyasında yüksək mövqelərdə təmsil olunmuş erməniləri misal gətirən, qədimdən-qədim olan həqiqi
Azərbaycan tarixini dəlillərlə ictimaiyyətə söyləyən Filipp Ekozyans kimi doğruçu erməni ziyalıları çox az da
olsa vardır. Lakin çox təəssüf ki, Ermənistanda belə realistlərə fikir verən yoxdur. Əksinə bu gün Dağlıq Qarabağ
danışıqlarında yeni format təklif edilir ki, bu da qəbuledilməzdir.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Novruz bayramı münasibətilə Azərbaycan xalqına təbrikində
münaqişənin həllində dövlətimizin prinsipial mövqeyinin dəyişmədiyi barədə deyib: “Münaqişənin həllinə
gəldikdə, Azərbaycanın mövqeyi dəyişməz olaraq qalır. Bu münaqişə yalnız ölkəmizin ərazi bütövlüyü
çərçivəsində öz həllini tapmalıdır. Dağlıq Qarabağ bizim tarixi diyarımızdır və münaqişənin tezliklə həlli yalnız
beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri əsaında olmalıdır. Bilirsiniz ki, Ermənistan tərəfi danışıqlar formatının
dəyişdirilməsi ilə bağlı məsələlər qaldırıb. Ancaq Azərbaycan bunu qəbul edə bilməz. Eyni zamanda, Minsk
qrupunun həmsədr ölkələrinin səfirləri - Amerika, Fransa və Rusiyanın nümayəndələri ciddi bəyanat verərək
bildirdilər ki, format dəyişməz olaraq qalmalıdır”. Bu sözlər bir daha Azərbaycan rəhbərliyinin siyasi xəttinin
doğru olduğunu və addımların düzgün atıldığının göstəricisidir. Bu il martın 29-da Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyev və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləriinin təşəbbüsü ilə görüş
keçirildi. Bu görüşdən əvvəl ABŞ-dan informasiya yayıldı ki, “Azərbaycan ərazilərini hərbi yolla azad etmək
istərsə ona hərbi yardım və s. dayandırılsın, Ermənistan və Dağlıq Qarabağ respublikasına maliyyə yardımı (100
milyon dollar) edilsin” təklifi vardır. Rusiyadan da, Avropadan da münaqişənin yalnız sülh yolu ilə həlli barədə
rəylər eşidildi.
Ermənilər öz məqsədləri ilə fövqəldövlətlərin və maraqlı qüvvələrin mənafelərini necə uzlaşdırırlar? Son
dərəcə xarakterik bir nümunəni oxucuların diqqətinə çatdıraq. Moskvada dərc olunan “Komsomolskaya pravda”
qəzeti 1991-ci il 17-19 tarixli saylarında müxbir Y.Lesotonun (yarırus-yarıerməni -A.C.) “Armeniya bez Rossii
(Rusiyasız Ermənistan - A.C.)” başlıqlı məqaləsində yazır ki, “Rusiya ermənilərin ənənəvi xilaskarıdır, lakin o,
ermənilərin fikrini soruşmadan özü onların sərhədini dəyişdirib...
Bu gün Azərbaycan Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin çox ciddi səyi sayəsində Silahlı
Qüvvələrimizin MDB üzvləri sırasında Rusiyadan sonra güclülər arasında ikinci, dünyada isə əllinci yerdədir. Bu
həqiqəti müvafiq ekspertlər deyir. Müasir Azərbaycan regionun güclü, yüksək beynəlxalq siyasi nüfuza, qüdrətli
iqtisadiyyata və orduya, əsl müstəqilliyə, öz torpaqlarını azad edəcək gücə malik ölkədir.
Respublika.-2019.-31 mart.-№68.-S.5.
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Qərbi Azərbaycanda ermənilərin törətdikləri vandalizm aktı
Qədir Aslan,
Əməkdar jurnalist
Türk xalqlarına qarşı düşmənçilik mövqeyində dayanan, terrorçu kimi tanınan erməni daşnakları
“dənizdən-dənizə böyük Ermənistan” yaratmaq iddialarından heç vaxt əl çəkmirlər. Ermənilər tarixən Rusiyanın
müəyyən dairələrinin əlində Türkiyəyə, Azərbaycana və digər türk xalqlarına qarşı terrorçuluq alətinə
çevrilmişdir.
1885-ci ildə ermənilər Vyanada “Armenakan, 1886-cı ildə Cenevrədə “Hnçaq”, 1890-cı ildə Tiflisdə
yaratdıqları “Daşnaksütyun” terrorçu təşkilatlarının qarşısına qoyduqları başlıca məqsəd üç dövlətin - Rusiya,
Türkiyə və İranın ərazisində yaşayan bütün erməniləri öz bayraqları altında birləşdirmək ideyası idi. İlk gündən
radikal terrorçuluq mövqeyini əsas tutan bu partiyaların XIX əsrin axırlarından başlayaraq türk soyundan olan
xalqlara qarşı törətdikləri qanlı cinayətlər öz dəst-xəttinə, coğrafi əhatəsinə və qəddarlıq dərəcəsinə görə bu
qəbildən olan hadisələr sırasında daha çox seçilir.
Dünyanın vəhşi, ən qəddar milləti sayılan erməni daşnaklarının 1918-ci ildə Azərbaycanın müxtəlif
bölgələrində, o cümlədən qədim Oğuz yurdu sayılan Qərbi Azərbaycanda dinc əhaliyə qarşı törətdikləri vandalizm
aktı məhz belə cinayətlərdən biridir.
1917-ci ilin iyun ayında Türkiyə erməniləri şeytan cildinə girmiş, hər an türkün kürəyinə qılınc sancmaq
iddiasında olan Stepan Şaumyanı özlərinə başçı seçmişlər. Lenin isə 1917-ci ilin 28 dekabrında dekret qəbul edib
erməniləri müsəlmanlardan müdafiə etməyə şərait yaratdı. Şaumyan özü türkiyəli Hamazaspın komandanlığı ilə
2500 nəfərlik diviziya yaradaraq Bakıda, Bakıətrafı kəndlərdə, həmçinin Qərbi Azərbaycanda on minlərlə
azərbaycanlını xüsusi amansızlıqla qətlə yetirdi.
1918-ci ildə indiki Ermənistanın 575 min nəfər müsəlman əhalisi vardı. Andronikin qoşunu 1918-ci ilin
yazında Vedi rayonunun Qədirli, Qaraxaç, Birəli, Şahablı kəndlərinin sakinlərini damlara doldurub yandırdılar.
Andronikin türk qanına susayan qoşunu Naxçıvandan keçib Zəngəzur zonasında Sisyan, Qafan rayonlarından
olan azərbaycanlı kəndlərini dağıdıb dinc əhalini qəddarlıqla məhv etdi. Sisyan rayonunun Urud, Darbas, Ağudi,
Vacudu, Şükür, Məlikli, Şəki və digər kəndlərinin sakinlərini damlara doldurub yandırdılar. Həmin günlərdə
Qafan rayonunun Oxçu kəndinin əhalisinin başına gətirilən faciə barədə Gəncə qubernatoruna 11 dekabr 1918-ci
il tarixdə 300 nömrəli teleqramla xəbər verilmişdi. Teleqramda deyilirdi:
“Zəngəzur qəzası rəisinin məlumatına görə dekabrın 19-da Andronikin dəstəsi yerli ermənilərlə birlikdə
Kığı dərəsində müsəlmanları qırırlar”.
Cəbrayıl-Zəngəzur zonasının qəza rəisi Namaz Əliyevin teleqramında isə göstərilirdi ki, dekabrın 10-da
ingilis, fransız, ermənilər müsəlman kəndi olan Şabadinə və bir neçə başqa kəndlərə hücum etdilər. Bir neçə
kəndin kişilərini barışıq adı ilə Oxçu kəndinə çağırıb böyük bir dama doldurub, neft tökərək yandırmış, bu acı
mənzərəni sevinclə seyr etmişlər.
Andronikin qəddar, qaniçən quldur dəstəsi 1918-ci ildə Zəngəzur zonasında yüzdən çox azərbaycanlı
kəndini talayıb, dağıdıb, günahsız əhalisini yandırmışlar.
Özünü çox məharətlə bolşevik siması altında gizləməyi bacaran, əslində “Daşnak” partiyasının ən fəal
üzvlərindən olan Stepan Şaumyanın göstərişi ilə Dro Qanayanın müsəlman qanına susayan terrorçu dəstəsi
İrəvanətrafı kəndlərə — Axta, Gərni rayonlarına, Silikyanın diviziyası Bayazit, Qaranlıq, Basarkeçər və
Qaraqoyun dərəsi zonasında hücuma keçdilər. Dronun dəstəsi Axta rayonunun Təkərli, Dərəçiçək, Gümüş və
başqa bir neçə kəndin əhalisini vəhşiliklə qətlə yetirmişlər.
Erməni daşnakları Kənəkir rayonunun indiki İrəvan şəhərini və İrəvanətrafı rayonları su ilə təmin edən
Qırxbulaq zonasında olan 40 kəndin əhalisini tamam məhv etmiş, bir nəfər olsun belə salamat qalan olmamışdır.
1918-ci ildə İrəvandakı qırğın zamanı şəhərin sakinləri qaçıb Göy məscidə dolmuşdular.
Azərbaycanlılardan ibarət dəstələr silahlı qaydada məscidin hər tərəfini müdafiə edirdilər. Qəddar, vəhşi ermənilər
Uluxanlı kəndinin adamlarını Azərbaycana gedən qatarın 4 vaqonuna doldurmuş, elə vaqonda da hamısını
qırmışlar.
1918-ci ildə kütləvi qırğınlar Dərələyəzin Paşalı (Əzizbəyov) rayonunun Kotanlı, Her-her, Bulaqlar,
Çaykənd, Terp, Göşbək, Sofulu kəndlərində, Yeğeknadzor rayonunun Həsənkənd, Sallı, Qışlaq, Hors, Ələyəz,
Qovşuq, Ayısəsi, Qabaxlı, Nəbilər, Alxan, Təkəsli, Gülüdüz kəndlərində də olmuş, Dronun qaniçən dəstəsi
müsəlman yaşayan ərazilərdə hansı müsibətlər törətməmişlər?
1918-19-cu illərdə ermənilər Vedi rayonunun Millidərə zonasında bir sıra vəhşiliklər törətmiş, ermənilərin
Aiqink, Bayburt, Əlmərdan kəndlərini qırmağa başlayacaqlarını eşidən Kotanlı, Şiyaqub, Körpükənd sakinlərinin
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bir hissəsi öz canlarını erməni daşnaklarından qurtarmaq üçün dağ yolları ilə Vedibasara qaçıb Abbasqulu bəyə
sığınmışdılar. Abbasqulu bəyin yollara düzdüyü silahlı dəstələr ermənilərə ağır zərbərlər vurub, dinc əhalinin
xilasına şərait yaratdı.
Ermənilərin azərbaycanlılara qarşı törətdiyi qanlı cinəyətləri sadalamaqla qurtarmaq olmaz. Ermənilər
Qarsda 17 azərbaycanlını Başgedən stansiyasında qatarın böyründən asıb Gümrüyə göndərdilər. Mənzilbaşına
çatanda azərbaycanlıların ancaq dirsəkləri qalmışdı. Qadınları çılpaqlayıb, dama doldurub yandırdılar. Bayazitin
Ağzıbir, Ağqala, Bığlı kənd camaatı qışın boranlı-çovğunlu günlərində çılpaq halda buzlu Göyçə gölünə
doldurdular vəhşi erməni cəlladları.
1918-ci ilin Novruz bayramı günlərində diviziya komandiri, polkovnik Silikyanın terrorçu, azğınlaşmış
quldur dəstəsi Stepan Şaumyanın göstərişi ilə Göyçə mahalının - Basarkeçər rayonunun ərazisinə daxil olur.
Ermənilər Sarınər dağının ətəyində yerləşən Şişqaya kəndinə daxil olarkən azərbaycanlıların müqaviməti ilə
üzləşir.
Daşnaklar hiylə işlədərək Şişqaya kəndinin sakinlərini barışıq adı ilə böyük mal tövləsinə toplayırlar. Sonra
isə qapılar qıfıllanır və tövləyə od vururlar. Tək-tək insanlar bu işgəncə və faciədən sağ qalır.
Ermənilər Kiçik Məzrə və digər kəndlərdə də yerli əhaliyə olmazın divanını tutur, diri-diri insanları su
quyusuna doldururlar. Novruz bayramı günlərində Novruz tonqalları darmadağın edilir.
1918-ci ilin martında Silikyanın quldur dəstəsi 22 nəfərlə Basarkeçər rayonunun ən böyük kəndi olan zoda
daxil olur. Zod tarixən pəhləvan cüssəli, qorxmaz oğulları ilə tanınırdı. Ermənilər tərəfindən Səməd ağaya təklif
olunur ki, 10 gün müddətində erməni ordusuna xeyli miqdarda taxıl, ot versinlər. Səməd ağa Məşədi İsa, Qlava
Balı, Kor Tanrıverdi və bir sıra el ağsaqqalları ilə bu məsələni tələm-tələsik müzakirə edirlər. Belə qərara alınır
ki, bu qədər taxıl, ot vermək mümkün deyil, ikinci taxıl verilməzsə, erməni daşnakları dərhal hücuma keçib
silahsız insanları qıracaqlar. Buna görə də çıxış yolu təkcə budur ki, imkan tapıb Silikyanın terrorçu dəstəsini
qırmaq lazımdır.
Elə də etdilər. Əvvəlcə ermənilər üçün çöngə kəsilib geniş süfrə açıldı. Onların sərxoş olmaları üçün süfrəyə
növ-növ şərablar qoyuldu. İçkidən gözləri qızmış ermənilər mahnı oxuyur, hətta əl qaldırıb rəqs edirdilər.
Beyinləri o qədər qızmışdı ki, sərxoş daşnaklar silahlarını qoyduqları yeri də unutmuşlar. Vaxt itirmək olmazdı,
bir göz qırpımında Səməd ağanın işarəsi ilə açıq qoyulmuş qapı və pəncərələrdən qəflətən güllələr açılır. Bu
atışmada Səməd ağanın bacısı oğlu Yunis bəy öldürülür. Polkovnik, Stepan Şaumyanın sağəli Silikyan və onun
quldur dəstəsi tamam məhv edilir və silah-sursatı ələ keçirilir. Ermənilər bu hadisəyə kimi Çamırlı, Mollalı,
Yuxarı Zağalı, Qızılvəng, Qanlı kəndlərini talayıb, əhalisini qırmış, qadın, qoca, cavanları işgəncə ilə qətlə
yetirmişlər.
Ermənilərin başda Silikyan olmaqla Zod kəndində tələyə düşməsi Göyçədə razılıqla qarşılandı və qonşu
Kəlbəcərdən bir qrup atlılar Səməd ağaya göz aydınlığına gəldilər.
Zod kəndində Silikyanın terrorçu dəstəsinin qırılması daşnakları müəyyən qədər zəiflətsə də, onlara Stepan
Şaumyanın göstərişi ilə əlavə qüvvə göndərildi. 1919-cu il mart ayının əvvəllərində daşnaklar Göyçədə təzədən
hücuma başladılar. Basarkeçərin azərbaycanlı əhalisini ermənilərdən yaxa qurtarmaq üçün böyük itki verərək
Gədəbəy və Kəlbəcər istiqamətində qarlı yollar aşaraq Azərbaycana pənah gətirdilər.
Kəlbəcər yollarında neçə-neçə günahsız insanlar borana-çovğuna düşüb, qurd-quşa qismət oldu. El arasında
həmin yerlər “Sümüklüdərə” adlanırdı.
1918-ci il dekabrın 28-də Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyinə daxil olmuş teleqramda
deyilirdi ki, 25 minlik erməni ordusu İrəvandan gələrək 8 müsəlman kəndini mühasirəyə almışlar. 200 nəfərdən
çox Araz çayını keçərək həlak olmuşdur. Göyçə mahalının Qaraiman kənd sakinləri Allahverdi Oruc oğlu və
Rüstəm Məşədi Hüseyn oğlu Gəncəyə gəlmiş və göyçəlilərin başına gətirilən müsibətlərdən qubernatora belə
danışmışlar: “Fillimov və Nişanovun başçılıq etdiyi terrorçu dəstə gecə Qızılvəng, Subatan və Zağalı kəndlərini
mühasirəyə almış, kişiləri pristavın yanına çağırmaq bəhanəsi ilə tövləyə salmış, özləri isə kəndləri qarət etmişlər.
Çamırlı kəndində 4 kişi və 6 qadın vəhşicəsinə öldürülmüşlər. Şərab kəndinin bütün kişilərini yandırmış və körpə
uşaqları işgəncə ilə təndirə doldurmuşlar”.
A.Lalayanın yazdığına görə, daşnak başkəsənlərdən biri öz “şücaətini” belə təsvir edirdi. “Mən heç bir şeyə
fərq qoymadan Basarkeçərdə türk əhalisini məhv etdim. Hərdən gülləyə heyfim gəlir. Bu itləri öldürməyin ən
doğru yolu döyüşdən sonra bütün sağ qalanları toplayıb onları quyuya doldurmaq, onların bu dünyada
qalmamaları üçün üstlərinə ağır daşlar tökmək lazımdır. Mən belə də etdim: bütün kişi, qadın və uşaqları quyuya
doldurub üstünü daşla doldurdum”.
Ümumiyyətlə, 1818-19-cu illərdə erməni daşnakları Qərbi Azərbaycanın Vedibasar, Zəngibasar, Göyçə,
Amasya, Zəngəzur, Dərələyəz və digər qədim oğuz ellərində ağlasığmaz talanlar, qanlı cinayətlər törətmişlər.
Stepan Şaumyan, Andronik, Dro və digər daşnakların fitvası ilə minlərlə müsəlman əhalisi işgəncələrə
məruz qalmışlar. Ermənilərin amansız qətllərinin qarşısını Azərbaycana köməyə gəlmiş türk əsgərləri aldılar.
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Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin 1998-ci il martın 26-da imzaladığı “Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında”
Fərmanla ilk dəfə dövlət səviyyəsində bu qətliama siyasi qiymət verilib. Bildirilib ki, hər il martın 31-ni
Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü kimi qeyd edilməklə, bir daha tarixi keçmişə qayıdır, xalqımıza qarşı açıqaşkar həyata keçirilən soyqırımın qurbanlarının xatirəsini ehtiramla anırıq.
Respublika.-2019.-31 mart.-№68.-S.5.
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Türkiyədə erməni terroru (1915-1918-ci illər)
Esmira Aslanova
Ermənilər, “Daşnaksütyun” partiyası XX əsrin bütün dövrlərində, xüsusilə 1915-1918-ci illərdə rus
çarizminin yardımı ilə Türkiyəyə qarşı həmişə düşmənçilik mövqeyində dayanmış, erməni kapitalı üçün top
mərmisinə çevrilməkdən ötrü əllərindən gələni etmişlər. Daşnak quldurlar hər vasitə ilə türklər və ermənilər
arasında nifaq salkır, dəhşətli qırğınlar, terror hadisələri törədirdilər.
Qeyd etmək lazımdır ki, hələ Birinci Dünya müharibəsi başlamazdan xeyli əvvəl Rusiya Türkiyədəki
erməniləri Türkiyəyə qatşı mübarizə aparmaq üçün silahlandırmağa çalışırdı. Qafqaz canişini Voronsov Daşkov
xarici işlər naziri Sazonova göndərdiyi məktubunda yazırdı ki, o, katalikosa məktubla müraciət edərək
Türkiyədəki ermənilərə kömək etməyi vəd etmişdi.
Ermənilər, onların komitələri dünyanın müxtəlif yerlərindən Türkiyə erməniləri üçün gizli yollarla silah
daşıyırdılar. “Daşnaksütyun” Misir komitəsindən Samsuna Xosrov Kasabyan adlı birisinə yazılan məktubda
deyilirdi ki, Marseldə yelkənli gəmidə Samsuna ermənilə üçün 112 ədəd tüfəng gətirməyi vəd etmişdi. Tüfənglər
araba ilə Sivasa, oradan isə Harputa ötürüləcəkdir. Hətta təxribat üçün zəhmli bomba da nəzərdə tutulmuşdu.
İrandakı Türkiyə səfirliyi 1914-cü il 6 oktyabr tarixli məktubunda rusların iran və Qafqazdakı ermənilərə
silah paylaması, Türkiyədəki yunan konsulluğunun ermənilərə Ermənistanın təşkili haqqında vəd etdiyi barədə
məlumat verirdi.
Qafqaz ordusu səhra idarəsinin kəşfiyyat bölməsinin rəisi kapitan Draşenko öz məruzəsində əsas diqqətini
Rusiyaya ən sadiq xalq kimi ermənilərə yönəldir və Türkiyənin erməni əhalisini silahla təchiz etməyin zəruriliyini
əsaslandırdı. O, erməni “özünümüdafiə dəstələri” yaradılmasını təklif edir, bunun Rusiyanın mənafeyinə uyğun
olduğunu qeyd edirdi.
Draşenko yazırdı: “Əgər Rusiya üçün türklərin tatarlarla birləşməsi sərfəli deyilsə, osmanlıların şöhrət və
qüdrətinin dirçədilməsi sərfəli deyilsə, güclənən Türkiyənin ön Asiyanın bütün müsəlman əhalisi üçün
istiqlaliyyət və Avropanın əsarədindən qurtarmaq simvoluna çevrilməsinə imkan vermək sərfəli deyilsə, yuxarıda
deyilənə qarşı ən faydalı əks-təsir vasitələrindən biri erməni tayfasının, Türkiyə daxilində onun fiziki və mədəni
güclənməsini müdafiə etməkdir. Buna görə də Türkiyə ermənilərini kifayət qədər sılahla təmin etmək Rusiya
üçün faydasız olmazdı”.
XX əsrin ikinci onilliyində Misirdən və ABŞ-dan erməni könüllüləri toplaşırdı. “Daşnaksütyun”
Türkiyənin özündə könüllü erməni dəstələri yaradıb terror hadisələri törətmək üçün geniş kampaniyaya
başlamışlar. Milli büro Türkiyənin şərq vilayətlərinin tezliklə ələ keçirilməsinə kömək etmək üçün razılaşdırıldığı
kimi 1600 nəfərlik heyət əvəzinə daha çoxsaylı drujinalar təşkil etdi.
Rus hökuməti dünyanın müxtəlif yerlərindən erməniləri Türkiyəyə qarşı buruşmağa çağırırdı. Rusiyanın
nəqliyyat naziri 1915-ci il noyabrın 10-da yazırdı ki, türklərə qarşı könüllü drujinalarda vuruşmaq üçün
Bolqarıstandan olan ermənilərin dəmir yolu ilə pulsuz daşınması barədə göstəriş vermişdir.
Rus komandanlığı erməni drujinaları üçün dörd marşrut müəyyənləşdirmişdi. Birinci drujina Andranik
Ozanyanın başçılığı ilə cəbhənin sol cinahına - hissə komandiri general Çernozubovun sərənmamına
göndərilmişdi. 1915-ci il dekabrın sonunda Andranikin drujinası Culfaya qayıtdı. Bir müddətdən sonra
Andranikin İrandakı qoşunlarının yanına göndərdilər. Sonra bu drujina yenidən cəbhəyə döndü. Drujina Vana
girmiş, 1916-cı ilin aprelində birinci olaraq Bitlisə daxil olmuşdur.
İkinci drujinaya general Dro başçılıq edirdi. Armen Karo onun köməkçisi idi. Bu drujina İqdır-BəyazidVan marşurutu üzrə hissə komandiri gerneral Nikolayevin sərəncamına göndərilmişdi.
Gerenin başçılığı ilə dördüncü drujina Sarıqamış rayonuna göndərilən geheral İstomilinin göstərişlərini
yerinə yetirirdi.
1915-ci il aprelin 15-də dörd könüllü drujina birlikdə İqdıra hərəkət etdilər, daha sonra Vana daxil oldular.
Van zəbt edildikdən sonra bütün erməni daşnakları daha da azğınlaşdılar, Türkiyə ərazisində analoqu olmayan
vəhşiliklər törətdilər.
Könüllü erməni drujinalarının yaradılması türkləri cavab tədbirləri görməyə vadar etdi. Çünki
“Daşnaksütyun” 10 min nəfər könüllü səfərbər edib Türkiyəyə qarşı müharibəyə göndərmişdi.
Beləliklə, tarixi faktların araşdırılması göstərir ki, Türkiyə Birinci Dünya müharibəsinə girdiyi ərəfədə
Rusiya tərəfindən könüllü erməni dəstələri (drujinaları) yaradılmış və onlar silahlandırılmışdı. Erməni-daşnak
quldurları Qafqaz və Şərqi Anadolu hərbi teatr meydanında rus ordusunun köməkçisi rolunu oynamalı idilər.
Birinci Dünya müharibəsi illərində ermənilərin Türkiyəyə qarşı ilk silahlı çıxışı Zeytun bölgəsində oldu.
Türk hakimiyyət orqanlarının apardıqları axtarışlar nəticəsində 500 erməni silahları ilə birlikdə yaxalandı.
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Daha sonra evlərdə 1000-ə qədər erməni fərarisi tutuldu, çoxlu silah və hərbi sursat ələ keçirildi. Silahların
çoxu kilsələrdə və məzarlıqlarda gizlədilmişdi.
Ermənilər Ərzurum bölgəsinə xüsusi əhəmiyyət verirdilər. Rusiya erməniləri Türkiyəyə buradan keçmiş və
mərkəzlərini də burada yaratmışlar. Ərzurum, Trabzon-Van yolunun ortasında yerləşdiyindən həm quru yoluyla
Qafqazdan, həm də Trabzon yoluyla Batum və digər yerlərdən müntəzəm məlumat almaq, bilayətlərə silah, hərbi
sursat göndərmək çox asan idi.
1915-ci ilin aprelində ermənilərin Vanda başladıqları qiyam böyük vüsət almağa başlamışdı. Erməni
katalikosu B.Kevork bu üsyanda 10 min nəfər solahlı komitəsinin iştirak etdiyini bildirirdi.
Van valisi Gövdət bəy 1915-ci il 21 aprel tarixli teleqramında ermənilərin şəhərdə vuruşmağa başlaması
haqqında xəbər verirdi. Bildirirdi ki, Vana 40 min qiyamçı erməni gətirilmiş, daşnak quldurların hücumu
nəticəsində Osmanlı bankı, poçt-teleqraf idarəsi, hökumət binaları, yaşayış evləri dağıdılmış, terror hadisələri
törədilmişdi.
1915-ci il may ayının 8-də ermənilər Van şəhəri ətrafına böyük hücumlar təşkil etmiş, ətrafdakı müsəlman
kəndləri yandırılmış, sakinlər amansızlıqla qətlə yetirilmişdi.
Qafqaz Osmanlı orduları komandanı Vahib paşanın 1918-ci il məlumatında bildirilirdi ki, 12 yanvarda
Gelersen kəndinə basqın edən ermənilər 18 müsəlmanın qollarını bağlayaraq hamısını güllələmiş, 1918-ci il
yanvarın 7-də rus paltarı geyinən erməni daşnakları Qara Dəniz sahilində Ful qəsəbəsindən 50-dən artıq qadın və
kişini Trabzona doğru aparmış və sonralar bunlarn cəsədləri Ful dərəsində tapılmışdı. Qızılağac kəndində
ermənilər müsəlmanların qollarını bağlayaraq hamısını süngüdən keçirmişlər. Ermənilər Ərzincan ətrafındakı
kəndlərdən topladıqları 500 nəfəri Ərzincana gətirərək güllələmişlər. Ümumiyyətlə, ermənilər tərəfindən
Türkiyədə törədilən qırğınları bir-bir sadalamaq mümkün deyil, daşnakların hansı vəhşiliyindən söz açasan?
Ərzurum qırğını Andranik və doktor Zavriyev tərəfindən hazırlanmış və həyata keçirilmişdir. Bu qırğın
1918-ci il fevralın 10-da baş vermişdir.
1915-ci ildə ermənilərin törətdikləri qırğınlar, terror hadisələri uzun sürməmiş, türklərin cavab tədbirləri
daşnakların xülyalarının reallaşmasına imkan verməmiş, onlar ermənilərə sübut etmişlər ki, türk qılıncı tarixən
onların başının üstündə olacaq, daşnakların “dənizdən-dənizə böyük Ermənistan” yaratmaq xülyası reallığa
çevrilməyəcəkdir. Türk xalqının milli azadlıq mübarizəsini heç kəs söndürə bilməz!
Erməni daşnakları 1918-ci ildə Bakı şəhərində, Qubada, Gəncədə, Şamaxıda, Qərbi Azərbaycanda və digər
qədim Oğuz ellərində də qırğınlar törətmiş, bir sözlə türk xalqlarına qarşı həmişə düşmənçilik mövqeyində
durmuşlar.
Vurğulamaq lazımdır ki, Türkiyə “Daşnaksütyun”un “məğlubedilməz” ordusunun hücumunu dəf edərək,
1915-18-ci illərdə erməni təcavüzkarlığının qarşısına sipər çəkmiş, onların müstəmləkəçilik siyasətinə son
qoymuşlar.
Tarixçilərimizin qarşısında böyük və mürəkkəb vəzifələr durur, onlar erməni vəhşiliyini, onların
törətdikləri qanlı faciələri fikir süzgəcindən keçirməli, erməni təbliğatının qarşısı qətiyyətlə alınmalıdır.
Respublika.-2019.-30 mart.-№67.-S.6.
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Xocalı soyqırımı ən dəhşətli kütləvi terrordur
Eldəniz Abdiyev,
YAP Xətai rayon “Məişət Maye Qaz” QSC üzrə ilk partiya təşkilatının sədri
1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə erməni silahlı dəstələri Xankəndi şəhərində yerləşdirilmiş
keçmiş SSRİ-nin 366-cı motoatıcı hərbi alayının köməyi ilə silahsız və köməksiz Xocalı şəhərinə hücum etmişlər.
Əvvəlcə şəhər dörd tərəfdən erməni qoşunları tərəfindən əhatə olunmuş, sonra isə Xocalıya artilleriya və ağır
hərbi texnikadan güclü və amansız atəş açılmış, az bir vaxt ərzində şəhərdə yanğın baş vermiş, şəhər tamamilə
alova bürünmüşdür. Şəhərin müdafiəçiləri və yerli əhali buranı tərk etməyə məcbur olmuşlar. Fevralın 26-sı səhər
saat 5-ə kimi şəhər erməni işğalçıları tərəfindən zəbt edilmişdir. Bir gecənin içərisində qədim Xocalı yerlə-yeksan
edilmişdir.
Şəhəri tərk etməyə məcbur olan əhali dağlara, meşələrə qaçmışdır. Hər tərəfdə silahlı ermənilər dinc əhalini
güllələyir, onlara amansız divan tutmuşdular. Beləliklə, soyuq, qarlı fevral gecəsində nə qədər qız-gəlin əsir
düşdü, girov götürüldü. Nə qədər insan erməni silahından yayınıb meşələrə, dağlara qaçsalar da onların çoxu
soyuqdan, şaxtadan məhv oldular...
Bəşəriyyətə, insanlığa qarşı törədilmiş Xocalı soyqırımı öz vəhşiliyinə və qəddarlığına görə ən dəhşətli
kütləvi terror hadisələrindən biri kimi tarixə düşmüşdür. Əslində, Xocalı faciəsi bir günün, bir gecənin hadisəsi
deyildi. Ermənilər bu faciəyə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi başlandıqdan sonra hazırlıq görmüşdülər. Hələ 1988-ci
ildə hadisələr başlananda vəziyyəti gərginləşdirməyə, ictimai rəyi öz tərəflərinə çəkən erməni siyasətçiləri və
onların himayədarları vilayətin iqtisadi geriliyi pərdəsi altında Dağlıq Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsi üçün
uzun illərdən bəri hazırladıqları plan üzrə Xankəndidə və Yerevanda tətillər keçirilirdi. Lakin baş verən sonrakı
hadisələr DQMV-nin iqtisadi geriliyi barədə erməni siyasətçiləri və onların mərkəzdəki himayədarlarının irəli
sürdükləri bu saxta tezisin yalnız bəhanə, əsas məqsədin isə Ermənistanın Azərbaycana qarşı ərazi iddiası
olduğunu göstərdi. Məhz elə həmin vaxtdan da Xocalı qətliamının əsası qoyulurdu.
Xocalı şəhəri Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsində strateji əhəmiyyətli ərazi kimi ermənilərin
işğalçılıq planlarına mane olurdu. Çünki Xocalı Xankəndidən 12 km şimal-şərqdə, Ağdam-Şuşa və ƏsgəranXankəndi yollarının arasında yerləşirdi. Şəhərin əhəmiyyətini artıran səbəblərdən biri də Dağlıq Qarabağın
yeganə hava limanının məhz burada yerləşməsi idi. Buna görə Ermənistan silahlı qüvvələrinin əsas məqsədi
Xocalıdan keçən Əsgəran-Xankəndi yoluna nəzarət etmək və Xocalıda yerləşən aeroportu ələ keçirmək idi.
Bununla yanaşı, xüsusi qəddarlıqla həyata keçirilən Xocalı soyqırımının törədilməsi zamanı ermənilər
Azərbaycanın bu qədim yaşayış məskəninin yer üzündən silinməsini qarşıya məqsəd kimi qoymuşdular. Burada
qədim tarixi abidələr müasir dövrə qədər qalmaqda idi.
Xocalı əhalisini vəhşicəsinə qırarkən, soyqırımın ən iyrənc mərhələsi olan izi itirmək kimi mənfur
hərəkətlərə də əl atmış və Azərbaycan xalqı, eləcə də bəşəriyyət üçün nadir abidələr nümunəsi olan Xocalı
abidələrini də dağıtmışlar.
Ermənistanın Azərbaycana qarşı həyata keçirdiyi etnik təmizləmə siyasəti və hərbi təcavüzü dünyanın yeni
münaqişələr tarixinə beynəlxalq hüquqi normaların ən çox və kobudcasına pozulduğu faktlardan biri kimi daxil
olub. Bütün beynəlxalq hüquq normalarına zidd olaraq Ermənistan Dağlıq Qarabağı özünə birləşdirmək istəyir,
bu yolda bütün cinayət və vəhşiliyə hazır olduqlarını nümayiş etdirir. XX əsrin faciəsi olan Xocalı soyqırımı bu
aqressiv və cinayətkar erməni siyasətinin nəticəsidi. Bu faciə təkcə Azərbaycan xalqına deyil, bütün insanlığa,
bəşəriyyətə qarşı yönəlmiş ən ağır cinayətlərdən biridir. Azərbaycan xalqının XX əsrdə üzləşdiyi dəhşətli Xocalı
faciəsi yalnız Xatın, Lidisa, Oradur, Sonqmi soyqırımı kimi insanlıq tarixinə düşmüş qanlı olaylarla müqayisə
oluna bilər. Xocalı faciəsi özünün əsl siyasi-hüquqi qiymətini yalnız ümummilli lider Heydər Əliyevin
hakimiyyətə qayıdışından sonra aldı, soyqırımı haqqında həqiqətlərin dünya dövlətlərinə və beynəlxalq
ictimaiyyətə çatdırılması üçün təsirli tədbirlər görüldü. Xocalı faciəsinin Azərbaycan xalqının qan yaddaşı
olduğunu dəfələrlə bəyan edən ulu öndər hadisələrə beynəlxalq aləmdə əsl siyasi qiymətin verilməsinin zərurliyini
vurğulamış, bu məsələnin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması üçün xüsusi səy göstərmişdir. Bununla da bədxax
erməni millətçilərinin azərbaycanlılara qarşı törətdikləri cinayətlər, o cümlədən Xocalı soyqırımının dünya
ictimaiyyətinə çatdırılması, faciənin soyqırımı kimi tanınması üçün məqsədyönlü və ardıcıl fəaliyyətə start
verilmişdir. “Bu soyqırımı, eyni zamanda, bütün bəşəriyyətə qarşı tarixi bir cinayətdir” - deyən ulu öndərimizin
təşəbbüsü ilə 1994-cü il fevralın 24-də Milli Məclis “Xocalı Soyqırımı Günü haqqında” qərar qəbul etdi. BMTdən, dünya dövlətlərindən bu qətliamın gerçək mahiyyətini açıqlayaraq beynəlxalq ictimaiyyətdən erməni
terrorizminə qarşı təsirli tədbirlər görülməsi tələb olundu. Qəbul edilmiş qərara əsasən, 1992-ci il fevralın 26-da
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erməni təcavüzkarları tərəfindən törədilmiş, Azərbaycan xalqının milli faciələrindən və bəşər tarixinin qanlı
səhifələrindən biri olan Xocalı hadisələri hər il fevralın 26-da Xocalı Soyqırımı Günü kimi anılır.
Ümummilli liderimizin “Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə sükut dəqiqəsi elan edilməsi haqqında”
1997-ci il fevralın 25-də imzaladığı sərəncamla hər il fevral ayının 26-sı saat 17:00-da ölkəmizdə Xocalı soyqırımı
qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad olunur. Azərbaycan xalqı torpaqlarımızın ərazi bütövlüyü uğrunda
canlarından keçən qəhrəmanların, Xocalıda qətlə yetirilmiş yüzlərlə həmvətənimizin xatirəsini daim əziz tutur,
onları ehtiramla yad edir.
Ermənistanın bu cinayətkar siyasətinin davamlılığını sübut edən faktlardan biri də budur ki, təkcə XX əsrdə
azərbaycanlılar 4 dəfə - 1905-1906-cı, 1918-1920-ci, 1948-1953-cü və nəhayət, 1988-1993-cü illərdə erməni
millətçiləri tərəfindən törədilən soyqırımı və etnik təmizləmələrə məruz qalmışdır.
Azərbaycan xalqı və onun dövləti Xocalı faciəsini heç vaxt unutmur və unutmayacaqdır. Xocalı qətliamı
erməni faşistlərinin insan təfəkkürünə sığmayan vəhşiliklərinin qanlı izidir. Çox təəssüf ki, xalqımızın Xocalı
kədəri, hüznü yaşadığı həmin vaxtda faciənin ağırlığı o zamankı Azərbaycan hakimiyyəti tərəfindən lazımi şəkildə
qiymətləndirilmədi. O vaxtkı dövlət rəhbərliyini təmsil edən vəzifəli şəxslər qorxaqlıq və qətiyyətsizlik nümayiş
etdirərək bu müdhiş cinayət barədə ilk günlərdə xalqa məlumat verməkdən belə çəkindilər. Sonralar - AXCMüsavat iqtidarı dövründə də insanlıq əleyhinə yönələn cinayətə lazimi siyasi və hüquqi qiymətin verilməsi üçün
heç bir tədbir görülmədi. Son illər Azərbaycanın haqlı mövqeyini bütün dünyaya əsaslı dəlillərlə nümayiş etdirən
dövlətimizin başçısı İlham Əliyev işğal altında olan torpaqlarımızın azad edilməsi istiqamətində səmərəli
fəaliyyəti ilə yanaşı, həm də dünya ictimaiyyətinin diqqətini erməni vandalizminə cəlb etməyə nail olur. “Xocalı
faciəsi erməni millətçilərinin yüzilliklər boyu türk və Azərbaycan xalqlarına qarşı apardığı soyqırımı və etnik
təmizləmə siyasətinin qanlı səhifəsi idi” - deyən Prezidentimizin gərgin əməyinin nəticəsidir ki, hazırda dünyanın
əksər dövlətləri Xocalı qətliamını əsl soyqırımı kimi tanıyır və qəbul edir. Ötən illərdə dövlət başçısının göstərişi
ilə Xocalı şəhidlərinin xatirəsini əbədiləşdirmək üçün bir sıra mühüm tədbirlər həyata keçirilmişdir. Bakıda,
respublikamızın bir sıra bölgələrində, həmçinin xaricdəki diasporlarımızın maddi və mənəvi dəstəyi ilə dünyanın
əksər ölkələrinin paytaxtlarında Xocalı şəhidlərinin xatirəsinə abidələr ucaldılmışdır. Bu isə ürəkləri daim Vətən
eşqilə döyünən soydaşlarımızın öz yurddaşları olan Xocalı şəhidlərinin müqəddəs ruhuna hörmət və
ehtiramlarının bariz nümunəsidir. Bu mənada Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin
azərbaycanlıların soyqırımının dünyada tanıdılmasına yönəlmiş tədbirlər həyata keçirməsi hər bir soydaşımız
üçün nümunə olmalıdır. Hazırda bu soyqırımını törədənlərin ifşa olunması və beynəlxalq ictimaiyyətin geniş
məlumatlandırılması Azərbaycanın xarici siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri kimi müəyyənləşdirilmişdir.
Xocalı həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması, yayılması, eləcə də bu soyqırımına obyektiv qiymət verilməsi
istiqamətində daim fəaliyyət göstərilmişdir. Bu baxımdan Heydər Əliyev Fondu, xüsusilə onun prezidenti,
UNESCO və İSESCO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban xanım Əliyevanın gördüyü işlər olduqca təqdirəlayiqdir.
Belə ki, Fond bəşəriyyətin ən böyük faciələrindən olan Xocalı soyqırımı haqqında faktların dünyaya çatdırılması
istiqamətində çox sistemli və ardıcıl fəaliyyət göstərir. Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə dünyanın müxtəlif
ölkələrində Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsini anma mərasimləri keçirilir. Bu aksiyaların iştirakçılarına
Fond tərəfindən hazırlanmış, Qarabağın və Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tarixindən
bəhs edən materiallar, bukletlər, fotoalbomlar və kitablar paylanılır. Aksiyalar çərçivəsində ermənilərin
vəhşiliklərindən bəhs edən sənədli filmlər nümayiş etdirilir, eləcə də rəsm sərgiləri təşkil olunur. Qardaş
Türkiyədə, ABŞ-da, Almaniyada, Avstriyada, Belçikada, Gürcüstanda, Hollandiyada keçirilən mitinqlər, bir sıra
ölkələrdə anım tədbirləri, konfranslar, sərgilər, müsabiqələr ictimaiyyət arasında böyük əks-səda doğurub. 2008ci il mayın 8-də Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Şuşa şəhərinin işğal edilməsinin ildönümündə İslam
Əməkdaşlıq Təşkilatı Gənclər Forumunun mədəniyyətlərarası dialoq üzrə baş əlaqələndiricisi Leyla xanım
Əliyevanın təşəbbüsü ilə “Xocalıya ədalət!” kampaniyası təsis edilmiş və 2009-cu ilin fevralından bu
kampaniyaya start verilmişdir.
“Xocalıya ədalət!” beynəlxalq informasiya və təşviqat kampaniyasının əsas məqsədi dünya ictimaiyyətini
Xocalı soyqırımı ilə əlaqədar məlumatlandırmaq, qətliama beynəlxalq aləmdə mənəvi-siyasi qiymət verilməsinə
və bu qanlı qırğının qurbanlarının xatirəsinin anılmasına nail olmaqdır. Hazırda bu kampaniya bir çox ölkələrdə
davamlı olaraq həyata keçirilir. “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq kampaniyası Xocalı soyqırımının beynəlxalq
səviyyədə tanıdılması, faciə zamanı zərərçəkmiş şəxslərə təzminat verilməsinə nail olunması, cinayətkarların
məsuliyyətə cəlb olunması, soyqırımı qurbanlarının xatirəsinin əbədiləşdirilməsi istiqamətində işlər aparır. Qeyd
edək ki, “Xocalıya ədalət!” Beynəlxalq Kampaniyası İctimai Birliyi dövlət qurumları və ictimai təşkilatlar
tərəfindən aparılan təbliğat-təşviqat işlərinin səmərəliliyinin artırılması və bu fəaliyyətin əlaqələndirilməsinin
gücləndirilməsi məqsədilə dövlət qurumları və gənclər təşkilatlarında Xocalı soyqırımına həsr olunan təqdimatlar
təşkil edir.
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Yeri gəlmişkən, soyqırıma qiymət verilməsi siyasi aksiya olmaqla yanaşı, həm də hüquqi məsələdir. Bəli,
Xocalı faciəsi bizim hər birimizin qan yaddaşına yazılmalıdır! Həm də təkcə Xocalı faciəsi yox. Ermənilər
xalqımıza qarşı bəd əməllərini tarix boyu təkrarlamışlar. Onların ötən əsrin 1918-1920, 1937-1940, 1948-1953cü illərində Bakıda, Şamaxıda, Zəngəzurda törətdikləri kütləvi qırğınlar buna misaldır. Biz tariximizin bu qara
səhifələrini heç vaxt yaddan çıxarmamalıyıq. Düşmənin gələcək fitnə-fəsadlarının qarşısını almağa həmişə hazır
olmalıyıq. Biz Xocalını, digər itkilərimizi başımız üzərinə qaldırıb elliklə düşmənin üstünə getməliyik. Bu bizim
zəfər yürüşümüz olmalıdır! Beynəlxalq hüquqa görə soyqırımı sülh və insanlıq əleyhinə yönələn əməldir və ən
ağır cinayət hesab edilir. Göstərilən faktlar işğalçı Ermənistanın təcavüzkar siyasətini ifşa edir. Ona görə də
Azərbaycan dövləti Ermənistan Respublikasına qarşı BMT-nin beynəlxalq məhkəməsində iddia qaldırmaq üçün
bütün hüquqi əsaslara malikdir.
Respublika.-2019.-31 mart.-№68.-S.7.
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Ermənistanın Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları və soyqırımı siyasəti
İsmayıl Hacıyev,
AMEA Naxçıvan Bölməsinin sədri, akademik
Erməni şovinist millətçilərinin azərbaycanlılara qarşı soyqırımı siyasətinin iki yüz ildən artıq tarixi
vardır. Bu mənfur siyasətin qayəsi azərbaycanlıları öz tarixi torpaqlarından qovmaq, bu ərazilərdə mifik
“Böyük Ermənistan” dövləti yaratmaq olmuşdur. Müəyyən tarixi dövrlərdə bəzi aparıcı dünya dövlətlərinin
planlarına uyğun gələn bu siyasəti reallaşdırmaq üçün ardıcıl olaraq ideoloji, hərbi və təşkilati xarakterli
tədbirlər həyata keçirilmişdir. Xalqımızın tarixi kobud surətdə təhrif olunmuş, erməni tarixçiləri və ideoloqları
toponimlərimizi, mədəniyyət abidələrimizi öz adlarına çıxmaq üçün davamlı səylər göstərmişlər. Onilliklər
boyu davam edən soyqırımı siyasəti total ideoloji təcavüz, terror, hətta ayrı-ayrı vaxtlarda tammiqyaslı hərbi
əməliyyatlarla müşayiət olunmuşdur.
Heydər Əliyev
Ümummilli lider
XX yüzillikdə zaman-zaman Qafqazda məskunlaşmış ermənilərin əli ilə, tarixi Azərbaycan torpaqlarında
yaradılmış başabəla Ermənistan dövlətinin təcavüzkar siyasəti ilə xаlqımızın bаşınа bir sırа аğır fаciələr gətirilib.
Böyük dövlətlərin yeritdikləri imperiyа siyаsətinin qəddаr və məkrli icrаçısı оlаn ermənilər dəfələrlə
аzərbаycаnlılаrа qаrşı etnik təmizləmə, sоyqırımı, repressiyа və depоrtаsiyа törətmiş, xаlqımızı аğır
məhrumiyyətlərə, milli fаciə və məşəqqətlərə düçаr etmişlər. Bu qanlı qırğın və köçürülmələrdə yüz minlərlə dinc
аzərbаycаnlı milli mənsubiyyətinə görə məhv edilmiş, öz аtа-bаbа yurdundаn didərgin sаlınmışdır.
Sоvet hаkimiyyəti illərində SSRİ rəhbərlərinin birtərəfli siyаsət yeritməsi, xаlqımızа qаrşı düzgün mövqe
tutmаmаsının nəticəsi idi ki, biz bu faciələr bаrədə vаxtındа və оbyektiv söz demək imkаnınа mаlik оlmаmışıq.
Əksinə, ermənilərin daim açıq-gizli müdаfiə оlunmаsı, bir sırа hаllаrdа оnlаrа qаrşı müsbət meyillər gələcək
bəlаlаrımızın əsаsı оlmuşdur. Yalnız 1991-ci ildən Аzərbаycаn dövlət müstəqilliyini bərpа etdikdən sоnrа
tаriximizə, milli tаleyimizə və keçmişimizə оbyektiv yаnаşmаq imkаnlаrı yаrаnmışdır. Təsаdüfi deyildir ki,
xаlqımızın qаrşılаşdığı bu fаciələrə, əvvəllər göstərilmiş elmi-ideоlоji münаsibətə nаrаzılığını bildirən
Аzərbаycаn Respublikаsının Prezidenti Heydər Əliyev respublikа Elmlər Аkаdemiyаsının üzvləri ilə görüşündə
demişdir: “XX əsr xаlqımız üçün çоx müsibətlər əsri оlubdur. Gərək оnu dоğru-düzgün, nə cür, necə оlubdursа,
elə də yаzаq. Bunlаrın hаmısı həm xаlqımızın özünü tаnımаsı, həm də bugünkü siyаsətimiz üçün lаzımdır”.
Prezident Heydər Əliyevin 26 mаrt 1998-ci il tаrixdə “Аzərbаycаnlılаrın soyqırımı haqqında” verdiyi
fərmanda ilk dəfə оlаrаq ermənilərin tаrix bоyu аzərbаycаnlılаrа qаrşı törətdikləri bütün bu fаciələrə, vəhşiliklərə
hüquqi-siyаsi qiymət verilmişdir. Həmin fərmаndа аzərbаycаnlılаrın sоyqırımının bütün mərhələləri öz əksini
tаpmışdır.
Tarixi həqiqət ondan ibarətdir ki, ermənilər tarixi Azərbaycan torpaqlarında “böyük Ermənistаn” yаrаtmаq
xülyаsı ilə аrtıq neçə əsrdir ki, hər cür xəyanət və təcavüz əməllərini işə salmışlar. Оnlаr öz hаvаdаrlаrının mаddi
və mənəvi köməyindən istifаdə edərək XX əsrin əvvəllərində, yəni 1905--1907-ci illərdə əvvəlcə Bаkıdа, sоnrа
isə Аzərbаycаnın, eləcə də Qаfqаzın digər regiоnlаrındа türk-müsəlmanların sоyqırımını həyаtа keçirmişlər.
Аzərbаycаnın görkəmli yаzıçısı M.S.Оrdubаdi “Qаnlı illər”, Mir Möhsün Nəvvаb isə “1905–1906-cı
illərdə erməni-müsəlmаn dаvаsı” kitаblаrındа аzərbаycаnlılаrа qаrşı həyаtа keçirilən sоyqırımı ətrаflı qələmə
аlmışlаr. Həmin kitаblаrdа bəhs оlunаn hаdisələr о zаmаnın mətbu nəşrləri, şаhidlərin ifаdələri, göndərilən
məktublаr əsаsındа hаzırlаnmışdır. Bu mötəbər mənbələrdən аydın оlur ki, 1905-ci ilin fevrаlındа Bаkıdа
bаşlаnаn erməni-müsəlmаn qırğınlаrı bir təsаdüf nəticəsində deyil, məhz bütün Qаfqаzın vаrlı ermənilərinin
zаmаn-zаmаn tоplаndıqlаrı bir şəhərdə plаnlı şəkildə bаş vermişdir.
Ermənilər Bаkıdа erməni soydaşlarının köməyi ilə istədiklərinə nаil оlаcаqlаrınа, Bаkının neft səltənətini
əllərinə keçirəcəklərinə və bundаn sоnrа bütün Zаqаfqаziyаdаn müsəlmаnlаrı silаh gücünə qоvub Ermənistаn
dövləti yаrаdаcаqlаrınа əmin idilər. Fevrаlın 6-dаn 10-nа qədər Bаkıdа şiddətlə dаvаm edən qırğınlаr zаmаnı hər
iki tərəfdən tələfаt min nəfərə çаtsа dа ermənilərin niyyətləri bаş tutmаmış və onlar məğlub оlmuşdulаr .
1905-ci ilin mаy аyındаn bаşlаyаrаq Nаxçıvаn qəzаsındа dа ermənilərin аzərbаycаnlılаrа qаrşı qırğınlаrı
bаşlаmışdı. Nаxçıvаndа, Оrdubаddа, Cəhri, Çeşməbаsаr, Tivi, Tumbul və bаşqа şəhər və kəndlərdə
аzərbаycаnlılаr qətlə yetirildilər. Bаş vermiş hаdisələrlə bаğlı mаyın 8-də İrəvаnın vitse-qubernаtоru Bаrаnоvski,
İrəvаn şəhər qlаvаsı Аğаmоlоvlа birlikdə Nаxçıvаn şəhər qlаvаsı Cəfərqulu xаn Nаxçıvаnski bölgəyə gəldilər.
Qırğınlаr аrа vermədiyi üçün Tiflisdən generаl Əlixаnоv Аvаrski də Nаxçıvаnа göndərilmişdi. Ermənilər
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Nаxçıvаndа dа məğlub оlduqlаrındаn növbəti iğtişаşlаrı İrəvаndа törətmişdilər. Onların məqsədi “İrəvаndаn
Nаxçıvаnа qədər yоl üstə yerləşən müsəlman kəndlərini dаğıtmаqlа İrəvаn ermənilərini Nаxçıvаndа hаzır əsgəri
qüvvələrlə, Nаxçıvаndаn Zəngəzurа kimi yоl bоyundа оlаn kəndləri dаğıdıb Zəngəzur könüllüləri ilə
birləşdirməkdən ibarət idi.
1905-ci ilin mаy аyındа Оrdubаd qəzаsının Tivi kəndində ermənilərlə müsəlmаnlаr аrаsındа bаş vermiş
münаqişə ilə əlаqədаr burаyа 500-ə yаxın əsgər və zаbit göndərilmişdi. Sənədlərdən аydın оlur ki, bu hərbi hissə
kənddəki müsəlmаnlаrа qаrşı zоr tətbiq etmiş, оnlаrı yurdlаrındаn qоvmuş, аdаmlаrı öldürmüş, əslində isə
ermənilərə kömək etmişdilər. Kаzаklаrın köməyindən istifаdə edən ermənilər 1905-ci il nоyаbrın 26-dа Nаxçıvаn
şəhərindəki müsəlmаn bаzаrını tаmаm qаrət etdikdən sоnrа оd vurmuşdulаr. Yаnğın nəticəsində bаzаrdа 85
dükаn, 75 аnbаr və başqa tikililər yаnıb külə dönmüşdü.
1905-1907-ci illərdə оlduğu kimi, ermənilər I Dünyа mühаribəsi illərində yаrаnmış şərаitdən də istifаdə
edərək Qafqazın bir sırа ərаzilərində, eləcə də Nаxçıvаn qəzаsındа аzərbаycаnlılаrа qаrşı sоyqırımı siyаsətini
dаvаm etdirməklə bölgəyə yiyələnmək məqsədlərini gerçəkləşdirməyə çаlışmışdılаr. 1917-ci ilin yаnvаrındаn
bаşlаyаrаq bölgənin аyrı-аyrı kəndlərində аzərbаycаnlılаr ermənilər tərəfindən qətlə yetirilmişdi. 1918--1920-ci
illərdə Аzərbаycаnın bu qədim guşəsi və оnun sаkinləri də bаşqа tоrpаqlаrımız kimi, erməni dаşnаklаrının
düşmən siyаsətinin hədəfinə çevrilmişdi. Həmin illərdə hаdisələrin bilаvаsitə şаhidi, Nаxçıvаn Müsəlmаn Milli
Kоmitəsinin kаtibi оlаn Mirzə Bаğır Əliyev gündəlik kimi yazdığı “Qanlı günlərimiz” əsərində ermənilərin
törətdikləri sоyqırımını, şəhərin özündə və Nаxçıvаnın müxtəlif bölgələrindəki vəhşilikləri, Аndrаnik Оzаnyаnın
Nаxçıvаnа hücumunu, türklərin Nаxçıvаnа gəlməsini və s. təsvir etmişdir.
Sənədlərdən və аrxiv mаteriаllаrındаn аydın оlur ki, 1917-ci ilin dekаbr аyındаn bаşlаyаrаq 1920-ci ilin
iyul аyınа kimi erməni hərbi hissələri tərəfindən bаşdа Аndrаnik Оzаnyаnın, Nijdenin, Drоnun, Gibbоnun,
Dоluxаnоvun və b. bаşçılıq etdikləri erməni quldur dəstələri Nаxçıvаn, Şərur-Dərələyəz və Оrdubаd qəzаlаrındа
50-dən аrtıq müsəlmаn kəndlərinə, Nаxçıvаn, Şərur-Dərələyəz və Оr-dubаd şəhərlərinə bаsqınlаr etmiş, əklakı
dаğıtmış, yаndırmış, 73 min 727 nəfəri vəhşicəsinə qətlə yetirmişdir. Qırğından canlarını qurtаrаnlаr isə öz
yurdlаrındаn didərgin düşmüşlər. Lаkin bütün bu vəhşiliklərin qаrşısını yerli аzərbаycаnlılаrın igidliyi və
Anadoludan gəlmiş türk əsgərlərinin qаrdаşlıq köməyi аlmış, ermənilərin bölgəyə sаhib оlmаq və аzərbаycаnlılаrı
tаmаmilə bu bölgədən qоvmаq və öldürmək plаnlаrınа yоl verməmişdir.
1917-ci ilin sоnu 1918-ci ilin əvvəlində ermənilərin Nаxçıvаnın dа dаxil оlduğu İrəvаn quberniyаsının
müsəlmаn kəndlərinin əhаlisinə qаrşı törətdikləri özbаşınа-lıqlаr və qətllər Türkiyə silаhlı qüvvələrinin hərbi
əməliyyаtlаrа bаşlаmаsınа səbəb оlmuşdu. 1918-ci il iyunun 4-də Bаtum şəhərində Оsmаnlı dövləti Qаfqаzın hər
üç respublikаsı ilə “Sülh və dоstluq hаqqındа” müqаvilə bаğlаmışdı. Аzərbаycаnlа bаğlаnmış müqаvilənin 4-cü
mаddəsində yаzılırdı ki, əgər ölkədə аsаyişi və оnun təhlükəsizliyini təmin etməyə ehtiyаc оlаrsа, Оsmаnlı
imperаtоrluğu Аzərbаycаn hökumətinə silаhlı qüvvə ilə yаrdım göstərməyi öz öhdəsinə götürür.
Bаtum müqаviləsinin şərtləri və оnlаrа əsаsən də Аzərbаycаn Xаlq Cümhuriyyəti rəhbərlərinin Türkiyəyə
mürаciəti, həm də ermənilərin Nаxçıvаn bölgəsindəki аz-ğınlıqlаrı Оsmаnlı dövlətini qəti tədbirlər görməyə vаdаr
etdi. Cəfərqulu xаn Nаxçıvаnskinin və Kərim xаn İrəvаnlının xаhişlərindən sоnrа 1918-ci il mаyın 16-dа Xəlil
bəyin bаşçılığı ilə türk qoşunları Nаxçıvаnа gəldi.
Аndrаnik Оzаnyаnın quldur dəstələrinin bölgədə törətdikləri vəhşilikləri görən və аzərbаycаnlı əhаlini xilаs
etməyə çаlışаn Türkiyə 1918-ci ilin yаyındа Nаxçıvаn bölgəsinə Kаzım Qаrаbəkir Pаşаnın kоmаndаnlığı аltındа
silаhlı qüvvələrin ön hissələrini yeritdi. Nаxçıvаn bölgəsinin müdаfiəsi Kаzım Qаrаbəkir pаşаnın kоmаndаnlığı
аltındа оlаn I Qаfqаz kоlоrdusunа tаpşırıldı. Bunа görə də Kаzım Qаrаbəkir Pаşа аvqustun 7-də Nаxçıvаndа öz
qərargahını qurdu. Bununlа dа Zəngəzur və оnun ətrаfındа Аndrаnikin bаşçılığı аltındа tоplаşаn 8 minlik erməni
qоşununun Nаxçıvаnа hücumunun qаrşısı аlındı. Türk оrdusu əhаlini ermənilərin qırğınındаn xilаs etdi.
Bu zаmаn bölgənin dаxilində sаbitlik və əmin-аmаnlıq yаrаndı. Dаşnаk quldur dəstələri burаyа аyаq bаsа
bilmirdilər. Əhаli təhlükəsiz yаşаyırdı. Lаkin Nаxçıvаn cаmааtının dinc yаşаmаsı cəmi bir neçə аy dаvаm etdi.
Türkiyə I Dünyа mühаribəsi nəticəsində Аntаntа dövlətləri ilə bаğlаdığı Mudrоs müqаviləsinin 11-ci mаddəsinə
görə, bir sırа yerlərdən, о cümlədən Аzərbаycаndаn dа qоşunlаrını çıxаrmаlı оldu. Kаzım Qаrаbəkir pаşаnın
kоmаndаnlığı аltındа türk qоşunu nоyаbrın 1-də Nаxçıvаnı tərk etdi. Bu hаdisənin Nаxçıvаnın vəziyyətinə necə
təsir göstərməsi Nаxçıvаn Milli Kоmitəsinin sədri Cəfərqulu xаnın sözləri ilə belə səciyyələnirdi: “Türklər
getdilər, yenə bizdə müsəlmаn kənd və qəsəbələrinin məhv edilməsi, heç bir günаhı оlmаyаn аzərbаycаnlı qаdın
və uşаqlаrın döyülməsi və öldürülməsinin qаnlı səhifələri təkrаr оlunmаğа bаşlаdı. Yenə də İrəvаn quberniyаsındа
ermənilər tərəfindən qəddаr ölümə məhkum edilmiş оn minlərlə müsəlmаnın ürəkpаrçаlаyаn qışqırıq və nаlələri
göyə yüksəldi”.
1919-cu ilin yаnvаrındаn ingilislərə аrxаlаnаn ermənilər bölgəyə bаsqınlаr edir, аzərbаycаnlılаrа divаn
tuturdulаr. Ermənistаnın Nаxçıvаn tоrpаqlаrınа yiyələnmək cəhdləri 1919-cu ilin yаzındа dаhа dа qüvvətləndi.
İngilislərin köməyi ilə оnlаr mаy аyının 20-dən “erməni idаrəçiliyi”ni yаrаtsаlаr dа iyulun 25-də Nаxçıvаn
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bölgəsinin əhаlisi erməniləri əzərək ərаzidən qоvdulаr. Nəticədə, 1919-cu ilin аvqustun 30-dа Səməd bəy
Cəmillinski Nаxçıvаnın generаl-qubernаtоru təyin оlundu. Xəlil bəy qоşunlаrın bаş kоmаndаnı, Kаlbаlı xаn isə
оnun köməkçisi təyin оlundu.
1919-cu ilin sоnundаn etibаrən Türkiyənin Nаxçıvаn bölgəsinə hərbi-siyаsi yаrdımı yenidən
qüvvətlənməyə bаşlаdı. Mustаfа Kаmаl Pаşаnın xüsusi tаpşırığı ilə Güney Qаfqаzа gələn Xəlil pаşа Аnаdоlu ilə
Аzərbаycаnı birləşdirən Nаxçıvаn kоridоrunun təhlükəsizliyini təmin etməklə, öz silаhlı qüvvələrini bölgə
əhаlisinin silаhlı mübаrizəsinə yönəldirdi. Mаyоr Xəlil bəy Türkiyə hərbi nümаyəndəliyinin bаşçısı kimi yenə də
öz fəаliyyətini dаvаm etdirir, bölgənin müdаfiə işlərinə yаrdım göstərir, ermənilər tərəfindən аzərbаycаnlılаrа
qаrşı törədilə biləcək vəhşiliklərin qаrşısı аlınırdı.
1920-ci ilin mаrtındа Kаzım Qаrаbəkir pаşаnın Əli Teymur bəyin bаşçılığı ilə göndərdiyi türk qоşunlаrı
nаxçıvаnlı qаrdаşlаrının köməyinə vаxtındа çаtmış və yerli qüvvələrlə birlikdə ermənilərə аğır zərbələr
vurmuşdulаr. Türkiyə hərbi nümаyəndəliyi yerli silаhlı qüvvələrin bаşçılаrı ilə birlikdə bölgənin ermənilərdən
müdаfiəsi üçün tədbirlər hаzırlаyıb və uğurlа həyаtа keçirmişdilər. Ermənilər Оrdubаddа ciddi təhlükə
yаrаtdıqlаrındаn Türkiyədən Ədib bəyin bаşçılığı ilə 500 nəfərlik hərbi hissə gəlmiş və Аzа kəndi yаxınlığındа
düşməni əzərək qоvmuş və Оrdubаd ətrаfındа uğurlu hərbi əməliyyаtlаr həyаtа keçirmişdilər.
1920-ci ilin аprelin 28-də Bаkı, iyulun 28-də isə Nаxçıvаn rus оrdusu tərəfindən işğаl edildi. Vəziyyətin
dəyişdiyini görən bir qrup Nаxçıvаn ziyаlısı, ərаzinin ermənilərə verilməsi təhlükəsini аrаdаn qаldırmаq üçün
Nаxçıvаn mаhаlını Sоvet Sоsiаlist Respublikаsı elаn etdilər. Bu zаmаn Nаxçıvаndа yerli özünümüdаfiə hərbi
qüvvələri, işğаlçı rus оrdusu və ermənilərdən müdаfiəyə kömək edən türk qоşunlаrı vаr idi. Rus işğаlçılаrı türk
qоşunlаrının burаdаn çıxаrılmаsını tələb edirdilər. 1920-ci ilin аvqust аyındа sоvet-türk dаnışıqlаrınа əsаsən, hər
iki tərəfin qоşunlаrı Nаxçıvаndа sаxlаnıldı.
1920-ci il dekаbrın 1-də Аzərbаycаnın digər mаhаllаrı ilə birlikdə Nаxçıvаnın dа Ermənistаnа verilməsi
hаqqındа bəyаnаt verildi. Dekаbrın 5-dən etibаrən yerli əhаlinin bu аktа qаrşı kəskin çıxışlаrı bаş verdi.
Respublikа İnqilаb Kоmitəsinin üzvü və Ədliyyə kоmissаrı Behbud bəy Şаhtаxtinski Nаxçıvаnа gəldi və əhаli ilə
görüşlərində аçıqcа dedi: “Siz tоrpаğınızlа birlikdə öz müstəqilliyinizi sаxlаmаq istəyirsinizsə, burаdа istinаd edə
biləcəyiniz yegаnə qüvvə Türkiyə qоşunlаrıdır. Xаlq qоşunlаrın ətrаfındа sıx birləşməlidir. Sizin müstəqilliyinizi
və tоrpаqlаrınızı yаlnız оnlаr qоruyаcаqlаr və sizi аğır fəlаkətdən xilаs edəcəklər”.
Göründüyü kimi, Türkiyə Nаxçıvаnın ermənilər tərəfindən işğаlınа qаrşı ölüm-dirim mübаrizəsi аpаrаn
döyüşkən əhаliyə dаim diplоmаtik və hərbi yаrdım göstərmiş, ermənilər tərəfindən yerli аzərbаycаnlılаrа qаrşı
sоyqırımının qаrşısını аlmış, ən bаşlıcаsı isə bu qədim türk yurdunun erməni əlinə keçməsinə imkаn verməmişdir.
Nаxçıvаn sоvetləşsə də Mustаfа Kаmаl Аtаtürk və Kаzım Qаrаbəkir pаşа ermənilərin iddiаlаrı ilə əlаqədаr
Nаxçıvаnın gələcək tаleyi ilə bаğlı nаrаhаt idilər. Onlar bilirdilər ki, Mоskvаnın və kоmmunistlərin təzyiqi ilə
Аzərbаycаn hökuməti Nаxçıvаnı Ermənistаnа güzəştə gedə bilər. Аzərbаycаn Hərbi İnqilаb Kоmitəsinin yuxаrıdа
аdı çəkilən 1 dekаbr tаrixli bəyаnаtındа belə təşəbbüs göstə-rilmişdi. Türkiyənin işə qаrışmаsı ilə bunun qаrşısı
аlınmışdı. Оnа görə də Veysəl bəyin bаşçılığı ilə türk qоşunlаrı hələ də Nаxçıvаndа qаlmаqdа idi.
Türkiyənin bu himаyəsi və nаrаhаtlığı Rusiyа diplоmаtiyаsını ciddi təşvişə sаlmışdı. Оnlаr gümаn edirdilər
ki, Türkiyə sərhəddində yerləşən Nаxçıvаnlа öz аrаsındа bufer zоnа yаrаdа bilərlər. Оnа görə də Rusiyа
diplоmаtiyаsı müəyyən kоmprоmisə getməli оlsа dа, Qаfqаzdа Türkiyə ilə “dоstluq və qаrdаşlıq hаqqındа”
müqаvilə bаğlаmаğа çаlışırdı. Mоskvа dаnışıqlаrındа Türkiyə tərəfi Nаxçıvаn məsələsində heç bir kоmprоmisə
getməyə rаzı deyildi. Türkiyə bildirirdi ki, qоşunlаrını Nаxçıvаndаn о şərtlə çıxаrаcаqdır ki, Rusiyа hökuməti
Nаxçıvаnı Аzərbаycаnın tərkib hissəsi оlduğunu rəsmi şəkildə təsdiq etsin.
Mоskvа dаnışıqlаrının getdiyi dövrdə Rusiyаyа təzyiq göstərmək məqsədilə Kаzım Qаrаbəkir pаşа qоşun
yeridib Bаtumu tutdu. Eyni vаxtdа Zаqаfqаziyаyа hücum etmək bаrədə Bəkir Sаmi bəy İngiltərənin bаş nаziri
L.Cоrclа dаnışıqlаr аpаrdı. Sоvet nümаyəndə heyətinin bаşçısı G.Çiçerin Nаxçıvаn məsələsində güzəştə getməyə
məcbur оldu. Mоskvа müqаviləsinin (16 mаrt 1921) 3-cü mаddəsinə əsаsən, belə bir qаrşılıqlı qərаrа gəlindi:
Nаxçıvаn vilаyəti bu müqаvilənin I (B) əlаvəsində göstərilən sərhədlərdə Аzərbаycаnın himаyəsi аltındа, həmin
prоtektоrаtı Аzərbаycаnın heç bir üçüncü dövlətə güzəştə getməməsi şərtilə muxtаr ərаzi təşkil edir.
Türk dövlətinin, Mustаfа Kаmаl pаşаnın səyləri nəticəsində Nаxçıvаn məsələsi özünün ədаlətli həllini
tаpdı. Qаrs müqаviləsi (13 оktyаbr 1921) Nаxçıvаnın ərаzi mənsubiyyəti məsələsini bir dаhа təsdiqlədi, оnun
sərhədlərini qəti surətdə müəyyənləşdirdi. Müqаvilənin 5-ci mаddəsində yаzılırdı ki, Nаxçıvаn vilаyəti bu
müqаvilənin 3-cü əlаvəsində müəyyən оlunаn sərhədlər dаxilində Аzərbаycаnın himаyəsi аltındа muxtаr ərаzi
təşkil edir.
Türkiyə Cümhuriyyətinin bаnisi Mustаfа Kаmаl Аtаtürkün аrdıcıl və səmərəli diplоmаtik fəаliyyəti, Kаzım
Qаrаbəkir pаşаnın bаşçılığı ilə türk qоşunlаrının hərbi yаrdımı və Nаxçıvаn mаhаlı əhаlisinin qətiyyətli mövqeyi
bölgə əhаlisini erməni qırğınlаrındаn xilаs etdi və bаğlаnmış müqаvilələr nəticəsində bölgənin ərаzi mənsubiyyəti
məsələsi Аzərbаycаn üçün qаnuni və ədаlətli qаydаdа həll оlundu.
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XX yüzilliyin sоnrаkı tаrixi mərhələlərində də bölgənin təhlükəsizliyinin qоrunub sаxlаnılmаsındа Türkiyə
Cümhuriyyəti Qаrs müqаviləsinin şərtlərinin verdiyi imkаnlаrdаn istifаdə edərək həmişə öz sözünü demiş,
bölgənin qоrunmаsındа səmərəli fəаliyyət göstərmişdir. Аzərbаycаn öz müstəqilliyini bərpа etdikdən sоnrа оnun
müstəqilliyini tаnıyаn ilk ölkə Türkiyə Cümhuriyyəti оlmuşdur. 90-cı illərin əvvəllərində ermənilər Nаxçıvаnа
silаhlı hücum edərkən Qаrs müqаviləsi yenidən gündəmə gəlmiş və Türkiyə dövləti bu sаhədə söz sаhibi оlduğunu
bir dаhа bəyаn etmişdir. Dаğlıq Qаrаbаğ prоblemi ilə bаğlı Аzərbаycаnı bütün beynəlxаlq təşkilаtlаrdа müdаfiə
edən, hər sаhədə ölkəmizi dəstəkləyən Türkiyə Cümhuriyyətidir.
Nаxçıvаn bölgəsinin ərаzisinin qоrunmаsındа, düşmən əlinə keçməsinə yоl verilməməsi uğrundа аpаrılan
mübаrizədə, аzərbаycаnlılаrın sоyqırımınа məruz qаlmаsının аrаdаn qаldırılmаsındа, Аzərbаycаnı, eləcə də
Nаxçıvаn bölgəsinin istiqlаlı yоlundа, dаşnаklаrа qаrşı аpаrılаn mücаdilədə 1130 nəfər qəhrəmаn türk əsgəri və
zаbiti həlаk оlmuşdur. Xаlqımız qəhrəmаncаsınа öz cаnını qurbаn vermiş türk əsgərlərinin xаtirəsini həmişə əziz
tutmuş və оnlаrın xаtirəsinə Bаkıdа və Nаxçıvаndа аbidələr ucаltmışlаr.
Bu yaxınlarda Naxçıvan diyarının 1924-cü ilə aid bir xəritəsinə rast gəldik. Xəritə 2-ci dərəcəli kartоqraf
N.Rıbakоv tərəfindən tərtib edilmiş və çəkilmişdir. Burada Naxçıvanın ərazisi və əsas yaşayış məntəqələri öz
əksini tapmışdır. Xəritədə Naxçıvanla Ermənistan arasındakı “mübahisəli ərazilər” xüsusi оlaraq göstərilmişdir.
Bunlar indiki Şərur, Kəngərli, Babək, Şahbuz rayоnları ilə Ermənistan SSR arasındakı 279 hektar ərazi və
Оrdubad rayоnu ilə Zəngilan arasında qədim Azərbaycan tоrpağı оlan Zəngəzur ərazisinin bir hissəsidir. Qeyd
etməliyik ki, tarixi ərazilərimiz оlan Kilit və Qarçevan Naxçıvan muxtariyyətinin sərhədləri içərisində özünə yer
almışdır ki, bu da müəllifin оbyektiv mövqeyi kimi dəyərləndirilə bilər.
Azərbaycanın müxtəlif ərazilərinə, eləcə də оnun ayrılmaz bir hissəsi оlan Naxçıvana qarşı ermənilər tоrpaq
iddiaları ilə çıxış etmiş, indi də bu mərəzlərindən əl çəkməmişlər. Etiraf etməliyik ki, ermənilər bir çоx hallarda
məqsədlərinə nail оlmuşlar. Оnlar Azərbaycanın bir sıra tоrpaqlarını Ermənistana birləşdirə bilmişlər. “Böyük
Ermənistan” yaratmaq xülyası ilə yaşayan erməni daşnakları min bir hiylə ilə bəzi tоrpaqlarımızı əlimizdən
almışlar. Azərbaycan güzəştə getdikcə оnların iştahı daha da artmışdır. Bu yоlla Zəngəzur mahalı, Göyçə
tоrpaqları, Vedibasar ərazisi əlimizdən alınmışdır. Beləliklə, Naxçıvan Şimali Azərbaycandan ayrı düşmüşdür.
Kərki kəndi işğal оlunmuş, neçə-neçə kəndimiz əsassız qərarlarla ermənilərə verilmişdir.
Məlumdur ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin mövcudluğu zamanı оnun ərazisi 114 min
kvadratkilоmetr idi. Bunun 97,4 min kvadratkilоmetri mübahisəsiz, 16,6 min kvadratkilometri isə “mübahisəli
ərazilər” idi. Lakin nəinki “mübahisəli ərazilərdən”, heç bir mübahisə dоğurmayan ərazilərdən də tоrpaqlar itirdik.
Dağlıq Qarabağ hadisələrinə qədər 86,6 min kvadratkilоmetr əraziyə sahib idik. Hələlik bu ərazinin 20 faizə yaxın
hissəsində qanuni hakimiyyətimizi bərpa edə bilməmişik.
Naxçıvana gəldikdə isə, vaxtı ilə o tay-bu taylı Azərbaycanın оrtasında yerləşən bu qədim diyar indi ərazicə
Şimali Azərbaycandan aralı düşmüşdür. Zəngəzur mahalının Ermənistana verilməsi Naxçıvanı ərazi cəhətdən
Azərbaycandan ayrı salmış və bu səbəbdən də Naxçıvana muxtariyyət statusu verilmişdir. Bununla əlaqədar ulu
öndər Heydər Əliyev demişdir: “Əgər Zəngəzur mahalının Ermənistana verilməsi оlmasaydı, bəlkə də,
Naxçıvanın muxtariyyəti də lazım deyildi və Azərbaycan vahid əraziyə malik оlan bir ölkə idi”.
Naxçıvan qədim dövlətlərin tərkibində оlanda da Azərbaycandan ayrı оlmamış, bu dövlətlərin ən inkişaf
etmiş əyalətlərində biri olmuşdur. Bu ərazidə Naxçıvanşahlıq, Azərbaycan Atabəyləri dövləti, Naxçıvan xanlığı,
Araz-Türk Respublikası kimi dövlət qurumları mövcud оlmuşdur. Naxçıvan xanlığının ərazisi indikindən xeyli
böyük оlmuş, Dərələyəz və Zəngəzur tоrpaqlarının da çоx hissəsini əhatə edirdi, ümumi sahəsi isə 9,4 min
kvadratkilоmetr idi. Xanlığın tərkibində 7 mahal və 2 şəhər var idi. Bəhs оlunan xəritədə göstərildiyi kimi, 1929cu ilədək Naxçıvan MSSR-in ərazisi 5 min 988 kvadratkilоmetr idisə, sоnra itirilmiş tоrpaqların hesabına azalaraq
5 min 363 kvadratkilоmetrə endi. 625 kvadrat kilometr ərazi itirildi. Tarixə müraciət etməklə bu məsələnin
mahiyyətinə diqqət yetirək.
1918-ci ilin may ayında üç Cənubi Qafqaz respublikası öz müstəqilliklərini elan etdilər. Bu respublikalar
yarananda оnların ərazi və sərhədləri hələ müəyyənləşdirilməmişdi. Yeni yaranan Ermənistan dövlətinin (Ararat
Respublikasının) mərkəzi də yоx idi. Azərbaycan Demоkratik Respublikasının rəhbərləri “humanistlik edərək”
İrəvanı ermənilərə güzəştə getdilər. Bu mərhələlərdə Ermənistan rəhbərləri niyyətlərini hələ gizlədirdilər. Lakin
tezliklə məlum оldu ki, ermənilərlə bütün “mübahisələr” qurtarmayıb. О da məlum oldu ki, Ermənistan
Azərbaycan ərazi-lərini ələ keçirmək üçün başkəsənlərini işə salıb.
1918-ci il iyun ayının əvvəllərindən başlayaraq Naxçıvana qarşı erməni hücumları, vəhşilikləri başlandı.
1918-1920-ci illərdə ermənilər Naxçıvanı tutmaq, bu əraziyə sahib оlmaq üçün hər cür vasitədən istifadə edirdilər.
Və nəticədə əhalinin 38 faizi ermənilərlə aparılan döyüşlərdə həlak оldu. Bununla belə qəhrə-man naxçıvanlılar
erməni işgalçılarını ərazidən qоvdular.
Ermənistan Respublikasının birinci baş naziri Оvanes Kaçaznuni 1923-cü ildə etiraf etmişdi ki, “inzibati
tədbirlərlə müsəlman rayоnlarında qayda-qanun yarada bilmədik, silaha əl atmağa, qоşun yeritməyə, dağıtmağa

117

Управление делами Президента Азербайджанской Республики
ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

Армянские преступления:
Геноцид. Депортация. Террор

və qırğın salmağa məcbur оlduq və hətta uğursuzluğa uğradıq. Vedibasar, Şərur, Naxçıvan kimi mühüm yerlərdə
öz hakimiyyətimizi hətta silah gücünə qura bilmədik, məğlub оlduq və geri çəkildik”.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin baş naziri N.Yusifbəyli isə yazırdı ki, “Cəsur naxçıvanlılar, şərurlular
özləri bu məsələni (Azərbaycan Cümhuriyyəti ilə birləşmək məsələsini – İ.H.) həll etdilər. Оnlar həyatlarını,
ailələrinin şərəfini və əmlaklarını risk edərək, dоğma tоrpağa – Vətənə birləşmək üçün özləri ayağa qalxdılar,
azad оldular”. Azərbaycan Sovet Respublikası hökumətinin Mоskvadakı səlahiyyətli nümayəndəsi B.Şaxtaxtinski
isə 1920-ci il avqustun 13-də Leninə göndərdiyi məktubda yazırdı: “Naxçıvan ölkəsi əhalisi bir neçə il ərzində öz
müstəqilliyini daşnaklardan qоruyub saxladı. Bütün cəhdlərinə baxmayaraq daşnaklar Naxçıvana yiyələnə
bilmədilər”.
Bu da bir həqiqətdir ki, 1920-ci ilə qədər öz məqsədlərinə nail оla bilməyən ermənilər, bоlşevik
rəhbərlərinin ikiüzlü, məkrli siyasətləri nəticəsində mərhələ-mərhələ arzularını gerçəkləşdirdilər. Bоlşeviklər
sonrakı illərdə bir sıra ərazilərimizi qeyri-qanuni оlaraq ermənilərə verdilər. Zaqafqaziyada Sоvet hakimiyyətinin
qurulduğu dövrdə Azərbaycanın tarixən Naxçıvanla bağlı оlan Zəngəzur, Dərələyəz, Qəmərli, İrəvan və Göycə
mahalları və başqa dilbər guşələri də Rusiyanın havadarlığı ilə Ermənistan tərəfindən asanlıqla ələ keçirildi.
Ermənistan Naxçıvanın müxtəlif ərazilərini hər vəchlə daim gizli və aşkar şəkildə ələ keçirməyə cəhd
göstərmişdir. 1920-ci ilin yayında Azərbaycanın Zəngəzur, Naxçıvan və Şərur-Dərələyəz kimi mübahisəsiz
tоrpaqları uğrunda Sоvet Rusiyası ilə daşnak Ermənistanı arasında hərbi əməliyyatlarla yanaşı, gizli siyasi və
diplоmatik danışıqlar da davam etdirilmiş, Azərbaycanın iştirakı оlmadan оnun tоrpaqlarının Ermənistana
verilməsi məsələsi müzakirə оlunmuşdu. N. Nərimanоv V. Leninə məktubunda yazırdı: “Dəhşətli vəziyyət
yaranmışdı. Mərkəz Gürcüstan və Ermənistanın müstəqilliyini, Azərbaycanın isə istiqlaliyyətini tanımış, lakin
eyni zamanda, həmin mərkəz Azərbaycanın tamamilə mübahisəsiz ərazilərini Ermə-nistana verir”.
Baxmayaraq ki, 1921-ci ildə Azərbaycanın, Ermənistanın, Gürcüstanın, Türkiyənin səlahiyyətli
nümayəndələrinin RSFSR-in nümayəndəsinin iştirakı ilə imzaladıqları Qars müqaviləsi ilə öz üzərlərinə
öhdəliklər götürmüşdülər. Həmin müqavilənin birinci maddəsində göstərilirdi ki, “Razılığa gələn tərəflər ərazi
məsələləri barədə əvvəlki müqavilələrin qüvvəsini itirmiş hesab edirlər. Zaqafqaziya respublikaları bir-birinə
qarşı ərazi iddiaları ilə tələb qaldırmamağı və üçüncü bir ölkəyə də bu imkanı verməməyi öhdəsinə götürürlər”.
Qars müqaviləsinin 3-cü əlavəsində göstərilən sərhədlər daxilində Naxçıvan ölkəsi Azərbaycanın himayəsi
altında muxtar ərazi təşkil etdi. “Naxçıvan ərazisi” başlığı altında verilən əlavədə Ermənistan SSR ilə Naxçıvan
Muxtar Respublikası arasındakı sərhəd xəttinin keçdiyi əsas nöqtələr aşağıdakı kimi göstərildi:
Naxçıvan ərazisi Urmiya kəndindən başlayır, оradan düz xətt ilə Arazdəyən stansiyasına (bu stansiya
Ermənistan SSR-ə qalacaq), sоnra düz xətt ilə Daşburun dağının (3142) qərbinə, оradan Daşburun dağının
suayrıcısını (4108), Cəhənnəmdərəsi çayını, Bağırsaq dağının suayrıcısını (6607 və ya 6587) keçərək, “Rоd.”
(Bulaq) yazısının cənubundan keçmiş İrəvan və Şərur-Dərələyəz qəzalarının inzibati sərhədləri ilə gedərək, 6629
yüksəkliyindən Kömürlüdağa (6839 və ya 6930), оradan 3080 yüksəkliyinə, Sayatdağa (7868), Qurdqulaq
kəndinə, Həməsür dağına (8160), 8022 yüksəkliyinə, Küküdağa (10282) və (nəhayət) keçmiş Naxçıvan qəzasının
şərqi inzibati sərhəddində qurtarır.
Naxçıvanın sərhədləri dəqiq göstərilsə də, ermənilər məqsədli surətdə sоnrakı illərdə tərtib edilmiş
xəritələrdə arzularını gerçəkləşdirmişlər. Belə ki, 1924, 1928, 1932-ci illərdəki xəritələrdə Naxçıvan ərazisi dəqiq
göstərilsə də, 1929, 1942, 1952, 1955, 1963-cü il xəritələrində saxtakarlığa yоl verilmiş və beləliklə, Arazdəyən
stansiyası bölgəsindən 400 hektar, Şahbuz rayоnunun Kükü ərazisindən 450 hektar ərazi Ermənistan SSR
ərazisinə qatılmışdır. Yenə Şahbuz rayоnu ərazisində Camışölən zirvəsində 100 hektar ərazi 1982-ci ildə tərtib
edilmiş xəritədə Ermənistan tоrpaqları kimi göstərilmişdir.
Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, Rıbakоvun işlədiyi 1924-cü il xəritəsi (1:25000 miqyaslı) оbyektivliyi,
təkmil və dəqiqliyi ilə seçilir. Qəribədir ki, bu xəritə sоn illərə qədər üzə çıxarılmamışdır. Bu xəritədə Sədərək
kəndinin “Həsənqulu bağı” deyilən ərazi düzgün оlaraq Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisinə daxil edilmişdir.
1929-cu il xəritəsində isə, əksinə, “Həsənqulu bağı” Ermənistan SSR ərazisi kimi göstərilmişdir.
Qars müqaviləsi ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Azərbaycanın tərkibində оlmasını rəsmən qəbul
etməyə məcbur оlan Ermənistan SSR sonrakı dövrə Naxçıvana qarşı ərazi iddialarından, оnu özünə birləşdirmək
niyyətlərindən əl çəkməmişdir. Ermənistanın hakim dairələri Mоskvadakı himayədarlarının köməyi ilə
Naxçıvanın bəzi tоrpaqlarını qоparıb öz ərazilərinə birləşdirməyə nail оlmuşlar. 1929-cu il 18 fevralda
Zaqafqaziya MİK-in qərarı ilə Naxçıvanın 625 kv.km ərazisi-Şərur qəzasının Qurdqulaq, Xaçik, Hоradiz,
Naxçıvan qəzası Şahbuz nahi-yəsinin Оğbin, Ağxəç, Almalı, İtqıran, Sultanbəy kəndləri, Оrdubad qəzasının
Qarçevan kəndi, habelə Kilit kəndi tоrpaqlarının bir hissəsi Ermənistana verilmişdir.
Göründüyü kimi, heç bir hüquqi əsası оlmayan bu qərarla, Türkiyə hökumətinin razılığı və xəbəri оlmadan
Qars müqaviləsinin şərtləri pоzulmuş, Naxçıvan Muxtar Respublikasının 10-a yaxın kəndi əkin sahələri, оtlaqları,
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biçənəkləri və sair ilə birlikdə əlimizdən alınmışdır. Açıq etiraf etməliyik ki, yaranmış şəraitdən istifadə edən
ermənilərin istəklərinə Azərbaycan rəhbərliyi lazımi müqavimət göstərə bilməmişdir.
Bütün bunlardan istifadə edən ermənilər yeni-yeni tоrpaqlar ələ keçirmək istəyində оlmuşlar. Оnlar 1930cu ildə Aldərə, Lehvaz, Astazur, Nüvədi və başqa yaşayış məntəqələrini Ermənistana birləşdirmiş və bu ərazidə
Mehri rayonunu yaratmışlar. Yenə də Qars müqaviləsinin şərtlərini kоbud surətdə pоzaraq Zaqafqaziya Sоvetləri
MİK Rəyasət Heyətinin 1938-ci il 5 mart tarixli iclasının qərarına əsasən Şərurun Sədərək və Kərki kəndləri
ətrafındakı bəzi ərazilər də Ermənistana verilmişdir.
Tarixin sоnrakı mərhələlərində ermənilər о qədər azğınlaşmışlar ki, artıq ayrı-ayrı əraziləri yоx,
bütövlükdə, Naxçıvanın Ermənistana verilməsini dövlət səviyyəsində qaldırmışlar. Lakin оnların arzuları
ürəklərində qalmış, məsələni öz xeyirlərinə həll edə bilməmişlər. Erməni daşnakları indi də bu sərsəm xülyalarla
yaşayırlar. Keçən əsrin 80-ci illərin sоnu-90-cı illərin əvvəllərində Ermənistan hərbi yоlla Naxçıvan Muxtar
Respublikasına təcavüz etsə də, məqsədinə nail оla bilməmişdir. Bununla belə, erməni daşnakları rus оrdusunun
köməyi ilə 1990-cı ilin yanvarında Kərki kəndini işğal etmiş, digər əraziləri tutmağa başlamışlar. Lakin ulu öndər
Heydər Əliyevin Naxçıvanda yaşayıb fəaliyyət göstərməsi Naxçıvanı erməni işğalından xilas etmişdir.
Bu gün də erməni xisləti, erməni təbliğatı öz işindədir. Оnlar beynəlxalq ictimaiyyəti çaşdırmaq üçün
Naxçıvanla, оnun tarixi və abidələri ilə bağlı heç bir elmi əsası оlmayan uydurmalar irəli sürür, kitablar çap etdirir,
kоnfranslar keçirirlər. Respublika ziyalıları, elmi ictimaiyyət ermənilərin bu uydurma təbliğatlarını axıradək ifşa
etməli, beynəlxalq ictimaiyyətə dоğru-düzgün məlumat çatdırmalıdırlar. Bunun üçün bütün vasitələrdən istifadə
edilməlidir. Xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin dediyi kimi: “Bütün bu iddiaların əsassız, uydurma
оlduğunu beynəlxalq aləmdə sübut etməliyik. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü nəinki indiki dövrdə, gələcək
nəsillər üçün də qоruyub saxlamalıyıq”.
Xalq qəzeti.-2019.-31 mart.-№68.-S.1,7.
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Nazim Mustafa. Ermənilərin 1918-1920-ci illərdə Qars vilayətində törətdikləri soyqırımı
Arxiv sənədləri çoxsaylı faktlardan “söz açır”
Nazim Mustafa,
tarix üzrə fəlsəfə doktoru, Prezident Kitabxanasının şöbə müdiri
1918-1920-ci illərdə ermənilərin Qars vilayətinin ərazisində türk-müsəlman əhaliyə qarşı törətdikləri
soyqırımlarına və rəsmi dövlət orqanları tərəfindən həyata keçirilən etnik təmizləmə aksiyasına dair
sənədlər Azərbaycan Respublikası Dövlət Arxivinin və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər
İdarəsinin Siyasi Sənədlər Arxivinin fondlarında cəmləşmişdir. Oxuculara təqdim edilən bu məqalə məhz
Azərbaycan arxivlərində olan sənədləri də elmi-tədqiqat dövriyyəsinə cəlb etməklə, ermənilərin 1918-1920ci illərdə Qars vilayətində həyata keçirdikləri soyqırımının əsl miqyasını göstərmək məqsədilə qələmə
alınmışdır.
1877-1878-ci illər rus-türk müharibəsi nəticəsində Qars paşalığı hərbi təzminat əvəzində Rusiyanın
tabeçiliyinə keçməsindən sonra türk-müsəlman əhalinin həmin ərazidən sıxışdırılıb çıxarılması, onların əvəzində
ermənilərin, yunanların və rus sektantlarının məskunlaşdırılması siyasəti yeridilsə də Qars vilayətinin əhalisinin
əksəriyyətini yenə də müsəlmanlar təşkil edirdi. Hərbi inzibati-ərazi vahidi kimi Qafqaz canişinliyinə tabe
etdirilən Qars vilayəti Ərdahan, Qars, Qağızman və Oltu qəzalarına bölünmüşdü və 800-dən artıq yaşayış
məntəqəsini əhatə edirdi.
1917-ci ilin noyabrında Rusiyada baş verən dövlət çevrilişindən sonra Qars vilayətinin işğaldan azad
olunması şansı yaranmışdı. 1918-ci il fevralın 12-də türk ordusu ermənilərin Şərqi Anadoluda törətdikləri
qırğınlara son qoymaq üçün əks hücuma keçir. Brest – Litovsk müqaviləsinə (3 mart 1918-ci il) Şərqi Anadoludan
geri çəkilən rus ordusunun silahlarına sahib olan erməni qaniçənləri – Andranik, Hamazasp, Dro və Nijdenin
silahlı dəstələri türk qoşunlarının əks hücumuna tab gətirməyərək geri çəkildikcə, müsəlman yaşayış
məntəqələrini talan edir, əhalisini soyqırımına məruz qoyurlar.
Qars vilayətində ermənilərin törətdikləri qırğınların miqyası elə bir həddə çatmışdı kı, Cənubi Qafqaz
Seyminin Müsəlman fraksiyalarının 1918-ci il aprelin 15-də keçirilmiş birgə iclasında seymin üzvü, hüquqşünas
Əli xan Qantəmirovun vilayətdə baş verən hadisələrlə bağlı məlumatı dinlənilmişdi. O, yunan qaçqınlarına
istinadən məlumat vermişdi ki, türk ordusunun qarşısından geri çəkilən erməni hərbi hissələri və quldur dəstələri
öz yolları üzərindəki müsəlman kəndlərini yer üzündən silir, hər şeyi atəşlə yandırır, insanları güllələyir və
qılıncdan keçirir, təsvirə gəlməyəcək vəhşiliklər törədirlər. İclasın protokolunda qeyd edilirdi: “Qadınları lüt
soyunduraraq, qənimət kimi südəmər uşaqları süngüyə keçirən “qalib erməni ordularının” keçəcəyi magistral
yolların ətrafına düzürlər. Yunanlar bildirirlər ki, gərək qeyri-insani əsəblərin olsun ki, bu cəhənnəm əzablarına,
ağıllarını itirmiş qadın və uşaqların ürəkparçalayan nalələrinə, köməksiz qocaların hönkürtülərinə dözə biləsən...
Təxminən 82 kənd (həqiqətdə daha çoxdur – N.M.) təsvirə gəlməyəcək dərəcədə dağıdılmışdır. Çiçəklənən Qars
vilayəti kapitan Mosesyanın və general Areşovun dəstəsinin vəhşicəsinə qəddarlığı nəticəsində 1915-ci ilin
əvvəllərində baş vermiş dəhşətləri xatırladır. Hazırda bütün Qars vilayəti nəhəng qəbiristanlığa çevrilmişdir, hansı
ki, hər bir daş həmişəlik insani sifətlərini itirmiş qəddar ermənilərin vəhşi hərəkətlərinə şahidlik edə bilər”.
Kazım Qarabəkir paşanın komandanlığı ilə türk ordusu aprelin 25-də Qars vilayətini bütövlükdə işğaldan
azad etmiş və bundan sonra qırğınlar zamanı evlərindən didərgin düşən müsəlman əhalisi öz yer-yurduna
qayıtmağa başlamışdı. Brest–Litovsk müqaviləsinə əsasən iyunun 12-də Üç Sancaqda (Batum, Qars, Ərdahan)
plebisit (rəy sorğusu) keçirilmiş və bölgələrin əhalisi yenidən Türkiyəyə birləşmək arzusunu ifadə etmiş,
səsvermənin nəticələri avqustun 15-də Dolmabaxça sarayında VI Sultan Vahidəddinə təqdim edilmişdi.
Lakin Birinci dünya müharibəsinin sonunda bağlanan Mudros sazişinin (30 oktyabr 1918-ci il) şərtlərinə
əsasən, məğlub tərəf kimi, Türkiyə öz qoşunlarını 1914-cü il sərhədlərinə geri çəkmək məcburiyyətində qalmışdı.
1919-cu il yanvarın 4-də ingilis qoşunlarının 27-ci diviziyasının komandiri, general-mayor C.Forestye-Uoker,
general Vilyam Hehri Biç və kapitan Klayv Temperli ilə birlikdə Tiflisdən Qarsa gəlırlər. Yanvarın 12-də
K.Temperli Qarsın hərbi qubernatoru təyin edilir. Yanvarın 8-də C.Forestye-Uokerlə Ermənistanın xarici işlər
naziri Sirakan Tiqranyanın görüşündə qərara alınır ki, Qars vilayətinin mülki idarəçiliyinin təşkili Ermənistan
hökumətinə həvalə edilsin.
Geri çəkilən türk qoşunlarının komandanı Yaqub Şevki paşanın məsləhəti ilə türk zabitlərinin bir qismi
Qars vilayətində qalıb yerli özünümüdafiə dəstələrinin təşkili və təlimi ilə məşğul olurdular. Erməni tədqiqatçısı
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Qayane Maxmuryanın yazdığına görə, Yaqub Şevki paşa yerli əhaliyə 30 min tüfəng, 10 pulemyot vermiş,
özünümüdafiə dəstələrini və Milli Şuranı təsis etmişdi.
1918-ci il noyabrın 5-də Qarsda İslam Şurası qurulmuş, noyabrın 14-də 1-ci Qars Konqresi keçirilmiş,
bölgələrdə özünümüdafiə işlərini təşkil etmək məqsədilə yerli milli şuralar yaradılmışdı. Noyabrın 30-da
Naxçıvan, Ordubad, Qəmərli, Sürməlı (İqdır), Şörəyel, Axıska, Axılkələk, və Batum bölgələrindən gələn 60
nəfərlik nümayəndə heyətinin iştirakı ilə 2-ci Qars Konqresi keçirilmiş və Qars Milli İslam Şurası hökumətinin
qurulduğu elan edilmişdi.
1919-cu il yanvarın 13-də ingilis generalı Vilyam Biç Qarsa gələrək, Ermənistan hökumətinin Stepan
Korqanovu Qars vilayətinə qubernator təyin etdiyini bildirir. Lakin Milli Şura hökuməti Ermənistan hökumətinin
Qarsa qubernator bu qərarı rədd etdiyini bildirir.
1919-cu il yanvarın 17-18-də 131 nümayəndənin iştirak etdiyi 3-cü Qars Konqresi hökumətin adını
dəyişdirərək Müvakkata-i Milliyyəsi adlandırır. 18 maddədən ibarət Anayasa (Konstitusiya) qəbul olunur.
Cənubi-Qərbi Qafqaz Hökumətinin 34 qəza və nahiyəni əhatə edən Batumdan Ordubadadək ərazisi təxminən 40
min kvadratkilometr, əhalisi isə 1,71 milyon nəfər olmuşdur.
Vəziyyətin gündən-günə ağırlaşdığını görən Cənubi-Qərbi Qafqaz hökuməti 1919-cu il yanvarın 27-də
Azərbaycan hökumətinə müraciət etmiş, ondan hərbi təlimlər keçmək üçün zabitlər, məmurlar və pul istəmişdi.
Türk qoşunları martın 6-da Qars şəhərindən, martın 15-də isə bütövlükdə Qars vilayətindən çəkilməsindən sonra
bütün ağırlıq Cənubi-Qərbi Qafqaz hökumətinin üzərinə düşmüşdü.
1919-cu ilin martın 25-də Cənubi-Qərbi Qafqaz hökuməti müstəqilliyini elan edir və özünü Cənubi-Qərbi
Qafqaz Demokratik Cümhuriyyəti adlandırır.
Britaniyanın Cənubi Qafqazdakı qoşunlarının komandanı, general-mayor V.Tomson 28 mart 1919-cu ildə
Ermənistan hökumətində görüş keçirmiş, ermənilərin Naxçıvana və Qarsa qayıtması məsələsi müzakirə edilmişdi.
1919-cu il aprelin 6-da general-mayor V.Tomson Tiflisdən Ermənistan hökumətinin sədrinə göndərdiyi
məktubda bildirirdi ki, aprelin sonunadək erməni qaçqınları Qarsa və Naxçıvana qayıtdıqdan sonra ingilis
qoşunları Qarsdan və Naxçıvandan geri çağırılacaqlar, ingilis missiyası isə qalacaq. V.Tomson daha sonra qeyd
edirdi ki, mayın 1-dək hər bir rayonda administrasiya təşkil edilməsi üçün lazımi miqdarda erməni qoşunu
olmalıdır. O, general Devinin hazırda Qarsda olduğunu, erməni qoşunlarının Qarsa çatmasınadək Qars Milli
Şurasının öhdəsindən gələcəyini, Ermənistan hökumətinə təhvil verilmiş iki zirehli qatarın böyük köməyi
olacağını bildirirdi.
Ermənistanın daxili işlər naziri və hökumət başçısı A.Xatisovun aprelin 6-da Tiflisdə general V.Tomsonla
görüşündə əsas müzakirə predmeti Qars vilayətinin, Şərur-Dərələyəz, Naxçıvan və Sürməli qəzalarının
Ermənistanın idarəçiliyinə verilməsi məsələsi olmuşdu.
Aprelin 7-də A.Xatisovun briqada generalı Vilyam Biçlə görüşündə Qars vilayətinin Ermənistan və
Gürcüstan arasında bölüşdürülməsi məsələsi müzakirə edilmişdi.
Aprelin 8-də Tiflisdə A.Xatisov Qarsa qubernator təyin edilən Stepan Korqanovla birlikdə Gürcüstanın
xarici işlər naziri N.Ramişvili və V.Tomsonla görüşmüş, erməni əsgərləri üçün 3000 komplekt silah verilməsi,
Qarsın və Naxçıvanın işğalı üçün paravozların və lazımi vasitələrin verilməsi, Qarsın və Naxçıvanın ələ
keçirilməsinin planı müzakirə edilmişdi.
Aprelin 9-da A.Xatisovun Tiflisdə V.Tomsonla görüşündən sonra ingilis polkovniki Bali Qarsa göndərilir
və o, ingilis komandanlığının Qarsın idarəçiliyinin Ermənistan hökumətinə təhvil verilməsi barədə təlimatını
polkovnik K.Deviyə çatdırır. Bali Qarsdan Xatisova teleqram göndərir ki, hərbi nazirliyin nümayəndələri və
general-qubernator Qarsa gəlsinlər. Qars vilayətinin Ermənistanın tabeçiliyinə verilməsi üçün ingilis dəmir yolu
batalyonunun 2 rotası və stansiyanın mühafizəsi üçün hindlilərdən (indus) ibarət rota artıq göndərilmişdi. Həmin
vaxt Qars vilayətində ümumilikdə 3000 ingilis ordusunun əsgəri var idi.
1919-cu il aprelin 12-də ingilislərin köməyi ilə Cənubi-Qərbi Qafqaz Cümhuriyyəti süquta yetirilir və
hökumət üzvləri Tiflis-Batum-İstanbul üzərindən Malta adasına sürgün edilirlər. Bundan sonra CQQC-nin 12
bölgəsində milli şuralar yerli hökumətlər şəklində müstəqil fəaliyyət göstərirlər.
Aprelin 17-də general Artyom Osepyanın komandanlığı altında Ermənistan ordusunun 1-ci və 4-cü piyada
polkları Qars vilayətinə daxil olur. Aprelin 23-də isə daşnak hökumətinin Qars vilayətinin qubernatoru təyin etdiyi
Stepan Korqanov Qars şəhərinə gəlir. Aprelin 30-da daşnak hökuməti Qarsda öz fəaliyyətinə başlayır və qəza
təşkilatlarını qurmaq üçün öz nümayəndələrini bölgələrə göndərir.
Sənədlər göstərir ki, qubernator S. Korqanov CQQC hökumətinin üzvlərinin Malta adasına sürgün
edilməsindən xeyli müddət sonra da vilayətin bütün ərazisində idarəçiliyi öz əlinə ala bilməmişdi. Yerli müsəlman
əhali onun təyin etdiyi nahiyə rəislərini yaxına buraxmır, erməni idarəçiliyini tanımaq istəmirdilər. Çünki
ermənilər verdikləri vədlərə əməl etmir, tərksilah olunmuş bölgə əhalisini silah gücünə müsəlmanlardan
təmizləyir və onların mal-mülkünə sahib çıxırdılar.
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Müttəfiqlərin qoşunlarının komandanının ermənipərəst mövqeyi erməniləri yeni-yeni əraziləri ələ
keçirməyə təhrik edirdi. 1919-cu il mayın 28-də Ermənistan parlamenti “Birləşmiş və müstəqil Ermənistan
haqqında Akt” qəbul etmişdir. Həmin akta görə, “Birləşmiş Ermənistan”ın ərazisi Azərbaycan, Türkiyə və
Gürcüstanın əraziləri hesabına 68 min kv.km. təşkil etməli idi. və Qars vilayəti də həmin ərazilərə daxil edilməli
idi.
1919-cu il iyunun 8-də ingilis hərbçilərinin bir qisminin Qarsı tərk etməsindən sonra erməni silahlı dəstələri
genişmiqyaslı hücumlara başlayırlar. Ermənilərin törətdikləri qırğınlardan qurtulmaq üçün İrəvan quberniyasının
91 kəndindən Qars vilayətinə pənah gətirən 25 min azərbaycanlı əhalinin bir qismi yenidən Türkiyənin içərilərinə
doğru hərəkət etmiş, bir qismi də Gürcüstandan keçməklə Azərbaycanda özlərinə sığınacaq tapmışdı.
Şörəyel nahiyəsinin kəndlərinin böyük əksəriyyəti erməni qoşunları tərəfindən işğal edildiyi üçün Şörəyel
Milli Şurası öz işini davam etdirə bilməmiş, Milli Şuranın sədri Əsədulla İskəndərbəyov (Ağüzüm) Şörəyel
faciəsinin miqyasını dünyaya çatdırmaq üçün Tiflisə getmiş, Azərbaycanın Gürcüstandakı Daimi
Nümayəndəliyinin vasitəsilə müttəfiq dövlətlərin Qafqazdakı missiyalarının başçılarına müraciətlər etmiş,
Tiflisdə dərc olunan qəzetlər vasitəsi ilə ermənilərin törətdikləri vəhşilikləri dünya ictimaiyyətini nəzərinə
çatdırmağa çalışmışdı.
1919-cu il oktyabrın 1-də Qarsın qubernatoru S.Korqanov Ermənistan hökumətinin sədrinə ünvanladığı
"Tam məxfi" qrifli məktubunda Ağbaba, Şörəyel, Zərşad bölgələrinin əhalisinin tamamilə "tatarlardan" (yəni
azərbaycanlılardan-N.M.) ibarət olduğunu yazır və kütlənin arasında böyük həmrəyliyin mövcud olması
səbəbindən bölgəni özünə tabe etdirməyin asan olmadığını qeyd edirdi. Korqanov Milli Şuranın keçmiş üzvü
Məhəmməd Hacı Abbas oğlunun erməni idarəçiliyinə tabe olmamasından şikayətlənirdi. O, Məhəmməd Hacı
Abbas oğluna yüksək vəzifə təklif etdiyini, lakin onun həmin təklifi bəyənmədiyini, könlündən həmin dağların
hakimi olmağı keçirdiyini yazır. Korqanov həmin bölgələrdə şiələrlə sünnilərin qarışıq yaşadığını, Məhəmməd
Hacı Abbas oğlunun şiə olduğu halda, sünnilərin də üzərində hakim olduğunu qeyd edir. "Parçala, hökm sür!"
siyasəti yeritdiyini qeyd edən qubernator, məzhəb çatışması salmaq yolu ilə Məhəmməd Hacı Abbas oğlunu
zəiflətmək yolunu tutduğunu, bunun üçün sünni əhalisi olan Dələver kəndinin imkanlı sahibkarı İsrafil Hacı
Rüstəm oğlundan istifadə etdiyini yazır. O, sentyabrın 30-da ilk toqquşmanın baş tutduğunu və məzhəb
çatışmasında hər iki tərəfdən 14 nəfərin öldüyünü və yaralandığını şadyanalıqla Ermənistan hökumətinə xəbər
verirdi.
1919-cu il oktyabrın 1-də Qars Müsəlman Milli Şurasının səlahiyyətli nümayəndələrinin Azərbaycanın
xarici işlər nazirinin adına Tiflisdə qəbul etdikləri memorandumda Ermənistan hökuməti tərəfindən İrəvan
quberniyasında və Qars vilayətində müsəlman əhaliyə qarşı törədilən zorakılıqlar və qırğınlar barədə ətraflı
məlumat vermiş, qaçqınlara yardım göstərilməsi üçün Azərbaycan Himayəçilik Nazirliyinin təmsilçisinin Qarsa
ezam edilməsinin və yollarda qida məntəqələrinin açılmasının zəruriliyi vurğulanırdı.
Qars vilayətində törədilən erməni vəhşiliklərinin miqyasını xarici dövlətlərin nəzərinə çatdırmaq,
qaçqınların problemlərini yüngülləşdirmək üçün 10 oktyabr 1919-cu ildə Tiflisdə Qarslı Həmyerlilər Cəmiyyəti
yaradılmışdı. Noyabr ayında Tiflisdə dərc olunan "Obnovlenie" qəzetində Qars vilayətində ermənilərin
törətdikləri vəhşiliklər haqqında silsilə məqalələr dərc edilmişdi.
30 dekabr 1919-cu ildə Tiflisdə nəşr edilən “Slovo” qəzeti yazırdı ki, erməni mənbələrinin Qarsdan
verdikləri məlumata görə, erməni ordusu Oltu nahiyəsini ələ keçirmiş, ermənilərə qarşı fəaliyyət göstərən Milli
Şura Türkiyə ərazisinə qaçmışdır.
Qars qəzasının Zərşad və Ağbaba nahiyələrinin kəndləri Kərbalayi Məhəmməd ağanın 500 atlıdan ibarət
döyüşçülərinin nəzarəti altında idi. Çıldır nahiyəsində isə Məhəmməd Qoca oğlunun silahlı dəstəsi erməni
silahlılarının nahiyənin ərazisinə soxulmasına imkan vermirdi. Erməni hərbi hissələri bu nahiyələrdəki güclərlə
üzbəüz döyüşlərdən ehtiyat edirdi. Ona görə də bu nahiyələri hər tərəfdən mühasirəyə alaraq onların xarici aləmlə
əlaqələrini kəsmək istəyirdi. Erməni hərbi birlikləri bu nahiyələrin üzərinə 4 tərəfdən – Qars, Gümrü, Ərdahan və
Gölə nahiyəsi tərəfdən hücum planı hazırlamışdı. 1920-ci il yanvarın 28-də polkovnik Mazmanovun
komandanlığı altında erməni hərbi hissəsi Çıldır nahiyəsinin Ərdahan istiqamətindəki kəndlərini işğal etmişdi.
31 yanvar 1920-ci ildə Ağbaba Milli Şurasının Azərbaycanın Gürcüstandakı Daimi Nümayəndəliyinə
göndərdiyi müraciətində deyilirdi ki, Qars vilayətinin Ərdahan qəzasında erməni əsgəri qüvvələri islamçılar
üzərinə hücum edərək şiddətli hərb açmış, Ağbaba, Zərşad və Şörəyel nahiyələrini mühasirə altına almışlar. Milli
Şura "İslamçıların əhvalı qayət pərişan və təhlükəli olduğundan tez bir zamanda müavinətinizi istirham edəriz."
– yazaraq yardım istəyirdi.
Qars vilayəti müsəlmanlarının təmsilçilərinin 1920-ci il fevralın 8-də Tiflisdə yaydıqları memorandumda
bildirilirdi ki, 1-6 fevral tarixlərində general Osepyanın komandanlığında erməni qoşunları topların və
pulemyotların köməyi ilə Zərşad rayonundakı 46 kəndin üzərinə qəfildən hücuma keçmiş, yüzlərlə əliyalın əhalini
ən vəhşi üsullarla qətlə yetirmişlər.
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Fevralın 7-də Ağbaba nahiyəsinin kəndləri Qazançı kəndi istiqamətindən erməni artilleriyasının
bombardmanına məruz qalmışdır. Qaranamaz kəndində 6 qadın, 17 uşaq, 4 kişi öldürülmüş, 2 nəfər yaralanmışdı.
Balıqlı kəndinə atılan mərmilər nəticəsində 4 nəfər öldürülmüş, 2 nəfər yaralanmışdı.
Azərbaycanın Gürcüstandakı Diplomatik Nümayəndəliyinin arxiv sənədlərinin içərisində Kərbəlayi
Məhəmməd ağaya, Məhəmməd bəy Qocayevə və Əsəd bəy Hacıyevə 13 fevral 1920-ci ildə verilən vəsiqənin
surəti saxlanılır. Həmin sənəddə qeyd edilir ki, adları çəkilən şəxslər təcili olaraq Diplomatik Nümayəndəlik
tərəfindən Bakıya ezam olunurlar ki, qaçqınlara yardım edilməsi məsələsini Himayəçilik Nazirliyi ilə müzakirə
etsinlər. Sənəddə, həmçinin dövlət orqanlarının nümayəndələrindən xahiş edilirdi ki, onların Bakıya çatmaları
üçün yolda hər hansı maneçilik törədilməsin.
26 fevral 1920-ci ildə Azərbaycanın xarici işlər naziri Fətəli xan Xoyskinin Ermənistanın xarici işlər
nazirinə göndərdiyi məktubunda erməni silahlı qüvvələrinin artilleriya tətbiq etməklə 27 yanvar - 7 fevral
tarixində Qars vilayətində törətdikləri kütləvi qırğınları faktlarla sadalamış və Ermənistan hökumətindən
qırğınlara son qoyulmasını tələb etmişdi.
Fevralın 29-da Fətəli xan Xoyski eyni məzmunlu məktubla Fransanın hərbi missiyasının başçısı polkovnik
de-Nonankura, İtaliyanın hərbi missiyasının başçısı polkovnik Qabbaya, Britaniyanın Ali komissarı Uordropa da
müraciət etmiş, təxirə salınmadan Azərbaycan hökumətinin nümayəndəsinin iştirakı ilə Qars vilayətində baş verən
hadisələrin təhqiq edilməsi və təqsirkarların cəzalandırılması üçün qarışıq komissiya göndərilməsini zəruri hesab
etdiyini bildirmişdi.
9 mart 1920-ci ildə Azərbaycan parlamentinin fövqəladə iclasında Qars vilayətində və İrəvan
quberniyasında baş verən qanlı hadisələr, Ermənistan Respublikasının təcavüzkar əməlləri müzakirə edilmişdi.
Müzakirənin sonunda qətnamə qəbul edilmişdi. Qətnamədə Azərbaycan parlamentinin rəyasət heyətinə səlahiyyət
verilmişdi ki, Ermənistan hökumətinin qanlı əməllərinə son qoymasına təsir göstərmək üçün mədəni ölkələrin
parlamentlərinə müraciət etsin. Azərbaycan hökumətinə isə tapşırılmışdı ki, erməni təcavüzündən zərər çəkənlərin
və qaçqınların vəziyyətinin yüngülləşdirilməsi üçün lazım olan tədbirləri görsün.
1920-ci il martın 11-də Qars vilayətinin Çıldır, Gölə və Ağbaba nahiyələrinin səlahiyyətli
nümayəndələrinın Axıskadan Azərbaycan və Gürcüstan hökumətlərinin başçılarına, İngiltərə, Amerika, Fransa
və İtaliyanın missiyalarının nümayəndələrinə ünvanladıqları teleqramda Ermənistan Respublıkasının vəhşiləşmiş
qoşunlarının qışın şaxtalı günlərində günahsız insanları qoca, qadın, uşaq demədən, ucdantutma qətlə yetirdiyini
bildirir, həmin ərazilərdə bir nəfər də olsun erməninin heç vaxt yaşamadığı halda, qırğınlar törətmək yolu ilə
Ermənistana birləşdirilməsinə mane olunmasını xahiş edirdilər.
1920-ci il aprelin 9-da Tiflisdə Cənubi Qafqaz respublikalarının nümayəndələrin iştirakı ilə növbəti
konfrans öz işinə başlamışdı. Qars Müsəlman Milli Şurasının Tiflisdəki nümayəndəsi konfransın sədrinə Qars
vilayətində ermənilərin türk-müsəlman əhaliyə qarşı törətdikləri soyqırımı barədə 9 sənəd təqdim etmişdi. Həmin
sənədlər Ermənistan hökumətinin insanlığa qarşı, sözün həqiqi mənasında, cinayət işlədiyini sübuta yetirirdi. Bu
sənədlər təsdiqləyir ki, ermənilər 1918-1920-ci illərdə Qars vilayətində 200-dən artıq türk-müsəlman kəndini
tamamilə viran qoymuşlar.
Arxiv sənədləri göstərir ki, Azərbaycan hökuməti diplomatik və yaxud gizli yollarla (hərbçi zabitlər və
silah-sursat almaq üçün qızıl pul göndərməklə) Qars vilayətinə və o cümlədən ermənilərin işğal etdikləri və etmək
istədikləri bölgələrin əhalisinə öz mümkün yardımını göstərmişdir.
Ermənistan dövlətinin Qars vilayətində həyata keçirdiyi soyqırımı və etnik təmizləmə siyasətinə yalnız
1920-ci ilin oktyabrında türk qoşunlarının Qarsı yenidən azad etməsi nəticəsində son qoyulmuşdur.
Xalq qəzeti.-2019.-31 mart.-№68.-S.8.
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Unudulmayan tarix
Sadir Məmmədov,
Bakı Slavyan Universitetində Azərbaycanşünaslıq elmi-tədqiq laboratoriyasının müdiri, diplomatiya və
xarici siyasət kafedrasının dosenti, hüquq elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
Azərbaycanlıların soyqırımı Bakı, Şamaxı, Quba qəzalarında, Qarabağda, Zəngəzurda, Naxçıvanda,
Lənkəranda və Azərbaycanın başqa bölgələrində xüsusi qəddarlıqla həyata keçirilmişdir. Bu ərazilərdə dinc
əhali kütləvi surətdə qətlə yetirilmiş, kəndlər yandırılmış, milli mədəniyyət abidələri dağıdılıb məhv edilmişdir.
Heydər ƏLİYEV
Ümummilli lider
Hər ilin 31 martı ölkəmizdə dövlət səviyyəsində Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü kimi qeyd
olunur. Bu təqvim son yüz ildə Azərbaycan tarixində baş vermiş faciəli hadisələrin xalqın yaddaşındakı
qanlı izlərini özündə əks etdirir. Azərbaycanlıların kütləvi şəkildə qırılmasını, repressiyalara məruz
qalmasını XX yüzilliyin dünya tarixinin ən qanlı səhifələrindən biri hesab etmək olar. 1918-ci il martın 31də Bakı Kommunası və erməni şovinistləri Azərbaycanda kütləvi qırğınlar, qətliamlar törətməklə bəşər
tarixində misli görünməmiş vəhşiliklər törətmişlər.
Bu soyqırımı əsl hüquqi-siyasi qiymətini Azərbaycan dövlət müstəqilliyinə qovuşduqdan sonra almışdır.
Mart hadisələrinin 80-ci ildönümündə –1998-ci il martın 26-da ümummilli lider Heydər Əliyevin məqsədyönlü
fəaliyyəti nəticəsində imzalanan fərman erməni təcavüzkarlarının terror hərəkətlərinə verilən dolğun və hərtərəfli
hüquqi-siyasi qiymət olmuşdur. Bu fərman Azərbaycanın indiki və gələcək nəsillərinin milli yaddaşının
qorunması baxımından, bir növ, proqram sənədidir. Əsrlər boyu azərbaycanlılara qarşı aparılmış soyqırımı və
deportasiya siyasətini geniş təhlil edən həmin sənəddə martın 31-nin Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü kimi qeyd
olunması qərara alınmışdır. Fərmanda deyilir: “Azərbaycan Respublikası müstəqillik qazandıqdan sonra
xalqımızın tarixi keçmişinin obyektiv mənzərəsini yaratmaq imkanı əldə edilmişdir. Uzun illər gizli saxlanılan,
üzərinə qadağa qoyulmuş həqiqətlər açılır, təhrif olunmuş hadisələr özünün əsl qiymətini alır. Azərbaycan xalqına
qarşı dəfələrlə törədilmiş və uzun illərdən bəri öz siyasi-hüquqi qiymətini almamış soyqırımı da tarixin açılmamış
səhifələrindən biridir”.
Ötən illər ərzində Azərbaycan dövləti bu tarixi gerçəklikləri, xalqın iki əsr boyu məruz qaldığı soyqırımı
və etnik təmizləmənin dəhşətli miqyasını beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırmaq istiqamətində xeyli iş görmüşdür.
Fərmanda ermənilərin Azərbaycana qarşı təcavüzünün tarixi köklərinə də toxunulmuş, mərhələlərlə törədilmiş
soyqırımı və terror siyasəti dolğun əksini tapmışdır. Tarix boyu azərbaycanlılara qarşı həyata keçirilmiş soyqırımı
lap əvvəldən rus-erməni işbirliyinin nəticəsi olmuşdur. Rusiya imperiyası bu yolla Cənubi Qafqazda
möhkəmlənmək, ermənilər isə rəsmi Moskvanın havadarlığına arxalanaraq, tarixi Azərbaycan torpaqlarını ələ
keçirmək, bu torpaqlarda erməni dövlətini qurmaq məqsədini güdmüşlər.
1905–1907-ci illər inqilabından sonra azərbaycanlıların deportasiyası və soyqırımı prosesi davam
etdirilmişdir. Bunu Rusiya imperiyasının o vaxtkı statistik məlumatları da təsdiqləyir. 1916-cı ildə nəşr olunan
məlumatlara əsasən, İrəvan quberniyasının əhalisi 1830-1914-cü illər ərzində 40 dəfə artaraq 570 min nəfər təşkil
etmişdir. Lakin bunun müqabilində bölgənin azərbaycanlı əhalisinin sayı cəmisi 4,6 dəfə artmışdır. Hətta bu qədər
sıxışdırılma və deportasiya müqabilində yenə 1916-cı ildə İrəvan əhalisinin təxminən 45 faizi, yəni 247 min nəfəri
azərbaycanlılardan ibarət olmuşdur.
1914-cü ildə başlanan Birinci dünya müharibəsi və onun gedişində Rusiyada baş verən inqilablar (1917-ci
il) ermənilərin “böyük Ermənistan” iddiası üçün əlverişli şərait yaratmışdır. 1915-ci ilin əvvəllərində Türkiyənin
şimal-şərq bölgələrinin erməni əhalisi Osmanlı dövlətinə qarşı müharibəyə və türklərə qarşı kütləvi qırğınlara
başlamışdı. Bunun cavabında Osmanlı dövləti erməni əhalisinin o ərazilərdən kütləvi şəkildə köçürülməsi barədə
əmr vermişdi. Türkiyə ərazisindən erməni hərbi dəstələri ilə birlikdə İrəvan quberniyasına, Qarabağa və
Zəngəzura çoxlu sayda erməni köçüb gəlmişdi. Rusiya ordusuna arxalanan ermənilər əvvəlcə Naxçıvanda və
İrəvanda, ardınca isə Qarabağda, Azərbaycanın digər bölgələrində azərbaycanlılara divan tutmuşlar.
1917-ci ilin dekabrında Osmanlı dövləti ilə bolşeviklərin Zaqafqaziya Komissarlığı arasında bağlanmış
Ərzincan barışığına uyğun olaraq Qafqaz cəbhəsindən çıxarılan rus ordusunu əvəz edən erməni hərbi birləşmələri
başıpozuqluq şəraitindən istifadə edərək yerli müsəlman əhalisinə zülm etmişlər. Nəticədə hələ 1918-ci ilin
martına qədər İrəvan quberniyasında 199 azərbaycanlı kəndi tamamilə dağıdılmış və yandırılmışdı. Bu ərazidə
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yaşayan 135 min Azərbaycan türkünün bir qismi ermənilər tərəfindən qətlə yetirilmiş, qalanları isə Osmanlı
ordusunun nəzarət etdiyi ərazilərə qaçmağa məcbur olmuşlar.
Bu qırğınlara 1917-ci il dekabrın 16-da RSFSR Xalq Komissarları Soveti tərəfindən Qafqaz işləri üzrə
fövqəladə komissar təyin edilmiş Stepan Şaumyan başçılıq edirdi.
Martın 30-da səhər tezdən erməni-bolşevik birləşmələri şəhəri gəmilərdən yaylım atəşinə tutdular. Bunun
arxasınca silahlı daşnaklar azərbaycanlıların evlərinə soxularaq amansız qətllər törətdilər. Martın 31-də və aprelin
1-də qırğınlar xüsusilə kütləvi xarakter aldı. Üç gün ərzində Bakıda 10 minlərlə insan qətlə yetirildi. Şaumyanın
erməni-bolşevik dəstələri Bakı əhalisinin 400 milyon manatlıq əmlakını talan etmiş, müsəlmanların bir çox
ziyarətgahlarını dağıtmışdılar. Daşnak-bolşevik qüvvələri Təzəpir məscidini topa tutmuş, Bakının ən möhtəşəm
memarlıq incilərindən sayılan “İsmailiyyə”nin binasına od vurmuşdular. Martın 30-dan aprelin 2-dək sürən
qırğınlarda Şamaxı qəzasının 53 müsəlman kəndində ermənilər tərəfindən 8027 azərbaycanlı (onlardan 2560-ı
qadın, 1277-si uşaq idi) qətlə yetirilmişdi. Quba qəzasında 162 kənd darmadağın edilmiş, 16 mindən çox insanın
həyatına son qoyulmuşdu. Lənkəranda, Muğanda minlərlə soydaşımız öldürülmüşdü. Ermənilər Dağlıq
Qarabağda 150 azərbaycanlı kəndini tamamilə dağıtmış, Şuşada görünməmiş qırğınlar törətmişdilər.
Göründüyü kimi, azərbaycanlılara qarşı aşkar soyqırımı həyata keçirən ermənilər Bakı da daxil olmaqla,
bütün Azərbaycanı özlərinin ərazisinə çevirmək niyyətində idilər. Xalqımız bu gerçək tarixdən məlumatsız olmuş,
saxta ideoloji ehkamlar və yalan tarix nəticəsində yaddaşımız uzun illər tamamilə yad istiqamətdə köklənmişdir.
Dəhşətli genosidin qurbanı olmuş minlərlə soydaşlarımızın uyuduğu qəbiristanlığın üstünü betonlayaraq üzərində
Kirovun heykəli ucaldılmış, ətrafda istirahət parkı salmışdılar. Bu mənada, ümummilli lider Heydər Əliyevin 9 il
bundan əvvəl imzaladığı fərman 200 illik işğal və soyqırımı siyasətinə qarşı çıxarılan tarixi sənəd olmaqla yanaşı,
xalqımızın öz milli-mənəvi dəyərlərinə, tarixi köklərinə, torpağına və Vətənə bağlılığı baxımından da çox
əhəmiyyətlidir.
Müvafiq məxəzlərlə tanışlıq zamanı ermənilərin azərbaycanlılara qarşı törətdikləri qırğınlar barədə
məlumatları oxuduqca, insanlıq əleyhinə yönəlmiş vəhşi xislətli bədnam qonşularımıza nifrət birə-min artır.
Məsələn, Naxçıvanın Əmovu kəndində törədilən dəhşətli faciələr bu mənfur kütlə tərəfindən xüsusi qəddarlıqla
həyata keçirilmiş soyqırımı siyasəti idi. Andronikin quldur dəstəsi Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində
soydaşlarımıza qarşı edilən vəhşilikləri Naxçıvanda da törətmişdir.
Ermənilərin soyqırımı siyasəti əsrlərdən bəri formalaşmış, onun ideya daşıyıcıları isə ardıcıl şəkildə
təbliğatlarını aparmış və onlar üçün əlverişli məqam yetişdikdə həmin andaca kütləvi qırğınlar törətmişlər. Bu
ideyanın daşıyıcılarından və yeri gəldikdə onu real şəkildə həyata keçirənlərdən biri əvvəldə qeyd olunduğu kimi
məhz S.Şaumyan olmuşdur. Ümumilikdə götürdükdə, məskunlaşma dinamikası haqqında tarixi ədəbiyyatlarda
kifayət qədər elmi cəhətdən əsaslandırılmış məlumatlar olduğundan, bunun geniş təhlilinə ehtiyac duyulmur.
Lakin erməni-daşnak ideologiyasının uydurma fikirlərinə cavab olaraq, təkcə onu göstərmək kifayətdir ki,
Türkmənçay müqaviləsinə qədər bu şəhərlərdə ermənilər son dərəcə az olmuşlar və onları barmaqla saymaq
olardı.
Təbii olaraq, türklərin soyqırımını qarşılarına məqsəd qoyan bu cür ideoloqların sayıqlamaları həmin
siyasətin həyata keçirilməsində çox zaman ermənilərə vasitə olmuşdur. Hesab edirəm ki, rəsmi sənədlərə əsasən
bir məqamı da oxucuların nəzərinə çatdırmaq zəruridir. Məsələn, əlverişli məqamlardan məharətlə istifadə edən
erməni şovinistlərinin 1918-ci ilin mart qırğınlarından bəhs edən mənbələrin birində (H.Baykara, “Azərbaycan
istiqlal mübarizəsi tarixi”) yazılır: “Türklərin mağazaları talan edildi, evlər yandırıldı. Türk qadınları saç-saça
bağlanaraq çılpaq gəzdirildikdən sonra müxtəlif şəkildə təcavüzlər, öldürmələr və daha başqa cinayətlər...
törədildi. Təcavüzlər bununla bitmədi. Erməni, rus könüllü dəstələri Şamaxı, Salyan, Kürdəmir, Quba və
Lənkərana da hücum etdilər, bu yerlərdə də Bakıda olduğu kimi, qırğınlar, talanlar və tarixdə görünməyən
cinayətlər törədildi”.
Gətirdiyimiz iqtibasdan görünür ki, Şamaxıya göndərilən erməni silahlı dəstələri, guya, əksinqilabçıları
cəzalandırmağa gəlmişdilər. Lakin onlar, əslində, bu ad altında bütün müsəlman əhalisinə divan tutmuşdular.
Ermənilərin belə bir siyasət yeridərək soyqırımı niyyətlərini reallaşdırdıqları barədə sonralar N.Nərimanov
yazırdı: “Müsəlman bolşevik olsaydı belə, ona aman vermirdilər. Daşnaklar deyirdilər: “Biz heç bir bolşevik
tanımırıq, təkcə elə müsəlman olmağın kifayətdir.”. Onlar kefləri istəyən adamı öldürür, evləri dağıdır, xaraba
qoyurdular... Bolşevizm bayrağı altında daşnaklar müsəlmanlara qarşı hər cür vəhşiliyə yol verirdilər. Nəinki
kişilərə, hətta hamilə qadınlara belə rəhm etmirdilər”.
Statistik rəqəmlər də Şamaxı qırğınlarının hansı qəddarlıqla törədildiyini əks etdirir. Şamaxı kəndlərində
azərbaycanlılara qarşı törədilən qırğınların göstəricilərinə bir daha diqqətimizi yönəldək. Cəyirlidə 75, Ərəbqədim
kəndində 378, Cəmcəmlidə 26, Qaravəllidə 120, Kürdəmirdə 25, Ovçuluda 27, Bağırlıda 370, Təklədə 922,
Dilmanda 585, Sulutda 44, Nuranda 117, Sündüdə 250, Ağsuda 200, Bəklədə 316 nəfər və Şamaxının adını
çəkmədiyimiz digər kəndlərində minlərlə günahsız insan vəhşicəsinə qətlə yetirilmişdir.
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Tarixi sənədlərin araşdırılması göstərir ki, S.Lalayan Şamaxıda törətdiyi qırğınlarla kifayətlənməmiş, ətraf
ərazilərdə, o cümlədən Göyçay və Kürdəmir rayonlarında da soyqırımı əməllərini davam etdirmişdir. Kürdəmirdə
yaşayan Mövsüm bəy Sadıqbəyov istintaq zamanı ermənilərin vəhşilikləri barədə belə ifadə vermişdir: “Mən bir
neçə ildir ki, Kürdəmirdə yaşayıram. Əslən Şamaxıdanam. Şamaxı hadisələrindən üç həftə əvvəl mən bura
köçmüşdüm. Hələ Kürdəmirdə yaşadığım vaxt eşitmişdim ki, ermənilər Bakıdan çoxlu silah daşıyıb gətirmişlər.
Müsəlmanlar öz etirazlarını bildirdikdə ermənilər deyirdilər ki, biz özümüzü qorumaq məqsədilə silah toplayırıq...
1918-ci il martın 15-də Meysəri kəndində ermənilərlə müsəlmanlar arasında ilk toqquşma baş verdi. Ertəsi gün
ermənilər və müsəlmanlar arasında sülh müqaviləsi bağlandı. Əhalidə belə arxayınçılıq yarandı ki, artıq təhlükə
sovuşmuşdur. Lakin martın 18-də Mədrəsə kəndindən Şamaxıya top atəşi açıldı. Tezliklə malakanlar da
müsəlmanlara qarşı çıxış etdilər... Şəhər bütünlüklə dağıdılmışdı. Bütün bu qırğınların başlıca təşkilatçıları və
təşəbbüskarları Stepan Lalayan, Mixail Arzumanov, Qaraoğlanov olmuşlar”.
Son illər azərbaycanlıların soyqırımının tanıdılması istiqamətində dövlətimiz davamlı iş aparır. Ulu
öndər Heydər Əliyevin 1998-ci il 26 mart tarixli fərmanı bu işlərin vahid və sistemli surətdə aparılmasına imkan
yaratmşdır. Bu sərəncam uzun illər gizli saxlanılan, üzərinə qadağalar qoyulan həqiqətləri açmış, xalqımızın qan
yaddaşını təzələmişdir.
Azərbaycanın milli problemlərinin beynəlxalq səviyyədə qaldırılması, erməni vandalizminin ifşası
istiqamətindəki əzmkar və qətiyyətli fəaliyyət bu gün Heydər Əliyev siyasi kursunun layiqli davamçısı olan
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən də qətiyyətlə davam etdirilir. Dövlət başçısının soyqırımı ilə bağlı
xalqa müraciətində vurğuladığı kimi, biz yalnız tarixi ədalətin və həqiqətin bərpa edilməsini, işğal və soyqırımı
siyasətini yürüdənlərin beynəlxalq ictimaiyyət qarşısında ittiham olunmasını istəyirik. Əminəm ki, xalqımızın
vətənpərvərliyi, milli birliyi və məqsədyönlü fəaliyyəti ermənilərin azərbaycanlılara qarşı törətdikləri
soyqırımların dünya ictimaiyyətinə çatdırılması prosesində önəmli rol oynayacaqdır”.
Heydər Əliyev Fondu soyqırımı ilə bağlı 100-dək materialın xaricdə sərgisini təşkil etmişdir. Fondun
həyata keçirdiyi “Qarabağ həqiqətləri” silsiləsi və işğal olunan ərazilərdə mədəni-tarixi abidələrin dağıdılması ilə
bağlı ingilis dilində nəşr olunmuş kitab və bukletlər xaricdə yayımlanmışdır.
Eyni zamanda, 2009-cu ilin fevralında İslam Konfransı Təşkilatının Gənclər Fondunun mədəniyyətlərarası
dialoq üzrə baş əlaqələndiricisi Leyla xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə fəaliyyətə başlamış “Xocalıya ədalət!”
kampaniyası ötən bir il ərzində uğurla davam etmiş, bu aksiyaya dünyanın əksər ölkələrində könüllülər
qoşulmuşdur.
Xalq qəzeti.-2019.-31 mart.-№68.-S.11.
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31 MART SOYQIRIMI - AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURİYYƏTİ MƏTBUATINDA
Milli mətbu orqanlarımız, mətbəələr, konkret jurnalistlər də hədəfə alınıb
İsmayıl
Ermənilər soyqırım siyasətini tarixən təkcə insan resurslarını məhv etmək üzərində həyata keçirməyiblər.
Həmçinin, Azərbaycan xalqının milli təsisatlarını, milli mətbuat orqanlarını sıradan çıxarıb, yararsız hala salmaq
və bununla da törətdikləri qanlı olayların tarixdə yaşamamasına nail olmaq planları əsasında qurublar. Mətbuat
tarixi araşdırmaçısı, tarix elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, "Şərq” qəzetinin baş redaktoru Akif Aşırlı "31 mart
soyqırımı: 1918-1920-cı illər mətbuatında” adlı kitabında soyqırımın AXC dövrünün mətbuat səhifələrində dərc
olunması ilə bağlı geniş araşdırma aparıb.
Müəllif əsərində vurğulayıb ki, 1918-ci ilin mart ayının 31-dən aprelin 2-dək Bakıda, Şamaxıda, İrəvanda,
Qubada, Lənkəranda, Astarada, Salyanda, Neftçalada və digər bölgələrdə ermənilərin Azərbaycan xalqına qarşı
törətdikləri kütləvi soyqırım zamanı tək on minlərlə insan qətlə yetirilməyib. Milli mətbu orqanlarımız, mətbəələr,
konkret jurnalistlər də hədəfə alınıb: "Açıq söz”, "Kaspi” redaksiyaları yandırıldı. Almaniyadan gətirilən çap
avadanlıqları ilə təchiz olunan Orucov qardaşlarının elektrik mətbəəsi dağıdıldı.
"Kaspi” mətbəəsində yenicə çap olunan 5 min Quran kitabı oda qalandı. Milli məfkurə məbədi olan
"İsmailiyyə” binası yandırıldı, Təzə pir məscidinin minarəsi top atəşi ilə dağıdıldı. Həmin hadisələri gözləri ilə
görən, "Kaspi” qəzetində mürəttib kimi çalışmış, əslən Maştağadan olan Seyidağa Axundzadə yazır ki,
"İsmailiyyə” binasına od vuran "Daşnaksütyun” firqəsi silahlıları sonra qəzet redaksiyalarına hücum etdilər.
"Azərbaycan” qəzetində 1919-cu ildə çap edilən 31 mart soyqırımı ilə bağlı fotoşəkillərdən biri "Kaspi” qəzeti
redaksiyasının yandırılmasından sonrakı vəziyyəti təsvir edilir. Daşnaksütyun Partiyası tərəfindən 1917-ci ildə
planlaşdırılan, bolşeviklərlə birgə həyata keçirilən 31 mart qırğını Azərbaycan xalqının milli-mənəvi dəyərlərinə,
tarixi yaddaşına, ziyalılarına qarşı mənəvi soyqırım idi.
Azərbaycan xalqının mədəniyyətinə vurulan bu ağır yaraları o dövrün qələm sahibləri "mədəni zərbə”
adlandırırdılar. 1918-ci ilin mart soyqırımınadək Azərbaycanda 20-dən artıq anadilli mətbu orqan fəaliyyət
göstərməyinə baxmayaraq, qətliamdan sonra yalnız "Hümmət” və "Bakı Şurasının əxbarı” qəzetlərindən başqa
digər milli mətbuat nümunələrinin nəşri qadağan olundu. "Açıq söz”, "Bəsirət”, "İstiqlal”, "El həyatı” və başqa
ana dilli qəzetlərin son sayları soyqırımdan bir gün əvvələ, martın 17-si və 18-nə təsadüf edir. Bakı Sovetinin
sədri Şaumyanın əmri və Mətbuat bürosunun qərarı ilə "mart hadisələrinə düzgün qiymət vermədiklərinə və vahid
sosialist cəbhəsində dayanmadıqlarına” görə, hətta rusdilli qəzetlər belə bağlanıldı. "Kaspi”, "Bakı”, "Bakinets”,
"Vesti Baku” menşeviklərin "Naş qolos” qəzetlərinin nəşri dayandırıldı, bəyanatların, əhaliyə müraciətlərin çapı
qadağan olundu. Tiflisdə nəşr olunan anadilli mətbuat orqanlarını çıxmaq şərtilə Azərbaycan milli demokratik
mətbuatı 1918-ci ilin martından sentyabrın 15-i, Bakının işğaldan azad olunduğu günə qədər özünün iflic dövrünü
yaşadı. Lenin tərəfindən Qafqaza fövqəladə komissar kimi göndərilən Şaumyanın rəhbərliyi ilə hələ 1918-ci ilin
yanvar ayından başlayaraq Azərbaycan xalqına qarşı terror və qətliamlar planlaşdırıldığını anlayan milli mətbuat
orqanları bu barədə xalqı məlumatlandırır, onlara özünü müdafiə hissi aşılayırdılar. "Açıq söz”, "İttihad”,
"İstiqlal” kimi qəzetlərdə "Birlik tələb olunur”, "Birləşəlim”, "İttifaq edəlim”, "İttihad gərək” çağırışları qəzetin
əsas sütunlarında dərc olunurdu. S.İbrahim "Açıq söz” qəzetində bolşeviklərin və Daşnaksütyun Partiyasının,
Erməni Milli Şurasının silahlı hərbi birləşmələrinin xalqımıza qarşı planlaşdırdığı faciəvi hadisələri "Milli
fəlakət” kimi dəyərləndirərək xalqı xəbərdar edirdi: "Müsəlman partiyaları da xalqı milli fəlakətdən xilas etmək
xatirinə birləşməyə borcludurlar… Dəhşətli saət gəliyor, birləşəlim!” S.İbrahim bu xəbərdarlığı qətliamdan 3 gün
əvvəl etmişdi. I Dünya Müharibəsindən Qafqaz cəbhəsindən geri çəkilən və Bakıda qərarlaşan 6 minə yaxın silahlı
əsgər və zabit bolşeviklərin sərəncamında idi. Daşnaksütyun Partiyasının 4 minə yaxın hərbi qüvvəsi də
Şaumyanın əvvəlcədən hazırladığı plan əsasında milli qırğında istifadə üçün hazırlanmışdı. "Bakinski raboçi”,
"İzvestiya raboçix Sovetov deputatov” qəzetlərində Şaumyan bu qədər hərbi qüvvəyə sahib olduqlarını açıq
söyləyirdi. "Hümmət” partiyasının sədri, doktor Nəriman Nərimanov xalqımızı bolşevik-daşnak birləşmələrinin
qırğınından qorumaq üçün martın 18-də saat 12 radələrində öz evində toplantı keçirdi. Bakıda ictimai-siyasi,
sosial-psixoloji durumun partlayış həddinə çatdığını görüb, S.Şaumyanı qırğın planından çəkindirmək üçün onu
Bakı ağsaqqalları, "Hümmət” Partiyasının üzvləri və Müsəlman Milli Şurası nümayəndələri ilə görüşdürdü.
"Yevlena” gəmisində öz əsgər yoldaşları Hacı Zeynalabdin Tağıyevin oğlu Məhəmmədin dəfnindən sonra
Lənkərana qayıdan "Dikaya diviziya”nın 48 nəfər heyətinin alınan silahlarını geri qaytaracağı vədini verən
Şaumyan əvvəlcədən planlaşdırdığı qırğını həyata keçirmək üçün sözünün üstündə durmadı”.
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A.Aşırlı qeyd edib ki, qırğınları icra edən isə Styopka Lalayevin erməni dəstəsi idi: "Həmin gün axşam saat
7-də bir neçə azərbaycanlı qətlə yetirildi və sonra qətliamlar şəhərin müsəlmanlar yaşayan hissəsinə keçirildi,
əhali Mars teatrının damında yerləşdirilən pulemyotlardan atəşə tutuldu. Artıq saat 10-da məlum oldu ki, mərkəzi
küçələr işğal edilib, şəhərin aşağı hissəsi ilə əlaqə kəsilib. 3 gün ərzində Bakı qan gölünə çevrildi. Uşaq, qoca,
qadın bilmədən qarşılarına keçənləri qətlə yetirən bolşevik-daşnak birləşmələri bəzən insanları diri-diri alovlanan
evlərin içinə atırdılar. Küçələr, evlər parçalanmış qadın, qoca, uşaq cəsədləri ilə dolu idi. Qaçıb canını qurtarmaq
istəyənlərin evləri, varidatları talan edilirdi”. Bu qanlı olayları öz səhifələrinə köçürən milli mətbuat orqanlarımız
soyqırımın təfərrüatına vararaq yazır:
"Bütün vəhşət və zalımlıqları sayıb qurtarmaq olmaz. Bunu bilirəm ki, bolşeviklərin öz hesabına görə, 8
min islam qırılmışdı. Bu yalandır. Çünki onlar ətrafda, kəndlərdə qırılanları hesaba daxil etmirlər”. Nəinki Bakının
mərkəzində, keçidlərdə yaşayan əhali də kütləvi qırğınla üzləşdi. Nəvai kəndinin tamamən yerlə-yeksan olduğu,
əhalisinin məhv edildiyi barəsində də mətbuatda məlumat dərc edilib. "Azərbaycan” qəzeti 1919-cu il martın 31də 147-ci sayında "Mart hadiseyi-ələməsinin müxtəsər tarixçəsi” sərlövhəli məqaləsində Şaumyan, Saakyan və
Arekyanın rəhbərlik etdikləri dəstənin Bakıdan öncə Şamaxıda qırğınlar törətdiklərini və bu xəbərin Bakıda təşviş
yaratdığını yazır: "Martın 16-da xəbər gəldi ki, bolşevik soldatları Şamaxıya hərəkət edərək intizamsızlıq salıb,
yolda qabaqlarına gələn müsəlman kəndlərini o cümlədən Ağdərə, Novxanlı, Qarxunlu kəndlərini qarət edib
müsəlmanları qırırlar”. Martın 17-də Bakıya xəbər çatır ki, Şamaxıda müsəlman qırğınını bolşeviklərlə yanaşı
ermənilər təşkil edib. "Hümmət”in "Şamaxı əhvalı” sərlövhəli məqaləsində qeyd olunur ki, 17 yaşından 50
yaşınadək olan Şamaxı erməniləri bolşeviklərin Qırmızı ordusunun tərkibinə qatılmışdılar. Vəziyyətin acınacaqlı
olduğunu qəzet bu şəkildə təsvir edir: "Şamaxı şəhəri bütünlüklə yanıb”. Milli mətbuatımızda Bakıda törədilən
qırğınlarla yanaşı, Şamaxıda 7 mindən çox müsəlmanın qətlə yetirilməsinə diqqət yönəldilib, kəndlərində
ermənilərin törətdikləri vəhşiliklər qələmə alınıb. "Azərbaycan” qəzeti Şamaxı qırğınında iştirak edən bolşevikerməni silahlı birləşmələrinin sayını da göstərir: "Şamaxı mahalına bir qitə göndərilib, əhali məhv edilir. 4 min
əsgərin yüzdə səksəni erməni olub”. Bakı və ətraf bölgələrdə törədilən soyqırımın sinfi deyil, milli qırğın
olduğunu, minlərlə insanın qətlə yetirildiyini görən N.Nərimanov Şaumyana və Çaparidzeyə sərt ittiham dolu
məktub göndərdi: "Siyasi mübarizə axırda milli mübarizə yolu alıbdır. Bu halət Şura hökumətinə ləkə salıb onu
qara örtük ilə bürüyür. Hərgah siz bu yavuq vaxtda bu qara örtüyü cınb, bu ləkəni təmizləməsəniz, bolşevik fikri
və Şura hökuməti burada davam edə bilməyəcəkdir”.
Top-tüfənglə qurulan hakimiyyətin ömrünün çox qısa olacağını yazan N.Nərimanovun uzaqgörənliklə
söylədiyi fikir çox keçmədi ki, özünün təsdiqini tapdı. Tiflisdə noyabrın 12-də yalnız bir sayı işıq üzü görən
"Qardaş qayğısı” qəzeti bütövlükdə Şamaxı və Bakıda ermənilərin törətdikləri qırğınlara həsr olunub. Böyük
formatda, iki səhifəsi ərəb qrafikalı Azərbaycan əlifbasında, iki səhifəsi rusca nəşr olunan qəzet "Turan” Gənclər
Təşkilatı tərəfindən xeyriyyə məqsədi üçün nəşr edilib. Qəzet erməni bandalarının Bakıda, İrəvanda, Şamaxıda
törətdikləri qeyri-insani hərəkətləri, vəhşilikləri emosiyasız təsvir edə bilmir; "Xunxan erməni bandaları
müsəlmanların izzəti-namusuna toxunub 12 yaşında qız uşaqlarını dizlərinin üstünə mindirib, namusuna təcavüz
etdikdə təsəlliyat olurlar idi. Şamaxıda 400-dən ziyadə qoca islam ailələrini məscid həyətinə yığıb siyirmə xəncər
bunların üstünə düşüb vay həsrəta ilə doğramışlar”.
Şamaxı qəzasında 80-ə yaxın müsəlman kəndi yerlə-yeksan olunub, 8 əsr yaşı olan Cümə məscidi
yandırılmışdı. Bu bölgədə törədilən qanlı olaylarla bağlı Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaratdığı fövqəladə
təhqiqat komissiyasının sədri Ələkbər bəy Xasməmmədov "Çağırış” məqaləsində bu barədə geniş məlumat verir.
"Zaqafqaziya tarixçəsinin qanlı səhifələri”nə toxunan "Qardaş qayğısı” qəzeti İrəvan quberniyasında 42 kəndin
viran olduğunu yazır. Həmçinin İrəvanda 199 kəndin yerlə-yeksan olunduğunu, müsəlman yurduna ermənilərin
koçürüldüyü də bu mətbu orqanda əksini tapan mühüm faktlardandır. Ermənilərin Bakıda, Şamaxıda törətdikləri
soyqırım aktları sırasına ziyalıların məhvi planları da daxil idi. Bu barədə 1918-ci ilin martından sentyabra kimi
Bakıda olan M.Ə.Əfəndinin Tiflisdə "Qardaş qayğısı”nın müxbirinə verdiyi açıqlamada bu barədə kifayət qədər
məlumatlar var. M.Ə.Əfəndi söyləyir ki, Bakını bürüyən qətllər zamanı ermənilər evbəev gəzib müsəlmanları
yığırdılar və naməlum bir yerə aparırdılar: "Çox vaxt aparılan ziyalı, oxumuş müsəlmanların meyitlərini tapmaq
olurdu. Fəqət, çox vaxt da olurdu ki, heç bir əsər də əldə etmək mümkün olmayırdı”. Şahid misallar da çəkirdi:
"İki doktor Kərim bəy, Balabəy Sultanovlar heç tapılmadı. O cümlədən T.V.Qulubəyov da itdi. Meyitaxtaran bir
dəstə bir quyuya rast gəlir. Quyunun yanında hasar içində çoxlu müsəlman arvad, uşaq meyiti var imiş. İkinci bir
dəstə, bir quyuya rast gəlirlər ki, bərk boğucu iyi çıxırmış. Bir nəfəri quyuya salırlar. Fəqət o, tez çıxarılmasını
rica edir. Zira, durmaq mümkün deyilmiş. Ancaq özü ilə bir cib dəftəri gətirmiş idi. Yazılardan məlum olub ki,
bu dəftər H.Cəfərovun xidmətçisi Tahirovundur”.
Ermənilərin Şamaxıya hücumu zamanı evinə od vurulmuş Azərbaycanın böyük mütəfəkkiri, milli şair
Abbas Səhhət şəhəri tərk edib Gəncə istiqamətinə qaçan zaman erməni hərbçiləri tərəfindən qarət olunmuş,
mənəvi-psixoloji sarsıntı keçirmiş, az sonra Gəncədə vəfat etmişdi. Bu barədə o dövrün mətbuat səhifələrində
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məlumatlar var: "İslam aləmi Abbas Səhhət kimi böyük ədibi bu bandalara qurban verib. Bununla böylə bir neçə
doktor, cavan-qoca alimlər qətl olunublar”. A.Səhhətin ermənilər tərəfindən qarət olunması, ağır psixoloji sarsıntı
keçirməsi və bu səbəbdən vəfatı barədə "Azərbaycan” qəzetinin 13 noyabr, 1918-ci il tarixli sayında da məlumat
verilir. Azərbaycan mətbuat tarixində bir sıra solyönümlü qəzetlərin əməkdaşı, həmçinin "Tuti” məzhəkə
jurnalının təsisçisi və redaktoru olan Cəfər Bünyadzadə də ermənilərin törətdiyi qətliamın qurbanıdır. Onun
qətlinə səbəb bolşevik cildinə girən ermənilərin Bakı və ətraf kəndlərdə törətdikləri vəhşiliklərə etiraz etməsi və
mətbuatda bununla bağlı məqalələr yazması idi. C.Bünyadzadənin qardaşı Dadaş Bünyadzadə ona başsağlığı
verənlərə etdiyi minnətdarlıq məktubunda bildirirdi:
"Bir il bundan əqdəm "Tuti” məzhəkə jurnalının müdiri, bəradərim Cəfər Bünyadzadənin erməni
daşnaksütyunları tərəfindən qətl olunduğunu eşidib-bilən yoldaşların Həştərxandan qayıtdıqdan sonra təəssüf
məktubları almaqdayam. Bu teleqram və məlumatlar çox olduğundan, ayrı-ayrı cavab vermək mümkün
olmadığına görə, məktub və teleqram göndərmiş yoldaş və vətəndaşlara təşəkkürümü izhar edirəm”. Müsəlman
Milli Şurasının sədri Əlimərdan bəy Topçubaşov da ermənilərin hədəf aldığı ziyalılardan idi. Bakı qırğınından
sonra onu həbs edib, aradan götürmək istəyirdilər. Şaumyanın tapşırığına əsasən həbs olunan Ə.Topçubaşovun
azad olunması üçün Nəriman Nərimanov böyük səy göstərdi, danışıqlar apardı. Sonda onu həbsxanadan
buraxdırdı. "Hümmət” qəzeti Bakı ziyalıları arasında nüfuz sahibi İbrahim bəy Heydərovun da doktor
N.Nərimanovun səyi ilə azad olunacağını xəbər verirdi”.
Şərq. - 2019.- 30 mart. - № 55. - S. 11.
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31 mart soyqırımı insanlığa qarşı cinayətdir
Milli Məclisin deputatı, AMEA-nın müxbir üzvü Musa Qasımlının yap.org.az-a müsahibəsi
-Musa müəllim, 1918-ci ildə azərbaycanlılara qarşı törədilmiş soyqırımının 101 ili tamam olur. Tarix boyu
dəfələrlə ermənilər azərbaycanlılara qarşı qırğınlar törədiblər. Ümumiyyətlə, xalqımıza qarşı törədilmiş
soyqırımının tarixi kökləri haqqında nə deyə bilərsiniz? Bu prosesdə ermənilərin Azərbaycan ərazilərinə
köçürülməsi nə dərəcədə rol oynayıb?
-Qeyd edim ki, Birinci dünya müharibəsinin gedişində oktyabr ayında Rusiyada bolşeviklər Müvəqqəti
hökuməti devirib hakimiyyətə gəldikdən sonra rus Qafqaz cəbhəsinin dağılması nəticəsində Anadoluda
törətdikləri soyqırımıları üçün cəzasız qalmayacaqlarından qorxan erməni-daşnak dəstələri geri çəkilən ordu ilə
birlikdə Cənubi Qafqaza qayıtdı. Bu zaman regionda anarxiya hökm sürürdü, Müvəqqəti hökumətin orqanları,
sovetlər və milli komitələr fəaliyyət göstərirdilər. Bakıdan keçib Rusiyaya getməli olan rus əsgərləri silah və
sursatını ermənilərə və Bakı bolşeviklərinə vermişdi. Mülki türk, müsəlman əhaliyə qarşı Şərqi Anadoluda
törətdikləri qırğınları erməni silahlı dəstələri 1917-ci ilin payızından etibarən tarixi Azərbaycan torpağı olan
İrəvan quberniyası-indiki Ermənistan Respublikası, Cənubi Azərbaycan, indiki Azərbaycan Respublikası və Tiflis
quberniyası ərazilərində törətdilər.
Erməni silahlı qüvvələrinin mülki azərbaycanlı əhaliyə qarşı törətdikləri kütləvi qırğınların zirvə nöqtəsi
1918-ci ilin martında oldu.
Martda törədilən soyqırımının həm tarixi kökləri, həm daxili şəraitdən, həm də böyük dövlətlərin regionda
yürütdükləri siyasətdən törəyən səbəbləri var idi. Soyqırımının kökləri hər şeydən əvvəl, çar Rusiyasının isti
dənizlərə yiyələnmək strategiyasını həyata keçirmək üçün özünə “etibarlı” ünsür axtarması ilə bağlı idi. İsti
dənizlərə çıxmaq üçün Osmanlı dövləti və İrana qarşı mübarizədə yanında qul psixologiyasına sahib, Şərqi yaxşı
bilən, şəraitə tez uyğunlaşmağı bacaran və özünə digər amillər baxımından yaxın hesab etdiyi erməniləri görməsi,
onları azərbaycanlı torpaqlarına köçürüb yerləşdirməsi, əlverişli şərait yaradaraq qısa müddətdə varlandırması ilə
bütün Cənubi Qafqaz regionunda milli münaqişlərin və sonralar isə baş verən qanlı hadisələrin təməli qoyuldu.
İsti dənizlərə çıxmaq üçün apardığı işğalçı müharibələr nəticəsində Azərbaycanı bölüşdürdükdən sonra
Cənubi Qafqaza ermənilərin yerləşdirməklə çarizm həm demoqrafik vəziyyəti dəyişdirdi, həm də onları Şərq
siyasətində bir alətə çevirdi. Həmin siyasəti çarizm devrildikdən sonra qurulan Müvəqqəti hökumət, ondan sonra
isə bolşevik Rusiyası da davam etdirdi. 1917-ci ilin noyabrında Bakıda S. Şaumyan başda olmaqla
azərbaycanlıların əleyhinə olan sovet hakimiyyəti quruldu. V. İ. Lenin həmin ilin dekabrında S.Şaumyanı
Qafqazda xüsusi səlahiyyətli komissar təyin etdi.
Soyqırımının səbəblərindən biri Azərbaycanın yerləşdiyi əlverişli coğrafi-siyasi mövqeyə yiyələnmək
uğrunda dövrün böyük dövlətləri arasında gedən amansız mübarizə ilə bağlı idi. Bakıda bütün Cənubi Qafqazda
hakimiyyətin hansı qüvvənin əlində olmasının taleyi həll edilirdi. Bakıya hakim olmaq bütün Cənubi Qafqaza
nəzarət imkanı verər, Tiflisdə fəaliyyət göstərən Zaqafqaziya Seyminin süqutuna kömək edərdi.
Digər tərəfdən, Bakıya yiyələnmək Xəzər dənizi və “dünyanın ürəyi” olan Orta Asiyaya gedən yola nəzarət
etmək imkanı verərdi. Dünyanın ürəyinə gedən yol Bakıdan, Azərbaycandan keçirdi. Azərbaycan böyük ticarət
yollarının üstündə yerləşirdi.
- 1918-1920-ci illərdə azərbaycanlılara qarşı həyata keçirilən soyqırımları ilə bağlı fikirlərinizi bilmək
istərdik...
- Qırğınların törədilməsinin digər bir səbəbi Osmanlının əhalisi əsasən türk və müsəlmanlardan ibarət olan
Cənubi Qafqaza, xüsusən Bakıya buraxılmaması üçün Bakı və Bakı quberniyasını yerli, aborigen əhalidən
təmizləmək və Azərbaycanın müstəqilliyinin qarşısının alınması idi. Bakı Sovetinin istifadə etdiyi erməni-daşnak
qüvvələri isə tarixdə olmayan “Böyük Ermənistan” qurmaq yolunda onlara mane ola biləcək azərbaycanlıları
məhv etməyə çalışırdılar. Bu şəraitdə qırğınlar üçün kiçik bir bəhanə lazım idi. O da tapıldı.
Belə bir bəhanə general M.Talışinski başda olmaqla müsəlman (Azərbaycan) diviziyasının "Evelina" gəmisi
ilə Lənkəranda həlak olan silah yoldaşları böyük xeyriyyəçi Hacı Zeynalabdin Tağıyevin oğlu Məhəmmədi
Bakıya gətirən bir qrup zabit və əsgərinin Bakı Soveti tərəfindən tərksilah etməsi oldu. Diviziyanın əsgər və
zabitləri silahların geri qaytarılmasını tələb etsə də, nəticəsi olmadı. S.Şaumyanla aparılan danışıqlar da uğursuz
oldu. Xalq küçələrə çıxıb silahların qaytarılmasını tələb etdi. Sosial dayağı olmayan bolşevik hökumətinin rəhbəri
S.Şaumyan erməniləri və bolşevikləri, xüsusən Xəzər hərbi dəniz donanmasının matroslarını azərbaycanlılara
qarşı soyqırımına təhrik etdi.
Martın 30-da axşam saat 5-də Bakıda ilk atəş açıldı. Bakı Sovetinin qüvvələri ilə yanaşı, mart qırğını
başlananadək özlərinin bitərəfliyini elan etmiş Daşnaksütyun və Erməni Milli Şurası, ziyalıları, o cümlədən
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erməni kilsəsi bir neçə saatdan sonra Bakı Soveti tərəfindən döyüşə qatıldılar. S.Şaumyan bu hadisə ilə bağlı
yazırdı ki, “bizim süvari dəstəyə ilk silahlı hücum cəhdindən bəhanə kimi istifadə etdik və bütün cəbhə boyu
hücuma keçdik. Bizim artıq 6 min nəfərə qədər silahlı qüvvəmiz var idi. Həmçinin Daşnaksütyunun 3-4 minə
qədər milli hissələri var idi. Onlar da bizim sərəncamımızda idi. Daşnaksütyunun iştirakı vətəndaş müharibəsinə
milli qırğın xarakteri verdi və bundan qaçmaq mümkün deyildi. Biz buna şüurlu olaraq getdik”.
Qırğın qəddarlıqla həyata keçirildi. Şəhər yerdən və havadan bombardman edildi. Mülki azərbaycanlı əhali
diri-diri su quyularına, yanar təndirlərə, neft quyularına atılır, hamilə qadınların qarınları süngü ilə deşilir, körpə
uşaqlar divarlara mıxlanır, qadınlar hörüklərlə bir-birinə bağlanaraq küçələrdə çılpaq gəzdirilirdi. Silahlı dəstələr
uşaqlara, qocalara və qadınlara rəhm etmirdilər. Adamlardan siyasi mənsubiyyət soruşulmurdu. Öldürmək üçün
“türk, müsəlman” olmaq kifayət edirdi.
Soyqırımının gedişində azərbaycanlılara məxsus ictimai binalar, milli rəmzlər və mədəniyyət ocaqları
dağıdıldı. "Açıq söz", "Kaspi" qəzetlərinin redaksiyaları, fəaliyyətini bütün Cənubi Qafqaza yayan və müharibə
zamanı Qafqaz cəbhəsində hərbi əməliyyatlar meydanında böyük iş aparan, azərbaycanlıların ictimai hərəkatında
mühüm rol oynayan Müsəlman Xeyriyyə Cəmiyyətinin yerləşdiyi "İsmailiyyə" binası yandırıldı. Təzəpir
məscidinin minarələri zədə aldı.
Qüvvələr bərabər deyildi. Buna görə də, martın 31-də azərbaycanlılar döyüşü dayandırdılar. Buna
baxmayaraq, azərbaycanlıların öldürülməsi davam edirdi. Döyüş yalnız aprelin 2-də dayandırıldı. Bakıda
törədilən soyqırımının ağır nəticələri oldu.
Bakıda baş verən hadisələrlə bağlı olaraq ingilis arxiv sənədində yazılır: “Ermənilərin qoşun qüvvələri
bolşeviklərə ümid edirdilər. Belə hesab edirdilər ki, onların yaxşı silahlanmış dəstələri müsəlmanlara qarşı çıxıb
onları məhv edə biləcəklər. Ağır döyüşlər oldu. Müsəlmanların dörddə bir hissəsi öldürüldü...”. Qeyd etmək
lazımdır ki, o zaman Bakı şəhərində təqribən 280-300 min nəfər əhali yaşayırdı ki, onun da 80-100 min nəfəri
azərbaycanlı idi. Bu qədər əhalinin dörddə biri 20-25 min nəfər edir.
-31 mart soyqırımının araşdırılması işləri hansı səviyyədə idi? Bu istiqamətdə nə kimi nəticələr əldə olundu?
- Martda Bakıda törədilən soyqırımında çoxlu itkilər versə də, Azərbaycan xalqının iradəsini qırmaq mümkün
olmadı, dövlət müstəqilliyinin elanı yubadılsa da, dayandırıla bilmədi. Mayın 28-də Azərbaycan xalqı bütün
müsəlman Şərqində dəfə olaraq respublika üsul-idarəsini qurdu. Respublika məfkurəsini müsəlman Şərqinə məhz
Azərbaycan xalqı gətirdi, müsəlman xalqlarına müstəmləkəçilikdən xilas olmaq yolunu və nümunəsini göstərdi.
Bakı şəhəri sentyabrın 15-də azad edildi. Azərbaycan hökuməti tarixi şəhərimiz olan Bakıya köçdü. Azərbaycan
nefti yadelli qüvvələrin əlindən alındı. Azərbaycan xalqı taleyinin sahibi oldu.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarandıqdan sonra 1918-ci ilin mart hadisələrinin təhqiqinə xüsusi diqqət
yetirildi. Nazirlər Şurası 1918-ci il iyulun 15-də bu faciənin tədqiqi məqsədilə Fövqəladə İstintaq Komissiyasının
yaradılması haqqında qərar qəbul etdi. Komissiyada çalışanlar əsasən ruslar, yəhudilər və digər millətlərin
nümayəndələri idi.
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.
31 mart tarixi iki dəfə - 1919 və 1920-ci illərdə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tərəfindən ümummilli
matəm günü kimi qeyd edildi. Əslində bu, azərbaycanlılara qarşı yürüdülən soyqırımı və bir əsrdən artıq davam
edən torpaqlarımızın işğalı proseslərinə tarixdə ilk dəfə siyasi qiymət vermək cəhdi idi. Lakin Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin süqutu bu işin başa çatmasına imkan vermədi.
Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin 26 mart 1998-ci il tarixli Fərmanı ilə 31 mart
Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü elan edildi. Bundan sonra həmin tarixin daha dərindən araşdırılması
istiqamətində geniş işlər görüldü.
Eyni zamanda, bu hadisənin ötən il 100-cü ildönümü ilə əlaqədar olaraq Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin imzaladığı Sərəncam bu istiqamətdə həm tarix tədqiqatlarında yeni səhifə açdığından,
həm də milli tarixə marağı artırdığından və həm də vətənpərvərlik hisslərini gücləndirdiyindən böyük tarixi
əhəmiyyət daşıyır.
-Musa müəllim, bu hadisələrdən hansı nəticələr çıxarmaq mümkündür? Faciənin ibrət dərsləri nədən
ibarətdir?
- 1918-ci ilin mart ayında törədilən soyqırımından alınacaq bir sıra ibarət dərsləri vardır. Hər şeydən əvvəl,
bu hadisə insanlığa qarşı cinayətdir və bir daha təkrarlanmamalıdır. İkincisi, Azərbaycan xalqı yaxşı təşkil
olunmadığı və ordusu olmadığı üçün soyqırımının qarşısını ala bilmədi. Deməli, Azərbaycan xalqı daim
mütəşəkkkil olmalı, ordusunun və dövlətinin yanında olmalıdır. Üçüncüsü, Azərbaycan xalqı anarxiya, xaos və
qarşıqılıq xalqı olmadığından belə şəraitlərdən tez baş aça bilmir və həm insan, həm də ərazi itkilərinə məruz
qalır. Deməli, həm indi, həm də gələcəkdə ölkədə xaos, anarxiya və qarışıqlığa yol vermək olmaz. Dördüncüsü,
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o zaman Azərbaycan dövləti olsaydı və güclü olsaydı bu soyqırımının qarşısını almaq mümkün olardı. Deməli,
Azərbaycan xaqlı daim güclü Azərbaycan dövlətinin mövcudiyyətinə maraqlı olmalıdır. Çünki yalnız güclü
dövlət milləti fiziki baxımdan qoruyur və bütün sahələrdə inkişaf etdirir, əks halda millət daim geriyə gedir.
Səs. - 2019.- 30 mart. - № 56. - S. 10.
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Ermənilərin Qafqazda törətdikləri qırğın və talanlar
Bəşəriyyətin mütərəqqi qüvvələrinin birgə səyləri ilə dirçəlməkdə olan erməni faşizminin qarşısı alınmalıdır
Rafiq Səfərov,
Azərbaycan Respublikası Milli Arxiv İdarəsinin Sənədlərin nəşri və istifadəsi şöbəsinin baş məsləhətçisi
Təcavüzkar erməni-daşnak qüvvələri iki yüz ildən artıq bir müddətdir ki, şovinist havadarlarının dəstəyi ilə
Qafqazda müxtəlif miqyaslı qırğınlar və talanlar törədirlər. XIX əsrin əvvəllərində Rusiya ilə İran arasındakı
müharibə nəticəsində Şimali Azərbaycan Rusiya imperiyasının əsarəti altına keçdikdən sonra çar hakimiyyəti İran
və Türkiyədən on minlərlə erməni ailələrini azərbaycanlıların yaşadıqları ərazilərə köçürərək bu torpaqlarda
məskunlaşdırdı. Rusiya ilə İran arasında bağlanılmış Gülüstan (12 oktyabr 1805-ci il) və Türkmənçay (10 fevral
1828-ci il) müqavilələri kimi tarixi sənədlər, habelə Qarabağ xanlığının Rusiyanın hakimiyyəti altına
keçməsi haqqında 1805-ci il mayın 14-də Qarabağ xanı İbrahim xanla Rusiya imperiyası qoşunlarının generalı
Pavel Sisyanovun imzaladıqları Kürəkçay müqaviləsi təsdiq edir ki, imperiya sırf Azərbaycan torpaqlarını işğal
etmiş və həmin tarixi sənədlərin heç birində erməni malikanələri və onların Rusiya təbəəliyinə keçməsi haqqında
işarə belə olmamışdır. XIX əsrin əvvəllərindən başlanan köçürülmə prosesləri bir çox tarixi mənbələrdə, o
cümlədən S.N.Qlinka, N.İ.Şavrov, A.S.Qriboyedov, V.L.Veliçko, S.P.Zelinski və başqalarının əsərlərində əks
olunmuşdur. XIX əsrin 90-cı illərinin ortalarından etibarən erməni məsələsinin Türkiyədən Zaqafqaziyaya
köçürülməsi, ”Daşnaksütyun” partiyasının burada fəaliyyətinin gücləndirilməsi Qafqazda milli düşmənçilik və
ədavət toxumlarını səpdi. Daşnaklar bu yerlərdə göründükləri ilk vaxtlardan etibarən terror aktları törədərək
özlərinin həqiqi simalarını göstərməyə başladılar.
Çar hakimiyyətinin yürütdüyü mürtəce siyasətə cavab olaraq Azərbaycanın tanınmış ziyalıları və görkəmli
ictimai-siyasi xadimləri millətin taleyi ilə bağlı məsələlərin həll edilməsi uğrunda fəal mübarizəyə qoşuldular.
M.Ə.Rəsulzadənin"Stalinlə ixtilal xatirələri” kitabında qeyd edildiyi kimi: "Milli özəllikləri (xüsusiyyətləri) heç
bir zaman unutmamış xalqımızda hürriyyət və milli istiqlal fikirlərini mənimsəyən yeni bir münəvvər nəsil
yetişmişdi: bu nəsil mənsub olduğu kütləyə istifadə edə bildiyi vasitələrlə xidmət etmək istəyirdi”.
İmperiya ərazisində vəziyyətin kəskinləşdiyini görən II Nikolay vaxt qazanmaq məqsədilə 1905-ci il
oktyabrın 17-də Manifest imzaladı. O vaxtlar Rusiyada həmin Manifestə "Azadlıqlar Manifesti» də deyilirdi.
Həmin Manifest siyasi və ictimai təşkilatların yaradılması prosesinə güclü təkan verdi. 1905-ci il 17 oktyabr
tarixli Manifestdən sonra bütün Rusiyada açıq şəkildə fəaliyyət göstərən yüzlərlə cəmiyyət, təşkilat və hətta siyasi
partiyalar yaradıldı. Azərbaycanın milli burjuaziyası və ziyalıları 1905-1906-cı illərdə yaradılmış "Müsəlman
Xeyriyyə Cəmiyyəti”, "Nəşri-maarif”, "Nicat”, "Səadət”, "Səfa” mədəni-maarif cəmiyyətləri xalqın
maarifləndirilməsinə və onun mədəni inkişafına çalışırdılar. Lakin mütləqiyyət imperiyanı bürüyən həmin
proseslərə lazımı diqqət yetirmir, milli məsələdə isə bir addım da olsun güzəştə getmir və əksinə olaraq,
birinci Rusiya inqilabı illərində millətlərin əsarətdə saxlanmasının köhnə idarəetmə formalarına qayıtdı.
Mütləqiyyət Qafqazın 1844-1881-ci illər ərzində idarə olunması təcrübəsindən istifadə olunmasına
qərar vermiş və ilk növbədə, 1905-ci il fevralın 26-da Qafqazda geniş mülki və hərbi səlahiyyətlərə malik
canişinliyi bərpa etmişdi. Canişin Vorontsov-Daşkova verilmiş çar reskriptində qeyd edilirdi ki, bu orqanın
birinci vəzifəsi Qafqazda yubanmadan dinclik yaratmaqdır. 1905-ci il fevralın 18-də II Nikolayın fərmanı ilə
Bakıda və Bakı quberniyasında, 1905-ci ilin sentyabrında isə Yelizavetpol quberniyasında hərbi vəziyyət
rejimi tətbiq edildi. 1905-1907-ci illərin I rus inqilabı dövründə çarizm öz hökmranlığını saxlamaqdan ötrü
bir sıra süni tədbirlər həyata keçirdi. Belə süni tədbirlərdən biri də müxtəlif millətlər arasında
ədavət yaratmaq idi. M.Ə.Rəsulzadə çarizmin siyasətini tənqid edərək yazırdı: "Rusiya məmləkətində hökm
sürən istibdadın ən qədim və köhnə üsullarından biri budur ki, istibdad özünə tabe olan millətləri birbiri ilə yağılaşdırıb, beləcə, müxtəlif millətlər arasında ziddiyyət və düşmənçilik salırdı”.
1905-ci il fevralın 6-da Bakının mərkəzində, erməni kilsəsinin yaxınlığındakı "Parapet” meydanında
Bakı qəzasının Sabunçu kənd sakini, varlı müsəlman Ağarza Babayevin ermənilər tərəfindən öldürülməsi
azərbaycanlılarla ermənilər arasında qanlı qarşıdurmanın başlanmasına təkan verdi Bakı qəza rəisinin Bakı
qubernatoruna göndərdiyi 7 sentyabr 1905-ci il tarixli 3233 №-li raportunda qeyd edilirdi: "...iğtişaşlar başlayan
vaxtdan mənim diqqətim həm yanğının baş verdiyi, həm də tatarlarla ermənilər arasında qırğının baş
verə biləcəyi daha təhlükəli bölgə olan Bibi-Heybətə yönəlmişdi. Bibi-Heybət polis bölməsinin
məlumatlarında iğtişaşların ermənilər tərəfindən törədildiyi qeyd edilirdi. Onlar Bakı şəhərində qərar
tutmuş yeganə hərbi hissə olan 2-ci kazak alayının 2-ci sotnyasının düşərgəsini atəşə tutmağa başlamışdılar.
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Lakin vaxtında görülmüş tədbirlər nəticəsində cinayətkarlar saxlanılmış, onların
atəş
açdıqları
yerlər axtarılaraq möhürlənmişdir...”
1905-ci il fevralın 6-da Bakıda başlamış qanlı qarşıdurmalar qısa müddətdə Azərbaycanın başqa
qəzalarına, o cümlədən Naxçıvan, Ordubad, Cavanşır, Şuşa, Qazax, İrəvan, Eçmiədzin, Zəngəzur, Dərələyəz,
Göyçə,Vedi və digər bölgələrə də yayılmışdır. Erməni-müsəlman toqquşmaları 1906-cı ildə yenidən Bakı,
Yelizavetpol və İrəvan quberniyalarında təşkil olundu. 1905-ci ildə erməni-azərbaycanlı ziddiyyətlərinin
kəskinləşməsi milli siyasi partiyanın yaradılmasını zərurətə çevirdi. İrticaçı partiya olan "Daşnaksütyun”-a və
onun silahlı qüvvələrinə qarşı siyasi partiyanın və döyüş drujinalarının yaradılması həyati zərurətdən irəli
gəldi.
1906-cı ilin avqustunda Şuşada Ə.b.Ağayevin başçılığı altında "Difai” partiyası yaradıldı. Mərkəzi
Komitəsi Bakıda yerləşən partiya əsasən Qarabağda fəaliyyət göstərirdi. Partiyanın yaranmasının əsas səbəbi
erməni daşnakların azərbaycanlılara qarşı törətdiyi qırğınların qarşısını almaq idi. Döyüşkən partiya kimi
yaranmasına və rus rəhbər orqanlarının nümayəndələrinə qarşı bir sıra qəti tədbirlər keçirməsinə baxmayaraq,
"Difai” partiyası yalnız hərbi məqsədlər güdmürdü. Partiya Azərbaycan xalqını erməni qırğınlarından
xilas etməyi, həm də müsəlmanların maariflənməsi uğrunda mübarizə aparmağı özünün başlıca məqsədi elan
etmişdi. Partiyanın ən fəal şöbələrindən biri Şuşada fəaliyyət göstərirdi və Qarabağ Məclis Birliyi adlanırdı.
Azərbaycan Respublikası Dövlət Tarix Arxivində saxlanan "Polis departamentinin xüsusi şöbəsi” adlı fondun
materiallarında Mikayıl İsrafilov adlı bir nəfərin şahidlik ifadəsi mövcuddur. Həmin sənəddə "Difai” partiyasının
Bakıda yaşayan "İrşad” qəzetinin redaktoru Əhməd bəy Ağayevin təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə
meydana gəldiyi və onun partiyanın başçısı və Mərkəzi Komitəsinin sədri olduğu qeyd edilir. Bildiirilir ki,
Əhməd bəy Ağayev 1906-cı il avqustun əvvəllərində son qırğın zamanı Şuşaya gələrək nüfuzlu və fəxri tatarların
(azərbaycanlıların-R.S.) yığıncağını keçirir. Ağayev, doktor Mehmandarov və b. çıxışlarında bildirirlər ki,
müsəlmanlar indiyə qədər rus hökumətinə sadiq qaldığı halda, əvəzində general Qoloşapov
erməni xumbaları ilə birləşərək imkanlı tatarların evlərini, saray və məscidlərini dağıtdılar, minlərlə
müsəlmanları
aclığa
düçar
qoydular.
Həmin
yığıncaqda
canişindən
general
Qoloşapovun geri çağırılmasının xahiş edilməsi və müraciətnamənin buraxılması haqqında qərar qəbul edildi.
Buraxılmış müraciətlərin birində partiyanın yaradılmasının məqsədi və qarşıya qoyulan vəzifələr haqqındakı
geniş şərh verilirdi.
Şuşada azərbaycanlı əhalinin vəhşicəsinə qırılması və qovulmasında hərbi yardım göstərən
general Qoloşapov 1906-cı il noyabrın 8-də Tiflisdə partiyanın tapşırığı ilə Hüsü Əli, Kleşşinski isə 1907ci
il
aprelin
25-də
Seyid
Miriş
tərəfindən
qətlə
yetirilmişdir.
Hər
iki
suiqəsdin məsuliyyətini öz üzərinə götürən partiyanın buraxdlğı intibahnamədə qeyd edilirdi: "Müsəlmanlar!
General Qoloşapov aldığı iki güllə yarasından bizim üçün nifrətamiz həyatına biabırcasına son qoydu. O,
Qarabağda törətdiyi pisliklərə görə "Difai” partiyası tərəfindən ölümə məhkum edilərək layiq olduğu piyaləni
içdi. Bu, "Difai” partiyasının Qafqaz müsəlmanlarının qeyrət və ləyaqətinin müdafiəsi yolunda ilk çıxışı və
xalqın qaynamaqda olan hiddətinin intiqam aktıdır... İndi "bu müsəlmanların daha çox qanını tökün”
deyən Qoloşapovun yüzlərlə qurbanının qəlbi sakitləşər. İndi minlərlə köməksiz ana və bacıların göz yaşları
quruyar. İndi Zəngəzur, Şuşa, Cəbrayıl və Cavanşir qəzalarının minlərlə müflisləşmiş sərgərdan əhalisi,
heç olmasa, bir balaca dincələr”. Müraciətnamə "Yaşasın "Difai!”, "Məhv olsun xalqın cəlladları və
xəyanətkarlar” sözləri ilə bitirdi.
"Daşnaksütyun”-un saysız-hesabsız erməni terrorları ilə müqayisədə "Difai” partiyasının suiqəsd aktları o qədər də nəzərə çarpacaq dərəcədə olmasa da, çar üsul-idarəsi, habelə ermənilər
azərbaycanlıların daha əvvəlki kimi sakit oturub hökumətə itaət edərək erməni xumbalarının qarşısından
qaçması hallarına son qoyulduğunun, ciddi və inadla müqavimət göstərdiyinin şahidi oldular. Bununla
əlaqədar olaraq partiyanın müraciətnaməsində deyilirdi: "Mütəşəkkil hərbi qüvvəyə malik, eyni zamanda
yeni silahlarla, hətta toplarla təchiz edilmiş daşnak partiyası bir tərəfdən silah gücünə bütün erməniləri, digər
tərəfdən də Qafqaz hökumətini özünə tabe edərək ümdə məqsədlərinə nail olmağa çalışır. Onların əsas
məqsədləri Qafqazda yaşayan bütün müsəlmanları qırdıqdan sonra torpaqlarını işğal etməkdir. Bu
məqsədlərinə
nail
olduqdan
sonra
ermənilərin
fikirləri
Qafqazda
ermənilər
üçün
milli müstəqil bir idarə yaratmaqdır. Əgər daşnak partiyası namus və səmimiyyətlə öz hərəkət və fəaliyyətinin
həqiqi proqramını aşkar söyləyərlərsə və bu proqram Qafqazda yaşayan bütün millətlərin azadlığı
və müstəqilliyinə xələl gətirmirsə, o zaman biz birlik əlimizi həmişə ona uzatmağa hazırıq. Əksinə, əvvəllər
olduğu kimi, müsəlmanların üzərinə xain və qəddarcasına hücumlar
edərlərsə, bizdən
layiqli
cavabını alar və Qafqaz başdan-başa sonsuz qanlı səhnə halına düşər”.
Tanınmış ictimai-siyasi xadim Əhməd bəy Ağayev tərəfindən "Difai” partiyasının yaradılması
Azərbaycanın müsəlman-türk əhalisinin erməni təcavüzündən və repressiyalarından qorunmasında misilsiz rol
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oynadı. "Difai” ərəbcə müdafiə deməkdir. Adından da göründüyü kimi, bu partiya özünümüdafiə, antiterror
təşkilat kimi fəaliyyət göstərmişdir. Əgər "Daşnaksütyun” partiyası elə ilk vaxtdan etibarən yeni
ərazilər iddiasında olan və öz etnosunun müstəsnalığını bəyan edən bir terror təşkilatı kimi yaranmışdırsa,
"Difai”
partiyası
erməni
terrorçularının
bu
hərəkətlərinə
cavab
olaraq,
antiterror təşkilat kimi fəaliyyət göstərmişdir. ”Difai” partiyasının yaradılmasının başlıca səbəbi 1905-1906cı illərin erməni-azərbaycanlı münaqişəsi olmuşdur. ”Difai” partiyasına öz dövrünün yüksək təhsilli,
Avropanın nüfuzlu universitetlərində təhsil almış azərbaycanlı ziyalılar rəhbərlik edirdi. "Difai” partiyasının
meydana gəlməsini Azərbaycanda milli mənlik şüurunun formalaşmasının parlaq ifadəsi kimi qəbul etmək
mümkündür. "Difai” partiyası nümayiş etdirdi ki, Azərbaycan xalqı özü öz taleyini həll etmək, lazım
olduqda güc strukturlarını yaradaraq özünü müdafiə etmək iqtidarındadır.
Tarixin ibrət dərslərindən ermənilər düzgün nəticə çıxarmalı və Azərbaycana qarşı işğalçılıq siyasətindən
əl çəkməlidirlər. Gec də olsa, millətçi erməni-daşnak
qüvvələri Qarabağda törətdikləri
özbaşınalıqlara son qoymalı və bilməlidirlər ki, vaxt gələcək törətdikləri haqsızlıqlara, günahsız insanların
tökülən qanlarına görə cavab verməli olacaqlar. Təcavüzkar erməni-daşnak qüvvələri bunu birdəfəlik dərk
etməlidirlər ki, əzəli və əbədi türk torpağı olan Dağlıq Qarabağda ikinci erməni dövlətinin yaradılmasına
Azərbaycan xalqı heç vaxt imkan verməyəcək. Separatçı erməni-daşnak qüvvələrinin Qafqazdakı təcavüzkar
fəaliyyətinə son qoyulmalıdır və bu, Azərbaycan xalqının və zamanın tələbidir. Dünyanın
mütərəqqi ictimaiyyəti Qarabağda, xüsusilə Xocalıda nümayiş etdirilmiş erməni faşizminin inkişaf etməsinə
yol verməməli, bəşəriyyətin birgə səyləri ilə dirçəlməkdə olan erməni faşizminin qarşısı alınmalıdır.
Kaspi. - 2019.- 30 mart- 1 aprel. - № 56. - S. 7.
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İrəvan şəhərində azərbaycanlıların 1918-1920-ci illər soyqırımı
Nazim MUSTAFA,
tarix elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, Prezident Kitabxanasının şöbə müdiri
Tarixdə artıq bir dəfə Azərbaycanın əzəli torpaqlarında erməni dövləti yaradılmışdır, o da bugünkü
Ermənistandır. O torpaqlar bizim doğma, ata-baba torpaqlarımızdır. İrəvan xanlığı, Zəngəzur mahalı - bütün
o adlar Azərbaycan toponimləridir. Hətta indi ermənilər özləri də etiraf edirlər ki, 20-ci əsrin əvvəllərində
İrəvan şəhərinin əhalisinin əksəriyyəti azərbaycanlılar idi. Bunu təsdiq edən sənədlər var, şəkillər var, rəsm
əsərləri var. Artıq bir dəfə Azərbaycan torpağında erməni dövləti yaradıldı, özü də Azərbaycanın ovaxtkı
rəhbərliyinin icazəsi ilə.
İlham ƏLİYEV
İrəvan şəhərinin təkcə zəngin tarixi-memarlıq abidələrinin mövcudluğu ilə deyil, həmçinin elm və
mədəniyyət mərkəzi kimi də Azərbaycan şəhərləri arasında özünəməxsus yeri vardır. Lakin 1918-1920-ci illərdə
İrəvan şəhərində ermənilər tərəfindən azərbaycanlı əhaliyə qarşı soyqırımı, onlara məxsus maddi-mədəniyyət
abidələrinə qarşı isə vandalizm aktları həyata keçirilmiş, bundan sonra şəhərin simasının sürətlə
erməniləşdirilməsi prosesi başlamışdır.
XIX əsrin əvvəllərinə qədər yalnız azərbaycanlıların yaşadığı bu şəhərdə XX əsrin əvvəllərində təqribən
29 min əhalinin yarısını azərbaycanlılar təşkil edirdi. XXI əsrin əvvəlində isə İrəvan şəhəri monoetnik erməni
şəhərinə çevrilmişdir. Ermənilər bu gün İrəvanı dünyaya qədim erməni şəhəri kimi təqdim etsələr də, bu şəhərdə
yaşı 200 ildən artıq olan yeganə tarixi-memarlıq abidəsi Göy məsciddir. Hansı ki, onu da fars məscidi kimi təqdim
edirlər.
İrəvan quberniyasında, o cümlədən də İrəvan şəhərində azərbaycanlılara qarşı kütləvi qırğınlar ilk dəfə
1905-1906-cı illərdə baş vermişdir. Həmin dövrdə ermənilər təkcə İrəvan şəhərində 4 dəfə qırğınlar törətmişdilər.
Erməni silahlı dəstələrinin törətdikləri növbəti qırğınlar 1917-ci ilin sonu, 1918-ci ilin əvvəllərini əhatə
etmişdir. 1917-ci ilin noyabrında Erməni Milli Şurası Qafqaz cəbhəsi komandanlığından erməni korpusunun
yaradılmasına xüsusi icazə almışdı. Qafqaz diviziyasının sabiq komandanı Tovmas Nazarbekyanın
komandanlığında erməni korpusu formalaşdırılmışdı. Korpusun komissarı Dro (Drastamat Kanayan) təyin
edilmişdi. Erməni korpusu üç diviziyadan ibarət idi. Birinci diviziyaya general Mixail Areşov, ikinci diviziyaya
əslən udin olan polkovnik Movses Silikov, Türkiyə ermənilərindən təşkil edilmiş üçüncü diviziyaya isə general
Andranik Ozanyan komandanlıq edirdi.
1917-ci ilin dekabrında Tiflisdə erməni korpusunun tamamlanması və hərbi səfərbərlik həyata keçirilməsi
haqqında qərar qəbul edilmişdi. Bu vəzifələrin icrası üçün İrəvan Erməni Milli Şurasının sədri Aram paşaya
(Aram Manukyan) xüsusi səlahiyyət verilmişdi. Dekabrın 18-də Aram və Dro İrəvan şəhərinə gəlmiş və ayın 24dən etibarən hərbi çağırış həyata keçirilmişdi.
Yeni formalaşdırılan erməni silahlı dəstələri Türkiyədən qaçıb gələn erməni qaçqınlarını məskunlaşdırmaq
üçün ilk növbədə İrəvan ətrafında əlverişli ərazilərdə yerləşən azərbaycanlı kəndlərinə hücumlar edirdilər.
Azərbaycanlı əhali isə ciddi şəkildə erməni silahlı dəstələrinə müqavimət göstərirdi.
İrəvan quberniyasında erməni vəhşiliklərinin qarşısını almaq məqsədilə İrəvan Müsəlman Milli Şurası ciddi
fəaliyyət göstərirdi. Milli Şuranın sədri Əli xan Makinski, katibi isə Cabbar Məmmədzadə idi. Bakı Müsəlman
Xeyriyyə Cəmiyyətinin İrəvan şəhərində şöbəsi yaradılmışdı.
***
5-8 fevral 1918-ci il tarixdə İrəvan şəhər dumasının binasında erməni-müsəlman qurultayı keçirilmişdi.
Qurultaya rusların və kürdlərin təmsilçiləri də dəvət edilmişdilər. Ümumiyyətlə, qurultayın 7 iclası olmuşdu.
Qurultayın sonunda Millətlərarası Şura yaradılmış, həmin şuraya anarxiyaya son qoyması üçün erməni-tatar (türk)
hərbi hissəsinin formalaşdırılması vəzifəsi həvalə edilmişdi. Fevralın 9-da Millətlərarası Şuranın ilk iclası
keçirilmiş, erməni-tatar (türk) hərbi birliyinin formalaşdırılması üçün hərbçilərdən ibarət komissiya yaradılmışdı.
Fevralın 12-də Cənubi Qafqaz Komissarlığından Məmmədyusif Cəfərov, Xaçatur Karçikyan və Şalva
Alekseyev-Mesxievin iştirakı ilə nümayəndə heyəti İrəvana gəlmiş, Millətlərarası Şuranın bir neçə iclaslarında
iştirak etmişdi. Müsəlman təmsilçilər ərzaqla təminat məsələsində ciddi problemlər yaradıldığını bildirmişlər.
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Həmin iclasda İrəvan quberniyasının ərzaq komitəsinin sədri Zülfüqar xan Makinskiyə müəyyən səlahiyyətlər
verilmişdi.
İrəvanda ermənilər arasında səfərbərlik həyata keçirildikdən sonra onlara silahlar paylanmışdı. İrəvan
müsəlmanlarının nümayəndəsi Xəlil bəy Qasımbəyov quberniya komissarına müraciət edərək bildirmişdi ki, ətraf
kəndlərdən çoxlu müsəlmanlar gələrək onlara da silah verilməsini tələb edirlər. Lakin onların bu tələbi yerinə
yetirilməmişdi.
İrəvan quberniyasının komissarı S.Torosyan Cənubi Qafqaz Komissarlığına göndərdiyi teleqramda yazırdı
ki, fevralın 20-də günorta İrəvan şəhərində başlayan atışma çoxsaylı ölüm və yaralanma ilə nəticələnərək axşam
saat 7-dək davam etmişdir. S.Torosyan qırğınların İrəvan şəhərində azərbaycanlı əhaliyə qarşı etnik təmizləmə
həyata keçirilməsinin əsl səbəbini ört-basıdır edərək yazırdı ki, guya qırğınlara səbəb kimi üç versiya irəli sürülür:
Birinci versiyaya görə, guya şəhərin türklər yaşayan hissəsində iki türk arasında dalaşma olmuş, bir türk digərini
öldürmüş və bu da iğtişaşların başlaması üçün qığılcım olmuşdur. Digər versiyaya görə, atışma silahlı türklərlə
dəmiryol vağzalında keşik çəkən erməni dəstəsi arasında baş verən toqquşmadan sonra başlanmışdır. Üçüncü
versiyaya görə isə guya iğtişaşlar bazarda türk satıcı ilə erməni alıcı arasında baş verən toqquşmadan sonra bütün
şəhərə yayılmışdır. Göründüyü kimi, S.Torosyan hər üç halda İrəvan şəhərində qırğınların başlanmasında təqsiri
qəsdən türklərin üzərinə atmağa çalışmışdır.
Qırğınların ertəsi günü hələ də ara-sıra atışmaların davam etdiyi vaxtda İrəvan quberniyası qoşunlarının
komandiri polkovnik Pirumyan şəhər rəhbərliyinin, din xadimlərinin, erməni, müsəlman və rus milli şuralarının
təmsilçilərinin iştirakı ilə müşavirə keçirmişdi. Müşavirədə şəhərdə hərbi vəziyyətin elan edilməsi, hərbçilər və
mülki şəxslər üçün ayrı-ayrılıqda hərbi-inqilabi məhkəmələr yaradılması qərara alınmışdı. Mülki hərbi-inqilabi
məhkəmənin tərkibi 7 nəfərdən - üç erməni, üç müsəlman və bir nəfər rus millətinin nümayəndələrindən ibarət
təşkil edilmişdi.
İrəvan quberniyasında baş verən hadisələri aydınlaşdırmaq üçün Tiflisdən gələn nümayəndə heyəti geri
qayıtdıqdan sonra Cənubi Qafqaz Seyminin martın 2-də keçirilən iclasında məruzə etmişdi. Nümayəndə heyətinin
başçısı Georqadze öz məruzəsində konkret faktlar gətirərək İrəvan quberniyasında yalnız türk kəndlərinin
dağıdıldığını qeyd etmişdi. Həmin iclasda müsəlman nümayəndələr İrəvan quberniyasında milli ədavətin və
millətçiliyin qızışmasında "Daşnaksütyun” partiyasını ittiham etmişdilər.
***
1918-ci il martın sonlarında Sarıqamışın türk qoşunları tərəfindən azad edilməsi xəbərinin yayılmasından
sonra İrəvan şəhərində ermənilər mitinqlər keçirmişdilər. Aram paşa şəhərin və quberniyanın vahid diktatoru elan
edilmişdi.
Azərbaycan Respublikası Dövlət Arxivində saxlanılan sənəddə qeyd edilir ki, erməni silahlı dəstələri 1918ci ilin mart ayınadək 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 soydaşımızı soyqırımına və deportasiyaya məruz qoymuşdur.
Azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə siyasəti həyata keçirən ermənilərin məqsədi İrəvan quberniyası
ərazisində "türksüz Ermənistan” dövləti yaratmaqdan ibarət idi.
1918-ci il mayın 26-da Cənubi Qafqaz Seymi özünü buraxmış və Gürcüstan müstəqilliyini elan etmişdi.
Müsəlman Milli Şurasının mayın 27-də keçirilən iclasında Nəsib bəy Yusifbəyov bildirmişdi ki, Batum
konfransında təmsil olunan Türkiyə nümayəndə heyətinin qənaətinə görə, Cənubi Qafqaz müstəqilliyini
qorumalıdır, onun birliyinin və həmrəyliyinin mühafizəsi üçün ermənilərə bir qədər torpaq güzəşt olunmalıdır.
1918-ci il mayın 28-də Azərbaycanın və Ermənistanın müstəqilliyi elan edilir. Mayın 29-da Müsəlman
Milli Şurasının iclasında İrəvanın siyasi mərkəz kimi Ermənistana güzəşt edilməsi haqqında qərar qəbul olunur.
Milli Şuranın İrəvandan olan üzvləri bu güzəştə dərhal öz etirazını bildirirlər. Lakin qərar Milli Şuranın 28
üzvündən 16-sının razılığı, üç nəfərin bitərəf qalması və bir nəfərin etiraz səsi ilə qəbul edilir. Milli Şuranın iyunun
1-də keçirilən iclasında Şuranın İrəvandan olan üzvləri Mir Hidayət Seyidov, Bağır Rzayev və Nəriman bəy
Nərimanbəyov İrəvanın Ermənistana güzəşt edilməsi haqqında qərara yazılı şəkildə etirazlarını bildirsələr də
nəticəsi olmur. Yalnız İrəvan quberniyasından alınan həyəcanlı xəbərləri yerində öyrənmək üçün nümayəndə
heyəti göndərmək qərara alınır.
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 kvadrat kilometr, əhalisi isə 321
min nəfər (o cümlədən 230 min erməni, 80 min müsəlman, 5 min yezidi kürdləri, 6 min digər millətlər) təşkil
edirdi. Bu respublikanın ərazisinə Şərur-Dərələyəz, Naxçıvan, Sürməli qəzaları və Basarkeçər bölgəsi istisna
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olmaqla Novo-Bəyazid qəzası, İrəvan qəzasının beşdəüçü, Eçmiədzin qəzasının dörddəbiri, Aleksandropol
qəzasının dörddəbiri daxil idi.
Batum müqaviləsinin imzalanmasından sonra İrəvan quberniyası ərazisində ermənilərin törətdikləri
qırğınlar nəticəsində ev-eşiyindən didərgin düşən müsəlman qaçqınlar tədricən öz yer-yurdlarına qayıtmağa
başlamışdılar.
Azərbaycan Milli Şurasının iyunun 13-də keçirilən iclasında ermənilərin müsəlmanlara qarşı törətdikləri
qırğınlar barədə İrəvandan gələn xəbərlər müzakirə edilmişdi. İrəvan quberniyası ərazisində ev-eşiyindən didərgin
salınan və ac-yalavac dolanan qaçqınların sayının 150 min nəfərə çatdığı, ermənilərin 206 kəndi dağıtdığı
bildirilirdi. Milli Şura İrəvan quberniyasındakı qaçqınlara maddi yardım göstərilməsi üçün nümayəndə
göndərməyi qərara almışdı. Həmçinin İrəvan quberniyası ərazisində mövcud olan türk qoşunlarının
komandanlığından xahiş edilmişdi ki, qaçqınlara ərzaq yardımı etsin və onların öz yurdlarına qayıtmaları üçün
Ermənistan hökumətinə təsir göstərsin.
Andranikin komandanlığı altında erməni silahlı dəstələrinin Zəngəzuru ələ keçirməsi, Ermənistan
hökumətinin Dağlıq Qarabağı mübahisəli ərazi hesab etməsi Azərbaycan diplomatiyasını adekvat addım atmağa
vadar etmişdi. Azərbaycanın Gürcüstandakı diplomatik nümayəndəsi Ermənistanın Gürcüstandakı
nümayəndəsinə məktubunda Qarabağın mübahisəli zona hesab edilməsi haqqında Ermənistanın iddiasının tərəflər
arasında əldə olunmuş razılığın pozulması demək olduğunu, Azərbaycan tərəfinin də İrəvan şəhərinə, İrəvan
quberniyasının Eçmiədzin, Novo-Bəyazid və İrəvan qəzalarının bir hissəsinə ərazi iddiası hüququnu özündə
saxladığını bildirmişdi.
Birinci Dünya müharibəsinin sonunda, 1918-ci il oktyabrın 30-da imzalanan Mudros sazişinə əsasən türk
qoşunlarının Cənubi Qafqazdan geri çəkilməsindən sonra ermənilərin İrəvan quberniyası ərazisində
azərbaycanlılara qarşı kütləvi qarət-qırğınlarının ikinci mərhələsi başlanmışdır.
Azərbaycanın İrəvanda diplomatik nümayəndəliyi fəaliyyətə başlayanadək İrəvan quberniyası ərazisində
ermənilərin törətdikləri vəhşiliklər barədə beynəlxalq təşkilatları, Azərbaycan mətbuatını və rəsmi dairələrini
İrəvan Müsəlman Milli Şurası, İrəvan Müsəlman Xeyriyyə Cəmiyyəti və İrəvan Quberniyası Həmyerliləri
Təşkilatı məlumatlandırırdı.
***
İrəvan Quberniyası Həmyerliləri Təşkilatının sədri Teymur xan Makinskinin 4 yanvar 1919-cu ildə
göndərdiyi məlumatda deyilirdi ki, 1917-ci ilin dekabrından 1918-ci ilin iyun ayına - yəni türk qoşunlarının
gəlişinədək İrəvan quberniyasında erməni hərbi dəstələri tərəfindən 200-dən çox müsəlman yaşayış məntəqəsi
dağıdılmış, qarət edilmiş, yandırılmış, əhalisinin bir qismi öldürülmüş, bir qismi də dağlara qaçaraq aclıqdan və
soyuqdan məhv olmuşlar. Onun məlumatına görə, erməni silahlı dəstələri Sürməli qəzasını bütünlüklə, İrəvan,
Eçmiədzin, Şərur-Dərələyəz qəzalarının bir hissəsini ələ keçirərək Naxçıvan istiqamətində hərəkət edirlər.
Təqsirsiz müsəlman əhalisi ya məhv edilir, ya da öz kəndlərindən qovularaq dağ yolları ilə İrana qaçırlar ki, bu
da elə labüd ölüm deməkdir. Teymur xan Makinski zorla boşaldılmış müsəlman kəndlərində Türkiyədən gələn
erməni qaçqınlarının məskunlaşdığını yazırdı.
4 yanvar 1919-cu ildə parlamentin üzvləri Teymur xan Makinskinin, Məhərrəm Məhərrəmovun, Əkbərağa
Şeyxülislamovun və İrəvan quberniyası ziyalılarının bir qrupunun imzası ilə Azərbaycan parlamentinin sədrinə
ünvanlanan müraciətdə qeyd edilirdi ki, İrəvan quberniyasında sırf müsəlmanlar ilə məskun 500 min əhali özlərini
Azərbaycanın ayrılmaz bir parçası hesab edir və arzu edirlər ki, taleləri Paris sülh konfransında həll oluncaya
qədər asayiş içində yaşamalarına ermənilər mane olmasınlar. Erməni qoşunlarının törətdikləri qırğınların miqyası
sadalandıqdan sonra parlamentdən xahiş edilirdi ki, İrəvan müsəlmanlarının mövcudiyyətinin mühafizəsi üçün
lazım gələn tədbirlər görülsün.
İrəvan quberniyası müsəlmanlarının nümayəndələri adından 1919-cu ilin yanvar ayında Mir Hidayət
Seyidovun Azərbaycan hökumətinin başçısına ünvanlanmış müraciətində isə qeyd edilirdi ki, Ermənistan
hökuməti erməni qaçqınlarını silah gücünə qovulmuş müsəlmanların məskun olduqları ərazilərdə məskunlaşdırır.
Məqsəd ondan ibarətdir ki, mümkün olan qədər müsəlmanları məhv edərək bütün qəzalardan onları təmizləsinlər
ki, Paris konfransında həmin ərazilərin ermənilərə məxsusluğunu sübut edə bilsinlər.
Azərbaycan hökuməti 1919-cu il yanvarın sonlarında Məhəmməd xan Təkinskini Ermənistanda diplomatik
nümayəndə təyin etmişdir.
***
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Müttəfiq dövlətlərin Cənubi Qafqazdakı qoşunlarının komandanı general A. Tomsonun ermənipərəst
mövqeyi onları yeni-yeni əraziləri ələ keçirməyə iştahlandırırdı. M. Təkinski İrəvandakı ingilis hərbi
nümayəndəliyinin açıq-aşkar ermənipərəst mövqe tutduğunu yazırdı.
Məhəmməd xan Təkinski Ermənistan hökumətinin daxili işlərinə müdaxilə bəhanəsilə "persona nonqrata”
- yəni "arzuolunmaz şəxs” kimi İrəvandan qovulmuşdu.
M.Təkinskidən sonra görkəmli Azərbaycan yazıçısı və siyasi xadimi Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev 1919cu il avqustun 24-də Azərbaycan Respublikasının Ermənistanda diplomatik nümayəndəsi təyin edilmişdi. Lakin
ona qarşı da zorakılıq edilmiş və nəticədə Ə.Haqverdiyev İrəvanı tərk etmək məcburiyyətində qalmışdı.
Ə.Haqverdiyevdən sonra 1920-ci il martın 16-da Himayədarlıq Nazirliyinin Ermənistandakı müvəkkili
Teymur bəy Makinski Azərbaycanın Ermənistanda diplomatik nümayəndəsi təyin edilmişdi. O da sələflərinin
aqibəti ilə üzləşərək İrəvanı gizlicə tərk etməli olmuşdu.
1919-cu il mayın 28-də Ermənistan Parlamenti Türkiyənin 6 vilayətinin Ermənistana ilhaq edilməklə
"Birləşmiş və müstəqil Ermənistan” dövlətinin qurulması haqqında akt qəbul etmişdir. "Birləşmiş Ermənistan”a
Ermənistan hökumətinin Azərbaycana və Gürcüstana qarşı iddia etdiyi ərazilər də daxil edilmişdi.
4 iyun 1919-cu ildə Azərbaycan xarici işlər nazirinin müavini A.Ziyadxanov Ermənistandakı diplomatik
nümayəndə M.Təkinskiyə göndərdiyi məktubda Fövqəladə Parlament Komissiyasının yaradılacağını və həmin
komissiyaya İrəvan quberniyasında ermənilərin törətdikləri qırğınlar barədə məlumat toplamağın tapşırılacağını
bildirmişdir. Bu məqsədlə parlamentin 10 milyon vəsait ayırmaq istədiyi də teleqramda qeyd olunmuşdu.
Azərbaycan hökuməti İrəvan şəhərində və quberniya ərazisində azərbaycanlılara qarşı qırğınların
dayandırılması üçün intensiv surətdə Ermənistanın müvafiq qurumları ilə əlaqə saxlayırdı. Lakin Ermənistan
hökuməti diplomatik yazışmalarla baş qataraq soyqırımı siyasətini davam etdirirdi. Arxiv sənədləri sübut edir ki,
ermənilər bircə gün də olsun İrəvan quberniyasında azərbaycanlılara qarşı qətl və qarət hərəkətlərini
dayandırmamışlar.
"Azərbaycan” (rusca) qəzeti 29 iyun-1 iyul 1919-cu ildə dərc edilmiş "Ermənistanda müsəlmanların
vəziyyəti” məqaləsində İrəvan şəhərinin azərbaycanlı əhalisinin vəziyyəti haqqında yazırdı: "Ermənistan
Respublikasında müsəlmanların vəziyyəti faciəvidir. İrəvanda gözəl evlərin və bağların böyük əksəriyyəti
müsəlmanlara məxsus idi... Türk qoşunları İrəvana yaxınlaşdığı zaman şəhərin müsəlman əhalisi nədənsə
qorxaraq şəhəri tərk etmişdi. Onların malına, mülkünə Türkiyədən olan erməni qaçqınlar sahib çıxmışdılar.
Ermənistan hakimiyyətini qəbul edən müsəlmanlar şəhərə geri qayıdarkən yollarda erməni silahlıları tərəfindən
tamamilə qarət edilmişdilər... Varlı bağlara, gözəl evlərə malik müsəlmanları erməni qaçqınları öz evlərinə
buraxmadıqlarından qışdan bu yana məscidlərdə sığınacaq tapmışlar... Ermənistan hökuməti minlərlə qarət
edilmiş, ac-yalavac, xəstə müsəlmanları açıq havada yaşamağa məcbur edir...
Müsəlmanların çəkdiyi işgəncələri təsvir etmək çətindir. Çoxları buna dözmür və dəli olurlar...
Müsəlmanların mülklərini zəbt edən ermənilər, onlardan külli miqdarda vəsait aldıqdan sonra evlərini qaytarır və
müsəlmanlar bundan sonra sığındıqları məscidlərdən evlərinə qayıda bilirlər.
Ermənistan hökuməti qəsdən və düşünülmüş surətdə erməni qaçqınlarını müsəlman məhəllələrində və
evlərində məskunlaşdırır...”
***
Azərbaycan Parlamenti 17 iyul 1919-cu il tarixli iclasında Zəngəzur qəzasından və İrəvan quberniyasından
olan qaçqınların vəziyyəti ilə bağlı məsələ müzakirə etmişdir. Bağır bəy Rzayev bir il əvvəl İrəvanda 22 min
müsəlman yaşadığını və onların çoxunun şəhəri tərk etdiklərini, son vaxtlar isə tək-tək qayıdanların evlərini və
əşyalarını dağıdılmış gördüklərini söyləyir. O, erməni hökumətinin müsəlman qaçqınlarına kömək etmədiyini
bildirir. Qarabəy Qarabəyov deyir: "Erməni aclarına, erməni hökuməti tərəfindən və Amerika heyətindən güclü
taxıl gətirilib verilib. Amma oradakı müsəlmanların hamısı başdan-başa ac, paltarsız qapıdan-qapıya dolanırlar.
Halları xeyli pisdir... Ermənistanda müsəlmanlar üçün bu cür yaşamaq mümkün deyildir... Müsəlman kəndlərində
olan müsəlmanları çıxarıblar. İrəvan aclar ilə doludur. Xahiş edirlər ki, (xeyriyyə təşkilatları nəzərdə tutulur) onlar
kəndlərinə gedib ot ilə, ələfiyyat ilə yaşasınlar. Amma onları kəndə buraxmayıb deyirlər ki, kənddə 45 ev varsa,
hamısı ermənilər ilə dolub, artıq müsəlman gələ bilməz. Xülasə, rəsmi xəbərlərə görə, ermənilər müsəlmanlara
olmazın zülmlər edirlər. Əvvəllər də ediblər. Qəbiristanlığın daşlarını belə çıxarıb, dağıtmışlar. Məscidlərin
qapısını, pəncərəsini çıxarıb aparıblar. Damını uçurub orada rəzalətlər yapırlar”. Sultan Məcid Qənizadə isə
Ermənistan hökumətinin əsl simasını açaraq deyir: "Orada qardaşlarımızı kəsirlər, öldürürlər. Məqsədləri odur ki,
müsəlmanlardan bir dənə qalmasın. Ata-baba yerlərindən tərk olsunlar...”
Xalq Cümhuriyyətinin Himayəçilik Nazirliyinin Ermənistandakı müvəkkili Teymur xan Makinskinin 11
noyabr 1919-cu ildə nazirliyə göndərdiyi məruzəsində Ermənistan hökumətinin əsl siması açılırdı: "1918-ci ilin
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fevralından davam edən qırğınlar nəticəsində 0,5 milyon əhali dilənçi vəziyyətinə düşüb. (Naxçıvan qəzasından,
Şərur məntəqəsindən, Sürməli məntəqəsinin 2-3-cü polis sahələrindən və Zəngibasar rayonundan başqa). Həmin
ərazilərdə müsəlman əhali hər şeyini itirib. Dağıntıya məruz qoyulan rayonlarda əhali 200 min nəfərdən artıqdır.
Onlar xəstəlikdən və aclıqdan məhv olurlar, dəfələrlə talanlara və qırğınlara məruz qalıblar. Bu kateqoriyaya
İrəvan şəhərinin müsəlmanları, Zəngibasarın Göykümbət, Arbat, Ağcaqışlaq və Çarbax kəndləri aiddir. Qəti
demək olar ki, ölənlərin sayı 100-120 min nəfərdir. 50 min nəfər Azərbaycana qaçqın kimi gəlib. Təqribən bir o
qədər İrəvanda, Zəngibasar rayonunda, Sürməli qəzasının 2 məntəqəsində və Eçmiədzində yaşayırlar. Qalan
qaçqınlar Naxçıvan qəzasına, Şərur məntəqəsinə, Sürməli qəzasının 3-cü sahəsinə və Qars vilayətinin Qağızman
dairəsinə sığınıblar. Bəziləri Maku xanlığına və Türkiyə ərazisinə köçüblər. İndiki məqamda 50 min nəfərə ərzaq
yardımı (un, taxıl və çörək şəklində) göstərilməlidir. İrəvan şəhərində aclıq keçirən əhalinin sayı 8 min nəfərdir”.
1919-cu il dekabrın 20-də Tiflisdə İrəvan quberniyası və Qars vilayətindən gələn qaçqınların söylədiklərinə
əsasən tərtib edilən protokolda qeyd olunurdu ki, Araz və Tarasum çaylarının digər sahilində, Uluxanlı
stansiyasından 17 verst məsafədə, daha təhlükəsiz yerdə mal-mülkü talan edilmiş və tamamilə yandırılmış 50 min
qaçqın toplaşmışdır. Bundan əlavə, Azərbaycanın İrəvandakı nümayəndəliyinin sərəncamında 14 nəfər
əməkdaşın çalışdığı, onların da vəzifəsinin İrəvandakı qaçqınları himayə edərək, onları Azərbaycana
göndərməkdən ibarət olduğu, lakin İrəvandan 20 verstdən artıq uzaq məsafədə olan qaçqınların isə taleyin
hökmünə buraxıldıqları da protokolda qeyd edilmişdi.
Azərbaycan Parlamentinin 5 yanvar 1920-ci ildə keçirilən iclasında qaçqınların məsələsi müzakirə edilmiş,
Ermənistandan 300 min qaçqının gəldiyi qeyd olunmuşdur.
Azərbaycanın Ermənistandakı diplomatik nümayəndəliyindən Mir Mahmud Mirbabayevin 25 yanvar
1920-ci ildə Azərbaycan XİN-ə göndərdiyi məxfi məktubunda göstərirdi ki, İrəvan şəhərində müsəlmanların
vəziyyəti daha ağırdır: müsəlman mağazaları yoxdur, evlər dağıdılıb, təhlükəsiz yaşayış üçün heç bir zəmanət
yoxdur”.
***
1920-ci ilin aprelində Azərbaycanda bolşeviklərin hakimiyyəti ələ almasından sonra yaranmış fürsətdən
istifadə edən daşnak hökumətinin azərbaycanlılara qarşı törətdikləri qırğınlar yeni mərhələyə qədəm qoyaraq daha
kütləvi və kəskin xarakter almışdı.
1919-cu ildə 29 min əhalisi olan İrəvan şəhərində 14 min nəfər, Eçmiədzin qəzasında isə 6 ay ərzində 4
min nəfər aclıqdan həlak olmuşdu. Təbii ki, aclıqdan həlak olanların mütləq əksəriyyəti azərbaycanlılar
olmuşdular. Çünki həmin dövrdə azərbaycanlılar evlərindən bayıra çıxa bilmədiklərindən ölümə məhkum
edilmişdilər. Halbuki həmin dövrdə Ermənistanda doktor Yarrounun sədrliyi ilə Amerikanın Yardım Komitəsi
fəaliyyət göstərirdi.
İrəvan şəhərində azərbaycanlıların bir qisminin erməni qırğınlarından canlarını salamat qurtarmalarının
başlıca səbəbləri onların kompakt şəkildə (şəhərin Dəmirbulaq, Təpəbaşı, Qala şəhər və Köhnə şəhər hissələrində)
məskun olmaları, Azərbaycanın diplomatik nümayəndəliyinin, Azərbaycan Himayəçilik nazirliyinin, Bakı
Müsəlman Xeyriyyə Cəmiyyətinin İrəvan şəhərində fəaliyyət göstərən nümayəndələrinin mümkün qədər
nəzarətləri olmuşdu. Yerlərdə isə belə nəzarət olmadığından erməni silahlı dəstələri azərbaycanlılara qarşı qətl və
qarətləri istədikləri şəkildə həyata keçirirdilər.
Ümumiyyətlə, 1905-1920-ci illərdə təkcə indiki Ermənistan ərazisində 500-dən artıq azərbaycanlı kəndləri
dağıdılmış, onların böyük əksəriyyəti erməni yaşayış məntəqəsinə çevrilmişdir.
1916-cı ildə İrəvan quberniyasında 373582 nəfər azərbaycanlının yaşadığı təsbit edildiyi halda, 1920-ci ilin
noyabrında Ermənistan SSR-də təqribən 10 min nəfər azərbaycanlı qeydə alınmışdı.
Ermənilərin 1918-1920-ci illərdə İrəvanda həyata keçirdikləri soyqırımı nəticəsində azərbaycanlı
məktəblərinin hamısı bağlanmışdı. İrəvan ziyalılarının böyük bir qismi erməni vəhşiliklərinin qurbanı olmuş, bir
qismi də Azərbaycanda, Türkiyədə, İranda, Gürcüstanda və Orta Asiyada özlərinə sığınacaq tapmışdılar.
Ermənistanda sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra azərbaycanlıların az bir qismi İrəvandakı evlərinə
qayıda bilmişdilər. 1922-ci ildə İrəvanda cəmi 5124 azərbaycanlı yaşadığı halda, ermənilərin sayı artıq 40396
nəfərə çatmışdı.
***
Sonrakı dövrlərdə - 1948-1953-cü illər və 1988-1989-cu illər deportasiyası nəticəsində İrəvan şəhərində
azərbaycanlıların varlığına son qoyuldu. İrəvan şəhəri qanlı qırğınlar və deportasiyalar nəticəsində tarixdə ilk dəfə
yaradılan erməni dövlətinin paytaxtına çevrildi.
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Ermənilərin XIX-XX əsrlərdə azərbaycanlılara qarşı törətdikləri soyqırımına və deportasiyaya hüquqisiyasi qiymət vermək məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 26 mart 1998-ci ildə "Azərbaycanlıların
soyqırımı haqqında” fərman imzalamış və bütün soyqırımı faciələrini yad etmək məqsədilə 31 mart
Azərbaycanlıların Soyqırımı günü elan edilmişdir.
1918-1920-ci illərdə erməni cəlladları tərəfindən İrəvan şəhərində törədilən soyqırımı Bakıda, Şamaxıda,
Qubada, Şuşada, Lənkəranda xalqımızın başına gətirilən faciələr zəncirinin bir həlqəsidir.
Azərbaycan.- 2019.- 31 mart.- № 68.- S. 4.
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31 Mart Soyqırımı - erməni faşizminin əsl mahiyyəti...
İmran Əbilov,
Respublika Ağsaqqallar Şurasının üzvü
Zaman-zaman erməni daşnaklarının xalqımıza qarşı törətdikləri qanlı cinayətlər barədə geniş danışılıb. Bu
mənfur cinayətlərini XIX əsrin əvvəllərindən başlayaraq, Qafqazda kütləvi şəkildə məskunlaşdırılan ermənilər az
müddət sonra bölgəni, sözün əsl mənasında, “qan çanağına çevirdilər. Ermənilərin “Böyük Ermənistan" yaratmaq
kimi qondarma ideyanın gerçəkləşməsi yolunda atdıqları addımlar azərbaycanlılara qarşı kütləvi qətllərin və
soyqırımı aktlarının reallaşması ilə nəticələndi. Bu qanlı tarix qısa fasilələrlə bütün 20-ci əsr boyu dönə-dönə
təkrarlandı. indi o qanlı tarixdən 100 il ötür.
Tarix təsdiq edir ki, ermənilərin Qafqazda törətdikləri qırğınlar və soyqırımı aktları bir fakta əsaslanır.
Onlar nəyin bahasına olursa-olsun, Azərbaycan torpaqlarında məskunlaşmaq və aborigen xalq olduqlarını
təsdiqləməyə çalışırdılar. Bu mənfur niyyəti reallaşdırmağın yolu isə azərbaycanlıların kütləvi soyqırımından və
qanlı talanlardan, deportasiya siyasətindən keçirdi. 1918-ci ilin martında Bakıda və Azərbaycanın digər
bölgələrində həyata keçirilən dəhşətli soyqırımı aktı ermənilərin Qafqazda məskunlaşması üçün bir açar oldu.
Onlar bu vəhşi əməlləri ilə bir növ bu bölgədə yaşamaq və Azərbaycan türklərinin tarixi vətəni olan indiki
Ermənistan ərazisində dövlət qurmaq niyyətlərini reallaşdırdılar. Azərbaycan Prezidenti ilham Əliyev demişdir:
“Bizim ata-baba torpağımız olan İrəvan xanlığı, Zəngəzur mahalı, digər torpaqlar indi Ermənistan dövləti üçün
torpaq olubdur. Bunlar bizim tarixi torpaqlarımızdır, ancaq biz Ermənistana qarşı torpaq iddiası irəli sürmürük.
Halbuki sürə bilərik. Çünki indiki Ermənistanın yerləşdiyi ərazi qədim türk, Azərbaycan torpaqlarıdır”.
Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra xalqımızın tarixi keçmişinin obyektiv mənzərəsini yaratmaq
imkanı əldə edildi. Uzun illər gizli saxlanılan, üzərinə qadağa qoyulan həqiqətlər açıldı, təhrif edilən hadisələr əsl
qiymətini aldı. Ümummilli Lider Heydər Əliyev 1998-ci il martın 26-da imzaladığı Fərmanla 31 mart
Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü elan edildi. Bununla da, Azərbaycan tarixində erməni məsələsinə münasibətdə
yeni strategiya müəyyənləşdi. Bu, həm də Azərbaycan xalqının əsrlər boyu üzləşdiyi məhrumiyyətlərə rəhbəri
Heydər Əliyev olan dövlətin verdiyi əsl tarixi qiymət idi. Təsadüfi deyil ki, bu proses sonrakı mərhələdə
Azərbaycanın xarici siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri kimi müəyyənləşdi. Azərbaycan Prezidentinin
yürütdüyü uğurlu xarici siyasət nəticəsində, artıq dünya və beynəlxalq təşkilatlar Ermənistanı işğalçı dövlət kimi
tanıdı. Azərbaycan Prezidentinin bu məsələdəki birmənalı mövqeyi təsdiqlədi ki, Dağlıq Qarabağın
Azərbaycandan ayrılma mexanizmi yoxdur və heç vaxt da olmayacaq. Azərbaycan Prezidenti ilham Əliyev:
“Ermənistanda başa düşməlidirlər ki, biz artıq orta əsrlərdə yox, XXI əsrdə yaşayırıq və XXI əsrin əlamətləri hər
bir ölkə üçün əsas olmalıdır. Biz istəyirik ki, bölgədə sülh olsun. Biz istəyirik ki, beynəlxalq hüquq normaları
təmin edilsin. Hər bir işğalçı bilməlidir ki, bu işğalın sonu olmayacaqdır. Bu işğalın sonu ya sülh müqaviləsidir,
ya da qaçılmaz məğlubiyyətdir”. Azərbaycan iqtisadi və hərbi potensialını sürətlə artırmaqda, regionun ən güclü
dövlətinə çevrilməkdədir. Əgər Azərbaycan tərəfi atəşkəs barədə razılıq əldə olunan kövrək bir dövrdə milli
mənafeyinə ziyan gətirəcək hər hansı güzəştə getməyibsə, indi bizim hər hansı səhv addım atacağımızı gözləmək,
sadəcə, cəfəngiyatdır. indi Ermənistan, faktiki olaraq, xarici dövlətin forpostudur və müstəqil qərar qəbul etmək
iqtidarında deyil. Digər tərəfdən də, bölgədəki nəhəng enerji və infrastruktur layihələrindən kənarda qalan
Ermənistan indi də dünya maliyyə böhranının ağır nəticələrini aradan qaldıra bilmir. Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyev: “Əgər xəritəyə baxsanız görərsiniz ki, karbohidrogen ehtiyatlarının Qərbə çıxarılmasının ən qısa yolu
Ermənistan ərazisindən keçir. Lakin bu, yalnız xəritədə belədir. Amma torpağın üzərində dayananda görürsünüz
ki, əslində, bu, uzun yolla gedir. Nə qədər ki, bizim torpaqlarımız işğal altındadır, bu əməkdaşlıq mümkün
deyildir”.
Azərbaycan xalqının mənəviyyatına, milli qüruruna və mənliyinə böhtanlar atan, siyasi və hərbi təcavüz
həyata keçirən ermənilərin bu vəhşiliklərinin dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırılması yönündə son illərdə bir
sıra tədbirlər görülür. Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə həyata keçirilən kampaniya dünyanın bir çox
şəhərlərini əhatə etməklə, Azərbaycanın xaricdəki 50-yə yaxın diplomatik nümayəndəliyini və diaspor
təşkilatlarını da bu prosesə cəlb etdi. Fondun hazırladığı və nəşr etdirdiyi kitab və bukletlər, Xocalı Soyqırımını
əks etdirən fotoşəkillər mötəbər təşkilatlarda düzənlənən mərasimlərdə bir daha xarici ölkə vətəndaşlarının
diqqətini Azərbaycan xalqının faciəsinə, ermənilərin isə vandalizminə yönəltdi. Fondun nəşr etdirdiyi “Qarabağ
həqiqətləri” toplusu Azərbaycan həqiqətlərini bütün dünyaya tanıtdı. “Xocalıya ədalət" kampaniyası isə
Azərbaycan gəncliyinin Qarabağ həqiqətlərini, münaqişənin həllində ölkəmizin ədalətli mövqeyini və Xocalı
Soyqırımını bütün təfərrüatı ilə dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırmaq baxımından müasir tariximizin mühüm
mərhələsi oldu. Heydər Əliyev Fondunun hazırladığı Azərbaycan internet portalı isə ermənilərin yüz illər boyu
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xalqımıza qarşı yürütdüyü soyqırımı siyasətini daha mükəmməl formada beynəlxalq səviyyədə təqdim edir. 6 min
səhifədən ibarət olan portalda ölkəmiz haqqında, o cümlədən, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tarixi haqqında
istənilən məlumatı əldə etmək mümkündür.
Tarix heç zaman unudulmur, həm də yazılır. Erməni vəhşilikləri Azərbaycan tarixinin qanla yazılmış
səhifəsi olsa da, güclü Azərbaycan yerləşdiyi bölgədə söz və nüfuz sahibi olmaqla, bütün problemlərin öhdəsindən
hər zaman uğurla gəlmək iqtidarındadır.
Səs.-2018.- 22 mart.-№49.-S.12.
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1918-1920-ci illərdə Azərbaycan xalqına qarşı soyqırımda hay-daşnak quldurlarının kəşfiyyat
mənbələri...
Qismət Yunusoğlu,
Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi
Azərbaycan dövlətçiliyini bütün ictimai-siyasi və hərbi vasitələrdən istifadə edərək hədəfə alan hay
kilsəsinin və daşnak quldurlarının məqsədi müxtəlif məqsədlərə istiqamətlənir. Bu sırada dövlətçiliyin
sarsıldılması, parçalanmış sərhədlər hüdudunda (Azərbaycanın qədim və əzəli torpaqlarında) qondarma
dövlər qurumunun yaradılması, qətliama məruz qalmış yerli xalqların əvəzinə köçürülmüş dindaşlarının
məskunlaşdırılması əsas diqqət çəkən və davamlı məqamlardır.
Hay kilsəsi-hay quldurlarının və icma birliklərinin birgə təcavüzünə xalqımızın güclü müqavimətinə
baxmayaraq, onların himayədarları tərəfindən gücləndirilmiş silahlı birləşmələrin törətdiyi qanlı qətliamlar və
soyqırımlar getdikcə geniş miqyas alıb.
Bu hal XVI- XVII əsrlərdə, xüsusilə XIX əsrin sonları-XX əsrın əvvəllərində daha da güclənib. Nəticədə,
bir əsr ərzində (1905-1907-ci illərində, 1915-1920-ci illərdə və 1988-1993-cü illərdə) qanlı faciələr məhz qeyd
edilən qırğın “üçbucaqları”nın mütəşəkkil cinayətlərinin nəticəsi kimi tarixin səhifəsinə yazılıb. Geniş ərazilər və
inzibati sərhədlər hüdudunu əhatə etməklə törədilən bu soyqırım cinayətlərinin silahlı quldurlar - peşəkar zabit
heyəti tərəfindən idarə olunan nizami döyüşçü dəstələri və hərbi ordu qüvvələri tərəfindən aparılması, təbii ki,
əvvəlcədən casus-kəşfiyyat xidmətinin məlumatları ilə təmin edilib. Yaşayış məntəqələrinin coğrafi yerləşməsi,
yerli əhalinin məskunlaşma mövqeyi, strateji əhəmiyyətli ictimai-sosial təyinatlı obyektlərin məkanı, nəqliyyat
şəbəkəsinin və infrastruktur hissələrinin yeri, hücum üçün əlverişli coğrafi mövqe, qonşu yaşayış məntəqələrinə
çıxış yolu, varlı şəxslərin mülkü, həyətyanı sahələrdə quyu, anbar yerlərinin paylanması, hərbi qüvvələrin və silahsursatın yerləşdirilməsi imkanları əvvəlcədən kəşfiyyat materialları və məlumatları əsasında dəqiqləşdirilən
amillər olub.
Ümumilikdə 1900-1920-ci illərdə Azərbaycan xalqına qarşı yürüdülmüş soyqırımın görünən icraçıları hay
silahlı qulıdurları, onları maddi və mənəvi baxımdan dəstəkləyən siyasi və ictimai qüvvələrin döyüşçü dəstələri
olsa da, əslində bu milli faciəmizin müəlliflərinin siyahısı xeyli dərəcədə geniş və zəngindir. Bu sırada S. Şaumyan
1917-ci il noyabr ayında Qafqaz üzrə fövqəladə komissar kimi quldur fəaliyyətinə başladıqdan sonra
Azərbaycanla bağlı məlumatların toplanması və emal edilməsi sürətlə həyata keçirilib. Məlumatların toplanması
və əlaqələndirilməsi hay kilsəsi tərəfindən təşkil edilərək əlaqələndirilib. Bu sırada 1887-ci ildə, 1909-1910-cu
illərdə Bakı şəhərində fəaliyyətə başlayan hay kilsələrini, 1869-cu və 1913-cü illərdə tikilmiş Gəncə şəhərinin
hay kilsələrini, eyni zamanda Naxçıvanın, Qazax, Daşkəsən, Şabran rayonlarının hay kilsə (quldur) ocaqlarını
göstərmək olar.
Hay keşişləri quldur dəstə üzvlərindən, terrorçu qrupların təbliğatını aparan yaşlılardan ibarət olmaqla
yerlərdə ilkin məlumat bazası və mənbəyi rolunu oynayıb. Çünki onların sadə müsəlman-türk icmaları ilə sıx
əlaqə yaratmaq imkanları geniş olub. Bu baxımdan artıq 1905-1907-ci, 1914-1920-ci illərdə Azərbaycan
miqyasında hay kilsəsinin əldə etdiyi kəşfiyyat xarakterli məlumatlar S. Şaumyan - A.
Mikoyan cütlüyünün siyasi-silahlı məqsədlərinin həyata keçirilməsinə əsas olub. Soyqırım faciəsinin başlanğıc
nöqtəsi kimi Bakı şəhəri və ətraf kəndlərinin seçilməsi tarixi təsadüf deyildi. Bu məkan hay kilsəsi və ictimaisiyasi-hərbi qüvvələrinin daha çox məxfi məlumata malik olan ərazisi kimi nəzərə alınıb və “zəif nöqtədən
hücuma keçmək” və yaxud “nüvədən kənarlara doğru” taktikası kimi düşmənlərimiz tərəfindən qəbul edilib.
Bu avantürist üçbucağın məqsədi hay-daşnakların mənfur məqsədinin pərdələnmiş təbliğatını ucuz işçi
qüvvələri (onları əsasən Qarabağın dağlıq hissəsindən və Cənubi Azərbaycandan xüsusi məqsəd üçün gətirirdilər)
tərəfindən sadə müsəlman-türk icma üzvlərinin beyninə yeritmək, haylara qarşı inam və etibar hissinin
yaradılması, guya səmimi dostluq, “canıyananlıq” hissinin formalaşdırılması, iqtisadi cəhətdən ağır duruma
düşmüş (1900-1903-cü illərdə ağır iqtisadi böhran olmuşdur) yoxsul əhali kütləsinin inam yerinə çevrilməsini
təmin etməkdən ibarət idi. Bu işlər hay kilsələri tərəfindən uzun dövr ərzində (yarandığı tarixdən) həyata keçirilib.
Hərbi-quldur qüvvələri kimi bu dövrdə ilk illərdə erməni əsilli Bakı neft maqnatlarının mühafizə dəstələrindən
(onların, demək olar ki, hamısı Tiflisdən gətirilən hay əsillilər idi və onlar muzdlu silahlı dəstə kimi xüsusi
sifarişlər yerinə yetirirdi) istifadə olunurdu.
Soyqırım faciəsinin 2-ci mərhələsində (1918-1920-ci illərdə) hərbi-silahlı məqsədlər kimi ingilis hərbi
qüvvələrinin A. İ. Denikinə təhvil verilmiş Xəzər hərbi-dəniz donanması, “Cənubi Qafqaz hərbi cəbhəsi”nin canlı
qüvvəsi (zabit və rəhbər heyətin əksəriyyəti hay quldurları idi) və silah cəbbəxanasından, eləcə də qondarma
“Xəzəryanı hökumətin” silahlı qüvvələrindən istifadə olunub. Bu silah-sursat Azərbaycan ərazisində hay kilsəsi
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bazasında saxlanırdı və bütün ərazini əhatə edəcək miqyasda paylanmışdı. Bu qüvvələrə hər ehtimala qarşı Don,
Kuban və Stavropol kazak dəstələrinin qoşulması da nəzərdə tutulmuşdu. Təsadüfi deyil ki, inqilabçı S. K.
Orconikidze (1886-1937) Rusiya Xalq Komissarları Sovetinə, Hərbi-İnqilab Komitəsinə 1919-cu ilin iyun ayında
ünvanladığı məruzədə hayların Denikinlə məxfi hərbi-siyasi müqavilə bağladığını bildirib. Denikinin
nümayəndəsi polkovnik Lazarev həmin ildə Azərbaycan hökumətinin başçısı N. Usubbəyova bildirmişdi ki,
“Azərbaycan Rusiyanın tərkib hissəsidir”. Həmin dövrdə Azərbaycanın cənubunda silahlı qüvvələrin fəallaşması,
dəniz vasitəsilə hayların Lənkəran qəzasına daxil olması, qəzanın ayrı-ayrı kəndlərində qanlı faciələr törətməsi
(“Gərmətük qırğını”) məhz bu qüvvələrin hesabına baş tutub. Əslində bu hərbi qüvvələrin bu dövrdə cənubdan
hərəkətə keçməsi Azərbaycanın cənubundan köməyə gələcək qüvvələrin (Ş.M.Xiyabani (1880-1920) hərəkatı)
qarşısının alınması və Azərbaycan Cumhuriyyətinin təcrid edilməsi məqsədini də güdürdü. Ona görə də qəzanın
Göytəpə yaşayış məntəqəsində hay-bolşevik hərbi qərargahının yaradılması cənub sərhəd zolağının nəzarətdə
saxlanmasına xidmət edib.
Azərbaycanda siyasi-hərbi hakimiyyəti bərqərar etmək və genişləndirmək üçün (bu həm də məxfi kəşfiyyat
materiallarının toplanmasına xidmət edib) hay kilsəsinin nəzarətindəki iqtisadi-təsərrüfat sisteminin
formalaşması da XX əsrin əvvəllərində güclənib.
Tarixçi-tədqiqatçı Asif Rüstəmlinin “Zabrat və zabratlılar” kitabında (Bakı, 2007) qeyd olunur ki, 1898-ci
ildə Bakı şəhəri ətraf iri neft-sənaye zonasında (Balaxanı-Sabunçu ərazisi daxilində) 402 fiziki və hüquqi şəxs
sənaye məqsədilə torpaq sahəsi alıb. Onlardan hayların nəzarətində olan aşağıdakı iri neft istehsalı, emalı və ixracı
ilə məşğul olan qurumları göstərmək olar ki, bunlarda çalışan fəhlələrin əksəriyyəti Qarabağdan, Yaxın Şərq
ölkələrindən və Cənubi Azərbaycandan gələn haylar idi, onlar əsas məlumat mənbəyi rolunu oynayırdı: “Bakı
yoldaşlıq Rus neft şirkəti”, Montaşovun ərazisi, “Kaspi neft şirkəti, “Poqosov və K-sı”, “Rus neft şirkəti”, K. P.
Lalayevin, İ. Markaryanın, A. Poqosovanın, K. Beqleryanın, K. Vartanovun neft mədənləri...
Hay-daşnak ictimai-siyasi qurumlarının kəşfiyyat xarakterli məlumatları müxtəlif mənbələrdən toplansa
da, vahid mərkəzdə - hay kilsəsi şəbəkəsində (bu şəbəkə Bakı quberniyasında, Yelizavetpol, Qazax, Naxçıvan,
Şamaxı, Lənkəran, Quba qəzalarında mövcud olub) emal edilərək nəticələrinə uyğun strateji plana daxil edilib,
şəraitə uyğun taktiki gedişlərini müəyyən edərək silahlı quldur dəstələrə istiqamət verilib. Nəzərə almaq lazımdır
ki, 1909-1910-cu illərdə Alban kilsəsinin (qədim türkdilli xalqların dini-inanc mənbələri) arxivi Eçmiədzin
kilsəsi tərəfindən məhv edilərək bir hissəsi erməniləşdirilib. Məlumatlar altqurumlar (geniş kütlə miqyasında) və
üstqurumlar (hakimiyyət, idarəetmə, hüquq-mühafizə orqanları səviyyəsində) halında bir neçə etibarlı mənbədən
keçirilərək nəzərə alınırdı. Nəticədə bu cür məlumatların mənbəyini aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar:
- siyasi-partiya strukturlarına-idarəetmə sisteminə aid olan məlumatlar formasında (Rusiya SosialDemokrat Fəhlə Partiyasının regional və yerli özəklərindən tutmuş bolşeviklərin Hərbi-İnqilab və Sovetlərin
İcraiyyə Komitələrinədək, eləcə də hayların terror qruplaşmalarına kimi geniş spekterə aid, bu işdə xüsusilə S.
Şaumyan, A. Mikoyan, B. Avakyan (Bakı şəhərinin komendantı) fərqlənib);
-ictimai-iqtisadi və sosial-təsərrüfat sisteminə malik məlumat bazasının toplanması (Bakı şəhəri və Abşeron
yarımadası neft mədənlərindən, Mərkəzi Xəstəxanadan, maliyyə-bank qurumlarından, xarici müəssisələrdən əldə
olunanlar);
-hərbi-mühafizə-quldur dəstələrinin özəl kəşfiyyat-məlumat toplusundan (bu sırada I Dünya
müharibəsinin Qafqaz cəbhəsindən geri dönmüş hay zabit heyətinin əlundə olan məxfi xəritə və arxiv
materiallarından da istifadə olunub, 2-ci erməni diviziyası ehtiyat qüvvə kimi saxlanıb).
Bir cəhəti xüsusilə vurğulamaq yerinə düşər ki, altquruma aid kəşfiyyat xarakterli məlumatların əldə
edilməsi daha asan olub və düşmən üçün zəngin bilgilər verib. Bu işdə daha çox azərbaycanlıların haylarla “kirvə
münasibəti” böyük rol oynayıb. Çünki milli müntalitetimizdə “evin sirri kirvədən gizlədilməz” yanaşması,
“Allahdan keçmək olar, kirvədən keçmək olmaz” nadanlığı sonda haylara istədikləri məqama çatmaq üçün “yaşıl
işıq” yandırıb.
Fikrimizi faktlarla dəqiqləşdirmək yerinə düşər:
- 1918-1919-cu illərdə Şuşa qəzasının Quşçular kəndində hay quldurları qırğın etdikdə yerli dinc sakinlər
ətraf yerlərə sığınıb. Kənd sakini Abuhəyat Fərəc qızı (1889-1987) evlərinə qayıtdıqda mal-mülkünün qarət
olunduğunu görür. Aradan bir xeyli keçəndən sonra haylar yaşayan qonşu Dağdağan kəndinə kirvələrigilə yolu
düşür. Nə görsə yaxşıdır? Evinin qarət edilmiş bütün xalça-palazı, yorğan-döşəyi, malı-mülkü hamısı “kirvəsinin”
ocağındadır...
Ağdam rayonu, Xındırıstan kənd sakini Miri Camal oğlu (1900-1994) söhbət edib ki, 1918-ci ilin oktyabrnoyabr aylarında Əsgəran qalası istiqamətində ağır döyüşlərin birində türk döyüşçülərinin su ehtiyatı qurtarır.
Yaxınlığdakı bulaqdan su gətirməyə isə qalada yuva salmış gavur atəş açmaqla imkan vermir. Türk ərəni atəş
nöqtəsini susdurmağı topçuya əmr edir. Fəqət hay quldurunun atəşi susmur. Paşa şübhələnir və topçunu
yoxlatdırır, sən demə...topçu haylardanmış, türk dəstəsinə soxulubmuş...
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Xaçmaz rayonu, Hacıəhmədoba kənd sakini Ağaməmməd Şahmurad oğlu Əhmədov (1931) bildirir ki,
1918-ci ilin yay aylarında Quba qəzasında hay-bolşeviklər qanlı olaylar törətdikdə dənizsahili ərazilərdə yerləşən
kəndlər daha çox faciələrə məruz qalıb. Haylar bu yerləri “ovuc içi kimi” tanıyırmış. XIX əsrin sonu, XX əsrin
əvvəllərində yerli tacirlərlə yanaşı hay mənşəli tacirlər də Dərbəndə kimi bütün ərazi ilə tanış olub. Çinartala kənd
sakini Buksay Xamməd oğlu Əzizovla müştərək olan hay tacirinin quldur dığası bu kəndlərin yandırılmasında,
qarət edilməsində “quldurbaşı” rolunu icra edib...
XX əsrdə Azərbaycan dövlətçiliyinə və Azərbaycan xalqına qarşı bütün istiqamətlərdə soyqırım siyasətini
davamlı olaraq həyata keçirən hay kilsəsi forma və məzmununu dəyişməsə də, əsrin əvvəllərindəki quldur haylar
dövlər səviyyəsində terrorçu quruma, geniş şəbəkəyə malik hay maqnatları isə dünya miqyasında hay diasporulobbisi qurumuna çevrilməklə hələ də təhlükə mənbəyi kimi qalmaqda, kəşfiyyat bazası-şəbəkəsi rolunu
oynamaqdadır.
Bakı Xəbər. - 2018.- 29 mart. - № 54. - S. 10.
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Cümhuriyyət mətbuatında 31 mart soyqırımı
Akif Aşırlı
Bir əsr əvvəl Azərbaycan xalqı yarası illərlə sağalmayan soyqırım acısı yaşadı. Bakıda və ətraf kəndlərdə,
Şamaxıda, Qubada, Şirvan bölgəsində bolşevik cildinə bürünən erməni silahlıları sosial mənşəyinə, siyasi
mövqeyinə və yaşına baxmayaraq Azərbaycan türk-müsəlman əhalisini qətl etməklə, xəyallarında yaşatdıqları
"Böyük Ermənistan”ı qurmaq istədilər. Xalqın başına açılan bu müsibət, soyqırım siyasəti 23 ay yaşayan
Azərbaycan milli qüvvələrinin hakimiyyəti dövründə daim xatırlandı, növbəti fəlakətlərin baş verməməsi üçün
ciddi tədbirlər görüldü.
Anadilli mətbuat orqanları 1919-cu ilin 31 mart - 2 aprel tarixlərində xalqın başına açılan bu fəlakəti öz
səhifələrində xatırladı. "Azərbaycan” və "İstiqlal” qəzetləri matəm nüsxələri çap etdi. O günləri xatırlayaraq
"Şərq”in oxucularına həmin yazıların bir qismini təqdim edirik.
El yası
- İslam qardaş! İslam qardaş! Bana müavinət ediniz! İşbu iltica edici, yürək yandırıcı, qəlb patladıcı sözləri,
üzü, sinəsi məxruş gənc bir islam qadını bana beş nəfər məqtul əhbabını, bir nəfər sirdaşını, elm, qəm, hüzn, şadlıq
müxatəbini "nərdəsiniz!” axtaran boynu qaralı, qəlbi yaralı,bədbəxtə diyə xitab ediyordu.
Dəniz kənarındakı kömrükxana həyətində, pambuq taylarının miyanında sıra ilə yan-yana düzülmüş
müsəlman və müslümə meyitləri ətrafında müsəlman qadınları "oğul vay”, "ata vay”, "qardaş vay” diyə dolaşaraq
mühiti memat musiqisinə məxsus "vay” zənguləsilə zingildətdikləri halda işbu qadının "müavinət” diləməsi
şimşək kimi əsabımı vurdu. Qəlbimi yaraladı da ona tərəf yönəlmək məcburiyyətində buraqdı.
-Həmşirəm!
-Qardaş! Bən yeddi nəfər əqvamını, məqtul qarşısında uzanmış, bütün ümidini dünya və mafihadan kəsmiş,
evi talan edilmiş, əsasınadək yandırılmış səfiləyə müavinət ediniz!
-Həmşirəm!
-Bənim meyitlərimi arabaya qoyunuzda qəbristanə aparayım! Daha artıq danışmaq yeri qalmamışdı. Ətrafı
dolaşdıqdan sonra iki danə şəhər zibil arabalarından almağa müvəffəq olduq.
-Həmşirəm, nərdəsiniz?
-Burada!
Qadın, yeddi nəfər meyidi bir tərəfə çəkib lalə butələri kimi düzərək miyanlərində lalə qönçəsi kimi oturub
çənəsini ovcuna almışdı: ağ saqqallı, ağ zülfləri qırmızı qana bulaşmış, şəmsin parlaq şüası altında tələlö edən iki
ixtiyar, yanlarında birər sarı arizli, biləklərində incə mərcan qolbağı, dodaqlarında səbavətə məxsus zərif
məsumanə təbəssüm qızcığazlar, birər geniş alınlı, yüksəsk köküslü, şimşad qollu gənclər, bunların miyanında
üzü, gözü, xain əllər tərəfindən vəhşiyanə bir surətdə süngülənmiş başqa bir gənc yatıyordu.
Məqtul təravətini qayb etməmiş butələr miyanındakı diri qönçə dodaqlarını titrədiyordu.
Yaqın yürüdüm.
-Soldunmu?... bən qaldım! Bəs vəzifəm nədir? Ağlamaqmı?
-Xeyr!
Bir səs eşidildi. Qadın ayağa qalxaraq ətrafa baxmağa başladı.
Möhtərəm qare! Qadının o vəziyyətini təsvir etməkdən qələm acizdir! Qadına baxan, şimdi uçacaq, həman
sədani asimanlarda olsa belə bulacaq. Qəlbi yarıb yürəgi sənduqçəsinə alacağını hiss ediyordu.
-Qardaşım buldunuzmu?
Diyə gənc qadın bana müraciət etdi.
-Buldum!
Dedimsədə davam edəmədim. Oturdum, biixtiyar göz yaşlarım axmağa başladı. "İntihar et!” qulaqlarım
pərdələrində, xüsusi bir cadu edici mahnı kimi tərənnüm ediyordu.
-Qardaşım! - diyə qadın oturdu. Bən yenə göz yaşları bulurundan onu təmaşa ediyordum.: Təbarək allah!
Qadının məxruş yüzündəki hüsnü, əzəməti, parlaq gözlərindəki ilahiyyətini, yürəgimə soqulub "məbəddir!
Kəbədir!” diyə "təzim et!” diyə kimi təlqiynatda bulunuyordu. Əllərimi köksümə qoyaraq başımı aşağı saldım.
-Qardaşım! Bana yazığın gəlir, degilmi? Əvət bən yazığım. Zira bütün əqvamım məqtuldur, istinadgahım
yok, mülcəim yok, ümid qapılarım bağlanmış degilmi?
Bən yenə başımı qaldırıb qadına baxdım.
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-Qardaşım! Xeyr, öylə degil hamısı məqtul, bəndə, səndə, o birisidə məqtul, fəqət il məqtul olmadı. Bil
yaşıyor, yaşayacaq. İl hər il mart ayından başlayaraq........
Qadın sözünü itmamə yeturmədən həyətdən oxşamaq, ağlamaq sədası ucaldı. Qadın ayağa qalxıb:
-Qardaşım meyitlərimi arabaya qoyalım!
Bən məbudəyə səmən və taətən diyə kimi qadınla bərabər meyitləri arabalara qoyduq.
Arabalar yola düşdü, qadın bir kəlmə söz demədən onların ardınca getdi. Əllərim köksümdə olduğu halda
məbudəni mümkün qədər müşayiət etdim.
O vaxtdan sonra bir daha qadını görməmişəm.
***
Bağ vaxtı idi, qəhrəman türk ordusu çəlik köksülü yigitlərini Anadolu ovalarından, Azərbaycan
bucaqlarından hilal yıldızlı bayrağı altına cəm edib "Azadlığ”a doğru yürüyordu. Bakı ətrafında top gümbürtüləri,
bomba patıltıları, metraliyoz şaqqırtılarına qarışaraq "hürriyyət”............. diyə bağıriyordular.
Əsəbiliyim həddindən aşmışdı. Gecə yarısı işbu bağırtı altında bir küncdə əlbisəyə bürünüb mürgülədim.
Nərədən isə həman qadının "il hər il mart ayından başlayaraq.........” yarımçıq buraqdığı cümləsi qulaqlarıma
doldu. Cümlə ilə mübarizəyə başlayaraq arxasını bulmaq istədim: gözlərim qaraldı. Ətrafım zülmətə büründü.
çırpındım, gözlərimi bərəltdim; qarşımda münəvvər bir nöqtə peyda olub get-gedə qara əlbisəli, al örtüklü bir
qadın həyulasına mübəddəl oldu. Yüzünə baqdım. Dırnaq yerlərini müşahidə ilə həman qadını tanıdım. əllərimi
köksümə qoyaraq dizlərim üstə çöküb məbuduma təzim etdim.
-İl hər sənə mart ayından başlayaraq... sentyabr ayınadək matəm saxlar diyə məbudm həyulası nütqə gəldi.
Üzünə baqdım; Üzündəki o hüsn, o əzəmət, gözlərindəki o ilahiyyət baqi olmaqla xüsusi bir təravət, xüsusi bir
ülviliyədə havi idi.
Ə.Rüfət
31 mart 1919-cu il № 147
31 Mart
Rus mütləqiyyət istibdadını kökündən yıxmış olan rus inqilabi kəbiri, mütləqiyyətin zənciri əsarətinə
giriftar olmuş millətləri azad etdi: Əsrlərlə zəncirbənd qalmı zavallı millətlər, uyuşmuş bədəninə bir hərəkət verib
qol-qanad açmaq istəyirdi ki, mütləqiyyət istibdadı əvəzinə Rusiyada bolşevik istibdadı caygir olub bədbəxt
millətləri təkrar əsarət zəncirinə vurmaq əmələ gətirmişdir.
Bolşevizm amalına qarşı müqavimət göstərmək istəyənlərə "Qrajdan” müharibəsi açan və istiqlal üzrə
yaşamaq istəyən və böylə yaşamağa haqqı olanlarla dəxi milli cəngə girişən rus bolşevizmi, "azad millətlər”
şüarını həqarətlə tapdalayıb bu millətlər füqərayi kasibəsinin və demokratiyasının canı və malını dəmir və atəşə
tutmaqdan çəkinmədilər.
O idi ki, rus bolşevizmi araya bir "qrajdanski”və birdə illi olmaq üzərə iki rəngli müharibə salıb çaylarca
qanlar axıtdı, milyonlarca bəşər övladını tələf etdi, yüz minlərcə evlər viranə qoydu və bu qanlı vaqiədən hasil
olan təəssürat, təbii, böylə bir əqidə törənməsinə səbəb oldu ki, rus inqilabı yalnız bir rusa müxtəs olub çarizm
istibdadını qaldırmaqla deyil, ümum millətləri, bəlkə rus xalqını bu istibdad təhtindən qurtarıb digər millətləri
təkrar əsarət altında baqi saxladı. Yalnız bir fərq bu olduki bu əsirlərin keşikçiləri əvvəl rus çarizmi idi, bu dəfə
isə rus bolşevizmi oldu.hər halda əsirlik aradan götürülmədi: Qurd əlindən qurtarılmış quzu, qurtaranın yemi
olmaq məcburiyyətində qaldı...
Bir əsr bundan əvvəl müstəqil yaşamaqda olan azəri türkləri, rus istibdadının yıxıldığını görüb təkrar
müstəqil yaşamaq ümidi fərəhbəxşilə şad olub istiqlala hazırlaşmaq üçün tədarükatda bulunmağa başladılar. Lakin
yeni hakimlərimiz bu fikrimizi duyub həmandəm əks tədarükat görməyə iqdam edib: "Biz sizə istiqlal əvəzinə
xarabazarları verərik, torpağınızda daşı daşüstdə qoymarıq” diyə barmaq işarəsilə hədələdilər.
İstiqlalımıza qarşı ittixaz olan sui-qəsdlərdəndə özlərini "inqilabçılıq” nöqteyi nəzərindən haqlı göstərmək
niyyətilə, "qonturəviyosanir” qoyub hucuma hazırlandılar: hazırlanıbda başımıza mart fəlakətini gətirib,
hədələrinə müvafiq olaraq, paytaxtımızı xarabazara döndərdilər.
Çarizm zənciri əsarətindən yenicə qurtulmuş olan azəri türkləri bir əsr müddətində əsarətin ağırlıqlarından
o qədər zəif düşmüşdü ki, istiqlalını müdafiə etməyə və istiqlal düşmənlərinə qalib gəlməyə qüdrəti yox idi: bu
zəiflik deyil, yalnız maddi və cismani qüvvətimizi, bəlkə bütün mənəvi və ruhani qüvvələrimizədə şamil olub
bədənimizin bütün quvayi ruhaniyyə və cismaniyyəsini atil qoymuşdu: və bu ətalət o dərəcədə idi ki özümüzü
müdafiə vəziyyətinə salmağa dəxi qüdrətimiz olmayıb düşmənin hücum və təərüzləri qarşısında uryan bir bədənlə
əli-qolu bağlı yıxılıb, "ölüm-dirim” məsələmizin o tövr və ya bu tövr həlli düşmənin rəhminə və ya rəhmsizliyinə
bağlı idi.

148

Управление делами Президента Азербайджанской Республики
ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

Армянские преступления:
Геноцид. Депортация. Террор

Bundan pis bir hal olmazki sənə qarşı təcavüz edilə və sənində bu təcavüzi dəf etməyə heç bir vəsilən
olmaya.
Bakı müsəlmanları mart günlərində bu halda idilər.
Və əgər türklər, Osmanlı türk qəhrəmanları vaxtlı vaxtında gəlməsəydilər, azəri türkləri Bakı həzimətindən
sonra özlərini yığışdırıb müdafiəyə hazır olmağa fürsət tapıncaya deyil, bir Bakıda, Şamaxıda, bəlkə ümum
Azərbaycanda daş daş üstdə qalmazdı.
Keçən keçdi və olan oldu: mart hadisatı Azərbaycan tarixində mühüm bir səhifə işqal edib azəri türklərinin
istiqlal yolunda can verib qan tökdükləri gələcək nəslə oxutduracaqdır. Bu günki vəzifəmiz iə, o qara günləri
yaddan çıxartmamaq və buna görədə həmişə və hər an hazır olmaqdır. Böylə hazırlıq ki, bu hadisələr birdə təkrar
edərsə müdafiəsinə qadir olalım, bunun üçün həm hökumətimizin həmdə millətimizin çalışması lazımdır. Bu gün
istiqlal ilə yaşayıbda bu neməti üzmadan istifadə ediriksədə, özümüzü xaricən əmin və amanlıqda bilmək və
istiqlalımızın ibqasını təmin etmək üçün müdafiəyə hər an hazır və amadə olmalıyıq. Biz indi öz müqəddəratımızı
özümüz öz əlimizə aldıq, borcumuz bu müqəddərati gələcəkdə zühuru möhtəməl olan hər növ təcavüzatdan
qorumaq və məmləkətimizi şərəflə yaşatmağa çalışmaqdır.
Hacıbəyli Əziz
"Azərbaycan qəzeti”
1919-cu il № 147
Matəmli gün
İki gün sonra 31 mart günü. Matəm insanların həyatında ən müəssir (təsiredici) və əlim bir halətdir. Matəm
ilə vicdanımızı tənbih edər, matəm ilə mənəviyyatımızı tərbiyə eylər.
Matəm ilə məmati hiss həyati idrak, xətai-təsfiyə səvab və günahı təyinə müqtədir oluruz. Matəm dini olur:
Vicdaniyyatımızı əla edər. Matəm milli olur: Özümüzü bildirər. Əfkar və idrakımıza hakim olmağı ögrətir. İştə
bu milli matəmlərdən birisi 31 martdır! Matəmli gün!
O gün türk və islam aləmində böyük bir hadisə olmuş idi. Bu günkü paytaxımız Bakı bolşeviklərin əlinə
keçmiş, camilərimiz, məscidlərimiz topa-təcavüzə məruz qalmış, yüzlər, binlərcə islam qadın və erkəklər
öldürülmüş, həyati-milliyyəyə bir zərbə endirilmiş, hər hərakatı - milliyyə durdulmuş, "İsmailiyyə” yandırılmış
idi. Fəlakət böyük idi. Fəqət, fəlakəti hiss etmək həm də bütün səmimiyyət və ciddiyyətimizlə dərk eyləmək
böyüklük idi. Bu böyüklüyün mükafatını paytaxımıza yenidən sahib olmaqla qaxanacağıq. Maddi bir itki, mənəvi
bir cəvaliyyət və fədakarlıqla təlafi edəcək idik. Bunlar onlar hamısı oldu - Alman şairi Heydrix Haylenin "iştə o
zaman yabançı... boyundurluğundan qurtulmaq üçün bizdə qarət şiddətli bir arzu peyda oldu. Neçə zamandan bəri
təhlil etdiyimiz bu əsarətə qarşı qəlblərimiz ən mərdanə bir hiddətlə tutuşmaya başladı. Gözəl nəğmələr, qiymətsiz
şeirlər belə bizi qəlyanə (yəni coşdurdu) gətirdi. İştə o zaman hürriyyəti cəngi-cida ilə qazandıq” - deməsi eynən
Azərbaycanda olmuş. Azərbaycanı da əsarət əzmiş, hürriyyət və istiqlaliyyət yüksəlmiş idi. Azərbaycan tarix
əsarətinin ən əlim (bəlli olan) bir timsalı isə 31 mart faciəsi, matəmli günüdür. 31 mart yad edilməli və bilinməlidir
ki, qapqara düşmənlərimiz bu qara günə hüququmuza təcavüz etmiş. Neçə binlərcə millətdaşkarımızın qanınacanına, malına qəsd etmiş. İffət və ismətli bacılarımızın namuslarına əl dəgmiş, balaca vətən övladlarını
parçalamış, sahibi-izzət və şərəf əmələ və proletariatlarımızı məhv eyləmişlər. Və mövcudiyyəti-milliyyə və
müqəddəratımıza qanlı bir cizgi çəkmək istəmişlərdir. Matəmli günü yad edəlim. Matəm tutalım. Həqarət oldu.
Çünki o gün ümid və etimadımızı qırdılar. Çünki o gün millət və milliyyətimiz vəhşət və zülmün ən böyüyünü
tanıdı, duydu. Matəm bizə vətənpərvərliyi bildirəcək. Vətən yolunda ölmənin, vətən üçün qurban vermənin
mənəvi ləzzətlərini hiss etdirəcəkdir.
Matəm, istiqlal və hürriyyətimizin mənəvi dirəgi olacaqdır. Hürriyyət və istiqlaliyyət üçün ölmək bir şərəf,
yaşamaq bir vəzifə, matəm isə hamısını came bir elm!
Türkün sənaye-milliyyəsi istiqlal və şərəf üçün, ölüm isə ibadəti milliyyəsi də şəhidlər üçün yas və matəm
tutmaqdadır.
31 Mart günü hamımız, tacir, sənətkar, arif, alim, burjua, demokrat vəbiləxəs əmələ və füqarayi kasibə
matəm edəlim. Matəmli və mənhuz bir günün birinci sənə dövriyyəsinə irişdigimizi biləlim. Və deyəlim ki,
- Qəhr olsun 31 mart!
- Rədd olsun o mənhus gün!
- Lənət olsun düşmənlərə!
- Nifrət olsun zalimlərə!
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Sonra bütün siffət və imanımızla şəhidlərimizə dua edəlim: "Rəhmət olsun sizə, ey şəhidlər! Hörmət və
təzim olsun siz ey vətən qəhrəmanları! Səlam və dua olsun Sizə ey millət fədailəri.”
Haydı vətəndaşlar, millətdaşlar, 31 mart matəminə hazırlaşalım.
Matəmli gün yad edəlim, matəm saklayalım.
"İstiqlal” qəzeti № 7.
1919-cu il 29 mart.
18-31 mart
Bu gün 18-31 mart hadiseyi-ələmkiyyəsi sənəyi-dövriyyəsi münasibətilə Azərbaycan türk-islamları milli
matəm elan ediyorlar.
Bu gün bütün hökumət və cəmaət idarələri, məktəblər, qəzetlər, bazar, dükan, emalatxana və sayir
müəssisələr tətil ediyorlar, şəhərdə həyat dayandırılıyor. Zira:
Bu gün gözəl ideya, böyük şüar altında qara fikir yürütən bir taqım alçaq qara güruhun əlində məqtul
düşənlərin illiyidir. Bu matəmdə azərbaycanlılar məscidlərə yığılaraq günahsız ölənləri, irz və namusuna
toxunulan məzlumları, canilər əlində tələf olmuş məsum cocuqları yad edəcək, Quran oxuyacaq, məlumlara
rəhmət, zalimlərə lənətxan olacaqlardır.
Təzə Pir məscidində - həmən keçən il bu günlərdə düşmən mərmiləri dəydikcə, yaralanan pəhləvan kibi
nərə çəkərək guya Zəban halilə "Ey türk milləti! Namusun qəbul etməsin; Allah, götürmə bu zülmü!” deyə fəryad
edən bu böyük məscidin həyətində cəm kəsirin iştirakilə ictima tərtib verəcəklərdir.
Fəqət Azərbaycan türkləri bu matəmdə yadlarından çıxarmamalıdırlar ki, keçən il ibtida Bakıda və
Şirvanda, daha sonra Qubada və sair yerlərdə bizim başımıza gələn müsiybətlərin təsirlərinin çoxu özümüzdədir.
Həm də o mənayəni cəmaətimizin bir qismi məsqə geymiş canilərə inanaraq onlarla sosyalist kibi rəftarda
bulunmaqla özlərini aldatmış oldı: nə o mənayə ki, cəmaətimizin bir qismi məhzi firqəbazlıq xatirinə özünü üzə
çıxarmaq və şərəfi-müqabili nəzərdən salmaq niyyətilə xalqı yoldan çıxardı. Heç bir fitnə və fəsaddan çəkinmədi.
Doğrudur, həyatımızda bu mövsuf amillər böyük rollar oynadılar, doğrudur on minlərcə günahsız olan
vətən övladı bu hərəkətlərin qurbanı oldu!
Lakin bir şeyi xatırda tutmalıdır. Bizim zəifliyimiz və düşmənin güclülüyü, bizim aramızda firqənin təfriqə
kibi təəlliyisi, dillərdə əzbər olan ittihadsızlığımız və sayirə həp iki şeydən nəşət etmişdir:
İdrak və etirafi-milliyyə yoxluğu və sadəlövh, saf durunluğumız.
Həyat bir məktəb və tarix bir ayineyi-ibrətdir yaşayışın. Acı həqiqətlərinə açıq gözlə baxalım da.
- İşləmiş olduğumuz xətaları islah edəlim, əks surətdə belə faciələr həyatimizdə təkrar-təkrar oyana bilər.
Keçən il haman bu günkü gün müsəlman türk firqələri, cəmaəti sakit etmək məqsədilə buraxmış olduqları
bir intibahnamədə "erməni qonşularımız dəxi bu məsələdə bizimlə bərabərdirlər” yazmışdılar. Halbuki dörd saat
sonra başlanmış dəvayi-milli qitalə döndərən yənə həman "bizimlə bərabər olan qonşularımız” oldular. Yalnız o
gün deyil həmişə bu surətlə aldanmışız. Bu da hər şeydən ziyadə siyasi xamlığımızdandır. Siyasətdə millətə dövlət
və firqə mənafei hər şeydən yuca tutulduğundan şübhəsizdir ki, hər dövlət, hər millət və hər firqə ancaq mənafei
üzürə bir və bərabər olanlara inana bilərlər.
Digər tərəfdən yenə haman keçən il mart hadiseyi-ələmiyyəsindən bir az qabaq, faciənin oynayacağını
qabaqcadan görmüş olanların "Açıq söz” qəzetəsində yazmış olduqları "Birlik gərək”, "Birlik tələb olunur” və
sayir bu kibi bir çox məqalələrinin qalması həp cəmaətimizin milli mənafei dərk etmiş olmasındadır.
Ona görə ki, cənnət ana vətəninin xərabəzarə döndərilməsi səneyi dövriyyəsini matəm saxlayan
Azərbaycan türkləri: əski Roma imperiyası Leqiyonlarının ayaqları altında əzilmiş millətini və dağılmış vətənini
görən Hannibalın müqəddəs atəşgədə və qoca atası hüzurunda etdiyi kibi, bu gün, düşmən qomparasilə minarəsi
dağılmış müqəddəs Təzəpir məscidi qabağında əllərini döşlərinə qoyaraq başlarını aşağı dikərək qism yad
etməlidirlər ki, gözəl Azərbaycan və nəcib türk millətini hər cəhətdən sahili-nicat və səadətə çıxaranadək başlarını
yuxarı qaldırmayacaq və Azərbaycan istiqlalına, türk azadlığı, millət səadəti yolunda son qətrə qanına və son
nəfəsinədək heç bir fədakarlıqdan geri durmayacaqlardır!
ÖLƏNLƏRƏ RƏHMƏT!
QALANLARA İBRƏT!
Xəlil İbrahim,
"Azərbaycan” qəzeti № 147, 31 mart 1919-cu il.
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Əmələ konfransının qərarı
31 mart xatirə ələməsi
Dünən martın 28-də parlaman dairəsində 300-ə qədər müsəlman əmələ və kəsibkarlarının iştirakı ilə bir
konfrans əqd olundu. Rəsulzadə Məhəmmədəmin cənablarının rəyasəti və Yusif Ziya bəyin kitabəti ilə inqad edən
konfrans keçən sənə martın 18-də vaqe olan (Martın 30-na təsadüf edir) faciə-ələməsinin əsfi xatırlamasını yad
etmək məsələsini müzakirə elədi.
Üç saata qədər davam edən müzakirə nəticəsində aşağıdakı qətnamə qəbul olundu.
Əmələ rayonlarının hər tərəfdən toplanan vəkillərin şurası martın 28-də əqd elətdikləri keçən yıl martın 18də vaqe olan mart faciə-ələməsinin Azərbaycan muxtariyyat və istiqlal fikri əleyhinə icra edilmiş xainanə bir
zərbə olduğunu və qəsd nəticə etibarilə Azərbaycan demokratiyasının zalımanə bir surətdə qətl və talan şəkli
alaraq bu gündə tökülən nahaq qanların və verilən şəhid və qurbanların ruhunu yad eləmək üçün martın 31-də bir
günlük tətil elan etmək təht qərara aldı.
Konfrans tətilin icrası üçün öz arasından tətil komitəsi itxab elədi.
İnxab olanlar bunlardır.
1) Cavad Məlik Yeqanov
2) Abasqulu Kazımzadə
3) Ağa Eminov
4) Məhəmməd Əmin Rəsulzadə
5) Qənizadə
6) Piri Mürsəlzadə
Tətil saat 8-dən axşam 6-ya qədər davam edəcək.
"İstiqlal” qəzeti
1919-cu il 29 mart № 8.
Şərq.- 2018.- 28 mart.- № 53.- S. 5; 29 mart.-№ 54.- S.5.
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Erməni vandalizminin silinməyən izləri
Taleh Turqut
Ötən əsrdə xalqımızın tarixinə yazılan faciəvi hadisələrin bir çoxu məhz ermənilər tərəfindən törədilib.
1915-ci il hadisələrini saxta soyqırımı kimi dünyaya sırımağa çalışan, özlərini hamıya “əzilən xalq” obrazında
tanıtmaq istəyən ermənilər dəfələrlə Azərbaycan xalqına qarşı ən vəhşi üsullarla soyqırımı törətmişlər.
Ermənilərin türklərə, azərbaycanlılara qarşı törətdikləri soyqırımı cinayətlərinin tarixi 1905 və 1918-ci illər
qətliamları ilə başlayır, 1948-53-cü illərin zorakı deportasiyası və 1988-ci ildən başlayan proseslərlə, 1992-ci il
Xocalı qətliamı ilə davam edib.
Ermənilərin Azərbaycan xalqına qarşı törətdikləri qətliamlar sırasında özünün kütləviliyi və yayılma
miqyasına görə 1918-ci ilin 31 mart soyqırımı ən dəhşətli hadisələrdən biri kimi tarixə düşüb. Əlbəttə, dünyanın
bir çox xalqları müxtəlif dövrlərdə bu və digər dərəcədə qətliamlarla qarşılaşmaq acısını yaşayıblar. Lakin bu
qətliamlar ya hansısa hakimiyyət tərəfindən siyasi məqsədlərlə törədilib, ya da böyük müharibələrin acı nəticələri
kimi tarixə düşüb. Ancaq ermənilərin törətdikləri vəhşiliklər deməyə əsas verir ki, onlar soyqırımı cinayətlərində
bir xalq olaraq iştirak ediblər. Dünyada ikinci belə bir xalq tapmaq mümkün deyil.
Mart soyqırımının həm geniş mənada ictimailəşməsi, həm də tarixşünaslığımızda daha ətraflı araşdırılması
ümummilli lider Heydər Əliyevin adı ilə bilavasitə bağlıdır. 1998-ci il martın 26-da imzaladığı Fərmanla Ulu
Öndər mart hadisələrinin əsl tarixi qiymətini vermişdir. Adıçəkilən Fərmanla “31 Mart Azərbaycanlıların
Soyqırımı Günü” kimi tarixiləşdirilmiş, bütün dünyanın diqqəti bu faciəyə yönəldilmişdir. Əlbəttə, 1919 və 1920ci illərdə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti bu günləri “Milli Matəm Günü” kimi qeyd etmişdir. Lakin qətliamın
“soyqırımı” adlandırılması və bu faciəyə siyasi qiymətin verilməsi Ulu Öndərin sözügedən Fərmanı ilə həyata
keçirilmişdir.
Bu il 31 Mart soyqırımının 100 ili tamam olur. Prezident İlham Əliyevin göstərişi ilə faciənin yüz illiyi ilə
bağlı ölkədə və onun hüdudlarından kənarda genişmiqyaslı tədbirlər keçirilir.
Qeyd edək ki, 1918-ci il mart soyqırımından bəhs edərkən proseslərin kökünü bir az əvvəldə-1905-ci il
hadisələrində axtarmaq lazım gəlir. Əslində, ermənilər qətliamın bünövrəsini, planlarını 1905-ci ildə
qoymuşdular. 1918-ci il soyqırımı bu planın davamı və bir mərhələsi idi. 1905-ci il hadisələrindən sonra da
ermənilər yeni qətliamlar törətmək planlarını həyata keçirmək üçün fürsət gözləyirdilər. Belə fürsət 1917-ci ilin
sonunda Rusiyada bolşeviklərin hakimiyyətə gəlməsi ilə yarandı...
1917-ci il oktyabr çevrilişi və kommunistlərin hakimiyyətə gəlməsi zamanı yaranmış vəziyyətdən istifadə
edən erməni millətçiləri və onların birləşdikləri “Daşnaksütyun” partiyası Bakıda və digər yerlərdə
azərbaycanlılara qarşı mitinqlər təşkil etməyə başladılar. 1918-ci il mart ayının 30-da erməni kilsəsi yanında
toplaşan daşnak dəstəsi müsəlmanlara ilk atəş açmaqla hadisələrin qızışmasının əsasını qoydu. Martın 31-də səhər
tezdən bolşevik-daşnak dəstələri Bakının azərbaycanlılar yaşayan “Kərpicxana”, “Məmmədli” və başqa
məhəllələrinə hücum etdilər. Həmin məhəllələri havadan təyyarələr, dənizdən isə hərbi gəmilər bombalamağa
başladılar. Ermənilər planlarına rusları da alət etməyi bacarmışdılar. Erməni quldurları heç kimə rəhm etmirdilər,
qarşılarına çıxan hər kəsi türk olduğu üçün dərhal qətlə yetirirdilər. Daşnaklar deyirdilər: “Biz heç bir bolşevik
tanımırıq, təkcə müsəlman olmağın kifayətdir”. Onlar evləri qarət edir, adamları yandırır, hamilə qadınları
ağılasığmaz işgəncələrlə qətlə yetirirdilər. Ermənilər azərbaycanlılara məxsus məktəbləri, kitabxanaları,
mədəniyyət ocaqlarını yandırırdılar. Hətta İçərişəhərə hücum zamanı A. Mikoyanın başçılığı ilə yaradılmış
“İnqilabı müdafiə” adı ilə çıxış edən bu quldur dəstələri Bakının ən gözəl memarlıq abidələrindən olan
“İsmailiyyəni” yandırmış, “Açıq söz”, “Kaspi”, “Baku” qəzetlərinin redaksiyalarını dağıtmış, “Təzə pir”
məscidinin minarələrini isə top atəşi ilə dəlik-deşik etmişdilər.
Beləliklə, 1918-ci ildə Rusiyada yaranmış vəziyyətdən istifadə edən ermənilər öz istədiklərinə bolşevizm
bayrağı altında nail olmağa cəhd göstərirdilər.
Qeyd etmək lazımdır ki, Bakıda qırğın törədilməsini ermənilər hələ 1918-ci ilin yanvarında
planlaşdırırdılar. Həmin vaxt müsəlman korpusunun komandiri, general Talışinskinin həbsi şəhərin türkmüsəlman əhalisində ciddi qəzəb yaratmışdı. Bu gərginlikdən istifadə edən ermənilər silahlı toqquşmalar
yaratmağa cəhd göstərdilər. Lakin Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Nəriman Nərimanov və başqalarının səyi
nəticəsində onların yanvar ayında qırğın törətmək planı baş tutmadı. Ermənilər bu məkrli niyyətlərini mart ayında
həyata keçirə bildilər. Prosesin əsas təşkilatçılarından olan Stepan Şaumyan Bakı Sovetinin iclasında bildirmişdi
ki, bu təşkilat Zaqafqaziyada vətəndaş müharibəsinin başlıca istehkamına çevrilməlidir. Toqquşmanın başlanması
üçün bəhanə isə Hacı Zeynalabdin Tağıyevin oğlu Məhəmmədin cənazəsinin “Evelina” gəmisində Lənkərandan
Bakıya gətirilməsini təşkil edən 48 müsəlman hərbçinin gəlişi oldu. Ermənilər şayiə yaydılar ki, bu zabitlər
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Muğandakı malakan kəndlərini dağıtmaq barədə göstəriş alıblar. Bunu bəhanə edən Şaumyan gəmidəki zabitlərin
tərksilah olunması üçün göstəriş verdi. Bu qərara etiraz edən yerli əhali isə küçələrə çıxıb zabitlərin tərksilah
olunmasına etirazını bildirdi. Beləliklə, dinc əhaliyə qarşı soyqırımına başlandı.
Bakı kommunası 1918-ci ilin martında cinayətkar planı həyata keçirməyə başlayır. Təxminən 7 min erməni
əsgəri müxtəlif cəbhələrdən Bakıya gətirilir. Bundan başqa, “Qırmızı Qvardiya” adı altında yaradılan 10-12
minlik ordunun da 70 faizi ermənilərdən ibarət idi. Qabaqcadan hazırlanan anlaşmaya əsasən, bolşevik-erməni
koalisiyası cəbhə boyu hücuma keçir. Martın 30-da axşam saatlarında Bakıda ilk atəş səsləri eşidilir. Təpədən
dırnağa qədər silahlanmış erməni əsgərləri müsəlmanların evlərinə basqınlar edərək onları vəhşicəsinə öldürür,
körpələrə və qocalara aman vermirdilər. Qadınlar daha ağır şəkildə öldürülürdü. Arxiv materiallarına əsasən
qulaqları, burunları kəsilən, orqanları parça-parça edilən 37 qadının meyiti tapılmışdı. N.Nərimanov erməni
vəhşilərinin törətdikləri qətliamları belə təsvir edir: “Bolşevik olan bir müsəlmana belə aman verilmədi.
Müsəlmanlara hər cür cinayəti etdilər. Nəinki kişilər, hətta hamilə qadınlar da daşnaklardan canlarını qurtara
bilmədilər”.
Bu, müsəlmanlara, xüsusilə azərbaycanlılara qarşı milli soyqırımı, Azərbaycanın milli istiqlalına
xəyanətkar sui-qəsd idi. Həmin soyqırımı zamanı 12 mindən çox (bəzi mənbələrə görə 15 min) günahsız
azərbaycanlı qanına qəltan edildi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə yaradılmış İstintaq Komissiyasının
hesabatında bu hadisələr zamanı təkcə Bakıda ölənlərin sayının 20 mindən çox olduğu bildirilir.
Bu soyqırımında daşnak silahlı dəstələri, habelə A. Mikoyanın başçılıq etdiyi “Qızıl Qvardiya” dəstələri
xüsusilə fərqlənmişdilər. Bolşevik-daşnak dəstələrinin bu vəhşilikləri yalnız Bakı ilə məhdudlaşmır. Onlar Quba,
Şamaxı, Kürdəmir, Salyan və Lənkəran qəzalarında soyqırımı cinayətlərini davam etdirmişdilər. S. Lalayansın
dəstələri 3-16 aprel tarixində Şamaxı əhalisinə divan tutdu. Yerli erməni və rus-malakan kəndlilərinin köməkliyi
ilə təkcə mart ayında Şamaxının 58 kəndi Bakı Sovetinə bağlı erməni ordusu tərəfindən dağıdıldı. Təxminən 8
minə yaxın insan öldürüldü ki, bunun da 1653 nəfəri qadın, 965-i isə uşaq idi. 1918-ci ildə 15 min əhalisi olan
Şamaxının 1921-ci ildə əhalisi təxminən 1700 nəfərə enmişdi.
Quba qəzasında da hadisələr eyni müstəvidə cərəyan edirdi. Aprel ayında Quba qəzasına göndərilən daşnak
dəstələrinin komandiri Hamazasp bildirirdi: “Mən erməni xalqının qəhrəmanı və onun müdafiəçisiyəm... Mənə
Xəzər dənizindən Şahdağadək olan ərazidə bütün müsəlmanları məhv etmək əmri verilmişdir”.
Onun başçılıq etdiyi daşnak dəstələri Quba qəzasında 122 kəndi yandırdılar, yerli sakinlər isə min bir
əzablarla qətlə yetirildilər. Erməni millətçiləri tərəfindən törədilən bu soyqırımı zamanı 30 minə yaxın adam
öldürüldü.
1918-ci ilin mart-aprel aylarında Bakı, Şamaxı, Quba, Lənkəran və digər ərazilərdə erməni faşistləri 50 min
azərbaycanlını qətlə yetirmiş, 10 minlərlə insanı öz torpaqlarından qovmuşlar.
Həmin dövrdə ermənilərin geniş planı bütün Azərbaycanı işğal etmək idi. Onlar bu dəfə Qarabağda yaşayan
ermənilərlə birləşib Gəncəyə hücuma hazırlaşırdılar. Lakin 1918-ci ilin mayında Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin yaranması, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda ölüm-dirim mübarizəsinin başlanması
ermənilərin bütün planlarını alt-üst etdi.
Mart hadisələri əslində bolşeviklərin daşnaklarla birlikdə həyata keçirdikləri milli qırğın siyasəti idi. Bu
qırğının əsas təşkilatçısı olan S. Şaumyan özü də 1918-ci il aprelin 13-də RSFSR XKS-ə yazdığı məktubunda
etiraf edir: “Biz süvari dəstəmizə birinci silahlı hücum cəhdindən bəhanə kimi istifadə etdik və bütün cəbhə boyu
hücuma keçdik... Bizim altı min nəfərə yaxın silahlı qüvvələrimiz var idi... “Daşnaksütyun”un da üç-dörd min
nəfərlik milli hissələri var idi ki, bunlar da bizim ixtiyarımızda idi. Milli hissələrin inkişafı vətəndaş müharibəsinə
qismən milli qırğın xarakteri vermişdi, lakin buna yol verməmək mümkün deyildir. Biz bilərəkdən buna yol
verdik”.
Bu və digər faktlar sübut edir ki, ermənilər qətliam cinayətlərini törətməklə kifayətlənməyib, rəsmi tarixi
sənədlərdə belə onu etiraf etməkdən utanıb çəkinməyiblər.
Bütün bunları ümumiləşdirərək, qeyd etmək lazımdır ki, ermənilərin xalqımıza qarşı törətdikləri bütün
qətliam hadisələri öyrənilməklə yanaşı, bütöv bir soyqırımı kimi dünyaya tanıdılmalıdır. İstər 1905, istər 1918-ci
il hadisələri, istərsə də Xocalı qətliamı ermənilərin azərbaycanlılara qarşı törətdikləri soyqırımı kimi bütöv bir
proses halında dünya ictimaiyyətinə çatdırılmalıdır.
İki sahil.- 2018.- 29 mart.- № 59.- S. 31.
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Xalqımıza qarşı ermənilər tərəfindən törədilən soyqırımı siyasəti
İsmayıl Hacıyev,
AMEA Naxçıvan Bölməsinin sədri, akademik
Erməni millətçilərinin Azərbaycan xalqına qarşı ərazi iddialarının, təcavüzünün və soyqırımı siyasətinin
iki yüz ildən artıq tarixi vardır. İki əsr ərzində Qafqazda azərbaycanlılara qarşı məqsədyönlü şəkildə həyata
keçirilmiş etnik təmizləmə və soyqırımı siyasəti nəticəsində xalqımız ağır məhrumiyyətlərə, milli faciə və
məşəqqətlərə məruz qalmışdır. Bu mənfur siyasətin məqsədi Azərbaycan torpaqlarının böyük bir qismini ələ
keçirmək, azərbaycanlıları ata-baba torpaqlarından sıxışdırıb çıxarmaq, sonra həmin ərazilərdə “böyük
Ermənistan” dövləti yaratmaqdır.
Prezident İlham Əliyevin 1918-ci ildə azərbaycanlıların məruz qaldıqları soyqırımının 100 illiyi ilə bağlı
imzaladığı Sərəncam erməni millətçilərinin müxtəlif illərdə törətdikləri soyqırımlarının dünya ictimaiyyətinə
çatdırılması baxımından önəmlidir. Son iki əsrdə daşnakların həyata keçirdikləri soyqırımlarına siyasi qiyməti 26
mart 1998-ci il tarixli “Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında” Fərmanı ilə verən ulu öndər Heydər Əliyev
bununla da erməni vəhşiliklərinin aşkarlanması imkanlarını artırdı.
1918-ci ildə Bakı şəhərində törədilən Mart soyqırımından 100 il keçir. Mart soyqırımı son iki əsrdə
xalqımıza qarşı erməni millətçiləri tərəfindən məqsədyönlü şəkildə həyata keçirilən etnik təmizləmə, soyqırımı
və təcavüzkarlıq siyasətin ən qanlı nümunələrindən biridir. Bu, millətçi-şovinist siyasətin əsas məqsədi
azərbaycanlıları öz tarixi torpaqlarından qovmaqla əzəli Azərbaycan ərazilərində ermənilərin uydurduqları
“böyük Ermənistan” dövləti yaratmaq olub. 1905-1907-ci il qırğınları ilə məqsədlərinə nail ola bilməyən erməni
daşnakları Birinci Dünya müharibəsinin yaratdığı “imkanlardan”, böyük dövlətlərin himayəsindən və
köməyindən istifadə edərək 1918-1920-ci illərdə məqsədlərinə nail olmağa çalışmışlar.
Bunun üçün hər cür vasitələrdən - vəhşiliklərdən istifadə etməkdən belə çəkinmirdilər. Ermənilərin
azərbaycanlılara qarşı törətdikləri 1918-ci il soyqırımı əvvəlki illərdən fərqli olaraq daha geniş miqyas almış və
amansız olmuşdur. Özlərini dünya ictimaiyyətinə “yazıq millət”, “əzabkeş xalq” kimi qələmə verərək
azərbaycanlılara qarşı kini, vəhşiliyi, soyqırımı Bakıda, Qubada, Şamaxıda, Lənkəranda, Salyanda, Göyçayda və
başqa yerlərdə bolşevik adı ilə pərdələnmiş S.Şaumyanın rəhbərlik etdiyi Bakı Kommunası hökumətinin əli ilə
həyata keçirdilər. Bakı soyqırımında Y.Korqanov və Petrovla birlikdə azərbaycanlı qanına susamış A.Mikoyanın,
Hamazaspın, Avetisyanın, Lalayanın quldur dəstələri xüsusi fəallıq göstərmişlər. Bakıda erməni daşnakları dinc
əhaliyə üç gün divan tutmuş, 12 min azərbaycanlını qətlə yetirmiş, müsəlman məhəllələrini talayıb-çapmış,
“İsmailiyyə” binasını yandırmış, bir neçə qəzet və jurnal redaksiyalarını, “Tağıyev teatrı”nı, “Təzə pir” məscidini
dağıtmışlar. A.Mikoyanın “Qızıl Qvardiya”sının vəhşiliyi nəticəsində İçərişəhərdə yaralılar yatan xəstəxanaya od
vurulmuş, çoxsaylı xəstə yandırılmış, qaçanlar isə güllələnmişdir. “Bolşevik” Hamazasp, Əmiryan və digər
erməni millətçiləri azərbaycanlılara qarşı törətdikləri vəhşilikdə heç də Mikoyandan, S.Şaumyandan geri
qalmırdılar.
Bakı şəhərində soyqırımı bolşevizm bayrağı altında həyata keçirildi. Guya bolşeviklər hökumətə qarşı çıxış
edən qüvvələrə divan tuturdular. Əslində isə bolşevik adı ilə pərdələnənlərin azərbaycanlılara qarşı törətdikləri
milli qırğın idi.
Görkəmli dövlət xadimi Nəriman Nərimanov ermənilərin törətdikləri qırğınlardan dəhşətə gələrək yazırdı:
“Müsəlman hətta bolşevik olsaydı belə ona aman vermirdilər. Daşnaklar deyirdilər: “Biz heç bir bolşevik
tanımırıq, təkcə elə müsəlman olmağın kifayətdir. Onlar kefi istədikləri adamı öldürür, evləri dağıdır, xaraba
qoyurdular... Bolşevizm bayrağı altında daşnaklar müsəlmanlara qarşı hər cür vəhşiliyə yol verirdilər. Nəinki
kişilərə, hamilə qadınlara da rəhm etmirdilər”.
Silahsız əhaliyə qarşı çox böyük silahlı qüvvə ilə çıxış edən bolşevik daşnakları törətdikləri qırğınlardan
həzz alırdılar. S.Şaumyan bolşevizm bayrağı altında qırğınlar törətsə də, baş vermiş qanlı faciələrdən vəcdə
gələrək öz daşnak simasını gizlədə bilməyib yazırdı: “Şəhərlərimizin milli tərkibi bizi narahat edirdi. Biz
mübarizənin arzuolunmaz xarakter alacağından qorxurduq. Biz hətta erməni polkunun yardımına belə əl atmalı
olduq. Biz hətta onun köməyindən imtina etməyi mümkün hesab etmədik. Qələbə isə o qədər böyükdür ki, bu
gerçəkliyə az kədər gətirir”.
S.Şaumyanın başçılıq etdiyi erməni-daşnak qüvvələrinin soyqırım törətməkdə əsas məqsədlərindən biri də
sözsüz ki, müsəlman əhalinin var-dövlətini qarət etməkdən ibarət idi. Mart soyqırımı zamanı Bakı əhalisindən
400 milyon manatlıq daş-qaş və əmlak götürülmüşdü. Heç də təsadüfi deyil ki, Bakı Xalq Komissarları Soveti
yıxılandan sonra Bakıdan gəmi ilə qaçarkən həbs olunan S.Şaumyana məxsus yüklərin içindən 80 milyon manata
yaxın qızıl pul tapılmışdı.
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Bakı ilə yanaşı, ermənilərin Azərbaycanın digər ərazilərində - Qərbi Azərbaycanda, Naxçıvanda,
Zəngəzurda, azərbaycanlılar yaşayan başqa bölgələrdə onlara qarşı tarixdə görünməmiş qəddarlıq etmiş,
azərbaycanlılara divan tutmuşlar. 1918-1920-ci illərdə azərbaycanlılara qarşı soyqırımı həm miqyas etibarı ilə,
həm də vəhşiliyi ilə heyrət doğurur. Azərbaycanlıların yaşadıqları elə ərazi yox idi ki, orada erməni vəhşiliyi
özünü göstərməsin.
Erməni quldurları Bakıdakı milli qırğınla kifayətlənməyib, 1918-ci ilin yazında Şamaxıda, Quba-Xaçmaz
bölgəsində, Salyanda, Lənkəranda və başqa yerlərdə də azərbaycanlılara qarşı soyqırımı törətdilər. 1918-ci ilin
mart-aprel aylarında Bakı, Şamaxı, Quba, Muğan və Lənkəranda ermənilər 50 min nəfərdən çox azərbaycanlını
qətlə yetirmiş, on minlərlə insanı isə öz torpaqlarından didərgin salmışlar.
1918-1920-ci illərdə ermənilər İngiltərə və Rusiyadan hər cür yardım alaraq Bakı quberniyasında 229,
Gəncə quberniyasında 272, İrəvan quberniyasında 211, Zəngəzurda 115, Qarabağda 157, Qars əyalətində 92, İğdır
və Eçmiədzin qəzalarında 60, Göyçə quberniyasında 22, Sürməli qəzasında 96, Yeni Bəyaziddə 84, Şərurda 46,
Vedibasarda 118, Dərələyəzdə 74 kəndi yerlə-yeksan etmiş, yandırmış və əhalinin çoxunu qırmışlar. Daşnaklar
həmin illərdə Qərbi Azərbaycanda (indiki Ermənistanda) qədim ata-baba yurdlarında yaşayan 565 min
azərbaycanlının çoxunu məhv etmiş, qalanları isə ərazidən qaçmış, didərgin həyatı yaşamışlar.
Bu illərdə Azərbaycandan ayrı düşmüş Naxçıvan bölgəsinə yiyələnmək xülyasına düşən daşnaklar yerli
azərbaycanlılara qarşı vəhşiliklər törədir, onları öldürür, yaşayış məntəqələrini yandırır və bu ərazini
azərbaycanlılardan boşaltmağa çalışırdılar. 1918-ci ildə Naxçıvanda ən dəhşətli vəhşiliklər törədənlər içərisində
“tayqulaq erməni daşnak generalı” Andranik Ozanyan xüsusi yer tutur. Bu qaniçən cəllad təkcə Gilançay və
Əlincəçay vadilərində 62 kəndi viran qoymuş, əhalisini isə amansızlıqla qətlə yetirmişdir. Bu gün “milli
qəhrəman” kimi İrəvanda heykəli ucaldılan Qaragin Njde Ərəzin, Camaldın, Yaycı, Aşağı Aza, Sabir Dizə,
Düylün, Vənənd, Dəstə, Kotam və başqa kəndləri dağıdıb, əhaliyə divan tutmuşdur.
Həmin dövrdə Naxçıvanda fəaliyyət göstərmiş Müsəlman Milli Komitəsinin katibi işləmiş Mirzə Bağır
Əliyev hadisələrin, erməni vəhşiliklərinin bilavasitə şahidi olmuş və onları qələmə almışdır. “Qanlı günlərimiz”
əsərindən - gündəlik qeydlərindən aydın olur ki, Azərbaycanın bu qədim güşəsi və onun sakinləri də başqa
torpaqlarımız kimi erməni millətçilərinin düşmən siyasətinin hədəfinə çevrilmişdi.
Tarixi qaynaqlardan məlum olur ki, 1918-ci ildə Naxçıvan diyarının əhalisi 145 min nəfər olmuşdur. 19181921-ci illərdə Naxçıvanda ermənilər tərəfindən 73 mindən çox azərbaycanlı ən vəhşi üsullarla öldürülmüşdür.
Təsadüfi deyildir ki, 1921-ci ildə Naxçıvan bölgəsinin əhalisinin sayı 72 min, 1926-cı ildə isə 90 min nəfər
olmuşdur.
Ümumiyyətlə, araşdırmalar nəticəsində aydın olmuşdur ki, erməni hərbi birləşmələri 1914-1916-cı illərdə
Azərbaycanın cənubunda 150 min, Şərqi Anadoluda, Azərbaycan türklərinin yaşadıqları bölgədə 200 min, 19181920-ci illərdə Azərbaycanda 250 min, Qərbi Azərbaycanda132 min azərbaycanlını vəhşicəsinə qətlə yetirmişlər.
Bütün bunlarla yanaşı, naxçıvanlılar mərdliklə döyüşmüş, Naxçıvanın erməni işğalına düşməsinə yol
verməmişlər. Bununla əlaqədar 20 tabor yaradılmış, onlar silahlandırılmış, III Kalbalıxanın başçılığı ilə 500
nəfərdən ibarət süvari dəstə yaradılmışdır. Onlar erməni daşnaklarına dəfələrlə layiqli cavab vermiş, ərazidən
qovmuşlar. Naxçıvan bölgəsinin əhalisinin qəhrəmanlığını Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin rəhbərləri ilə
yanaşı, düşmən mövqedə dayanan, ərazini işğal etməyə cəhd göstərən erməni rəhbərləri də etiraf etməyə məcbur
olmuşlar. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Baş naziri Fətəli xan Xoyski parlamentin iclasında Naxçıvan
bölgəsinin qəhrəman əhalisinin Vətənə qovuşmaq üçün öz həyatları və ailələri ilə risq edərək mübarizəyə qalxıb
azadlığa çıxdıqlarını söyləmişdi. AXC-in IV və V hökumətinin sədri Nəsib bəy Yusifbəyli 1919-cu il avqustun
18-də parlamentdəki çıxışında bu bölgə ilə bağlı qeyd etmişdir ki, Naxçıvan öz qüvvələri ilə istilaçıları devirərək
Azərbaycanla birləşməyə hazır olduğunu bildirmişdi. 1919-cu il dekabrın 22-də N.Yusifbəyli parlamentdəki
çıxışında yenidən bu məsələyə qayıdaraq demişdir: “İgid naxçıvanlılar, şərurlular və vedibasarlılar bu məsələni
özləri həll etdilər, onlar həyatlarını, ailələrinin şərəfini və var dövlətlərini riskə qoyaraq doğma torpağa - vətənə
qovuşmaq üçün ayağa qalxıb azad oldular və bununla da hökumətin işini asanlaşdırdılar. Güman edirəm ki, haqq
və ədalət tərəfdarları bu qətiyyəti, fədakarlığı və vətənpərvərliyi görəndən sonra onların qanuni hüquqlarını
danmayacaqlar...”.
Arxiv sənədlərindən məlum olur ki, Naxçıvan bölgəsində 6 minədək əsgərdən ibarət yarınizami qoşun
hissələrimiz olmuşdur. Özlərinin döyüş keyfiyyətlərinə görə, ingilislərin də təsdiq etdiyi kimi, erməni qoşun
hissələrindən heç də geri qalmırdı.
Ermənistan Respublikasının birinci baş naziri Ovanes Kaçaznuni 1923-cü ildə etiraf etmişdi ki, “... inzibati
tədbirlərlə müsəlman rayonlarında qayda-qanun yarada bilmədik, silaha əl atmağa, qoşun yeritməyə, dağıtmağa
və qırğın salmağa məcbur olduq və hətta uğursuzluğa uğradıq. Vedibasar, Şərur, Naxçıvan kimi mühüm yerlərdə
öz hakimiyyətimizi hətta silah gücünə qura bilmədik, məğlub olduq və geri çəkildik”.
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Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra da ermənilər azərbaycanlılara qarşı soyqırımı
siyasətini davam etdirmişlər. XX əsrin 20-30-cu illərində, eləcə də müharibədən sonrakı dövrdə ermənilər
azərbaycanlıların həbs edilərək Sibirə göndərilməsində, xalq düşməni adı altında güllələnməsində, din
xadimlərinin və görkəmli ziyalıların məhv edilməsində, əsassız represiyaların günahsız insanlara qarşı tətbiq
olunmasında çox böyük rol oynamışdır. Azərbaycan xalqının qatı düşmənləri tərəfindən onun ən yaxşı
övladlarının siyasi qərəzçiliklə məhv edilməsi belə bir kədərli faktla sübut olunur ki, Azərbaycandakı 51 rayondan
31-də Xalq Daxili İşlər Komissarlığı rayon bölməsinin başında ermənilər durdular.
Rəsmi məlumatlara görə, 1937-ci ildə Azərbaycanda 100 min nəfərdən artıq adam sürgün edilmiş, 3 min
kəndli məhv edilmiş, “xalq düşməni” kimi 29 min nəfər güllələnmiş və ya Sibirə sürgün edilmişdir. Hüquqmühafizə orqanları sistemində ermənilərin çoxluq təşkil etməsi repressiyanın azərbaycanlılara qarşı daha dəhşətli
formada həyata keçirilməsi ilə nəticələnmişdi
Müharibə illərində A.Mikoyan İ.Stalini azərbaycanlıların guya xəyanət edə biləcəklərinə inandıra bilmiş
və 1942-ci ilin dekabrın 7-də Azərbaycan əhalisinin hamılıqla Orta Asiya və Qazaxıstana sürgün edilməsi
haqqında məxfi qərar verilməsinə nail olmuşdular. Lakin respublika rəhbərliyinin göstərdiyi səylər İ.Stalini
fikrindən daşındırmış, cinayətin həyata keçirilməsinə imkan verməmişdir.
Xəbis niyyətlərindən əl çəkməyən erməni daşnakları müharibədən sonrakı mərhələlərdə Qərbi Azərbaycan
ərazisindən azərbaycanlıların deportasiyasına nail olmuşlar. 1948-1953-cü illərdə 144 min 654, 1988-1992-ci
illərdə isə 250 min soydaşımız indiki Ermənistan ərazisindən, azərbaycanlıların tarixən yaşadıqları ata-baba
yurdundan zorla çıxarılmış, 229 azərbaycanlı isə vəhşicəsinə qətlə yetirilmişdir.
Yaradılanda 10 min kv. km əraziyə malik olmayan Ermənistan Respublikasının Azərbaycan torpaqlarını
işğal etməsi hesabına ərazisini 30 min kv. km-ə çatdırmışlar. Buna baxmayaraq, ermənilər “böyük Ermənistan”
yaratmaq üçün bu gün də hər cür hiylə və vasitələrə əl atırlar.
Azərbaycanın XIX-XX əsrlərdə baş verən bütün faciələri torpaqlarının zəbti ilə müşayiət olunaraq
ermənilərin azərbaycanlılara qarşı düşünülmüş, planlı surətdə keçirdiyi soyqırımı siyasətinin ayrı-ayrı
mərhələlərini təşkil etmişdir. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisi kimi Azərbaycan Respublikası bu gün
onun axıra qədər həyata keçirə bilmədiyi qərarların məntiqi davamı olaraq, soyqırım hadisələrinə siyasi qiymət
vermək borcunu tarixin hökmü kimi qəbul edir və bu istiqamətdə müxtəlif tədbirlər həyata keçirilir.
İki sahil. - 2018.- 30 mart. - № 60. - S. 26.
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Məktəblərdə 31 Mart soyqırımının təbliği necə aparılır?
Ekspert deyir ki, bu mövzunun həm nəzəri, həm də praktik baxımdan tədrisi çox əhəmiyyətlidir
Şəbnəm Mehdizadə
1918-ci ilin 30 martından başlayaraq aprelin 3-nə ermənilər tərəfindən xalqımıza qarşı kütləvi soyqırımı
təşkil edildi. Ayrı-ayrı bölgələrdə minlərlə insan qətlə yetirildi. Bu soyqırımı zamanı təkcə insanlar deyil, onlarla
mədəniyyət abidəsi və qəzet nəşriyyatı da yandırılaraq məhv edildi. Amma sovet dövründə bu məsələ ört-basdır
edilir, müxtəlif formalarda gizlədilirdi. Yalnız ümummilli lider Heydər Əliyevin 26 mart 1998-ci il tarixli
Sərəncamından sonra hadisəyə düzgün tarixi qiymət verildi və bu sərəncamla 31 Mart azərbaycanlıların soyqırımı
günü kimi qeyd olunmağa başladı. Bəs görəsən qan yaddaşımız olan bu soyqırımının məktəblərdə tədrisi hansı
formadadır?
Təhsil eksperti Şahlar Əsgərov deyir ki, öz tarixini bilməyən gənc vətənpərvər ola bilməz: "Gəncləri
vətənpərvər edən onun tarixidir. Tariximizə yazılan şərəfli səhifələri və soyqırımı günlərini hər bir Azərbaycan
gənci dərindən bilməlidir. Çünki biz bu günlərə od-alov içərisindən çıxaraq gəlmişik. Azərbaycan öz
müstəqilliyini min bir əziyyətlə qazanıb. Tarixi faktlar məktəblərdə diqqətli şəkildə tədris olunmalıdır ki,
gənclərimiz bu hadisələrdən nəticə çıxara bilsinlər. Şagirdlərimizi vətənpərvərlik, qəhrəmanlıq ruhu ilə böyütmək
üçün bu işə orta məktəblərdən başlayaraq xüsusi diqqət ayrılmalıdır. Hal-hazırda tarix dərsliklərində vəziyyətin
nə yerdə olduğunu dəqiq bilmirəm. Yaxşı olardı ki, tarix dərsliklərində soyqırımı haqqında geniş məlumatlara yer
ayrılsın. Şagirdlər bu haqda geniş informasiya və məlumata sahib olmalıdırlar”.
Təhsil eksperti Məlahət Mürşüdlü isə deyir ki, təkcə nəzəri biliklərlə kifayətlənmək olmaz: "Bu mövzunu
həm nəzəri, həm də praktik baxımdan tədrisi çox əhəmiyyət kəsb edir. Əvvəlki illərdən fərqli olaraq son 5 il
ərzində qəbul edilən təhsil proqramlarında və dərsliklərdə bu məsələ daha geniş şəkildə qeyd olunur və mövzu ilə
bağlı daha çox məlumata yer ayrılıb. Amma düşünürəm ki, şagirdlərə verilən məlumat təkcə sinif daxilində
olmamalıdır. Məktəblilər üçün konfranslar, bədii gecələr təşkil olunur. Amma şagirdlərin Qubadakı soyqırımı
məzarlığını ziyarət etməsi çox vacibdir. Həmçinin Şamaxı yolunda Acıdərə adlı əsgər məzarı var. Bu məzarlıq
sovet dönəmindən saxlanılıb. Məktəblilər muzeylərə və digər tarix faktların olduğu yerlərə aparılmalıdır. Bir sıra
alimlər, tədqiqatçılar məktəblərə cəlb olunmalıdır. Soyqırımı ilə bağlı açıq dərslərin təşkil olunması da tədris
baxımından faydalı olardı”.
Tədqiqatçı Ceyhun Bayramlı qeyd etdi ki, məktəblərdə soyqırımının təbliğatı qənaətbəxş səviyyədədir:
"Bir sıra Bakı məktəblərində hər il Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsi və Təhsil Nazirliyinin tapşırığına əsasən
soyqırımı ilə bağlı kütləvi tədbirlər keçirilir. Əksər məktəblərdə inşa-yazı müsabiqələri, müxtəlif səpkidə tədbirlər
təşkil olunur. Düşünürəm ki, tariximizin orta məktəblərdə tədrisi normal səviyyədədir. Təəssüf ki, bu
məsələyə ictimaiyyət tərəfindən yanaşma istənilən səviyyədə deyil. Məsələn, bu il 31 Mart soyqırımının 100
illiyi qeyd olunur. Amma Azərbaycan cəmiyyəti bu məsələyə susqunluqla yanaşır. Məsələn, bədnam qonşularımız
öz qondarma soyqırımlarının 100 illiyini qeyd etmək üçün bir il əvvəldən geniş tədbirlər təşkil etməyə başladılar.
Dünyanın bütün ölkələrində erməni lobbiləri öz fəaliyyətini daha da gücləndirdi. Bizdə isə bu məsələyə bir qədər
diqqətsizlik var. Cəmiyyət, ictimai fikir adamları soyqırımının 100 illiyinə dair hər hansı bir yenilik etmir.
Düşünürəm ki, soyqırımının 100 illiyi ilə bağlı daha çox iş görmək olardı. Bu baxımdan orta məktəblərdə vəziyyət
xeyli yaxşıdır. Şagirdlərə ilk dərs günündən başlayaraq soyqırımı haqda geniş məlumatlar verilir. Müxtəlif video
materiallar təqdim olunur. Tarix müəllimləri məktəblərdə açıq mühazirələr verir və praktik dərslər həyata keçirilir.
Məktəblər soyqırımının təbliği baxımından cəmiyyətlə müqayisədə daha öndədir. Tarix dərsliklərində bu haqda
kifayət qədər geniş məlumat var. Prezident İlham Əliyev soyqırımının 100 illiyinə dair fərman imzalayıb.
Ümummilli lider Heydər Əliyev də 31 mart soyqırımının dünya Azərbaycanlılarının soyqırımı kimi tanınmasına
dair bir sıra müvafiq fərmanlar imzalayıb. Həmin dövrdən başlayaraq tarix dərsliklərində bu məsələyə geniş yer
ayrılır. Müxtəlif səviyyələrdə bu məsələ şagirdlərə tədris edilir”.
Kaspi. - 2018.- 30 mart. - № 55. - S. 6.
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Erməni vandallarının görünməmiş vəhşilikləri
Ağacəfər Paşayev,
tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
1918-ci ilin əvvəllərində Zaqafqaziyada erməni şovinist millətçi qüvvələri özlərinin fitnəkar və məkrli
planlarını həyata keçirmək üçün bütün vasitələrdən istifadə edirdilər. Bakıda və Cənubi Qafqazın digər
bölgələrində müsəlman qırğını törətmək üçün fitnəkar üsullara əl atırdılar. Daşnaklar ilk növbədə Bakı Sovetinin
icraiyyə orqanlarına, şəhər idarələrinə öz nümayəndələrini yerləşdirməyə çalışırdılar.
Azərbaycanın milli demokratik ziyalıları, digər qabaqcıl xadimləri gələcək təhlükəni, təbii ki, hiss edirdilər.
Mətbuat səhifələrində, mitinqlərdə milli ədavəti qızışdıranları kəskin tənqid atəşinə tuturdular.
1918-ci ilin yanvarından başlayaraq Qafqazın xristian əhalisi məqsədli şəkildə silahlandırılırdı. Eyni
zamanda Bakıda və onun ətraf rayonlarında sovet hökumətini müdafiə adı ilə qırmızı qvardiya dəstələri
yaradılırdı. Qvardiyanın mərkəzi qərargahı təşkil edildi və onun tərkibinə A. Bağdasarov (sədr, erməni), H.
Sultanov (məsul katib), F. Qabışev, F. Pervusin, İ. Vaçek və başqaları daxil oldu. Mərkəzi qərargah rayon
qərargahlarını idarə edir, hərbi mütəxəssislər təyin edir və qırmızı qvardiyaçıları silahlandırırdılar. Erməni Milli
Şurası özünün silahlı dəstələrini daha sürətlə formalaşdırırdı. Cənubi Qafqazda millətlərarası ədavəti qızışdıran
daşnaklar Qafqaz ordusundan tərxis olunan erməni korpusunun zabit və əsgərlərini bura daha çox cəlb edirdilər.
1918-ci ilin mart ayında ermənilərin milli silahlı hissələrində 4 minə qədər əsgər və zabit var idi. “Müsəlmanların
ictimai təşkilatları” da özünün silahlı qüvvələrini zəif də olsa təşkil edirdi. Onların bu vaxt tatar süvari alayında
400 nəfərə qədər silahlı qüvvəsi var idi. 1918-ci il mart qırğını ərəfəsində Rus Milli Şurasının Cənubi Qafqazın
xristian əhalisinə müraciəti elan edildi. Orada mart ayında 19-25 yaşında olan bütün rus gənclərinin hərbi
səfərbərliyə alındığı bildirilirdi. Qafqaz cəbhəsindən geriyə qayıdan rus ordusunun əsgər və zabitləri silahları
ruslara və əsasən ermənilərə satırdılar. Rus hərbçilərinin bir hissəsi Rusiyaya qayıtmayıb Bakıda qaldı. Erməni
daşnakları S.Şaumyan başda olmaqla həmin hərbçilərdən dinc müsəlman əhaliyə qarşı istifadə edirdilər. Bu
zaman Bakı Sovetinin sədri H.Caparidze qırmızı ordunun yaradılması zəruriliyini irəli sürdü. Beləliklə, 1918-ci
il martın ortalarında Qafqaz ordusu Hərbi İnqilab Komitəsinin səyləri nəticəsində Bakı Sovetinin 6 min nəfərə
yaxın silahlı qüvvəsi var idi.
Bakıda erməni və rus şovinist siyasi qüvvələrinin silahlandığını bilən yerli əhalinin müəyyən hissəsi şəhəri
tərk etdi. Müsəlman cəmiyyətləri də təhlükənin qarşısını almaq üçün özünün müdafiə qüvvələrinin yaradılmasını
zəruri hesab edirdi. Gəncədə, Bakıda, Lənkəranda müsəlman hərbi hissələri yaradılmağa başlandı. Amma həmin
işlər milli-demokratik hərəkatın düşmənlərinin maneəsi nəticəsində çox ləng gedirdi. “Müsavat” partiyası Bakıda
və onun ətrafında öz silahlı qüvvələrini yaradırdı. Bu məqsədlə fevralın 24-də 50 nəfər zabit ilə müsavat diviziyası
Tiflisdən Bakıya gəlmişdi. Qafqazda xristian əhalisinin silahlandırılmasına Antanta ölkələri də səy göstərirdi.
Erməni daşnakları bolşeviklərin köməyi ilə öz məqsədlərinə çatmağa çalışırdılar. Onlar guya Bakıdakı
vəziyyətdən narahat olur və hakimiyyəti ələ almağın zəruriliyini bildirirdilər. Daşnaklar söyləyirlərmiş ki, əgər
müsəlmanlar bolşeviklərin əleyhinə çıxsalar, o zaman qoşun hissələri onlara kömək edər və bolşevikləri Bakıdan
qovub çıxararlar, bir şərtlə ki, burada müsavat-daşnak koalisiyalı hökumət yaradılsın. Müsəlman və erməni milli
şuraları öz aralarında danışıq aparırdılar və daşnaklar müsavatçılara silahlı yardım göstərməyə söz verdilər. Lakin
müsavatçılar və daşnaklar arasında gedən danışıqlar sazişlə nəticələnmədi. Daşnaklar əvvəlcə bitərəf qalacaqlarını
bildirdilər, sonra isə mövqelərini dəyişib sovet hakimiyyətinin tərəfdarı olduqlarını bildirdilər. S. Şaumyanın
razılığı ilə “Daşnaksütyun”un 3 min nəfərlik qoşun hissələri Bakı Sovetinin ixtiyarına keçdi. Onlar mart hadisələri
ərəfəsində güclü silahlanmışdılar. Bunu S. Şaumyanın 1918-ci ilin martında yazdığı məktubundan da bilmək
olurdu.
Qeyd etmək lazımdır ki, hümmətçi bolşeviklər Bakıda milli qırğının qəti əleyhinə idilər. N. Nərimanov
mart hadisələri ərəfəsində azərbaycanlı bolşeviklərin iclasında S. Şaumyan ilə yaranmış vəziyyəti müzakirə etmiş
və bildirmişdi ki, indiki vaxtda vətəndaş müharibəsinə başlamaq qorxuludur, çünki o, milli qırğına çevrilə bilər.
Həmin günlərdə Bakıda yalnız daşnaklardan ibarət iri erməni hərbi milli dəstələri var idi. S. Şaumyan N.
Nərimanov ilə razılaşsa da, bolşevik-erməni koalisiyası Bakıda ilk atəşi açdı (martın 30-u axşam saat 5-də). S.
Şaumyan erməni milli qoşun hissələrinin guya sovet hakimiyyətinin müdafiəsinə qalxmasına icazə verdi.
Daşnaklar və Erməni Milli Şurası Bakı Sovetini müdafiə etdilər. Onların müsəlman cəmiyyətləri ilə apardıqları
danışıqlar saxta bir uzlaşma idi və təxribat xarakteri daşıyırdı. Atışmanın ertəsi günü - martın 31-də saat 12-dən
sonra müharibə milli qırğın xarakteri alır. Müsavatın nümayəndə heyəti Nəriman Nərimanovdan milli qırğını
dayandırmağı xahiş edir. N. Nərimanov S. Şaumyandan qırğını dayandırmağı təkidlə tələb edir. Lakin daşnaklar
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heç bir müraciətə, tələbə məhəl qoymur, azğıncasına Bakıda dinc azərbaycanlı əhalini qırmaqda davam edir. Onlar
N.Nərimanovun evinə hücum edirlər. Bakıda vəhşiləşmiş daşnakların azğınlığı 3 gün çəkir. Nəticədə əlləri uşaqlı
xeyli müsəlman qadın daşnakların əsiri olur. Üç gün davam edən döyüşlərdə 3 mindən artıq adam öldürülür.
Sonralar “Bəsirət” qəzeti yazırdı ki, həmin günlərdə (18-20 mart, köhnə tarix ilə) on minlərlə müsəlmanın qanı
axıdılmışdı. Mart günlərində daşnakların dinc müsəlman əhaliyə qarşı vəhşilikləri haqqında 1917-ci ildən
Bolşeviklər Partiyasının üzvü, hadisələrin şahidi Bilyumin, o vaxt qırmızı drujinaçı Arustamov və başqaları ətraflı
yazmışdılar. Döyüşlərin üçüncü günü Mikoyan, Arşak, Manuçarov, Akupov və başqaları Bazar küçəsinin
ortasında (H. Hacıyev küçəsi ilə Kommunist küçəsinin tinində, indiki İstiqlal küçəsi) pulemyot qoymuşdular və
atəş açaraq silahsız adamları qırdırırdılar.
Mart hadisələrində daşnakların azğınlığı ilk növbədə Şaumyanın xəyanətkar siyasətinin nəticəsi olmuşdur.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə fəaliyyət göstərən Fövqəladə Təhqiqat Komissiyası sədrinin (sədr
Ə.Xasməmmədov) məruzəsində göstərilirdi ki, 1918-ci il mart hadisələrindən sonra Bakıda ermənilərlə
azərbaycanlılar arasında sülh sazişinə gəlindiyinə baxmayaraq, həmin ilin 15 sentyabrınadək - Bakı azərbaycanlı
və türk əsgəri qüvvələr tərəfindən azad edilənə qədər ermənilər müntəzəm olaraq küçələrdə, şəhərdə, ətraf
kəndlərə gedən yollarda müsəlmanları vəhşicəsinə qətlə yetirirdilər. Meyitlərin bir hissəsini isə quyulara və ya
dənizə atırdılar.
Erməni daşnaklarının törətdikləri Azərbaycan-türk soyqırımı Bakı ilə bərabər, bir çox yerlərdə davam
etmişdir. Onlar 1918-ci ilin aprel ayının ilk günlərindən başlayaraq Şamaxı, Quba, Xaçmaz, Kürdəmir, Salyan,
Lənkəran, Cənubi Azərbaycan, Qarabağın müxtəlif kəndlərində, Naxçıvanda, İrəvan quberniyasında
azərbaycanlılara qarşı əsl soyqırımı həyata keçirmişlər.
1918-ci ilin yazında Şamaxıda hakimiyyət müsavatçıların başçılıq etdikləri yerli milli şuranın ixtiyarında
idi. Bakı bolşevik-daşnak soveti Şamaxını özləri üçün böyük təhlükə hesab edirdilər. Ona görə də bolşevik və
daşnaklar Azərbaycanın bütün ərazisini ələ keçirmək üçün Şamaxını dağıtmağı planlaşdırmışdılar. Oraya
göndərilən bütün silahlı qüvvələrə S. Şaumyanın göstərişi ilə S. Lalayev başçılıq edirdi. Təkcə mart ayında
Şamaxının 58 kəndi erməni silahlı birləşmələri tərəfindən dağıdılmış, təxminən 8 mindən çox insan öldürülmüşdü.
1918-ci il mayın 1-də Qubaya girən daşnak-bolşevik birləşmələrinin sayı 5 mindən artıq olmuşdu. İki gün
ərzində 4 minədək adam öldürülmüşdü. Müsəlmanların dini heysiyyətinə toxunaraq məscidlərə od vuran
daşnaklar təkcə Quba, Qusar və Xaçmaz ərazisində 26 məscidi yandırmışdılar.
Göyçay, Salyan, Kürdəmir və Lənkəran qəzalarında da daşnak erməni dəstələri qırğınlar törətmişdilər.
Onlar Kürdəmirə basqın edərək 56 evi, iki məscidi yandırmış, “Quran”ın təfsirinə dair nadir kitablar saxlanılan
kitabxananı dağıtmışdılar. Lənkəran və onun ətraf kəndlərində də daşnaklar 40-a yaxın kəndi yandırmış, yüzlərlə
günahsız insanı qətlə yetirmişdilər. Erməni Milli Şurasının göstərişi ilə Lənkərana 2 min nəfərlik erməni dəstəsi
gəlib yerli əhaliyə amansızcasına divan tutmuşdu.
Ermənilər soyqırımını Cənubi Azərbaycanda da həyata keçirmişlər. Urmiyadakı ermənilər qonşu
azərbaycanlıların 500 evini yandırmış, qocaya, uşağa, qadına rəhm etməmişdilər. Ermənilər 1918-ci ildə Urmiya
şəhərinin abidələrini rus əsgərləri ilə birlikdə yandırmışdılar. Burada bir gün ərzində öldürülənlərin sayı 10 min
nəfərə çatmışdı. 1918-ci ilin may ayında Andronikin 5 min nəfərlik erməni dəstəsi Xoy şəhərinə hücum etmişdi.
Səlmas şəhərindən Xoya qaçqın gəlmiş 40 min nəfərdən yalnız 10 mini sağ qalmışdı. Yalnız Osmanlı ordusunun
qorxusundan Andronik Araz çayını keçmiş, sonra isə Naxçıvan və Qarabağda qırğınlar törətmişdi. 1918-ci ilin
əvvəllərində ermənilər Səlmasa hücum etmiş, qırğın zamanı çoxlu azərbaycanlı öldürülmüşdü.
1918-ci ildə Cəbrayıl qəzasının bir çox kəndləri ermənilər tərəfindən viran qoyulmuşdu. 1918-ci ilin iyunavqust aylarında Andronikin silahlı quldur dəstələri Naxçıvanın dinc türk-müsəlman əhalisinə qarşı vəhşiliklər
törətmişlər.
Bu qırğınları törətməkdə əsas məqsəd Azərbaycanı işğal edib burada erməniləri yerləşdirmək və
daşnakların “böyük Ermənistan” yaratmaq planlarını reallaşdırmaq idi. Lakin Azərbaycanın milli-demokratik
qüvvələrinin qətiyyəti sayəsində ermənilərin “böyük Ermənistan” yaratmaq planı baş tutmadı. 1918-ci il mayın
28-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yaradıldı.
Azərbaycan. - 2018.- 30 mart. - № 70. - S. 6.
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Soyqırmının Quba səhifəsi
Qvami Məhəbbətoğlu
"XIX əsrin sonlarından başlayaraq Azərbaycan xalqının başına gətirilən faciəli hadisələrin, demək
olar ki, hamısında bədnam qonşularımız ermənilərin və onların havadarlarının xüsusi rolu olmuşdur. Onu
da deyim ki, ermənilər xalqımıza qarşı törətdikləri bütün vəhşilikləri əvvəlcədən planlaşdıraraq həyata
keçiriblər. Mən bütün bunları 1918-ci ilin hadisələrinin tədqiqatını aparan Fövqəladə Təhqiqat
Komissiyasının istintaq materiallarına istinadən deyirəm".
Bu sözləri Azərbaycan Respublikası Dövlət Arxivinin Quba filialının direktoru, Əməkdar mədəniyyət işçisi
Şirin Müzəffərov bizimlə söhbətində dedi.
Onun sözlərinə görə, Qərbi Avropa və Rusiyada demokratik hərəkat və inqilabi yüksəlişlərin təsiri altında
Cənubi Qafqaza köçürülmüş ermənilər artıq XIX əsrin 80-90-cı illərində siyasi cəhətdən təşkilatlanmağa
başlayıblar: “1885-ci ildə ermənilərin Vyanada “Armenakan”, 1886-cı ildə Cenevrədə “Hnçaq”, 1890-cı ildə
Tiflisdə yaratdıqları “Daşnaksütyun” terrorçu təşkilatlarının qarşılarına qoyduqları başlıca məqsəd üç dövlətin Rusiya, Türkiyə və İranın ərazilərində yaşayan bütün erməniləri öz bayraqları altında birləşdirərək dənizdəndənizə “Böyük Ermənistan” yaratmaq idi. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Arxivində mühafizə olunan sənəd
və materialların təhlili sayəsində belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, radikal terrorçuluq mövqeyi tutan bu partiyaların
XIX əsrin axırlarından başlayaraq başqa xalqlara, xüsusilə türk soyundan olanlara qarşı törətdikləri qanlı
cinayətlər, soyqırımlar öz dəst-xəttinə, qəddarlıq dərəcəsinə görə tarixdə bu qəbildən olan hadisələr sırasında
xüsusi seçilir. Onların 1918-ci ildə Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində, o cümlədən Quba qəzasında dinc əhaliyə
qarşı törətdikləri vandalizm aktları məhz belə cinayətlərdən biri idi”.
Daha sonra həmsöhbətimiz dedi: “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Arxivində 1918-ci ildə ermənilərin
Bakı quberniyasının Quba qəzasında törətdikləri dağıntı və qırğınların, soyqırımının istintaqını aparmaq üçün
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il iyulun 15-də təşkil etdiyi Fövqəladə Təhqiqat
Komissiyasının beş cilddən ibarət istintaq sənədləri mühafizə olunur. Bu beş cilddən ibarət olan materiallar
arasında zərərçəkənlərin və şahidlərin dindirilmə protokolları, Quba şəhərində ayrı-ayrı günlərdə yandırılmış və
dağıdılmış evlərə və dükanlara baxış protokolları, Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasının üzvü Aleksandr
Novatskinin və digər şəxslərin hazırladıqları məruzələr və sair vardır. Sənədlərə əsasən, “Daşnaksütyun”
partiyasının ən qəddar üzvlərindən olan S. Şaumyan və G. Korqanovun başçılığı ilə erməni silahlı dəstələri dinc,
əliyalın insanlara heç bir mərhəmət göstərmədən onların kütləvi surətdə qırğınını təşkil ediblər. Qırğınlar 1918ci ilin may ayının 1-dən 10-dək davam etmişdir.
Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasının Qubaya göndərdiyi Aleksandr Novatskinin tərtib etdiyi istintaq
materiallarında şəhər rəisi Əlabbas bəy Əlibəyovun məlumatında göstərilir ki, erməni qulduru Amazaspın
dəstələri tərəfindən dağıdılana qədər Quba şəhərində 20 minə yaxın əhali və 10 minə yaxın ev olmuşdur. Əlabbas
bəy izahatında bildirir ki, mart ayında şəhərdəki ermənilər (o zaman orada məskunlaşan ermənilərin sayı 500
nəfərə yaxın imiş) özlərinin daşınan və daşınmaz əmlaklarını sataraq çıxıb getməyə başlayıblar. Bunun səbəbini
soruşduqda A. Melikov və Bağdasarov deyiblər: “Sizinlə bizim aramızda nə isə gözlənilir. Ona görə komitə
(“Daşnaksütyun”) bizi geri çağırır”.
“Erməni daşnakları bu üsuldan dəfələrlə istifadə ediblər” sözləri ilə söhbətini davam etdirən Şirin müəllim
bununla bağlı daha bir tarixi fakta müraciət etdi: “1988-ci il Sumqayıt hadisələrindən öncə də şəhərdə yaşayan
ermənilər özlərinə mənsub olan əmlakı satmış, banklarda olan pullarını götürmüşdülər.
Şirin müəllimin sözlərinə görə, Quba şəhərinin nüfuzlu şəxslərindən - Hacı İsmayıl Orucovun və şəhər rəisi
Ə. Əlibəyovun verdikləri izahatlardan bəlli olur ki, əksəriyyəti daşnaklardan ibarət Bakı Kommunasının silahlı
dəstələri ilk dəfə David Qolovaninin rəhbərliyi ilə Qubaya gələrkən burada Sovet hakimiyyəti quracaqlarını
bildiriblər. Vəziyyətin gərgin olduğunu hiss edən şəhər əhalisi buna razılıq verib: “D. Qolovaninin dəstəsi Qubanı
tərk etdikdən bir neçə gün sonra S. Şaumyanın göstərişi ilə Qriqori Korqanov daşnak Amazaspın komandanlığı
altında 2 mindən artıq silahlı cəza dəstəsini Qubaya göndərir. 1918-ci il mayın 1-də 3 istiqamətdən şəhərə daxil
olan Amazaspın dəstəsinin 4 top və 8 pulemyotu da var idi. Bu dəstə tərəfindən təkcə birinci gün şəhərin aşağı
hissəsində 713, ikinci gün isə 1012 nəfər azərbaycanlı və orada yaşayan digər azsaylı xalqların nümayəndələri
qətlə yetirilmişlər. Ə. Əlibəyov daha sonra qeyd edir ki, Amazasp şəhər məscidinin yanındakı meydana gələrək
bildirib: “Mən əslən Ərzurumdanam. Uzun müddət türklərlə vuruşmuşam. Ermənilərin mənafelərinin
müdafiəçisiyəm. Mən Sovet hökuməti tərəfindən cəza dəstəsi ilə göndərilmişəm. Sizin müsibətiniz o vaxt
başlayacaq ki, (o, əlini üzərində toplar dayanmış dağa tutaraq) mən sabah o dağa qalxacağam, şəhəri topa
tutduracaq və yerlə-yeksan edəcəyəm”.
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Beləliklə, 10 gün ərzində Amazaspın rəhbərliyi altında erməni cəza dəstələri genişmiqyaslı soyqırımı
törədirlər: Ə. Əlibəyovun məlumatına görə, 2 min nəfər öldürülür. Ölüləri dəfn edən molla isə qətlə yetirilənlərin
sayının 2.800 nəfər olduğunu söyləyir. Amazaspın Qubaya doğru hərəkət edən erməni hərbi hissələri yolboyu
Quba qəzası ərazisində 122 kəndi dağıtmış və yandırmış, imkan tapıb qaça bilməyən 60 nəfər kişi, qadın və uşağı
qətlə yetirmiş, 53 kişim yaralamışlar.
Ə. Əlibəyovin izahatında diqqəti çəkən bir məqam da var. O bildirir ki, Qubada törədilən soyqırımı barədə
Şaumyana məlumat verdikdə o, sevincini belə gizlətməyib və baş verənlərə haqq qazandırmağa çalışıb. Yeri
gəlmişkən, onu da deyim ki, təxmini hesablamalara görə, Amazaspın quldur dəstəsi tərəfindən təkcə Quba
şəhərində 4 milyon rubl nağd pul, 4,5 milyon rubl dəyərində brilyant, qızıl, gümüş və digər qiymətli daş-qaş, 25
milyon rubl dəyərində xalça və digər ev əşyaları mənimsənilmişdir. Bundan əlavə, təkcə Quba şəhərində 105 ev
və digər tikililər tamamilə yandırılaraq dağıdılması nəticəsində şəhər əhalisinə vurulmuş maddi zərər 100 milyon
rubldan çox olmuşdur”.
Şirin müəllim tarixi faktlara əsasən, Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasının üzvü A. Novatskinin məruzəsində
“cəza dəstəsinin” rəhbəri Amazasp, onun yaxın silahdaşları, eləcə də vaxtilə Quba şəhəri sakinləri olmuş və
soyqırımında fəal iştirak etmiş ermənilər barədə cinayət işi qaldırmağın təklif olunduğunu söylədi: “Təəssüf ki,
1920-ci ildə bolşeviklər hakimiyyəti ələ keçirdikdən sonra Amazasp kimi quldurbaşının və yüzlərlə erməni
daşnaklarının törətdikləri cinayətlər cəzasız qaldı və minlərlə azərbaycanlının başına gələn faciələr arxivlərə
atıldı. Bu yaraların üzü qaysaq bağlamamış 1988-ci ildən bəri arxalı köpəklər tərəfindən Azərbaycan xalqının
başına yeni-yeni müsibətlər gətirildi, Xocalı kimi əsrin faciəsi törədildi, 20 % torpaqlarımız işğal edildi, bir
milyona yaxın soydaşımız öz doğma torpaqlarında qaçqına, köçkünə çevrildi.
Yalnız ölkəmiz müstəqilliyini qazandıqdan sonra faciələrimizi araşdırıb faktları geniş ictimaiyyətə təqdim
edə bildik. Bu məsələdə xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin 26 mart 1998-ci il tarixli Azərbaycanlıların
soyqırımı haqqında Fərmanı mühüm rol oynadı. Xalqımız ümid edir ki, işğal altında olan torpaqlarımız
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyevin yeritdiyi siyasət nəticəsində
tezliklə azad ediləcək, ölkənin ərazi bütövlüyü təmin ediləcək, şəhidlərimizin və soyqırımı qurbanlarının qisası
düşməndən alınacaqdır”.
“2007-ci ildə Quba şəhəri stadionunda tikinti məqsədi ilə aparılan qazıntılar zamanı təsadüfən aşkar edilmiş
kütləvi məzarlıq 1918-ci ilin may ayında Qubanın müsəlman əhalisinin soyqırımına məruz qalmasının əyani
sübutu kimi dünyaya nümayiş olundu” sözləri ilə söhbətinə yekun vuran Şirin müəllim bildirdi ki, soyqırımı
qurbanlarının xatirəsinin əbədiləşdirilməsi məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab ilham
Əliyevin 30 dekabr 2009-cu il tarixli Sərəncamı əsasında Quba şəhərində “Quba Soyqırımı Memorial Kompleksi”
inşa edilib. Onu da deyim ki, bu muzey-abidə yalnız Quba qırğınlarının deyil, ümumiyyətlə, ölkəmizin bütün
ərazilərində soydaşlarımıza qarşı ermənilər tərəfindən törədilmiş faciələrin unudulmadığının və soyqırımı
qurbanlarının xatirəsinin əziz tutulduğunun bariz nümunəsidir.
İki sahil.-2018.-20 mart.-№52.-S.29.

161

Управление делами Президента Азербайджанской Республики
ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

Армянские преступления:
Геноцид. Депортация. Террор

1918-ci il mart soyqırımının 100-cü ildönümü ilə əlaqədar beynəlxalq elmi konfrans keçirilib
1918-ci il azərbaycanlıların soyqırımının 100-cü ildönümü ilə əlaqədar martın 29-da Bakıda beynəlxalq
elmi konfrans keçirilib.
Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının təşkilatçılığı ilə
keçirilən “1918-ci il azərbaycanlıların soyqırımının 100 illiyi. Müasir dövrdə soyqırımı, hərbi təcavüz və etnik
təmizləmə siyasəti” mövzusunda konfransa Azərbaycan ilə yanaşı, Türkiyə, Rusiya, ABŞ, Almaniya, Fransa,
İrlandiya, Gürcüstandan tanınmış alimlər, tarixçilər qatılıblar.
Konfransda soyqırımı qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib, Azərbaycan Respublikasının
dövlət himni səsləndirilib.
Dövlət Komissiyasının katibi, İşçi qrupunun rəhbəri İsmayıl Axundov çıxış edərək konfransın məqsədinin
1918-ci il azərbaycanlıların soyqırımının 100 illiyi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il
18 yanvar tarixli sərəncamından irəli gələn vəzifələrin icrası və XX əsrin əvvəllərində erməni millətçiləri və
terrorçu-quldur dəstələri, o cümlədən Daşnaksütyun partiyası tərəfindən bölgədə törədilmiş soyqırımı
cinayətlərinin araşdırılması və beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətinə çatdırılması olduğunu bildirib.
İsmayıl Axundov diqqətə çatdırıb ki, “böyük Ermənistan” yaratmaq xülyasında olan erməni daşnakları və
terrorçu təşkilatları bu məqsədlərini reallaşdırmaq üçün müsəlman-türk əhalisinə qarşı qanlı qırğınlar, qətliamlar
törədiblər. Bu qırğınların ən dəhşətlisi 1918-ci ilin mart soyqırımıdır. Həmin vaxt erməni daşnakları və silahlı
quldur dəstələri tərəfindən Bakıda, digər şəhər və qəzalarda on minlərlə dinc sakin sırf etnik və dini
mənsubiyyətinə görə qətlə yetirildi, yaşayış məntəqələri dağıdıldı, mədəniyyət abidələri, məscid və
qəbiristanlıqlar yerlə-yeksan edildi.
Qeyd olunub ki, faciədən iki ay sonra qurulan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin bu soyqırımının
dəhşətlərini araşdırmaq üçün yaratdığı Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasının fəaliyyəti respublikanın süqutundan
sonra dayandırıldı və bu soyqırımına lazımi siyasi-hüquqi qiymət verilməsinin qarşısı alındı. Yalnız 1998-ci il
martın 26-da Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin imzaladığı “Azərbaycanlıların soyqırımı
haqqında” fərmanda həmin dəhşətli hadisələrə adekvat siyasi qiymət verildi və 31 mart Azərbaycanlıların
Soyqırımı Günü elan edildi.
Dövlət Komissiyasının katibi deyib ki, ötən 20 il ərzində aparılan araşdırmalar nəticəsində çoxlu sayda yeni
faktlar və sənədlər toplanıb, Qubada kütləvi məzarlıq aşkar olunub. Üzə çıxmış tarixi faktlar 1918-ci ilin mart–
aprel aylarında və sonrakı dövrlərdə erməni daşnaklarının və terrorçu təşkilatlarının həyata keçirdikləri qanlı
aksiyaların coğrafiyasının daha geniş və faciə qurbanlarının sayının dəfələrlə çox olduğunu sübut edib.
Bildirilib ki, XX əsrin əvvəllərində olduğu kimi, həmin yüzilliyin sonlarında da erməni terrorçu təşkilatları,
quldur dəstələri və Ermənistan Respublikasının silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycan xalqına qarşı
genişmiqyaslı hərbi təcavüz, etnik təmizləmə və soyqırımı siyasəti davam edib. Nəticədə Azərbaycan
Respublikasının 20 faiz ərazisi işğal edilib, bir milyondan çox insan qaçqına və məcburi köçkünə çevrilib, 20 min
insan qətlə yetirilib, 50 min insan əlil olub, 3875 nəfər itkin düşüb. Müasir dövrün insanlıq əleyhinə yönəlmiş
dəhşətlərindən olan, 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Ermənistan ordusu tərəfindən Xocalı şəhərində
törədilən soyqırımı nəticəsində 613 dinc sakin sırf etnik və dini mənsubiyyətinə görə qətlə yetirilib.
İsmayıl Axundov Dövlət Komissiyasının ermənilərin törətdikləri qanlı cinayətlər və soyqırımları ilə bağlı
araşdırmalar apararaq, ortaya çıxarılan faktların dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırılması istiqamətində
genişmiqyaslı fəaliyyət həyata keçirdiyini bildirib.
Yeni Türkiyə Strateji Araşdırma Mərkəzinin direktoru, professor Kamal Çiçək çıxışında beynəlxalq
ictimaiyyəti soyqırımına məruz qalmaları barədə uydurma yalanlarla çaşdırmağa çalışan ermənilərin Qafqazda
törədilən soyqırımların əsas səbəbkarları və iştirakçıları olduqlarını qeyd edib. Ermənistanın qurulduğu andan
etibarən daim millətçi, şovinist və etnik təmizləməyə əsaslanan siyasət yürütdüyünü vurğulayan professor
təəssüflə bildirib ki, bu soyqırımı və etnik təmizləmə siyasəti bu gün də davam etdirilir.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA) Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun
professoru Solmaz Rüstəmova-Tohidi “XX əsrin əvvəllərində azərbaycanlılara qarşı törədilmiş soyqırımı barədə”
mövzusunda çıxış edərək soyqırımının dəhşətlərindən danışıb, bu faciənin miqyasının öyrənilməsi ilə əlaqədar
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Fövqəladə Təhqiqat Komissiyası tərəfindən genişmiqyaslı araşdırmalar
aparıldığını bildirib. Qeyd olunub ki, Cümhuriyyətin süqutundan sonra bu proses dayandırılıb. Yalnız
Azərbaycanın müstəqilliyinin bərpasından sonra xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə bu
soyqırımına dair geniş araşdırmalar aparılıb, həqiqətlər ortaya çıxarılıb və 31 mart soyqırımına lazımi qiymət
verilib.
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Prezident Administrasiyasının millətlərarası münasibətlər, multikulturalizm və dini məsələlər şöbəsinin
böyük məsləhətçisi Ceyhun Məmmədov çıxışında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 2018-ci il yanvarın 18də 31 mart - azərbaycanlıların soyqırımının 100 iliyi ilə əlaqədar genişmiqyaslı tədbirlərin keçirilməsi barədə
sərəncam imzaladığını, müvafiq Tədbirlər Planının hazırlandığını bildirib. O, ermənilərin həyata keçirdikləri etnik
təmizləmə və soyqırımı siyasəti nəticəsində dinc azərbaycanlıların qətlə yetirilməsi ilə yanaşı, xalqımıza aid
qədim tarixi-mədəni abidələrin də məhv edildiyini vurğulayıb. Bildirib ki, Ermənistandan fərqli olaraq, Bakının
mərkəzində erməni kilsəsi fəaliyyət göstərir və buradakı 5 mindən artıq erməni dilində əlyazma və kitab
Azərbaycan dövləti tərəfindən mühafizə olunur.
Açılış çıxışlarından sonra konfrans işini bölmə iclasları ilə davam etdirib.
Professor Kamal Çiçəyin moderatorluğu ilə keçirilən birinci bölmə iclasında çıxış edən irlandiyalı professor
Patrik Frensis-Volş “Britaniyanın siyasəti və 1918-ci il mart soyqırımı” mövzusunda məruzəsində Birinci Dünya
müharibəsində Qafqazdakı maraqlarını həyata keçirmək, Almaniyanın və Osmanlı imperiyasının bu bölgədə
möhkəmlənməsinin qarşısını almaq üçün ermənilərdən geniş istifadə etməyə çalışan Britaniyanın erməniləri gizli
şəkildə dəstəklədiyini və maliyyələşdirdiyini bildirib. Qeyd edib ki, Britaniya bu dəstəyi bölgənin digər
xalqlarından və dünya ictimaiyyətindən gizlətməyə çalışsa da, ermənilər tam əksinə hərəkət edirdilər.
Britaniyalılar inanırdılar ki, Qafqazın qapısını onların üzünə açmaq və Osmanlının Azərbaycandakı irəliləyişinin
qarşısını almaq üçün ermənilərə etibar etmək olar. Britaniya bunun müqabilində ermənilərin Qafqazda törətdikləri
soyqırımı və cinayətlərin dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırılmaması üçün müəyyən sanksiyalar tətbiq etməyə
çalışırdı.
AMEA-nın Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun professoru Solmaz Rüstəmova-Tohidi “1918ci ilin mart hadisələri: Bakının müsəlman əhalisi erməni əsirliyində (Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Fövqəladə
Təhqiqat Komissiyasının sənədləri əsasında)” mövzusunda məruzəsində bildirib ki, Rusiya imperiyasının
süqutundan sonra müstəqillik üçün yaranan tarixi şəraitdən istifadə edən Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan
istiqlaliyyətlərini bəyan etdilər. Lakin Ermənistan müstəqilliyin ilk günlərindən qonşu respublikalara, xüsusən də
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinə qarşı ərazi iddiaları ilə çıxış etməyə başladı. “Böyük Ermənistan” iddialarını
həyata keçirməyə çalışan erməni daşnakları və terrorçu təşkilatları azərbaycanlıların güclü sosial bazasını
sarsıtmaq üçün bolşeviklərlə birlikdə Bakıda və digər bölgələrimizdə qanlı qırğınlar törədərək on minlərlə
günahsız insanı qətlə yetirdilər. Həmin günlərdə azərbaycanlıların 400 milyon rubl məbləğində əmlakı qarət
edildi. Kütləvi qarətlər Bakının müsəlman əhalisi arasında aclığa və müxtəlif xəstəliklərin yayılmasına səbəb oldu.
Yalnız 1918-ci ilin sentyabrında Bakının Qafqaz İslam Ordusu tərəfindən azad edilməsindən sonra
azərbaycanlılar təhlükədən xilas oldular.
Rusiyalı tarixçi, tanınmış qafqazşünas alim Oleq Kuznetsov “1918-ci il fevral-mart aylarında Azərbaycanın
müsəlman əhalisinin kütləvi qırğınlarının siyasi-hüquqi təsnifatı” adlı məruzəsində 1918-ci ildə azərbaycanlılara
qarşı törədilən cinayətlərin hədsiz dərəcədə qəddarlıqla törədildiyini deyib. Bildirib ki, bu hadisələr yalnız siyasi
və ya tarixi deyil, həm də hüquqi cəhətdən qiymətləndirilməlidir. Çünki bununla 1918-ci ilin yazında və qışında
Azərbaycanda baş verən hadisələrin xarakterini, onlara hansı hüquqi termini tətbiq etməyi müəyyənləşdirmək
olar.
O.Kuznetsov 1917-ci il dekabrın 27-də bolşevik hökumətinin qəbul etdiyi “Türkiyə Ermənistanı haqqında”
dekretdən sonra bolşeviklərin daşnaklarla sıx əməkdaşlıq etməyə başladıqlarını bildirib. Diqqətə çatdırıb ki, bu
dekret həm də “Qızıl ordu”ya verilən bütün hüquqi və digər üstünlüklərin daşnaklara da aid olmasını təsbit
etmişdi. Bolşeviklər və daşnaklar birlikdə Bakıya qarşı hərəkətə keçərkən Rusiyada türk və müsəlman birliyinin
parçalanması siyasəti aparılırdı. Xüsusən 1918-ci ilin yanvarında müsəlman qurultayı və onun qurumları ləğv
edildi.
Rusiyalı mütəxəssis deyib ki, 1918-ci ildə Azərbaycan ərazisində baş verən qırğınlar o vaxtkı sovet
Rusiyasının dövlət siyasətinin tərkib hissəsi idi. Bolşeviklər bu hadisələrin təşkilatçıları idilər. Belə olduğu halda
1918-ci ilin fevralında və martındakı qırğınların soyqırımı cinayəti olduğunu demək mümkündür. Ona görə də
Heydər Əliyevin 31 mart – Azərbaycanlıların Soyqırımı Gününün təsis olunması haqqında imzaladığı fərman çox
böyük əhəmiyyət daşıyır. Bu, siyasi qərardan daha çox, hüquqi əsasa malik sənəddir. Buna görə Rusiya elmiictimai dairələrinin 1918-ci ildə azərbaycanlıların soyqırımını tanıması onların mənəvi borcudur.
Türkiyəli tanınmış tarixçi alim Mehmet Bora Perinçek “Daşnaklar iki erməni bolşevikinin gözü ilə” adlı
məruzəsində daşnakların cinayətkar əməllərinin, dindən öz siyasi məqsədləri naminə istifadə etmələrinin bəzi
erməni dairələri tərəfindən narazılıqla qarşılandığını vurğulayıb. Diqqətə çatdırıb ki, erməni bolşeviklər Suren
Spandaryan və erməni inqilabi ədəbiyyatının banilərindən olan Hakob Hakopyan Daşnaksütyun partiyasının
təcavüzkar siyasətini sərt tənqid edirdilər. Suren Spandaryan 1906-cı ildə dərc etdirdiyi məqaləsində daşnakları
erməni cəmiyyətinin parazitləri adlandırırdı. Həmçinin bildirirdi ki, daşnaklar öz məqsədlərini həyata keçirmək
üçün heç bir zorakılıq əməlindən çəkinmirlər.

163

Управление делами Президента Азербайджанской Республики
ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

Армянские преступления:
Геноцид. Депортация. Террор

Rusiyalı professor Valeri Stepanov “Bakı nefti Rusiyada vətəndaş müharibəsi amili kimi. 1918-1920-ci
illər (Cənubi Qafqaz nümunəsində)” adlı məruzəsində bildirib ki, XX əsrin əvvəllərində dünyada neft hasilatının
yarısını təmin edən Bakı mühüm sənaye mərkəzlərindən birinə çevrilmişdi. Bakının ələ keçirilməsi uğrunda
bolşeviklərlə Almaniya arasında əldə edilən razılaşmaya görə, bolşeviklər Bakının işğalından sonra hasil olunacaq
neftin 25 faizini almanlara verməyi öhdələrinə götürmüşdülər. Bu planın həyata keçirilməsinə əsas maneə
“Müsavat” partiyası olduğundan onun sosial bazasını zəiflətmək üçün Bakıda bolşevik-daşnak qüvvələri
tərəfindən milli zəmində qırğınlar törədildi. Sonradan Bakı komissarları, bolşeviklər və daşnaklar özləri etiraf
edirdilər ki, mart soyqırımı Bakı neftinin Rusiyaya daşınmasına imkan verdi.
Valeri Stepanov qeyd edib ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurulmasından sonra Bakı neftindən
məhrum olan bolşeviklər Rusiyada əksinqilabçılarla mübarizədə qalib gəldikdən sonra Bakının ələ keçirilməsi
istiqamətində müdaxiləyə başladılar. Təsadüfi deyil ki, “Qızıl ordu”nun Bakını işğal etməsi xəbəri Moskvada
böyük sevinclə qarşılandı.
Fransada fəaliyyət göstərən gürcüstanlı professor Giorgi Mamulianın moderatorluğu ilə keçirilən ikinci
bölmə iclasında “1916-1919-cu illərdə Qafqaz bölgəsi alman düşüncəsində “məkan” və “etnik gərginlik”
anlayışları baxımından” mövzusunda məruzə ilə çıxış edən professor Dirk Günter Rits (Almaniya) qeyd edib ki,
XIX əsrin sonlarından XX əsrin 40-cı illərinədək Almaniyanın Britaniyanın müstəmləkəsi olan Hindistana və
Yaxın Şərqə irəliləməsi yolunda Qafqaza, xüsusilə Azərbaycana mühüm körpü kimi baxırdı. Birinci Dünya
müharibəsində Almaniyanın Qafqaz bölgəsinə marağının önəmli dərəcədə artdığını qeyd edən professor Rusiyada
bolşevik inqilabından sonra bölgədə vəziyyətin ciddi şəkildə dəyişdiyini bildirib. Diqqətə çatdırıb ki, Qafqazda
pantürkizmin və Osmanlı imperiyasının təsirinin geniş yayılmasından narahat olan Almaniyanın Rusiya ilə BrestLitovsk müqaviləsi imzalaması Türkiyənin ciddi narazılığına səbəb oldu. Almaniya Qafqaza müəyyən hərbi
birliklər, missiyalar göndərsə də, 1918-ci ilin sentyabrında Qafqaz İslam Ordusunun Bakını ələ keçirməsi
Almaniyanın Qafqazdakı planlarını boşa çıxardı.
Professor Giorgi Mamulia “Erməni məsələsi və Paris sülh konfransında Cənubi və Şimali Qafqaz
diplomatik nümayəndə heyətlərinin əməkdaşlıq problemləri” adlı məruzəsində Paris sülh konfransında
Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Əlimərdan bəy Topçubaşovun vahid Qafqaz nümayəndə heyətinin
yaradılması və onun üzvlərinin eyni mövqedən çıxış etməsi ideyasının əhəmiyyətini yüksək qiymətləndirib.
Bildirib ki, istər Qafqazda, istərsə də digər ölkələrdəki ermənilər vahid Qafqaz mövqeyindən çıxış etməkdən
boyun qaçırdılar. Parisə daha tez çatan erməni nümayəndə heyətinin dərhal danışıqlara başlayaraq, öz maraqları
əsasında geniş təbliğat aparmaları Paris sülh konfransında Cənubi və Şimali Qafqaz nümayəndə heyətlərinin
əməkdaşlığı üçün ciddi maneəyə çevrildi.
Professor qeyd edib ki, Paris sülh konfransında, sonrakı dövrdə isə Cənubi Qafqazda ermənilərin öz milli
maraqlarını əsas alaraq regional əməkdaşlığa ciddi maneə yaratmalarından istifadə edən bolşeviklərin müdaxiləsi
ilə hər üç respublika süqut etdi.
Gürcüstanlı professor Otar Canelidze “Cənubi Qafqazda gürcü-erməni münasibətləri tarixindən. 19181920-ci illər” adlı məruzəsində 1918-ci ildə ingilislərin Qafqaza daxil olmasını böyük sevinclə qarşılayan
ermənilərin Azərbaycan ilə yanaşı, Gürcüstana da ərazi iddiaları ilə çıxış etdiklərini bildirib. Qeyd edib ki,
Ermənistanın hərbi əməliyyatlara başlaması ilə əlaqədar Gürcüstanda aparılan hərbi hazırlığa azərbaycanlılar da
fəal dəstək verirdilər. Gürcü kəndlərində dinc əhalini qətlə yetirən ermənilər özlərinin qırğına məruz qaldıqlarını
bəyan etməyə çalışırdılar. Gürcüstan ordusunun üstünlüyü ələ almasından sonra müqavilə imzalansa da, hər iki
respublika arasında soyuqluq davam edirdi.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının tarix kafedrasının
müdiri, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Firdovsiyə Əhmədova “Cənubi Qafqazda 1918-ci il müsəlman qətliamlarının
ictimai fikrə və siyasi-hərbi proseslərə təsiri” adlı məruzəsində bildirib ki, “böyük Ermənistan” iddialarını
gerçəkləşdirməyə çalışan ermənilərin Bakıda cəmləşdirilməsinə və onların cəbhədən qayıdan ordunun silahsursatı ilə silahlandırılmasına bolşeviklər fəal dəstək verirdilər. Bu da daşnakların Bakıda kifayət qədər güclü
hərbi potensiala malik olması ilə nəticələndi. Bundan başqa, bolşeviklərin hərbi qüvvələrinin tərkibində də erməni
silahlı dəstələri var idi. Bununla da, 1918-ci ilin mart qırğınları ərəfəsində daşnak-bolşevik qüvvələri açıq-aşkar
üstün qüvvələrə sahib idilər. Həm bolşeviklər, həm də daşnaklar müsəlmanların muxtariyyətinə qarşı eyni
mövqedən çıxış etdiklərindən mart qırğınlarında qüvvələrini birləşdirdilər. Tarixçi alim deyib ki, mart
qırğınlarından sonra müsəlman ictimai fikrində antibolşevik və antidaşnak istiqaməti daha da gücləndi.
Rusiyalı professor Boris Xarsiyev “1917-1920-ci illər bölgədəki siyasi-hərbi münaqişələr fonunda Şimali
Qafqaz və Azərbaycan xalqlarının qarşılıqlı münasibətləri” adlı məruzəsində 1918-1920-ci illərdə Stepan
Şaumyanın bilavasitə rəhbərliyi ilə bolşeviklər və daşnaklar tərəfindən Azərbaycanın bütün ərazilərində
genişmiqyaslı soyqırımı və etnik təmizləmə siyasətinin həyata keçirildiyini vurğulayıb. Qeyd edib ki, bolşeviklər
bu qırğınlarla yerli əhalini qorxutmağa, daşnaklar isə “böyük Ermənistan” xülyalarını gerçəkləşdirmək üçün
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azərbaycanlıları məhv etməyə çalışırdılar. Bu qırğınlar azərbaycanlıların sırf etnik mənsubiyyətinə görə
törədilirdi.
Professor Boris Xarsiyev deyib ki, həmin dövrdə qırğınların miqyasının böyük olmasına azərbaycanlı
kommunistlərin loyallığı da təsir göstərdi.
Beynəlxalq elmi konfransın professor Solmaz Rüstəmova-Tohidinin moderatorluğu ilə keçirilən üçüncü sonuncu bölmə iclasında “Amerikanın arxiv sənədlərində Qafqazda türk-erməni münaqişəsi – 1918-1920-ci illər”
mövzusunda məruzə ilə çıxış edən tanınmış tədqiqatçı alim, professor Kamal Çiçək bildirib ki, 1917-ci ildə
bolşevik inqilabı ilə əlaqədar Rusiyanın Birinci Dünya müharibəsindən çəkilməsindən sonra Antantanın
tərkibində müharibəyə qoşulan ABŞ bu addımını xristian erməniləri müsəlmanların təzyiqindən qorumaq pərdəsi
altında həyata keçirməyə çalışırdı. Bölgə ilə bağlı kifayət qədər məlumatlı olmayan ABŞ-ın bunun üçün Şərqi
Anadoluya və Qafqaza göndərdiyi missioner qruplar əsasən ermənilərlə sıx əməkdaşlıq etməyə başladılar.
Türkiyəli professor ABŞ arxivlərində bölgədəki müsəlman-türk əhalisinin sayı ilə bağlı məlumatların daha
dəqiq əks olunduğunu bildirib. O, həmçinin ABŞ arxivlərində ermənilərin törətdikləri qətliamlarla bağlı
sənədlərin əksər hissəsinin yox edildiyini diqqətə çatdırıb.
AMEA-nın Şərqşünaslıq İnstitutunun aparıcı elmi işçisi Əfşan Əliyeva “İran mənbələri 1918-ci ildə İran
Azərbaycanının müsəlman əhalisinə qarşı törədilən kütləvi qırğınlar haqqında: icraçılar və səbəblər” adlı
məruzəsində Cənubi Azərbaycanda ermənilərin daha əvvəl soyqırımlar törətməyə başladıqlarını bildirib. Qeyd
edib ki, təkcə 1918-ci ilin yanvar-iyun aylarında Cənubi Azərbaycanda birləşmiş erməni-aysor və ciloların silahlı
dəstələri tərəfindən törədilən qanlı qırğınlar nəticəsində 200 mindən çox günahsız insan qətlə yetirilib. Əfşan
Əliyevə deyib ki, Azərbaycandan fərqli olaraq, İranda ermənilərin törətdikləri soyqırımlar ətraflı araşdırılmayıb.
Cənubi Azərbaycandakı qətliamlar barədə məlumatlar əsasən ayrı-ayrı şəxslərin xatirələrindən ibarət olduğundan
bu qanlı qırğınlar barədə əsas faktlar hələ də dəqiq araşdırılmayıb.
Tədqiqatçı-politoloq Əli Hacızadə “Antanta dövlətlərinin Şərqi Anadoluda Ermənistan yaratmaq
avantürasının Cənubi Qafqaz üçün nəticələri” adlı məruzəsində bildirib ki, Birinci Dünya müharibəsində
Britaniya və Fransa Osmanlı imperiyasının ərazisində kürd və erməni dövlətlərindən ibarət bufer zonaların
yaradılması ilə həm Türkiyənin yenidən dirçəlməsinin, həm də kommunizm təhlükəsinin qarşısını almağı
planlaşdırırdılar. Ermənilər Şərqi Anadoluda qurulacaq erməni dövləti üçün maneə olaraq gördükləri türkmüsəlman əhalinin sayını azaltmaq üçün kütləvi qırğın və qətliamlar həyata keçirməyə başladılar.
Amerikalı professor Nik Allen Uarndorf “Osmanlı imperiyasında qeyri-ənənəvi müharibə - Birinci Dünya
müharibəsi və onun müasir dövrdə təsirləri” mövzusunda məruzəsində qeyri-ənənəvi müharibələrin ciddi
fəsadlarından danışıb. Bildirib ki, belə müharibələr super dövlətlər üçün ciddi təhlükə yaradır. Qeyri-ənənəvi
müharibələrin iştirakçıları dinc əhali arasında gizləndiklərindən belə vəziyyətdə döyüşən tərəfləri, qiyamçıları
dinc əhalidən ayırmaq mürəkkəb prosesə çevrilir. Məhz Birinci Dünya müharibəsində türklərin vəziyyəti olduqca
mürəkkəb idi. Çünki bir neçə cəbhədə döyüşən türklər ölkə daxilində erməni silahlı dəstələri ilə mübarizə aparmalı
olmuşdular. Bu prosesdə qiyamçıların dinc əhalidən ayrılaraq müəyyənləşdirilməsi xeyli çətin prosesə
çevrilmişdi.
Amerikalı professor deyib ki, müasir dövrdə qeyri-ənənəvi müharibə metodlarından istifadə edilir,
kibermüharibələr aparılır, ən müasir vasitələrin tətbiqi ilə gənclər münaqişələrə cəlb olunur.
Məruzələr ətrafında müzakirələrdə Milli Məclisin deputatı Rövşən Rzayev, Bakı Avrasiya Universitetinin
professoru Məmməd Cəfərli, Azərbaycan Prezidentinin işlər idarəsinin siyasi sənədlər arxivinin elmi katibi Həcər
Verdiyeva, Bakı Dövlət Universitetində Erməni Araşdırmaları Elmi Mərkəzinin rəhbəri İsmayıl Tanrıverdi və
digərləri ermənilərin Qafqazda və Şərqi Anadoluda törətdikləri qanlı qırğınların, eləcə də Ermənistanın hələ də
davam edən işğalçılıq və etnik təmizləmə siyasətinin dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırılması istiqamətində
belə konfransların önəmini yüksək qiymətləndiriblər.
Beynəlxalq elmi konfransın bağlanışında çıxış edən İsmayıl Axundov əhatəli, dərin məzmunlu elmi
məruzələrə və fikirlərə görə iştirakçılara minnətdarlığını bildirib. Bildirib ki, konfransda alim və mütəxəssislərin
səsləndirdikləri fikirlər tarixi hadisələrin obyektiv tədqiqatının zəruriliyini və bəşəriyyətə əsl həqiqətin
çatdırılmasının vacib elmi və ictimai vəzifə olduğunu bir daha sübut edir.
Obyektiv araşdırmaların aparılması üçün arxivlərin tədqiqatçılar üçün açılmasının vacibliyini qeyd edən
Dövlət Komissiyasının katibi deyib: “Türkiyə ölkə rəhbəri səviyyəsində tarixçilərdən ibarət birgə komissiyanın
yaradılmasını və XX əsrin əvvəllərində baş vermiş hadisələrin obyektiv araşdırılmasını təklif etsə də,
Ermənistanın hazırkı cinayətkar-siyasi rejimi bundan imtina edib. Bu fakt Ermənistanın tarixi hadisələrə siyasiideoloji yanaşma nümayiş etdirdiyini bir daha sübut edir, onun separatçı, işğalçı və militarist mahiyyətini üzə
çıxarır”.
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İsmayıl Axundov konfransın təşkilində əsaslı dəstəyə görə tədbir iştirakçıları adından Dövlət Təhlükəsizliyi
Xidmətinin rəisi, Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının sədri
Mədət Quliyevə minnətdarlığını bildirib.
Xalq qəzeti. - 2018.- 30 mart. - № 70. - S. 9.
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Xocalı soyqırımına aparan yola siyasi-tarixi baxış
Habil Həmidov,
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə İnstitutunun müasir siyasətin fəlsəfəsi şöbəsinin aparıcı elmi
işçisi
Azərbaycanlıların soyqırımı Bakı, Şamaxı, Quba qəzalarında, Qarabağda, Zəngəzurda, Naxçıvanda,
Lənkəranda və Azərbaycanın başqa bölgələrində xüsusi qəddarlıqla həyata keçirilmişdir. Bu ərazilərdə dinc
əhali kütləvi şəkildə qətlə yetirilmiş, kəndlər yandırılmış, milli mədəniyyət abidələri dağıdılıb məhv
edilmişdir...
Heydər Əliyev
Ümummilli lider
Keçmişimizdə baş verənlərin real faktlara əsaslanaraq, doğru-düzgün işıqlandırılması problemi bütün
bəşəriyyəti düşündürən zəruri məsələlərdəndir. Yəqin ki, ilk baxışdan bəzilərinə sadə görünən bir faktı, hər
hansı bir xalqın dövlətçilik mədəniyyəti və mənəviyyat tarixi, əslində, onun ümumi tarixidir desək, səhv
etmərik. Bu mənada dünya istər Şərq, istərsə də Qərb tarixini, dövlət quruculuğumuzu, ərazimizə edilən
təcavüzləri, xalqımıza qarşı törədilən soyqırımlarını, terrorları, deportasiyaları, bəşəriyyət əleyhinə cinayətləri,
düşüncə və məfkurə keçmişimizi öyrənən hər kəs həmin böyük məcraya bu və ya başqa şəkildə baş vurmalıdır
ki, araşdırılan problemlərdə reallığı üzə çıxara bilsin. Qeyd etməliyik ki, indiyə qədər tanınmış tarixçilərimiz
Vətən tarixinə aid, məxsusi olaraq Qarabağ problemi ilə ilgili elmi-tədqiqat işləri aparmış, samballı əsərlər
yazaraq, onları geniş oxucu auditoriyasına təqdim etmişdir.
Lakin bütün bunlara baxmayaraq, ermənilərin zaman-zaman ümumən türklərin, xüsusilə Azərbaycan
xalqına qarşı törədilən insanlıq əleyhinə cinayətlərin sayı-hesabı o qədər ölçüyəgəlməzdir ki, onların hamısını,
təbii ki, nəşr olunan mənbələrdə tam əhatə etmək mümkün deyildir. Nəticədə belə bir vəziyyətin yaranması, yəni
xalqımızın həyatında baş verən digər tarixi faciələrdən hələ də gənc nəslin eləcə də dünya ictimaiyyətinin lazımi
səviyyədə məlumatı olmur. Düşünürəm ki, təbii olaraq belə bir zərurət yaranır ki, bu günün ziyalıları, alimləri
tarixi fəlakətlərimizi yazmaq, təfsilatı ilə gələcək nəslə çatdırmaq üçün öz vətəndaşlıq borcunu yerinə yetirməlidir.
Bəllidir ki, sovet dönəmində bu yönümdə elmi-tədqiqat işlərinin aparılması mümkünsüz olmuşdur. Çünki bu rejim
hadisələri pərdələməklə ermənilər tərəfindən azərbaycanlılara qarşı törədilən insanlıq əleyhinə cinayətlər barədə
məlumatsızlıq yaradaraq xalqımızın keçmişində baş verənləri üzə çıxarmamaq məqsədi daşımışdır.
Heç vaxt dövləti və dövlətçilik tarixi olmayan, dünyanın müxtəlif bölgələrinə səpələnmiş, köçəri həyat tərzi
keçirən ermənilər “Böyük Ermənistan” yaratmaq üçün bəşəriyyət əleyhinə cinayət yolu olan seperatizmi və
terrorizmi seçdilər. Buna nail olmaq üçünsə strategiyanın ilkin mərhələdə nəzərdə tutulan gizli fəaliyyət planını
reallaşdırmağa başladılar. Məhz həmin gizli fəaliyyətin nəticəsi idi ki, müxtəlif illərdə çoxsaylı erməni təşkilatları
yaranmışdır. Bu təşkilatların yaranmasını etiraf edən erməni müəllifi J.Sarkisyan hələ XIX əsrin 60-70-ci illərində
xeyli sayda erməni cəmiyyət və təşkilatının yarandığını açıq şəkildə qeyd edir. Gizli erməni cəmiyyətləri
aşağıdakı kimi sıralanır: – 1860-ci ildə Kilikiyanın müstəqilləşməsi üçün qurulan “Xeyriyyə cəmiyyəti”,
Fədakarlar cəmiyyəti, 1866-cı il 7 mayda İstanbulda “Ser” (sevgi) cəmiyyəti yaradıldı. Bu son lojasının parolu
“birlik, sevgi, təhsil, iş, özgürlük” idi. Araratyan (1876, İstanbul), “Məktəb sevərlər” (1870, İstanbul), Şərq (1879,
İstanbul), “Kilikiya” (1879, İstanbul);- Bu cəmiyyətlər 1880-cı ildə “Erməni Birləşmiş Cəmiyyəti” adlı adı altında
birləşmişdilər. “Silahlanmışlar cəmiyyəti” (1880, Ərzurum), “Qadınlar cəmiyyəti” (1880, Ərzurum), “Qurtuluş
üçün birlik” (1872, Van), “Ana Vətən müdafiəçisi” (1881, Ərzurum);
Gizli erməni cəmiyyətləri haqqında qənaətlərimizi bir qədər də genişləndirməyə çalışaq. Onların
yaradılmasında əsas məqsədlərə diqqət yetirək. Məsələn, onlardan biri, “Qara Xaç Cəmiyyəti” 1872-ci ildə Vanda
təşkil olunmuşdu. Bu cəmiyyətlərin məqsədi milli mənafelərə nail olmaq, gənclərin silahlandırılması və silahlı
üsyanların təşkil edilməsi idi.
Məhz həmin prosesin məntiqi davamı kimi 1880-ci ildə Ararat, Şərq, Mühübbi maarif, Kilikiya dərnəkləri
“Miyasiyal Anikerutiun Hayotes” adlı cəmiyyətdə birləşdilər. Əsl inqilabçı komitələr 1880-ci illərdən meydana
çıxmağa başladı. O vaxt Ərzurumda “Silahlılar dərnəyi” quruldu. Dərnəyin üzvü olan gənclər lazım gəldikdə
istifadə etmək üçün silah daşımalıydılar. Lakin bütün təşkilatı məsələlər nə qədər ardıcıllıqla təşkil olunsa da,
1883-cü ildə bir neçə üzvü tutulduğu üçün həmin dərnək dağıldı.
Məxsusi olaraq qeyd etmək lazımdır ki, inqilabçı partiya kimi yaranan ilk təşkilat isə “Armenakan”
olmuşdur. Yəni, 1885-ci ildə yaradılmış və “Armeniya” qəzetinin adı ilə adlandırılmış bu cəmiyyət inqilab yolu
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ilə ermənilərin özünüidarəsinə nail olmağı qarşısına məqsəd qoymuşdu. Partiyanın əsasını Van mənşəli erməni
Portağalyan qoymuşdu.
Təbii olaraq həmin prosesi həyata keçirməyin əsas vasitələrindən biri təbliğat idi. Məhz bunu nəzərə alan
“Armenakan” məqsədinə çatmaq üçün əhali içərisində geniş millətçi təbliğat aparmağı, hərbi təhsil verməyi,
silahlı dəstələr təşkil etməyi, sonra Avropa dövlətlərinin münasibəti əlverişli olardısa, Türkiyə əleyhinə çıxış
etməyi lazım bilirdi. Bu partiyanın fəaliyyəti Qafqazdakı Rusiya hakimiyyət orqanları tərəfindən şirnikləndirilirdi.
Lakin “Armenakan” erməni əhalisinin geniş dairələrini cəlb edə bilmədi və onun fəaliyyəti yalnız Türkiyənin bir
neçə Şərq vilayəti ilə məhdudlaşdı. Daha fəal və daha kütləvi “Hnçak” və “Daşnaksütyun” partiyalarının meydana
gəlməsi ilə “Armenakan”ın nüfuzu heçə endi.
İllər keçdikcə, yəni “Hnçak” (Zəng) partiyası 1887-ci ildə Cenevrədə Avetis Nazarbekyan və millətçi
erməni tələbə mühacirləri tərəfindən təşkil edilmişdi. Partiyanın lideri A.Nazarbekyan (Lorents) K.V.Plexanovun
təsiri altında idi. Partiyanın 1898-ci ildə nəşr edilmiş proqramında sosial-demokrat prinsipləri bəzi gizli məqamlar
qorunmaq şərtilə yalnız bəzi “xeyirxah məqsədlərə” bəyan olunurdu. Həmin proqramın məqsədlərindən birinə
diqqət yetirməklə bunu aydın şəkildə görmək olar. Məsələn, proqramın bəzi məqsədlərinin tam açıqlanmadığı
ikinci bölməsində erməni millətinin vəziyyəti (başlıca olaraq Rusiyada yaşayan ermənilərin) təsvir olunur,
partiyanın məqsədinin çevriliş təşkil etmək olduğu göstərilirdi. Məgər bu amil terror vasitəsilə məqsədə çatmağa
təhrik deyildirmi? Proqramın üçüncü bölməsində belə bir tezis irəli sürülürdü ki, guya Türkiyə tədricən
dağılacaqdır, buna görə də partiyanın inqilabı fəaliyyəti ilk növbədə türk hakimiyyətinə qarşı yönəldilməli,
ermənilərin milli müstəqilliklərinə nail olunmalıdır. Daha doğrusu, “Hnçak” yaxın məqsədə çatmağın yolunu
üsyanla, yəni zorakılıqla “Türkiyə Ermənistanı”ndakı vəziyyəti dəyişmək, bütün erməniləri üsyana qaldırıb,
Türkiyəyə qarşı müharibəyə başlamaqda görürdü. Bu tezisin mahiyyətindən açıq – aydın görünür ki, hakimiyyəti
zorla ələ keçirmək üçün terror vasitələrindən istifadə strateji məqsəddir.
Davamlı olaraq bir-birini tamamlayan, planlı şəkildə yaradılan, ermənilərin ən qanlı təşkilatlarından olan
“Daşnaksütyun” və ya “Erməni inqilabı cəmiyyətləri federasiyası” isə 1890-cı ildə Qafqazda təşkil edilmişdir.
Partiyanın liderləri X.Mikelyan, S.Zavaryan, Rostom (St.Zorin) və başqaları idi. Həmin partiyanın mətbu orqanı
isə Cenevrədə çıxan “Droşak” qəzeti idi. Rusiya Daxili İşlər Nazirliyi Polis Departamentinin bir podpolkovniki
tərəfindən 1908-ci ildə tərtib edilmiş “daşnaklar” adlı məruzədə sənədlər əsasında partiyanın yaranması,
fəaliyyətinin əsas istiqamətləri xarakterizə edilir. Tərtibatçı yazır ki, 1892-ci ildə Cenevrədə “Daşnaksütyun”un I
qurultayı keçirilmişdir. Qurultayda “demokratik erməni respublikasını” yaratmaq üçün erməniləri silahlandırmaq
və təşkil etmək, terrorçuluq aktlarını həyata keçirmək və hökumət idarələrini dağıtmaq qərara alınmışdır. Bu
partiyanin məramı da beləcə bəlli olur.
Beləliklə də Azərbaycan ərazilərində ermənilərin məskunlaşdırılması prosesi ilə paralel olaraq separatizmə,
terrora, soyqırımlara və təcavüzlərə hazırlıq erməni siyasətinin tərkib hissəsi olmuşdur. Yəni, qeyd olunanlardan
aşkar şəkildə görünür ki, xarici qüvvələrin köməkliyi ilə dövləti, dövlətçilik tarixi olmayan ermənilər üçün strateji
planlar hazırlanmışdır ki, məhz həmin strategiya zama-zaman həyata keçirilərkən türksoylu xalqlar, məxsusi
olaraq Azərbaycan xalqı dəhşətli soyqırımlarına məruz qalmışdır.
Sadalanan reall faktların aşkarlanmasında son dövrlərdə baş verən ictimai-siyasi hadisələrlə əlaqədar
Azərbaycanın öz dövlət müstəqilliyini bərpa etməsinin mühüm rolu olmuşdur. Yəni, 1991-ci il 18 oktyabr
tarixində Müstəqillik Haqqında Konstitusiya Aktının qəbulu ilə bağlı xalqımıza qarşı törədilən cinayətlərin
öyrənilməsinə imkan və şərait yaranmışdır. Belə bir mühitin yaranmasında təbii olaraq ümummilli liderimiz
Heydər Əliyevin 18 dekabr 1997-ci il tarixli “1948-1953-cü illərdə azərbaycanlıların Ermənistan SSR
ərazisindəki tarixi-etnik torpaqlarından kütləvi deportasiyası haqqında”, 26 mart 1998-ci il tarixli
“Azərbaycanlıların soyqırımı”, “Xocalı soyqırımı” haqqındakı fərmanlarını çox qiymətli və tarixi addım kimi
dəyərləndirmək lazımdır.
Adıçəkilən fərmanlarda haqlı olaraq göstərilir ki, son iki əsrdə Qafqazda azərbaycanlılara qarşı
məqsədyönlü şəkildə həyata keçirilmiş etnik təmizləmə və soyqırımı siyasəti nəticəsində xalqımız ağır
məhrumiyyətlərə, milli faciə və məşəqqətlərə məruz qalmışdır. Mərhələ-mərhələ gerçəkləşdirilən belə qeyriinsani siyasət nəticəsində azərbaycanlılar indi Ermənistan adlandırılan ərazidən, yəni min illər boyu yaşadıqları
öz doğma tarixi etnik torpaqlarından didərgin salınaraq, kütləvi qətl və qırğınlara məruz qalmış, onlara məxsus
minlərlə tarixi-mədəni abidə və yaşayış məskəni dağıdılıb viran edilmişdir.
Zənnimizcə, bir qədər əvvəlki tarixə müraciət edərək terrora, təcavüzə gələn yola qismən də olsa aydınlıq
gətirməyə çalışdıq. Lakin, həmin soyqırımların hansı metodlarla, vəhşiliklərlə həyata keçirilməsinə diqqət yetirə
bilmədik. Ona görə də azərbaycanlıların soyqırımı məsələlərinə bir daha aydınlıq gətirməyə çalışaq. Bu, həm
soydaşlarımız, həm də dünya ictimaiyyəti üçün problemin öyrənilməsi baxımından önəmli olar. Həmçinin bundan
xalqımıza qarşı törədilən həmin cinayətlərin beynəlxalq müzakirələr predmetinə çevrilən məqamlarında əsas dəlil
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və sübutlar kimi istifadə edilə bilər. Ermənilərin Azərbaycan xalqına qarşı istifadə etdikləri vasitələr separatizm,
terror, təcavüz, psixoloji terror və s. vasitələr olmuşdur.
Sadalanan metod və vasitələrdən bəşəriyyət əleyhinə cinayətlər törədən ermənilər zaman-zaman
azərbaycanlılara qarşı soyqırımı həyata keçirməklə məqsədlərinə nail olmuşlar. Məsələn, bir erməni terroruna
müvafiq şərait yaradan separatçı ideyaların yer aldığı azərbaycanlıların soyqırımının təşkilatçısı S.Şaumyanın
1906-cı il iyunun 7-də dərc etdirdiyi “Son hadisələr” adlı məqaləsində 1905-ci il erməni-müsəlman qırğınlarına
istinadən Şuşanın, İrəvanın, Qarsın və Sürməlinin adını çəkərək, guya bu yerlər onun yurduymuş kimi qeyd edir
ki, “Bədbəxt diyarımız cəhənnəmə döndərilmişdir və hələ kim bilir, bundan sonra onu nə kimi fəlakətlər gözləyir”.
1918-ci ilin mart ayında azərbaycanlıların soyqırımı Bakı, Şamaxı (Ağsu, İsmayıllı, Kürdəmir də daxil
olmaqla), Quba qəzalarında, Qarabağda, Zəngəzurda, Naxçıvanda, Lənkəranda və Azərbaycanın başqa
bölgələrində xüsusi qəddarlıqla həyata keçirilmişdir. Bu barədə M.Ə. Rəsulzadə “Unudulmaz faciə” məqaləsində
yazır ki, “Həmin günlərdə daşnaklar canlı insanları divara mıxlayırdı, müsəlman əhalisinə qələmə almaq belə
çətin olan işgəncələr verirdilər”.
Nəriman Nərimanov isə azərbaycanlılara qarşı törədilən soyqırımı haqqında belə yazırdı: “Müsəlman hətta
bolşevik olsaydı belə ona aman vermirdilər Daşnaklar deyirdilər “Biz heç bir bolşevik tanımırıq, təkcə elə
müsəlman olmağı kifayətdir”. Onlar kefi istədikləri adamı öldürür, evləri dağıdır xaraba qoyurdular… Bolşevizm
bayrağı altında daşnaklar müsəlmanlara qarşı hər cür vəhşiliyə yol verirdilər. Nəinki kişilərə, hətta hamilə
qadınlara da rəhm etmirdilər”.
Qeyd etmək lazımdır ki, bu qanlı hadisələr barəsində Lenin dəqiq məlumatlandırılsa da, o, bunun fərqinə
varmamışdır. Əksinə, Bakıda terrorçuluq yolu ilə törədilən mart soyqırımı hadisəsi Lenin tərəfindən də təqdir
olunmuşdur. O, məsələyə münasibət bildirərək S. Şaumyana yazmışdır ki, “Sizin möhkəm və qəti siyasətinizə
məftunuq. Bacarıb həmin siyasəti, indiki çox çətin vəziyyətin şəksiz tələb etdiyi çox ehtiyatlı bir diplomatiya ilə
birləşdirin”. Məhz bunun nəticəsidir ki, hər zaman özlərinə arxa–dayaq hiss etdikləri havadarlarına güvənərək,
təkcə 1918-ci ilin mart-aprel aylarında erməni terroruna məruz qalan 50 mindən artıq azərbaycanlı vəhşicəsinə
qətlə yetirildi.
Tarixi mənbələrə istinadən ilk növbədə onu qeyd etmək lazımdır ki, çoxdankı xülyaların reallaşmasında
xarici dövlətlərin dəstəyinə nail olmaq istəyən ermənilər hər vasitə ilə onlara qulluq göstərməyə çalışırdılar.
Məsələn, katalikos Nerses altmış minlik erməni qüvvəsi toplayaraq, 1826-1828-ci illər Rusiya-İran müharibəsində
iştirak etmiş və rusların tərəfində vuruşmuşdur. J.Malevil yazır ki, sonrakı 90 il ərzində bu ssenari dəyişilmədən
oynanılırdı, yalnız zaman keçdikcə rus təbliğatı oz metodlarını təkmilləşdirirdi: rus ordusu əmin idi ki, Türkiyə
ərazisində və türk ordusunun arxa cəbhəsinə ümüd edə bilər, yəni silahlı qiyamçı quldur dəstələri arxadan türk
ordusunu dağıtmağa çalışırdı. Müvafiq mənbələri araşdırarkən məlum olur ki, Rusiya ermənilərə istiqlaliyyət
vermək məqsədi güdmürdü, çox zaman “müstəqillik”, qurtuluş və s. saxta vədlərlə onları aldadaraq, düşmənlərinə
qarşı istifadə etmişdir.
Qeyd etmək lazımdır ki, erməni terrorizmi təkcə Azərbaycan türklərinə, türksoylu xalqlara deyil, eyni
zamanda, dinindən, etiqadından, milliyyətindən asılı olmayaraq digərlərinə qarşı da yönəlmişdir. Məsələn 5
sentyabr 1972-ci ildə Münxendə erməni terrorçuları tərəfindən İsrail idmançıları terrora məruz qalmış və onlardan
xeyli sayda idmançı öldürülmüşdür. Burada istər-istəməz erməni riyakarlığının daha bir siyasi gedişi özünü
büruzə verir. Bəllidir ki, Almaniya ilə İsrail arasında genosid problemi mövcuddur.Təbii olaraq belə bir hadisənin
törədilməsi İsrail-Almaniya qarşıdurmasına təhrikdir. Zənnimizcə, burada riyakar erməni siyasəti tam çılpaqlığı
ilə görünür.
Hesab edirəm ki, soydaşlarımzın soyqırımına, deportasiyasına nail olmaq üçün tətbiq olunan metodlardan
biri, göründüyü kimi dünyanın müxtəlif regionlarına səpələnmiş ermənilərin Azərbaycan torpaqlarında
məskunlaşdırılması olmuşdur. Köçürülən ermənilər həmin ərazilərdə bir qədər möhkəmləndikdən sonra
qabaqcadan hazırlanmış plana uyğun olaraq növbəti fazanın həyata keçirilməsi başlanmışdır. Bu prosesdə də
azərbaycanlıların əvvəl soyqırımına, sonra isə deportasiyasına çox məharətlə nail olunmuş, müxtəlif üsul və
vasitələrdən istifadə edilmişdir. Məsələn, əvvəl Şaumyanın, sonra isə Mikoyanın rəhbərliyi ilə ardıcıl yerinə
yetirilən terrorizm siyasəti nəticəsində yaradılan soyqırımı hadisələrinin insanlarda yaratdığı xof, qorxu ruhu
formalaşdırılaraq, yaxud digər terror vasitələrinə istinadən Qərbi Azərbaycanda “Ermənistan”dan XIX əsrin 20ci illərindən XX əsrin 1989-cu ilinədək Türkiyəyə, İrana, Şərqi Azərbaycana, Gürcüstana, Şimali Qafqaza, Orta
Asiyaya, “İran təbəəsi”, “Türk təbəəsi” adı altında, “xalq düşməni”, “şübhəli ünsür” damğası ilə sürgün edilən,
1948-1953 və 1988-89-cu illərdə öz vətənlərindən didərgin salınan azərbaycanlıların sayı milyon yarımdan çox
olmuşdur. 1905-1907 və 1918-1920-ci illərdə ermənilər və bu işdə maraqlı olan qüvvələrin törətdikləri qanlı
vuruşmalarda yarım milyon azərbaycanlı “Ermənistan” ərazisində qətlə yetirilmişdir ki, bu da deportasiya həyata
keçirmək üçün ən güclü təsir vasitələrindən biri idi. Yəni, əhali arasında real vahimə yaratmaq onların gözləri
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qarşısında vəhşiliklər törədərək, soydaşlarımıza görk olsun, – deyə onları dədə-baba torpaqlarından deportasiya
etmək məqsədlərini reallaşdırmaqdan ötrü belə bir qeyri-insani vasitədən istifadə edilirdi. Təbii olaraq bu cür
vəhşilikləri görən yerli sakinlər istər-istəməz psixoloji sarsıntı keçirir, şok vəziyyətinə düşür və həmin təsirlərdən
doğma yurd-yuvalarını tərk etmək məcburiyyətində qalırdılar.
Fikrimizcə, yalançı “erməni soyqrımı” mifini gerçəkləşdirməyə çalışan ermənilərin törətdikləri
vəhşiliklərdən dəhşətə gələn yunanların yazdıqlarını xatırlamaq da yerinə düşər. Onlar yazırlar: “Türk ordusu
qarşısında geri çəkilən silahlı ermənilər ətrafdakı müsəlman kəndlərini yer üzündən silərək, hər bir şeyi atəş və
qılıncdan keçirir, təsəvvürəgəlməz bir dəhşət və fəlakət törədirdilər. “Qalib” erməni ordusu qənimətləri, yəni
süngü ucuna taxılmış uşaqları keçdikləri yolların ətrafına çılpaq soyundurulmuş müsəlman qadınlarını düzürdülər.
Bu cəhənnəm əzabında ağlını itirmiş qadın və uşaqların ürəkparçalayan iniltilərini, qocaların ümüdsüz nalələrini
dinləmək üçün adamın qəlbi olmalıdır. 82 kənddən ibarət bir sancaq bu təsvir edilən fəlakətə düçar olmuşdur”.
Yaxud da ingilis mayoru Masson bu barədə qeyd edir ki, “rus qoşunları arasında olan erməni dəstələri və
vilayətdə 5000 kürd - kişiləri, qadınları və uşaqları qırdılar; süngü ilə onları sürü kimi yüksək qayaların
zirvəsindən uçuruma itələdilər”. Buna bənzər daha dəhşətli hadisələrdən birinin də şahidi fransızlar olmuşlar. 70
azərbaycanlı uşaq Gümrünün uşaq evindən Qazaxa gətirilərkən Spitakda onları diri-diri böyük enkəsikli borulara
doldurub ağzını qaynaqlamışdılar. 7 dekabr 1988-ci il zəlzələsində Fransadan gələn xilasedici komanda itinin izi
ilə borunun qaynağı açıldı, onlar bu dəhşətli mənzərəni öz gözləri ilə gördülər və heç bir söz demədən geri –
Parisə döndülər.
Həmin prosesin növbəti mərhələsi sovet dövrünə düşür ki, burada da xüsusi metodlardan istifadə edilərək
azərbaycanlıların deportasiyası kampaniyası riyakar erməni siyasətinin təsiri ilə qanuniləşdirilməyə cəhdlərlə
müşayiət olunur. Daha doğrusu, əvvəlcə Rusiyanın köməyi ilə Azərbaycan torpaqlarında Ermənistan dövləti
yaradılır. Sonra isə soydaşlarımızın deportasiyası başqa ad altında reallaşdırılmağa başlanır.
Onlardan bir neçəsini yada salaq. Keçmiş SSRİ Nazirlər Sovetinin 1947-ci il 23 dekabr tarixli 4083 saylı
və 1948-ci il 10 mart tarixli 754 saylı qərarları Azərbaycan xalqına qarşı növbəti tarixi cinayət aktı olmuşdur. Bu
qərarlar əsasında 1948-1953-cü illərdə 150 mindən çox azərbaycanlı Ermənistan ərazisindəki dədə-baba yurdyuvalarından kütləvi və zorakılıqla sürgün olunmuşlar. İnsan hüquqlarına zidd olan bu qərarların xüsusilə,
“azərbaycanlılar Ermənistan SSR-dən Kür-Araz ovalığına köçürülsün” qərarı misli-bərabəri olmayan qəddarlıqla
yerinə yetirildi. Həmin qərara əsasən erməni millətçiləri yüz əlli mindən artıq azərbaycanlını Mil-Muğan
düzənliklərinə və Ceyrançölə deportasiya etdilər. Onlardan əlli minə yaxını iqlim şəraitinə dözməyib qırıldı, 30
faizə yaxını isə Stalinin ölümündən sonra viran qoyulmuş və xarabazara çevrilmiş yurdlarına qayıtdı. Bu da
azərbaycanlıların soyqırımının və deportasiyasının son mərhələsi olmadı. Yəni, son hadisələr zamanı bu proses
ermənilər tərəfindən daha amansızlıq və qəddarlıqla başa çatdırıldı.
Zənnimcə, tarixən azərbaycanlıların erməni terroru nəticəsində soyqırıma məruz qalmaları, öz dədə-baba
torpaqlarından deportasiya olunması çoxəsrlik qaçqınlıq tariximizin ən ağrılı səhifələri daha dərindən araşdırılıb
öyrənilməlidir. Bu faciələrimizin tarixi köklərini, ictimai-siyasi amillərini üzə çıxarıb təbliğ etmək lazımdır ki,
onları beynəlxalq müzakirə obyekti səviyyəsinə qaldıra bilək.
Xalq qəzeti.- 2018.- 29 mart.- № 69. - S. 10.; 1 aprel.- № 72.- S. 3.
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1905-1906-cı illərdə azərbaycanlılara qarşı törədilmiş soyqırımı “
İrşad” qəzetinin səhifələrində
Zöhrə FƏRƏCOVA
1905-ci ildə Rusiyada və onun istila etdiyi ölkələrdə baş verən gərgin siyasi hadisələr xalqımız üçün
xüsusilə ağır oldu. Türk-müsəlman əhalisinin milli özünüdərkindən, öz haqqını, hüquqlarını tələb edəcəyindən
ehtiyat edən çarizm Zaqafqaziyada hakimiyyətini qorumaq üçün milli münaqişəni alovlandırdı. Fürsətdən istifadə
edən erməni millətçiləri, quldur “Daşnaksütyun” partiyasının üzvləri məkrli planlarını qəddarlıqla həyata
keçirməyə başladılar.
Həmin ilin 17 dekabrında, “İrşad” qəzeti nəşrə başlayanda ermənilərin millətimizə qarşı törətdikləri
soyqırımı barədə hər gün yeni-yeni xəbərlər yayılırdı. Bu milli qırğınlarda çar hökuməti açıq-açığına ermənilərin
yanında idi. Bundan daha da cəsarətlənən ermənilər qarşılarına çıxan azərbaycanlı olan hər kəsi - qocaları,
cavanları, uşaqları, qadınları amansızlıqla qətlə yetirir, obalarını talan edir, evlərinə od vururdular. Sağ qalanlar
doğma yurd yerlərini tərk etmək məcburiyyətində olurdular.
Erməni-türk münaqişəsi haqqında yazılara “İrşad”ın səhifələrində geniş yer verilirdi. İrşadçılar məsələyə
böyük həssaslıqla yanaşırdılar. Onlar hadisələrin səbəblərini və səbəbkarlarını o günlərin oxucularına tanıdarkən
həm də tarix yazdıqlarını yaddan çıxarmırdılar. “İrşad”ın yazarları artıq ağır faciələri göz önündə olan və
səngimək bilməyən erməni-türk münaqişəsi barədə həqiqətlərə yer verməklə bərabər, problemdən çıxış yollarını
da göstərməyə çalışırdılar.
XX əsrin əvvəllərində baş verən milli münaqişədə çarizmin müstəsna “xidmətləri” olduğunu, hökumətdən
hər cür yardım alan ermənilərin heç nədən çəkinmədiklərini də irşadçılar real faktlarla diqqətə çatdırırdılar.
Ü.Hacıbəyli yazırdı: “Biz hökumətin ermənilər ilə bir yerdə müsəlmanları qırdığını görüb də belə güman ediyoruz
ki, ermənilər hökuməti aldadıblar. Halbuki ermənilərə aldanan biz özümüzük. Hökumət isə öz politikasını işlədir.
Fəqət bizim yuxarıda zikr edilən gümanımıza səbəb əvvəla ermənilərin hiyləkarlıqlarının bizə yəqinliyi və saniyən
hökumətin açıq-açıqdan tərəfdarlığıdır.
Çünki bizim xəyalımıza gəlmiyibdir ki, hökumət bizə xəyanət edə bilər... Sadədil müsəlmanlar!.. İştə
məlum olur ki, hökumət biz müsəlmanların sədaqətinə qarşı hər gunə xəyanət etməkdə heç bir şeydən çəkinmiyor.
Buna dəlil odur ki, Şuşada olan zülm xüsusunda bizi danışmağa qoymuyorlar, dilimizi bağlıyorlar. Buna dəlil
odur ki, Qafqazın bir guşəsi olan Qarabağın yepiskopu Aşot nam keşişin sözü ilə Qoloşçapovu Şuşaya göndərib
də bütün Qafqazın Şeyxülislamının iltimasına qulaq vermiyib, o zalımı geri çağırmıyorlar və müsəlman tərəfindən
olan etiraz və protestləri biəncam qoyurlar...” [Ü.Hacıbəyli: “Şuşa qırğınına dair”, “İrşad” qəzeti, 23 iyul 1906,
№ 172].
Ü.Hacıbəylinin “Şuşa qırğınına dair” adlı həmin məqaləsində təsvir edilən o dövr Qarabağının tarixi
mənzərəsi olduqca acınacaqlıdır: “Görünür ki, Qarabağın müsəlmanları qətliamə məhkum olubdurlar. Onları
öldürürlər, yandırırlar, qarət edirlər. Bir dəm nəfəs almağa aman vermirlər.
Bu qətliamı icra etməgə göndərilmiş general Qoloşçapov vəzifeyi-zülmkaranəsini ifa etməkdə heç bir qüsur
göstərmiyor. “Mədəniyyətli” ermənilər öz fikri-səqimlərini əmələ gətirməkdən ötrü yaxşı fürsət tapıbdırlar. Onlar
iş görürlər. Gah provakatoru əldə alət ediyorlar, gah özləri provakatorun əlində alət olurlar və əksəriyyən
provakator ilə bir yerdə iş görürlər”.
Ü.Hacıbəyli haqlı olaraq yazırdı ki, erməni-türk münaqişəsi, onun dəhşətli nəticələri ümumilikdə Qafqaz
regionu üçün böyük bəlaya çevrilmişdir: “Ağır bir daş olub Qafqazın başına düşmüş bu erməni-müsəlman qırğını
böylə davam edəcəkdirsə, görünür ki, gözəl vətənimiz ölüm, itim, qan ocağı olub bilaxir inqirazə üz qoyacaqdır.
Qafqazda bu ixtişaş heç bir kəsi gərək şad etməsin. Bunun nəticələri bilaistisna hamıdan ötrü təhlükəlidir. Bu
qanlı vuruşmaların son fəlakətli günləri hamının diriligini zəhərliyəcəkdir. Bunu hər kəs özünə gərək yəqin etsin
və yəqin edib də görsün ki, bütün Qafqaz əhlinin bu erməni-müsəlman qırğınına qarşı ümumiyyət etibarı ilə
göstərdigi qeydsizlik nə fəlakətli nəticələrə səbəb oldu və olacaqdır” [Ü.Hacıbəyli: “Qeydsizliyin nəticəsi”,
“İrşad” qəzeti, 19 iyul 1906, № 169].
1906-cı ilin fevralında Tiflisdə erməni-müsəlman sülh məclisi toplandı. Böyük ümidlər bəslənilən ermənimüsəlman məclisindən sonra qırğınlara son qoyuldumu? “İrşad” qəzetinin səhifələrindəki yazılardan oxuyuruq
ki, vəziyyət bundan sonra da mürəkkəb olaraq qalır, ermənilər yeni faciələr törədirdilər. Şuşanın həmin faciəli
günlərini Ü.Hacıbəyli belə təsvir edirdi: “Qarabağda, Şuşa şəhərində “sülh” olubdur. Hər kəs öz “işinə”
məşğuldur. Məsəla: hakimin “işi” odur kimə hökm edib cəmaəti qırdırsın. Şuşa hakimi haman bu “işə” məşğuldur.
Qoşunun “işi” odur ki, top və tüfəng atıb evləri darbadağın etsin. Şuşa qoşunu haman bu “işə” məşğuldur. Şəhər
kişilərinin “işi” odur ki, evi-eşigi darbadağın olanda, qovm-qardaşı qırılanda əlini qoynuna qoyub naəlaclıqdan
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məzlum-məzlum durub baxsınlar. Şuşa şəhərinin kişiləri haman bu “işə” məşğuldurlar. Şəhərin arvadlarının “işi”
odur ki, əri, qardaşı, oğlu öldürüləndə başını açıb, saçını yolub, şaxsey təpib ağız desinlər. Şuşa şəhərinin arvadları
haman bu “işə” məşğuldurlar” [Ü.Hacıbəyli: “Ordan burdan”, “İrşad” qəzeti, 18 iyul 1906, № 168].
Bəs, həmin vaxt İrəvanda vəziyyət necə idi? Ü.Hacıbəyli yazırdı: “İrəvanda dəxi “sülh və məsalət”
bərqərardır, belə ki, hərçəndi müsəlmanlardan hər gün, günün günorta çağı bir-ikisini durduğu yerdə öldürürlərsə
də, yenə də arada ədavət və düşmənçilik yoxdur. Buna da səbəb İrəvanın “sülh və saziş” komisyonu olubdur. Belə
ki, bu komisyon bir gün keyfinin duru vaxtında söhbət üçün yığışıb deyibdir ki, gəliniz “barış oyunu” çıxaraq.
Müsəlman cəmaəti bu “oyun”a uşaq kimi sevinib haman da bir “barışıq oyunu” çıxardıblar və bir qədər zarafat
və lətifə sözlərdən sonra dağılıb bunu qərar qoyubdurlar ki, əgər o tərəfin adamı bu tərəfin adamından birisini
öldürsə, heç işiniz yoxdur. Qatili tapıb tənbihə etmək lazım degil, qoyun özü bilsin! Ona görə “barış oyunu”nun
sabahı günü ermənilər də “atəşbazlıq oyunu” çıxardıb, bu “oyun”a bir qədər rəng vermək üçün o saət bir-iki
müsəlmanı da vurub öldürdülər ki, hamının xoşuna gəlsin və hamı da oyundan razı qalsın... Əlbəttə, hamı razı
qalıb “oyunbaz”lara afərin oxuyubdurlar...”
“İrşad” qəzetində dərc olunmuş məqalələrdən də aydın görmək olur ki, XX əsrin əvvəllərində ermənilərin
türklərə qarşı törətdikləri faciələrin ardı-arası kəsilmirdi. Erməni terroru Azərbaycanın əksər ərazilərini əhatə
etmişdi. Daha bir bölgədə - Gəncədə baş verən hadisələri Ə.Ağaoğlu belə qələmə alıb: “Biçarə Gəncə! Bu keçən
ildə vaqe olan erməni-müsəlman iğtişaşı şəhər əhalisində əsla halət qoymayıb!” [Ə.Ağaoğlu: “Mədrəsə və
ruhaniyyə”, “İrşad” qəzeti, 23 may 1906, № 120].
“Sevindilərmi?” adlı məqaləsində Ü.Hacıbəyli bildirirdi: “Şuşadan çəkilmiş teleqramlar şəhərin müdhiş və
təhlükəli halını bildirirlər agentstvonun müsəlman ziddinə yazan və müsəlman başına gələn zülmləri həmişə
gizlətməgə çalışan Tiflis agenti dəxi insaf məqamına gəlməyə bilmiyib yazıyor ki, şəhərin müsəlman hissəsi topa
tutulubdur. Xüsusi müxbirimiz Ağdamdan yazıyor ki, şəhərdən əvvəlcə on iki və sonra da igirmi top səsi eşidildi.
Şəhər dörd tərəfdən yanmaqdadır!..”
“Kömək məqamidir, qardaşlar!!” başlıqlı yazısında Ə.Ağaoğlu Qarabağ müsəlmanlarına zülm edildiyini
bildirərək yazırdı: “Lakin ən böyük müsibət, ən yuzun yandırıcı cəfa və zülm Zəngəzur uyezdinin cəmaətinə oldu.
...Zəngəzur uyezdi dağıstan olduğundan dağlar arasında vaqe müsəlman kəndləri hər tərəfdən ermənilər ilə
əhatə olunan şuriş əsnasında daşnaksütyunların və kazakların güllə və toplarından nə kömək gələcək yerləri oldu
və nə qaçacaq bir məkanları”.
Zəngəzurda kəndlərin yerlə yeksan olduğunu, bacaranların ailəsini götürüb qaçdığını, bacarmayanların qadın, uşaq, qoca, cavan - hər kəsin xəncərdən keçirildiyini, güllə qurbanı olduğunu qeyd edən Ə.Ağaoğlu qaçıb
canlarını qurtaranların ölənlərə həsrət çəkdiklərini yazırdı. Çünki onlar birdəfəlik xilas olmuşdular, qalanlar isə
hər dəqiqə, hər saniyə ölürdülər. Yurdlarını, evlərini, qohumlarının çoxunu itirən bu biçarələrin “daha ziraət
etməgə də çarələri yoxdur” - deyə bildirən Ə.Ağaoğlu haray çəkirdi: “...İştə bu gün, qardaşlar, kömək vəqtidir!!
Və ən əvvəlinci kömək gərək Zəngəzur əhalisinə olsun”. Ə.Ağaoğlu soydaşlarını bir-birinin dərdinə yanan,
yardım göstərən ermənilərdən nümunə götürməyə səsləyirdi.
“Qarabağın övza və əhvalı” adlı məqaləsində isə o, 1906-cı ilin sentyabrında doğulub böyüdüyü Şuşa
şəhərinə gedən yolları erməni yaraqlılarının bağladığını kədərlə bildirirdi: “On yeddi gün Ağdamda qalıb
Qarabağda olan əhvalatı və general Qoloşçapovun rəftar və əmalinə dürüst xəbərdarlıq hasil edib azim olduq.
O günədək Ağdam ilə şəhərin əlaqəsi bağlı idi demək olar. Fəqət sahib-mənsəblər və qoşun böyügləri gəlibgedirdilər. Qeyrilər isə cürət edib Əsgərandan keçə bilmiyordular.
Şəhərə azim olmadan qabaq general Qoloşçapova teleqraf ilə xəbər verdik və təhlükəni gözümüz qabağına
alıb yola düşdük”.
Ə.Ağaoğlunun qeyd etdiyimiz məqaləsində bir fakta da rast gəlirik: ermənilər Xocalını XX əsrin
əvvəllərində də yerlə yeksan etmişdilər. O, yazırdı: “Yetişdik Xocalı deyilən postxanəyə. Bu postxanənin adı
yovuqluqda bir il bundan əqdəm mövcud olan müsəlman kəndinin adından əxz olunub. Lakin bu gün həman
kənddən bir əsər də qalmıyıb, yurtları böylə itmiş. Kəndi ermənilər talan etmişlər”.
Problemlərdən biri də bu idi: baş verənlər dünyaya olduğu kimi deyil, ermənilərin xeyrinə çatdırılırdı.
Çünki ermənilər və onların tərəfdarları daha fəal təbliğat aparırdılar. Bu məsələdə, şübhəsiz ki, ən çox canfəşanlıq
göstərən ermənilərin özləri idi. Onlar yalandan, böhtandan çəkinmirdilər. Buna misal olaraq yenə Ü.Hacıbəylinin
yazdıqlarına istinad edək: “İştə ermənibaz qəzetələrdən “Qafqaz” böylə yazıyor ki, Şuşada İrəvan qapılarının
dalında Qarabulaq kəndində müsəlmanlar bir erməni öldürübdürlər! Mən onu-bunu bilmiyoram, ancaq bunu
diyirəm ki, Şuşada İrəvan qapıları ilə erməni Qarabulaq kəndinin arası əqəllən əlli verstdir və bu ara böyük və uca
dağlar ilə doludur. İndi belə məlum olur ki, haman ermənini öldürən müsəlmanların tüfəngləri öylə bir uzaq sürən
imiş ki, qabaqda qalxan kimi duran dağları deşib-keçib və əlli verst yol gedib ondan sonra Qarabulaqda bir
erməniyə dəyib öldürübdür! Öylə isə, görünür ki, müsəlmanların bu tüfəngləri tazə çıxma imiş, yoxsa “Qafqaz”
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özü də yaxşı bilir ki, hərgah bu cürə tüfəng onlarda olsaydı, o surətdə “pəhləvan” Kuropatkin Port-Arturda oturub
bu cürə tüfəng ilə yapon paytaxtı Tokionu çoxdan güllələmiş olardı”.
1905-1907-ci illərdə Zaqafqaziyada baş verənlərə erməni-türk qarşıdurmasına nə ad vermək olar?
Ü.Hacıbəyli bu suallara ən doğru cavabı, fikrimizcə, “İrşad” qəzetində verirdi: “Bu şuriş degil. Buna ixtişaş adı
qoymaq olmaz. Bu davadır şərr baqaidə icra olunan bir müharibədir ki, burada bir tərəfin məqsədi digər tərəfi
məhv və nabud, digər tərəf isə özünü axırıncı qan damcısını qalanadək müdafiə etməkdir”.
Qeyd edək ki, “İrşad” qəzetinin əsas məqsədi yalnız müxtəlif janrda yazılmış əsərlər vasitəsilə millətin
başına gətirilən faciələr, erməni daşnaklarının qəddarlığı, çarizmin siyasi oyunları və digər problemlər haqqında
oxucuları məlumatlandırmaq deyildi. İrşadçılar ermənilərin törətdikləri sıyqırımının qarşısının alınması, sülh
bağlanılması istiqamətində böyük işlər görürdülər. Bu qəzetin baş redaktorunun adı doğma millətinin müdafiəçisi
kimi həm ermənilərə, həm də çar məmurlarına yaxşı məlum idi. Ə.Ağaoğlu təkcə kəsərli sözü, iti qələmi ilə
mübarizə aparmırdı. Millətinin ağır günlərində o, “Difai” özünümüdafiə təşkilatı yaratdı. Bu təşkilat ermənilərin
və çarizmin zülmlərindən cana doyan müsəlmanların haqqı uğrunda mübarizəyə qalxanları sıralarında birləşdirdi.
Təəssüfedici məqamlardan biri də budur ki, biz öz tariximizdən ibrət almağı bacarmırıq. XX əsrin
əvvəllərində baş verən faciələr elə həmin yüzillikdə dönə-dönə təkrar olundu və sonunda torpaqlarımızın
ermənilər tərəfindən işğal olunması, soydaşlarımızın yurdlarını, doğmalarını itirmələri ilə nəticələndi. “İrşad”
qəzetində Əhməd bəy Ağaoğlu, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Üzeyir bəy Hacıbəyli, Firudin bəy Köçərli,
Nəriman Nərimanov, Ömər Faiq Nemanzadə və başqalarının yazılarında verilən faktlara, uzaqgörənliklə
gəldikləri nəticələrə, bizə, yəni öz gələcək nəsillərinə xəbərdarlıqlarına əhəmiyyət verməməyimizin cəzası ağır
oldu. Soydaşlarımız XX əsrdə dönə-dönə erməni soyqırımına məruz qaldı.
Azərbaycan.-2017.-30 mart.-№64.-S.6.
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Göyçay və Cavad qəzalarında erməni vəhşilikləri
Solmaz RÜSTƏMOVA-TOHİDİ,
tarix elmləri doktoru, professor
“Hələ qırğınlardan çox əvvəl, ermənilər bizimlə düşmənçilik edir və deyirdilər ki, onlar bizə padşahlıq
edəcəklər ...”;
“Ermənilər sərxoş olanda lovğalanaraq ağızlarından qaçırırdılar ki, buraya daşıdığımız silahları
müsəlmanlar üçün hazırlayırıq, biz bütün müsəlmanları hörümçək toru kimi əhatə etmişik, gün gələcək, biz
onların üzərinə cumaraq məhv edəcəyik...”;
“Ermənilər bizi həm ölümlə, həm də müflis etməklə hədələyirdilər, deyirdilər ki, biz heç yerə qaça bilmərik,
yalnız dənizə tökülə bilərik...”;
“Erməni zabitləri bizə açıq bildirirdilər ki, bu yerlərdə bir müsəlman belə qalmamalıdır. Onlar tez-tez
təxribata əl atır, ruslarla bizim aramızda savaş yaratmaq istəyirdilər...”;
“Ermənilər tərəfindən bizə qarşı milli düşmənçilik var idi və onlar müsəlmanları qırmaq üçün yaxşı
təşkilatlanmışdılar”;
“Onlar bizə açıq-aşkar nifrət edir və bizim torpaqlarda özlərinin müstəqil dövlətlərini yaratmaq
istəyirdilər”.
Bu sətirlər 1918-ci ilin payızında Bakı quberniyasının Göyçay və Cavad qəzalarının sakinləri - əsasən
savadsız, siyasətdən uzaq azərbaycanlı kənd əhalisi tərəfindən Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Fövqəladə
Təhqiqat Komissiyasına (FTK) verdikləri şahid ifadələrindən götürülüb. Özü də bu ifadələr ermənilərin öz
hədələrini artıq həyata keçirdikdən, yəni həmin insanların kəndləri yandırıldıqdan, evləri talan edildikdən,
təsərrüfatları dağıdıldıqdan, minlərlə dinc, günahsız əhali, o cümlədən qadınlar və uşaqlar öldürüldükdən sonra
verilib. “Ermənilər”, yaxud “onlar” dedikdə isə azərbaycanlı kəndlilər öz yaxın qonşularını - həmin qəzaların
erməni kəndlərinin əhalisini, həmçinin qatar-qatar Bakıdan və Tiflisdən gələn erməni əsgərlərini nəzərdə
tuturdular.
Haqqında danışılan qırğınlar 1918-ci ilin yaz-yay aylarında baş vermişdi. Həmin vaxt bu yerlərdən çoxçox uzaqlarda Birinci Dünya müharibəsi öz sonluğuna yaxınlaşır, imperiyalar dağılır, yeni dövlətlər yaranır, artıq
mövcud olmayan Rusiya imperiyasında müxtəlif siyasi partiyalar hakimiyyət uğrunda, ayrı-ayrı xalqlar isə öz
hüquqları yolunda mübarizə aparırdılar. Və elə həmin vaxt “dənizdən dənizə” dövlət xülyası ilə yaşayan bir
millətin nümayəndələri yaşadıqları ölkələrin siyasi həyatında müharibə və inqilablar nəticəsində yaranmış
qarışıqlıq və böhrandan istifadə edərək hər nə yolla olursa-olsun, öz mifik ideyalarını həyata keçirməyə - “Böyük
Ermənistan”ı yaratmağa çalışırdılar.
Bu ideyanın reallaşdırılmasına yönələn, onilliklər boyu düşünülmüş və xırdalıqlarına qədər planlaşdırılmış
əməliyyatlar Kiçik Asiya və Cənubi Qafqaz ərazilərində aparılmalı, Osmanlı Türkiyəsi, Azərbaycan və Gürcüstan
torpaqlarını əhatə etməli idi. Lakin 1914-cü ildən - Birinci Dünya müharibəsi başlanandan öz planlarını addımaddım həyata keçirən erməni millətçiləri 1918-ci ilin əvvəllərində özləri üçün heç də arzu edilən nəticələrə nail
olmamışdılar. Əsrlərlə Osmanlı dövlətində yaşayan və bu ölkənin siyasi, iqtisadi və ictimai həyatında daim yüksək
mövqelər tutmuş ermənilər müharibə başlanan kimi vətənlərinə xəyanət edib Rusiya tərəfində vuruşsalar da,
müharibənin gedişində baş verən əsaslı dəyişikliklər onların bu ərazilərdə dövlət yaratmaq planlarını xeyli
çətinləşdirmişdi. 1915-ci il olayları - Osmanlı dövlətinin cəbhə bölgələrindəki erməni əhalisini ölkənin içərilərinə
köçürməyə başlaması nəticəsində 1916-1917-ci illərdə 450 minə qədər erməni Osmanlı ərazilərini tərk edərək
Cənubi Qafqaza üz tutmuşdu. Qafqaz cəbhəsindən qaçan erməni hərbi hissələri və “Daşnaksütyun” partiyasının
silahlı birləşmələri ilə birlikdə onlar əsasən Azərbaycan ərazilərində - İrəvan, Zəngəzur, Naxçıvan və Qarabağ
torpaqlarında - yüzlərlə müsəlman kəndlərini darmadağın etmiş və yandırmış, yerli dinc azərbaycanlı əhalini öz
ata-baba torpaqlarından qovmuş, qətlə yetirmiş, əmlaklarını qarət və talan etmişdilər. Məqsəd azərbaycanlılara
məxsus əraziləri onun sakinlərindən boşaldaraq burada məskunlaşmaq və gələcək erməni dövlətinin ərazi
məsələsini həll etmək idi.
FTK-ya verdikləri ifadələrdən göründüyü kimi, müharibə cəbhələrindən və böyük şəhərlərdən uzaqlarda
yaşasalar da, Göyçay və Cavad qəzalarının əsasən savadsız və ya az savadlı kəndli əhalisi də baş verən hadisələrin
mahiyyətini anlayır və məruz qaldıqları qırğınların səbəbkarları kimi məhz ermənilərin adını çəkirdi. İstər yerli,
istərsə də gəlmə ermənilərin törətdikləri dəhşətli qanlı faciələri müsəlmanlara qarşı “milli düşmənçilik” hissi ilə
izah edən və hətta onların son məqsədini - “müstəqil dövlət yaratmaq” - açıqlayan Azərbaycan kəndliləri yalnız
bir suala cavab verə bilmirdilər: cəmi bir neçə onillik qabaq onların torpaqlarına köçüb gəlmiş, bütün bu müddətdə
yerli əhalidən yalnız mehriban qonşuluq münasibətləri görmüş ermənilərin azərbaycanlılara qarşı milli
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düşmənçilik və ədavət hissi nədən yaranmışdı və nə üçün ermənilər öz müstəqil dövlətlərini azərbaycanlıların
əzəli torpaqlarında yaratmaq istəyirdilər?
1918-ci ildə Bakı və Yelizavetpol (Gəncə) quberniyalarının kütləvi qırğınlara məruz qalmış Bakı, Şamaxı,
Quba, Şuşa kimi ictimai, iqtisadi və mədəni mərkəzlərindən fərqli olaraq Göyçay və Cavad qəzaları ərazisində iri
şəhərlər yox idi. Qəza mərkəzləri kimi Göyçay və Salyan yalnız 1916-cı ildə şəhər statusu almışdılar. Bakı,
Şamaxı, Şuşa kimi erməni icmasının fəal olduğu iri şəhərlərdən, yaxud ermənilərin daha çoxsaylı və kompakt
yaşadıqları İrəvan, Qarabağ, Zəngəzur qəzalarından fərqli olaraq Azərbaycanın əsasən aran torpaqlarını əhatə
edən Göyçay və Cavad qəzalarında erməni kəndlərinin və erməni əhalisinin sayı da çox deyildi.
Məsələn, həmin dövr Göyçay qəzasında (indiki Göyçay, Kürdəmir, Ağsu, Ucar (qismən) rayonlarının
ərazisi) yaşayan 134 098 nəfər əhalinin 112 624 nəfəri azərbaycanlı, yalnız 17 207 nəfəri erməni idi. Qalan
əhalinin 3296 nəfəri rus (əsasən molokan), yəhudi (815) və Qafqaz xalqlarının (153) nümayəndələrindən ibarət
idi.
Cavad qəzasının (indiki Salyan, Sabirabad, Hacıqabul (qismən), Şirvan, Neftçala, Biləsuvar (qismən),
İmişli, Saatlı, Zərdab) 162 305 nəfər ümumi əhalisinin 135 128 nəfəri azərbaycanlı, 26 128 nəfəri rus və yalnız
984 nəfəri erməni idi.
Beləliklə, hər iki qəzada yerli azərbaycanlı əhali 4-5 dəfə çoxluq təşkil edirdi. İlk nəzərdə əhalinin milli
nisbəti azərbaycanlıların bir neçə ay müddətində tamamilə erməni silahlı birləşmələrinin hücumuna və təzyiqinə
məruz qalması, görünməmiş vəhşiliklərə və zülmlərə düçar olması, insani və maddi itkilər verməsi kimi acınacaqlı
bir həqiqəti anlaşılmaz edir. Lakin istər həmin qəzaların yerləşdiyi ərazinin coğrafi-iqtisadi xüsusiyyətləri, istərsə
də bu qəzalara edilən hücumların vaxtı və şəraiti müsəlman əhalisinin əvvəlcədən qırğınlara məhkum olduqlarını
göstərir.
Belə ki, Zaqafqaziya dəmir yolunun Göyçay qəzası ərazisindən keçməsi artıq yolboyu yerləşən stansiyaları
və eyni adlı kəndləri - Sığırlı, Kərar, Kürdəmir, Qarabucaq, Müsüslü, Pirkənd, Bərgüşad, Ucar - Birinci Dünya
müharibəsi başlanandan arası kəsilmədən hərəkət edən qatarların, xüsusilə hərbi və yük eşelonlarının
“sərnişinlərinin” hücumlarına məruz qoyurdu. Bu dəmir yolunun ən mühüm qovşaq-nəqliyyat məntəqələrindən
biri sayılan Kürdəmir stansiyası və eyni adlı kəndin sakinlərinin FTK-ya verdikləri ifadələrdən məlum olurdu ki,
yerli ermənilərin müsəlmanlara münasibəti hələ 1918-ci il qırğınlarından çox əvvəl, erməni əsgərlərinin Birinci
Dünya müharibəsi cəbhələrinə yollandığı zamandan dəyişməyə başlamış, Rusiyada çar monarxiyası devriləndən
sonra isə xüsusilə kəskin hal almışdı. Cəbhəyə yollanan erməni əsgərləri dəmir yolu boyu stansiyalarda, o
cümlədən Kürdəmirdə hər cür özbaşınalıqlar edir, müsəlmanlara məxsus dükan və mağazalardan istədikləri
malları pulunu ödəmədən götürür, müqavimət gördükdə silah işlədir, müsəlmanların özlərinə və əmlaklarına
xəsarət yetirir, kişilərin papaqlarını, bəzən özlərini qatardan atır, onları yer üzündən silməklə hədələyirdilər. 1916cı ilin payızında Rusiya ordusu Qalisiya (indiki Qərbi Ukrayna) cəbhəsində almanlarla döyüşdə məğlub olaraq
geri çəkilərkən erməni drujinalarının daxil olduğu qoşun hissələri Qafqaz cəbhəsinə göndərilməyə başlayır. Bu
proses 1917-ci il Rusiyada fevral və oktyabr hadisələrindən sonra xüsusilə sürətlənir. Zaqafqaziya dəmir yolunun
Azərbaycan ərazilərində yerləşən bütün stansiyaları Qafqaz cəbhəsinə yollanan əsgər dolu eşelonların
hücumlarına məruz qalır. Silahlı erməni əsgərləri arasında fərarilik halları güclənir, “Daşnaksütyun” partiyasının
və erməni milli komitələrinin yerli təşkilatları həmin əsgərləri hər biri ən azı üç silahla bu qəzaların, eləcə də
qonşu Şamaxı qəzasının erməni kəndlərində toplaşmağa və “qarşıdakı böyük əməliyyatlara” hazırlaşmağa təhrik
edir. Azərbaycanlı əhali ermənilərin məqsədyönlü şəkildə silah topladığını və erməni kəndlərinə daşıdığını
müşahidə edir. Kürdəmirdə yerləşən çar ordusu hərbi qarnizonu 1917-ci il fevral inqilabından sonra dağıldıqdan
sonra ermənilər qarnizonun silah-sursat anbarını ələ keçirməyə nail olurlar. Şamaxı və Kürdəmirdəki Azərbaycan
milli komitələrinin nümayəndələri bu hadisədən xəbər tutub həmin anbardan silah oğurluğunun qarşısını almağa
çalışsalar da, buna yalnız qismən nail olurlar. Kürdəmirdə erməni Aqriyevin konyak zavodunda baş verən kiçik
bir partlayışdan sonra məlum olur ki, bu zavodda patron və güllə buraxılır, spirt adı ilə gətirilən çəlləklərdə isə
barıt və silah daşınır. Zavodda hazırlanan və yığılan silah və sursat isə artıq açıq şəkildə ətrafdakı erməni
kəndlərinə paylanır. 1917-ci il Rusiyada bolşevik çevrilişindən sonra artıq öz silahları ilə birlikdə cəbhədən
qayıdan erməni əsgərləri Sığırlı, Qarabucaq, Kərar, Kürdəmir stansiyalarında qatardan düşərək müxtəlif yollarla
kütləvi şəkildə Şamaxı və digər qonşu qəzaların erməni kəndlərinə yollanır. Şamaxı qəzasının Mədrəsə kəndi
erməni hərbi birləşmələrinin baş qərargahına çevrilir.
Az sonra Kürdəmir və digər qəsəbə məntəqələrində, yaxud qarışıq kəndlərdə yaşayan erməni əhali birdənbirə öz evlərini satmağa, Bakıya və ya erməni kəndlərinə köçməyə başlayır. Bütün bunlar ermənilərin ən ciddi
surətdə hərbi əməliyyatlara hazırlığından xəbər versə də, qəzaların müsəlman əhalisi, onlara edilən hədələrin
müqabilində belə bu silahların onlara qarşı yönələcəyinə hələ də inanmaq istəmir.
Yalnız 1918-ci il martın sonlarında, Bakıda və Şamaxıda eyni vaxtda başlanan qırğınlardan sonra
ermənilərin məqsədləri artıq tam aydınlığı ilə üzə çıxır. Şamaxıya ilk hücumdan sonra şəhəri tərk etmiş sakinlərin
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böyük bir hissəsi Kürdəmirə və Göyçay qəzasının ətraf kəndlərinə pənah gətirir. Şamaxıya hücumun dördüncü
günü Gəncədən şamaxılıların köməyinə gələn İsmayıl Xan Ziyadxanovun atlı dəstələri erməniləri izləyərkən
Kürdəmirdə zavod sahibi erməni Aqriyevin evində 1350 ədəd tüfəng aşkar edir və onların bir hissəsi yerli
sakinlərə paylanır. Lakin Bakıdan S.Lalayevin və T.Əmirovun başçılıq etdiyi 3 minlik hərbi birləşmələrin ağır
silah-sursat karvanları ilə Şamaxıya hərəkət etdiyi barədə məlumat alan İsmayıl Xan qüvvələr nisbətinin qeyribərabər olması qarşısında itki verməmək üçün şəhəri tərk etməli olur və Şamaxı sakinlərinə də şəhərdən çıxmağı
tövsiyə edir. Altı mindən artıq müsəlman əhali İsmayıl Xanın dəstələri ilə birlikdə ətraf qəzalara və kəndlərə
dağılır. Lakin sonrakı üç günün sakit keçməsi ev-eşiklərini tələsik tərk etmiş şamaxılıların bir hissəsini aldadır.
Üç mindən artıq insan təhlükənin sovuşduğunu düşünərək geri qayıdır. 1918-ci il 9-10 aprel tarixlərində Şamaxıya
edilən ikinci hücum şəhərin tamamilə yandırılıb dağıdılması, şəhərdə qalmış bütün əhalinin, o cümlədən qadın,
uşaq və qocaların hamısının vəhşicəsinə öldürülməsi ilə nəticələnir.
Bu hadisələr qonşu qəzaların əhalisinə ciddi xəbərdarlıq olur.
Şamaxı qırğınları zamanı qəzanın malakan əhalisinin də dəstəklədiyi erməni hərbi birləşmələri yalnız şəhəri
deyil, 110 müsəlman kəndini də yandırıb əhalisini qırdıqdan, yaxud qaçmağa sövq etdikdən sonra Bakı Soveti
tərəfindən erməni və malakan kəndlərində sovet hakimiyyəti adı altında bir idarə sistemi yaradılmasına cəhd
edilsə də, əslində, bölgəyə nəzarət tamamilə erməni silahlılarının əlinə keçir. Aprel-may aylarında bu qüvvələr
artıq bütün ətraf qəzaların müsəlman kəndlərini hədəfə alır. Göyçay, Cavad, Ərəş, Nuxa qəzalarının yolları və
müsəlman kəndləri mütəmadi olaraq ayrı-ayrı erməni hərbi dəstələri və erməni kəndlərindən edilən silahlı
hücumlara məruz qalır, yerli cəmiyyətlərin az-çox təmin etdiyi əmin-amanlığa son qoyulur.
Göyçay qəzasının ən mühüm yaşayış və işgüzar mərkəzi sayılan Kürdəmir qəsəbəsi, eləcə də eyni adlı kənd
ilk olaraq ermənilərin hücumuna məruz qalır. Qeyd edilməlidir ki, həmin dövr iri dəmiryol qovşağı olan Kürdəmir
stansiyasının yanında 200 evdən ibarət böyük ticarət qəsəbəsi salınmışdı və burada Şamaxı, Göyçay, Kürdəmir
və Bakının tanınmış tacirlərinin evləri və iri ticarət tikililəri - mağazalar, anbarlar, dükanlar və s. var idi.
Stansiyadan 3 kilometr aralı yerləşən, Göyçay qəzasının ən böyük və zəngin müsəlman yaşayış məntəqəsi sayılan
2 min evlik Kürdəmir kəndinin əhalisi isə əsasən üzümçülük, bağçılıq və pambıqçılıqla məşğul idi. İstər ticarət
mərkəzi kimi Kürdəmir qəsəbəsinin, istərsə də Kürdəmir kəndinin iqtisadi baxımdan vəziyyəti olduqca yüksək,
əhalinin həyat tərzi isə çox firavan idi. Təsadüfi deyil ki, ermənilər ilk növbədə Kürdəmiri dağıtmağa, onun ictimai
baxımdan daha fəal olan cəmiyyətini zərərsizləşdirməyə qərar verirlər.
Şamaxı qırğınlarından sonra özlərini müdafiə etmək üçün müəyyən hazırlıqlar görmüş Kürdəmir kənd
əhalisi çoxsaylı silahlı erməni dəstələri qarşısında cəmi bir neçə saat davam gətirə bilir, daha sonra ailələri ilə
birlikdə qaçmağa məcbur olurlar. Ermənilər rastlarına çıxan insanları öldürdükdən, evləri və təsərrüfatları talan
etdikdən sonra erməni kəndlərinə çəkilirlər. Stansiyada və kənddə pusqular qoymuş və yaranmış vəziyyəti izləyən
azərbaycanlılar, əsasən ailə başçılarının böyük əksəriyyəti bir neçə gündən sonra yenidən Kürdəmirə qayıdır, qarət
və talan edilmiş evlərində yaşamağa və yerdə qalan əmlakı qorumağa çalışır. Bu hücumların davam edəcəyini
anlayan azərbaycanlı xadimlərin Bakıdan, Gəncədən, Tiflisdən yardım almağa yönəlmiş addımları elə bir ciddi
nəticə vermir və onlar yenidən öz qüvvələri ilə silahlanmağa və müqavimət göstərmək üçün hazırlığa başlayırlar.
Bütün bu müddətdə qəzanın Azərbaycan kəndləri erməni kənd sakinlərinin silahlı hücumuna məruz qalır,
Kürdəmirdən kəndlərə köməyə gedən 30-50 nəfərlik atlı dəstələr ermənilərlə atışmalara girərək azərbaycanlıları
talan və qırğınlardan qorumağa çalışır.
İyun ayının ortalarında kürdəmirlilər Bakıdan dəmir yolu ilə erməni qoşunlarının gəldiyi haqqında məlumat
alırlar. Gözlənilən hücumun qarşısını almaq üçün tüfəng və tapançalarla silahlanmış yerli sakinlər dəmiryol
hərəkətini tənzimləyən vasitələri, qurğu və hətta körpünü yandıraraq ən azı vaxtı uzatmaq, qəsəbə və kəndlərdəki
ailələrin qaçması üçün vaxt qazanmağa cəhd edirlər. Lakin güclü top atəşləri qarşısında nəzərdə tutulan müdafiə
tədbirlərini başa çatdırmaq mümkün olmur.
İyun ayının 14-də Göyçay qəzasının kəndləri, o cümlədən Kürdəmir stansiyası və kəndi artıq “bolşevik
qoşunları” adı altında və əsgər paltarında hərəkət edən erməni nizami dəstələrinin güclü hücumuna məruz qalır.
Əslində, iyunun 10-da Bakıdan hərəkət etmiş 12 minlik Qırmızı ordu həmin dövr Azərbaycan milli
qüvvələrinin mərkəzi sayılan Gəncəyə istiqamət götürmüşdü. 1918-ci il 28 may tarixində öz müstəqilliyini elan
etmiş Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin paytaxtı Bakı şəhəri bolşevik-erməni qüvvələri tərəfindən işğal edildiyi
üçün AXC hökuməti bu dövr Osmanlı dövlətindən hərbi yardım almaq barədə danışıqları artıq başa çatdırmışdı.
Nuru paşanın rəhbərliyi altında 300 nəfərlik zabit heyəti Gəncəyə yetişərək Azərbaycan hərbçiləri ilə birlikdə
Azərbaycan nizami ordu dəstələrinin formalaşdırılması və işğal olunmuş ərazilərin düşməndən azad edilməsi
tədbirlərini hazırlayırdılar.
Azərbaycan-türk qoşunlarının hərbi əməliyyatlarını qabaqlamaq, Gəncəni ələ keçirərək “xan-bəy”
hökuməti adlandırdıqları Azərbaycan milli qüvvələrini darmadağın etmək və bütün ölkə ərazisində sovet
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hakimiyyəti qurmaq məqsədilə hərəkət edən XI Ordu, əslində, fəhlə-kəndli sinfinin “təmsilçisi” kimi yol boyu
yerləşən Azərbaycan yaşayış məntəqələrinin dinc, əsasən kəndli əhalisinə toxunmamalı idi.
Lakin yeni hakimiyyətin - Bakı Sovetinin, Şaumyan başda olmaqla, erməni rəhbərlərindən tamamilə başqa
məzmunlu əmrlər alan və 70 faizi erməni əsgər və zabitlərindən ibarət olan bu ordu heç də “sinfi” maraqlardan
deyil, öz “milli və düşmənçilik” maraqlarından çıxış edərək ayaq basdığı bütün Azərbaycan torpaqlarında kütləvi
müsəlman qırğınlarına rəvac verir.
Kürdəmir sakinlərinin üç günlük müqavimətini qıraraq qəsəbəyə girən “əsgər geyimli” erməni dəstələri
burada ağlagəlməz vəhşiliklər törədir, rəhm olunacağına ümid bəsləyərək evlərini tərk etməmiş şikəst və qoca
insanlardan, uşaq və qadınlardan tutmuş rastlarına çıxan hər kəsi öldürür, diri-diri evlərində yandırır,
azərbaycanlılara məxsus evləri, dükan, mehmanxana, dəyirman, anbar və digər ictimai binaları, tikililəri dağıdır,
əmlaklarını qarət, təsərrüfatlarını talan edirlər. Kürdəmirdəki 2 məscid içindəki əmlakı ilə görünməmiş təhqirlərə
məruz qalır, yerli imamın evi dağıdılaraq İslam dini tarixi və Quranın təfsirinə həsr edilmiş zəngin kitabxanası
məhv edilir, Quranın səhifələri isə cırıq-cırıq edilərək erməni əsgərləri tərəfindən nalayiq məqsədlər üçün istifadə
olunur.
Son nəticədə Kürdəmir kəndində 56 ev və dükan, 127 mülk, 2 məscid binası tamamilə yandırılır, qalan
bütün ev və mülklər dağıdılır, talan və qarət edilir. İstər Kürdəmir stansiyasının, istərsə də kəndinin bütünlüklə
dağıdılmasının, qalan əhalinin məhv edilməsinin qarşısını isə Qırmızı ordu hissələri tərkibində olan ruslar və
qismən bolşeviklərlə əməkdaşlıq edən iranlı (cənubi azərbaycanlı) fəhlələr alır. FTK-nın sənədlərində “rus və
azərbaycanlı bolşeviklərlə ermənilər arasında” Kürdəmirdə milli qırğınlara son qoyulması zəminində baş verən
münaqişələr, hətta bir neçə erməni əsgərinin güllələnməsinə dair şəhadətlər gətirilir.
Kürdəmirdən başqa Göyçay qəzasının Caylı, Qaravəlli, Qarabucaq, Mustafalı, Xəlil-Qasımbəy, ƏrəbMehdibəyli, Dədəli və digər kəndləri də erməni hücumlarına məruz qalır və insan tələfatı ilə üzləşirlər. Məsələn,
Ərəb-Mehdibəyli kəndində 84 ev dağıdılıb yandırılmış, kəndin 83 sakini, o cümlədən 78 kişi, 4 qadın və 1 oğlan
uşağı qətlə yetirilmişdi.
Qonşu Cavad qəzasının kəndlərinin aqibəti də eyni olur. Aprel ayının əvvəllərindən başlayaraq erməni
silahlıları bolşevik bayrağı altında qəzanın müsəlman kəndlərinə hücumlar edərək sovet hakimiyyəti qurmaq
bəhanəsi ilə kəndləri dağıdır və yandırır, dinc əhalini qırır, əmlakını isə qarət edirdi. Əgər Göyçay qəzasında
genişmiqyaslı qırğınlar törədən çoxsaylı erməni qoşunları qəzaya əsasən dəmir yolu vasitəsilə gəlirdilərsə, Cavad
qəzasında erməni silahlı hissələri Hacıqabul stansiyasında qatardan enərək qayıq və bərələrdə Kür boyu hərəkət
edir və ən əvvəl çaysahili Azərbaycan kəndlərinə girirlər. Təsadüfi deyil ki, ilk olaraq ermənilərin hücumuna
Cavad qəzasının Ərəb-Şahverdi (Zubovka) və Hilə-Mirzəlikənd məntəqələri məruz qalır.
Gözlənilmədən sübh erkən top və pulemyot atəşləri ilə Ərəb-Şahverdi kəndini mühasirəyə alan erməni
əsgərləri sakinlərin təlaş və çaşqınlığından istifadə edərək heç kəsə aman vermədən mümkün qədər çox insan
qırmağa çalışırlar. Özünü itirmiş kənd sakinləri təşviş içində kəndi tərk etməyə çalışaraq Kür çayına üz tuturlar.
Özlərini bərəyə çatdıran və Kürün o biri sahilinə keçməyə macal tapan insanlar xilas olurlar. Lakin körpə uşaq və
qocalarını öz arxasınca sürüyərək yolda qalan sakinlərin çoxu onları təqib edən erməni əsgərlərinin qurbanı olur.
Ərəb-Şahverdi kəndinin Kür çayının ətrafındakı yarğanların birində gizlənən 37 sakini qadın və uşaqlarla birlikdə
əvvəlcə xəncərlə doğranır, daha sonra güllə ilə öldürülür. Eyni vəhşiliklə kəndin özündə qalan və qaçmağa macal
tapmayan sakinlər də qətlə yetirilirlər. Kəndlilərin bütün mal-qarasını və daşınan əmlakını qarət etdikdən sonra
ermənilər türk qoşunları gələnə qədər burada qalır, kənddən çıxarkən 44 evi tamamilə yandırır, qalan mülkləri isə
dağıdırlar. Kənd məscidi də uçurulur, içindəki bütün əmlak və müqəddəs kitablar məhv edilir.
Hilə-Mirzəlikəndin də qaça bilməyərək ağ bayraq qaldırmış 28 sakini - 17 kişi, 7 qadın və 4 uşaq erməni
əsgərləri tərəfindən əvvəlcə güllələnir, sonra meyitləri yandırılır. Bu kəndlərdən başqa Cavad qəzasının Bəydili,
Yaxşıkənd, Xocalı, Seyidlər, Xarmandalı, Ərəb-Qardaşbəyli, Pirabba, Qara-İmamlı, Uzun-Babalı, Aşağı Sorra və
digər kəndləri ayrı-ayrı vaxtlarda ermənilər tərəfindən dağıdılır və yandırılır, əhalisi isə görünməmiş vəhşiliklərə
və təcavüzə məruz qalır.
Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasının Cavad qəzasına dair sənədləri arasında Xocalı kəndinin 18 yaşlı sakini
Sürəyya Dadaş qızının verdiyi ifadə erməni qəddarlığına bariz nümunə sayıla bilər. Erməni əsgərlərinin kəndə
hücumu zamanı Sürəyya qucağındakı körpə qızı, 9 və 6 yaşlı iki qardaşı və digər həmkəndliləri - Ənnanə,Tubu
və körpə qızı ilə birlikdə Qönçə adlı üç gənc qadın və Ağakişi İbadulla adlı qonşuları ilə kənddən qaçaraq kiçik
təpələrin arxasında gizlənsələr də, təqibdən qurtula bilmirlər. Səkkiz erməni əsgəri onları yaxalayaraq gənc
qadınları zorlamaq istəyir. Ağakişinin qadınları müdafiə etməsindən qəzəblənən ermənilər onlara durmadan atəş
açır və hamının qan içində yıxıldığını görərək çıxıb gedirlər. Sol çiynindən, sağ əli və ayağından yaralanan
Sürəyya az sonra özünə gəlir, qucağındakı körpəsinin, iki qardaşının və Qönçənin uşağının da sağ qaldığını,
qadınların və Ağakişinin isə öldüyünü görür. Az sonra həmin ermənilər yanlarında dörd müsəlman kişi ilə yenidən
qayıdırlar və kişiləri elə oradaca güllələyirlər. Daha sonra Sürəyyanın qucağındakı körpəni süngü ilə, qardaşlarını
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və Qönçənin uşağını isə güllə ilə vuraraq öldürürlər. Sürəyyanın ermənilərin ayağına düşərək onu da öldürmələri
barədə yalvarışlarına ermənilər “səni sağ qoyuruq ki, müsəlman qardaşların səni bu vəziyyətdə görsünlər” deyə
cavab verib gedirlər.
Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasının müstəntiqləri qolu kəsilmiş, ayaqdan şikəst, xəstə və zəif, bütün
yaxınlarını itirmiş və başqa bir kənddə, yad insanların yanında sığınacaq tapmış Sürəyya Dadaş qızının zərərçəkən
kimi ifadəsi və tibbi müayinə sənədləri ilə yanaşı, şəklini də erməni vəhşiliklərinin şəhadəti kimi istintaq
materiallarına daxil edirlər.
Azərbaycan qəzalarının düşməndən azad edilməsi yalnız 1918-ci ilin yayında bolşevik-daşnak Qırmızı
ordu qoşunları ilə türk və azərbaycanlı hərbi hissələrdən ibarət Qafqaz İslam Ordusunun Göyçay qəzası
ərazisində, Qaraməryəm kəndi yaxınlığında baş verən və hər iki tərəf üçün çox gərgin keçən döyüşlərdən sonra
başlanır. Bütün ağırlığına və verilən itkilərə baxmayaraq, məhz Qaraməryəm vuruşları Bakı Soveti Ordusu ilə
Qafqaz İslam qoşunları arasında gedən müharibənin gedişini azərbaycanlıların xeyrinə dəyişərək həlledici
əhəmiyyətə malik olur və Azərbaycan torpaqlarının düşməndən azad olunmasının əsasını qoyur. Göyçay
ərazisində başlayan zəfər yürüşləri 1918-ci il sentyabrın 15-də müstəqil Azərbaycan dövlətinin paytaxtı Bakının
azad olunması ilə başa çatır.
1918-ci ilin payız aylarında Cavad qəzasının da yuxarıda adları çəkilən bir çox kəndləri azad olunur. Bu
qəzanın qırğınlara məruz qalmış bir sıra digər yaşayış məntəqələri bolşevik, malakan və erməni qüvvələri
tərəfindən bir müddət mühasirədə saxlanıldığı üçün sonrakı aylarda Azərbaycan Ordusunun xüsusi hərbi
əməliyyatları nəticəsində tədricən düşməndən təmizlənir.
Burada daha bir məqam nəzərə çatdırılmalıdır ki, AXC hökumətinin azərbaycanlı əhaliyə qarşı bolşevik
bayrağı altında erməni quldur dəstələrinin törətdikləri qırğınları təhqiq etmək üçün 1918-ci il iyulun 15-də
yaratdığı Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasının 36 cildlik istintaq materialları sırasında Göyçay və Cavad
qəzalarında da təhqiqatlar aparıldığı göstərilsə də, bu qəzalara dair sənədlər respublikada qalmamış və uzun
müddət itirilmiş hesab edilmişdir. Yalnız uzun axtarışlardan sonra FTK-nın çəkdiyi fotosənədlər bu sətirlərin
müəllifi tərəfindən Parisdə, Əli Mərdan bəy Topçubaşovun arxivində aşkar edildikdə məlum olmuşdur ki,
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi həmin fotoşəkillərlə yanaşı FTK-nın Bakı, Şamaxı, Quba, Göyçay və Cavad
qəzalarına dair istintaq materiallarının bir hissəsini də Fransaya, Paris sülh konfransında Azərbaycan nümayəndə
heyətinə göndərmişdir. Beləliklə, Göyçay və Cavad qəzalarının yalnız Parisə göndərilən sənədləri - əsasən
qırğınlara məruz qalmış insanların şahid ifadələri və bu qəzalarda təhqiqat aparmış müstəntiqlərinin məruzələri
əsasında daha iki Azərbaycan qəzasında 1918-ci il faciələri haqqında məlumat əldə etmək mümkün olmuşdur.
Parisə göndərilmiş materiallar arasında həmin qəzaların əhalisinə vurulmuş insani və maddi itkiləri əks etdirən
aktların olmaması öldürülmüş insanların və dəymiş zərərin ümumi sayını və miqdarını müəyyənləşdirməyə imkan
verməsə də, əldə edilən sənədlər Azərbaycanın regionlarında bolşevik bayrağı altında cinayətlər törədən erməni
millətçilərinin əsas hədəfinin bütünlükdə Azərbaycan xalqı olduğunu bir daha sübut edir. Bölgələrdə dinc əhaliyə
- mahiyyət etibarilə Azərbaycan kəndlilərinə qarşı həyata keçirilən soyqırımı aktları eyni zamanda həmin
hadisələri istər öz zamanında, istərsə də bu gün guya sırf hakimiyyət uğrunda aparılan vətəndaş müharibəsi kimi
qələmə verməyə yönəlmiş bütün iddiaların tam əsassızlığını göstərir.
Azərbaycan.-2017.-30 mart.-№64.-S.6.; 31 mart.-№65.-S.6.
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Azərbaycanlıların dəhşətli 31 mart soyqırımının yüz illiyinə cəmi bir il qaldı
I yazı
İradə SARIYEVA
Tarixi unutmaq yox, yaşatmaq, yadda saxlamaq lazımdır. Təəssüf ki, uzun illər tariximizdən
xəbərsiz olmuşuq. Məqsədli şəkildə tariximizi unutdurublar. Xalqımızın tarixi taleyində elə qanlı-qadalı
səhifələr olub ki, indi onlarla tanış olduqca dəhşətə gəlirsən. XX əsrin əvvəllərində xalqımızın başına
gətirilən faciələr insanların qanını dondurur.
Erməni daşnaklarının Azərbaycan xalqına qarşı törətdiyi soyqırımlar minlərlə azərbaycanlının həyatına son
qoyub. Tariximizin həmişə qanayan yarası olan soyqırım hadisələri bir xalqın digər xalqa qarşı törətdiyi qanlı
cinayətdir. Ancaq hələ bu cinayəti törədənlər və onların davamçıları layiqli cəzasını almayıb.
1918-ci ildə ermənilər tərəfindən azərbaycanlılara qarşı törədilən soyqırım aktı sovet illərində
xalqımızdan gizlədilib, bu hadisədən az-çox xəbəri olan tarixçilər isə susmağa üstünlük verib. Çünki bu
məsələnin o dövrdə gündəmə gətirilməsi mümkün deyildi.
Başqa məmləkətlərdən "Qafqaz evi"nə köçürülən ermənilər bura gəldikləri vaxtdan "qoy özümə yer edim,
gör sənə nə edəcəyəm" prinsipi ilə yaşayıb. Tarixdən məlumdur ki, ermənilər hansı dövlətə sığınıbsa, ayaqları bir
az yer alan kimi, öz məkrli planlarını həyata keçirib, həmin dövlətə böyük xəyanətlər edib.
Erməni xisləti hər zaman hər yerdə özünü göstərir. Bu mənada onlar Azərbaycan xalqına da böyük
xəyanətlər edib. Daşnakların 1918-ci ildə azərbaycanlılara qarşı törətdiyi soyqırım aktı nəticəsində xalqımız faciə
qurbanı oldu.
Qeyd etdiyimiz kimi, uzun illər ermənilərin törətdiyi soyqırım aktına nə siyasi, nə tarixi, nə də hüquqi
qiymət verildi.
Müstəqilliyimizin ilk illərində də bu məsələyə təəssüf ki, soyuq yanaşıldı. Heç tarixçilər də 31 mart
soyqırımı haqqında elə də geniş araşdırma və tədqiqat aparmamışdı. Bu susqunluğa Heydər Əliyev hakimiyyətə
qayıtdıqdan sonra son qoyuldu. Azərbaycan Respublikasının sabiq prezidenti mərhum Heydər Əliyev xalqımızın
tarixi taleyinə öz münasibətini bildirdi və 31 mart hadisələrinə hüquqi-siyasi qiymət verdi. 31 mart
azərbaycanlıların soyqırımı aktına yalnız hadisənin üstündən 80 il keçdikdən sonra münasibət bildirildi.
Heydər Əliyevin "Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında" verdiyi 26 mart 1998-ci tarixli Fərman soyqırım
hadisəsinə yanaşmada böyük səhifə açdı.
Heydər Əliyevin imzaladığı fərmanda qeyd edilirdi: "Azərbaycan Respublikası müstəqillik qazandıqdan
sonra xalqımızın tarixi keçmişinin obyektiv mənzərəsini yaratmaq imkanı əldə edilmişdir. Uzun illər gizli
saxlanan, üzərinə qadağa qoyulmuş həqiqətlər açılır, təhrif edilmiş hadisələr özünün əsl qiymətini alır.
Azərbaycan xalqına qarşı dəfələrlə törədilmiş və uzun illərdən bəri öz siyasi-hüquqi qiymətini almamış
soyqırımı da tarixin açılmamış səhifələrindən biridir. 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 müddətdə
bu siyasət gerçəkləşdirilərək ermənilərin kütləvi surətdə Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsi həyata keçirildi.
Soyqırımı Azərbaycan torpaqlarının işğalının ayrılmaz bir hissəsinə çevrildi.
İrəvan, Naxçıvan və Qarabağ xanlıqlarının ərazilərində məskunlaşdırılan ermənilər orada yaşayan
azərbaycanlılarla müqayisədə azlıq təşkil etmələrinə baxmayaraq, öz havadarlarının himayəsi altında "Erməni
vilayəti" adlandırılan inzibati bölünün yaradılmasına nail oldular. Belə süni ərazi bölgüsü ilə, əslində,
azərbaycanlıların öz torpaqlarından qovulması və məhv edilməsi siyasətinin bünövrəsi qoyuldu. "Böyük
Ermənistan" ideyaları təbliğ olunmağa başlandı. Bu uydurma dövlətin Azərbaycan torpaqlarında yaradılmasına
"bəraət qazandırmaq məqsədilə" erməni xalqının tarixinin saxtalaşdırılmasına yönəlmiş genişmiqyaslı proqramlar
reallaşdırıldı. Azərbaycanın və ümumən Qafqazın tarixinin təhrif olunması həmin proqramların mühüm tərkib
hissəsini təşkil edirdi. "Böyük Ermənistan" yaratmaq xülyasından ruhlanan erməni qəsbkarları 1905-1907-ci
illərdə azərbaycanlılara qarşı açıq şəkildə genişmiqyaslı qanlı aksiyalar həyata keçirdilər. Ermənilərin Bakıdan
başlanan vəhşilikləri Azərbaycanı və indiki Ermənistan ərazisindəki Azərbaycan kəndlərini əhatə etdi. Yüzlərlə
yaşayış məntəqəsi dağıdılıb yerlə-yeksan edildi, minlərlə azərbaycanlı vəhşicəsinə qətlə yetirildi. Bu hadisələrin
təşkilatçıları məsələnin mahiyyətinin açılmasına, ona düzgün hüquqi-siyasi qiymət verilməsinə maneçilik
törədərək azərbaycanlıların mənfi obrazını yaratmış, özlərinin avantürist torpaq iddialarını pərdələmişlər".
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Sənəddə vurğulanır ki, Birinci Dünya Müharibəsi, Rusiyada baş vermiş 1917-ci il fevral və oktyabr
çevrilişlərindən məharətlə istifadə edən ermənilər öz iddialarını bolşevik bayrağı altında reallaşdırmağa nail
oldular. Sənəddə bildirilir ki, 1918-ci ilin mart ayından etibarən əks-inqilabçı ünsürlərlə mübarizə bayrağı altında
Bakı Kommunası tərəfindən ümumən Bakı quberniyasını azərbaycanlılardan təmizləmək məqsədi güdən mənfur
plan həyata keçirilməyə başlandı. Həmin günlərdə ermənilərin törətdikləri cinayətlər Azərbaycan xalqının
yaddaşına əbədi həkk olunub: "Minlərlə dinc azərbaycanlı əhali yalnız milli mənsubiyyətinə görə məhv
edilmişdir. Ermənilər evlərə od vurmuş, insanları diri-diri yandırmışlar. Milli memarlıq incilərini, məktəbləri,
xəstəxanaları, məscid və digər abidələri dağıtmış, Bakının böyük bir hissəsini xarabalığa çevirmişlər.
Azərbaycanlıların soyqırımı Bakı, Şamaxı, Quba qəzalarında, Qarabağda, Zəngəzurda, Naxçıvanda,
Lənkəranda və Azərbaycanın başqa bölgələrində xüsusi qəddarlıqlarla həyata keçirilmişdir. Bu ərazilərdə dinc
əhali kütləvi surətdə qətlə yetirilmiş, kəndlər yandırılmış, milli mədəniyyət abidələri dağıdılıb məhv edilmişdir.
Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti yarandıqdan sonra 1918-ci ilin mart hadisələrinə xüsusi diqqət yetirmişdir.
Nazirlər Şurası 1918-ci il iyulun 15-də bu faciənin tədqiqi məqsədilə Fövqəladə İstintaq Komissiyasının
yaradılması haqqında qərar qəbul etdi. 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 Cumhuriyyəti tərəfindən ümummilli matəm günü kimi qeyd edilmişdir.
Əslində bu, azərbaycanlılara qarşı yürüdülən soyqırımı və bir əsrdən artıq davam edən torpaqlarımızın işğalı
proseslərinə tarixdə ilk dəfə siyasi qiymət vermək cəhdi idi. Lakin Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin süqutu bu
işin başa çatmasına imkan vermədi.
Zaqafqaziyanın sovetləşməsindən öz çirkin məqsədləri üçün istifadə edən ermənilər 1920-ci ildə Zəngəzuru
və Azərbaycanın bir sıra digər torpaqlarını Ermənistan SSR-in ərazisi elan etdilər. Sonrakı dövrdə bu ərazilərdəki
azərbaycanlıların deportasiya edilməsi siyasətini daha da genişləndirmək məqsədilə yeni vasitələrə əl atdılar.
Bunun üçün onlar SSRİ Nazirlər Sovetinin "Ermənistan SSR-dən kolxozçuların və başqa azərbaycanlı əhalinin
Azərbaycan SSR-in Kür-Araz ovalığına köçürülməsi haqqında" 23 dekabr 1947-ci il tarixli xüsusi qərarına və
1948-1953-cü illərdə azərbaycanlıların öz tarixi torpaqlarından kütləvi surətdə deportasiyasına dövlət
səviyyəsində nail oldular".
Fərmanda qeyd edilir ki, Azərbaycan xalqının mənəviyyatına, milli qüruruna və mənliyinə yönəlmiş
böhtanlar siyasi və hərbi təcavüz üçün ideoloji zəmin yaradırdı. Xalqımıza qarşı aparılan soyqırım siyasəti özünün
siyasi-hüquqi qiymətini tapmadığı üçün, tarixi faktlar sovet mətbuatında ermənilər tərəfindən təhrif olunur və
ictimai fikir çaşdırılırdı. Sənəddə bildirilirdi ki, ermənilərin sovet rejimindən bəhrələnərək həyata keçirdikləri və
80-ci illərin ortalarında daha da güclənən anti-Azərbaycan təbliğatına Azərbaycan Respublikasının rəhbərliyi
vaxtında lazımi qiymət vermədi. "Azərbaycanın XIX-XX əsrlərdə baş verən bütün faciələri torpaqlarının zəbti ilə
müşayiət olunaraq, ermənilərin azərbaycanlılara qarşı düşünülmüş, planlı surətdə həyata keçirdiyi soyqırımı
siyasətinin ayrı-ayrı mərhələlərini təşkil etmişdir. Bu hadisələrin yalnız birinə - 1918-ci il mart qırğınına siyasi
qiymət vermək cəhdi göstərilmişdir. Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin varisi kimi Azərbaycan Respublikası bu
gün onun axıra qədər həyata keçirə bilmədiyi qərarların məntiqi davamı olaraq soyqırım hadisələrinə siyasi qiymət
vermək borcunu tarixin hökmü kimi qəbul edir" - fərmanda qeyd edilir.
Tarixçi alimlər Heydər Əliyevin "Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında" 26 mart 1998-ci il tarixli
Fərmanını böyük tarixi hadisə kimi xarakterizə edir.
Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutunun şöbə müdiri, tarix elmləri doktoru Qasım Hacıyev
bizimlə söhbətində qeyd etdi ki, Heydər Əliyev hakimiyyətə gəlməsəydi, bu məsələ bəlkə də belə yüksək
səviyyədə tədqiq olunmazdı: "Xalqımızın tarixində çoxlu münaqişə və müharibə baş verib. Ancaq tariximizdə ən
acınacaqlı hadisələr xalqımıza qarşı törədilən soyqırımlardır. Bu da ermənilərin Qafqaza köçürülməsindən sonra
başlanan prosesdir ki, bu günə qədər də Azərbaycan xalqı bundan ziyan çəkir. Bu isə köçürülmədən xeyli sonra
Azərbaycan torpaqlarını boşaltmaq üçün ermənilərə yaradılan şəraitdir ki, ərazilərimizdə ermənilərin sayını
artırmaqla azərbaycanlısız, türksüz bir respublika yaratsınlar. Tarixdən məlumdur ki, havadarları onlara
Ermənistan dövlətini yaratdılar. Dağlıq Qarabağ muxtar vilayətinin yaradılması da bu siyasətin tərkib hissəsidir.
Bu proses dayanmadı, sovet hakimiyyəti illərində ermənilərin bizə qarşı ərazi iddiaları davam etdi.
Erməni daşnakları Azərbaycan xalqını sıxışdırıb öz doğma ərazilərindən çıxarmaq fikri ilə Azərbaycanda
soyqırımlar, kütləvi qırğınlar törətdilər. 1905-1907-ci illərdə azərbaycanlılara qarşı törətdikləri kütləvi qırğınlar,
1918-ci il mart soyqırımı, sonrakı Xocalı soyqırımı ermənilərin həyata keçirdiyi cinayətlərdir. Bir əsrdə iki
soyqırım baş verdi. 1920-ci ildə mart hadisələri ilə bağlı yaranan komissiya bununla əlaqədar qərar qəbul etsə də,
Türkiyədən başqa heç bir dünya dövləti Azərbaycan xalqının dərdinə şərik olmadı. Ermənilərin bu hərəkətinə
rəvac verən bəzi dövlətlərin içində olan mənfur qüvvələr bu siyasəti davam etdirmək üçün onlara şərait yaratdı.
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1918-ci ildə yalnız Bakıda deyil, Azərbaycanın bir sıra yerlərində azərbaycanlılara qarşı kütləvi qırğın
həyata keçirildi. Uşaqdan tutmuş qocaya qədər heç kəsə aman verilmədi. Təəssüflər olsun ki, bu hadisə
tariximizdə öz əksini tapmadı. Hadisələr saxtalaşdırıldı, unuduldu. Tarixini də unudanda xalq öz gələcəyini qura
bilmir.
Azərbaycan xalqının xoşbəxtliyi onda idi ki, onun Heydər Əliyev kimi dünya siyasətində öz yerini tutan
şəxsiyyəti, dövlət başçısı olub. Heydər Əliyev hakimiyyətə gəldikdən sonra bu məsələyə ciddi yanaşdı və
azərbaycanlılara qarşı törədilmiş soyqırımların nəhayət ki, tarixi adını müəyyənləşdirdi. O, 1998-ci ildə
ermənilərin azərbaycanlılara qarşı soyqırım törətdiyi ilə bağlı fərman imzaladı. Burada diqqətçəkən məqamlardan
biri nədir? Ermənilər 1905-1907-ci illərdə də azərbaycanlılara qarşı kütləvi qırğınlar törətmişdi. Soyqırım ona
görə 1918-ci ildən götürüldü ki, artıq 1918-ci ildə Ermənistan dövləti yaradılmışdı və bu hadisəni bir dövlətin
digər dövlətə qarşı törətdiyi ortada idi. Bu da həmin səbəbdən azərbaycanlılara qarşı soyqırım adlandırılıb. Əgər
deyilsəydi ki, ermənilər azərbaycanlılara qarşı 1905-1907-ci illərdə kütləvi qırğınlar törədib, onda bildirilərdi ki,
həmin dövrdə ermənilərin dövləti yox idi və bu hadisə qarşılıqlı mübahisələr, münaqişələr fonunda baş verib.
Amma 1918-ci ildə Ermənistan dövləti yaranmışdı və bu erməni-daşnak hökuməti azərbaycanlıları hər bölgədə
qırğına məruz qoyub. Ulu öndərimiz tarixi tarixçilərdən yaxşı bildiyinə görə, Azərbaycanın tarixi taleyini
düşündüyü üçün, qeyd edirdi ki, ermənilər onlara yaradılan dövlətə görə cinayətlərindən əl çəkməli idi. İrəvan
ona görə onlara verildi ki, onlar azərbaycanlılara qarşı kindən, ədavətdən, separatçılıqdan əl çəksin. Amma
təəssüflər olsun ki, o ərazilər onlara verildikdən sonra da iddialarından əl çəkmədilər. 1918-ci ilin mart və aprel
aylarında güclü qırğınlar törətdilər. Heydər Əliyevin verdiyi fərman Azərbaycan xalqının tarixində çox mühüm
bir yer tutur. Bir xalq məsəli var: "Ölünün də yiyəsi lazımdır, dirinin də". Yəni həm ölünü urvatlı etmək, həm də
diriyə sahib çıxmaq üçün, xalqının yaşamasına şərait yaradan bir sərkərdə, bir dövlət başçısı lazımdır. Ulu
öndərimiz bu missiyanı çox yüksək səviyyədə daşıdı. Azərbaycan dövlətini möhkəmləndirməklə bərabər, eyni
zamanda, soyqırım hadisəsinə siyasi qiymət verdi və belə bir fərman imzaladı. Bu fərman Azərbaycan tarixinə
1918-ci il 31 mart tarixində azərbaycanlılara qarşı soyqırım törədilməsini təsdiqləyən, ona hüquqi-siyasi qiymət
verən bir sənəd kimi daxil oldu".
Q.Hacıyev bildirdi ki, Heydər Əliyevin fərmanından sonra Azərbaycan tarixçiləri bu məsələyə qayıtdı və
bu, tarixşünaslığımızda yeni bir mərhələ yaratdı. "Heydər Əliyevin fərmanına qədər bizim tariximizdə soyqırım
adlı bir fikir yox idi. Bu barədə az-az danışılırdı. Pərakəndə şəkildə təhlillər aparılırdı. Ancaq bu hadisəyə siyasitarixi şəkildə qiymət verilməmişdi. Bu barədə sovet dövründə danışmaq mümkün deyildi. Sonrakı dövrdə də
bununla bağlı heç bir qərar, fərman yox idi. Azərbaycanlılara qarşı törədilən soyqırım aktına tarixi adını Heydər
Əliyev verdi. Bu gün həmin hadisə öz tarixi adı ilə dünyaya təqdim edilir" - deyə Qasım Hacıyev bildirdi...
Bakı xəbər.-2017.-30 mart.-№53.-S.11.
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Ermənilərin xalqımıza qarşı törətdiyi soyqırımlarının qaynaqları və qanlı izləri
31 Mart Azərbaycanlıların Soyqırımı Günüdür
Qasım HACIYEV,
AMEA Tarix İnstitutu Qarabağ tarixi şöbəsinin müdiri, tarix üzrə elmlər doktoru
1918-ci ilin mart ayından etibarən əksinqilabçı ünsürlərlə mübarizə şüarı altında Bakı Kommunası
tərəfindən ümumən Bakı quberniyasını azərbaycanlılardan təmizləmək məqsədi güdən mənfur plan həyata
keçirilməyə başlandı... Azərbaycanlıların soyqırımı Bakı, Şamaxı, Quba qəzalarında, Qarabağda, Zəngəzurda,
Naxçıvanda, Lənkəranda və Azərbaycanın başqa bölgələrində xüsusi qəddarlıqlarla həyata keçirilmişdir.
Heydər ƏLİYEV
Ümummilli lider
Tarixən, satqınlığı və xəyanətkarlığı ilə müxtəlif imperiyaların çöküşünə xidmət etmiş, ona qucaq açmış
xalqların faciələrinə bais olmuş ermənilər XIX əsrdən etibarən İran və Osmanlı dövlətlərinin Rusiya ilə
müharibələrdə məğlub olmasında da fəal rol oynamışlar. Zaman-zaman Qafqazda özlərinə isti yuva tapan
ermənilər xəyallarında yaratdıqları “Böyük Ermənistan”ı gerçəkləşdirmək üçün qanlı mübarizəyə başlamış,
Avropanın davakar dövlətlərinin əlində türk-müsəlman dövlətlərinə və xalqlarına qarşı aparılan ədalətsiz
müharibələrdə alətə çevrilmişlər.
Azərbaycanda XIX–XX əsrlərdə xalqımızın torpaqlarının zəbti ilə müşayiət olunan bütün faciələr
ermənilərin azərbaycanlılara qarşı düşünülmüş, planlı surətdə həyata keçirdiyi soyqırımı siyasətinin ayrı-ayrı
mərhələləridir. 1813–1828-ci illər Rusiya ilə İran arasında gedən iki müharibənin sonunda imzalanmış Gülüstan
və Türkmənçay müqavilələri Azərbaycanın parçalanmasına gətirib çıxarmış, xalqımızın taleyində faciəvi rol
oynamış və ölkəmizin şimalı Rusiyanın idarəçiliyinə keçmişdir.
Bundan sonra Rusiya İrandan, Türkiyədən, Yaxın Şərqdən erməniləri Azərbaycan ərazilərinə köçürmüş,
demoqrafik ekspansiyaya başlamışdır. Məqsəd isə bu olmuşdur ki, əvvəlcə qədim İrəvan xanlığı erməniləşdirilsin,
daha sonra Azərbaycanın və Qafqazın digər bölgələrində yerli xalqların müqaviməti zəiflədilsin. Ermənilər isə
mütəşəkkil bir qüvvəyə çevrilsin, təşkilatlansın və Şərqin istilasında əlverişli alətə çevrilsinlər. Ermənilər
havadarlarının maddi və hərbi-siyasi dəstəyi ilə sonrakı dövrlərdə azərbaycanlılara qarşı kütləvi qırğınlar və
soyqırımılar törətmiş, deportasiyalar həyata keçirmişlər.
Ermənilərin XX əsrdə törətdikləri soyqırımı, deportasiya və etnik təmizləmə siyasəti nəticəsində
Azərbaycan 1918–1929-cu illərdə 29,8 min kvadratkilometr ərazisini itirmiş, 1991–1993-cü illərdə isə 20 faiz
ərazimiz işğal edilmişdir. 2,5 milyon nəfər azərbaycanlı soyqırımı və deportasiya cinayətlərinin qurbanı olmuşdur.
Tarixi şərait səbəbindən ötən iki əsr ərzində baş vermiş hadisələrə, xalqımızın faciələrinə obyektiv qiymət
vermək mümkün olmamışdır. Yalnız müstəqillik dövründə ermənilərin Azərbaycan xalqına qarşı həyata
keçirdikləri soyqırımı cinayətlərinə əsl hüquqi-siyasi qiymət verilmişdir. Yalnız 1998-ci il martın 26-da
ümummilli lider Heydər Əliyevin imzaladığı “Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında” fərman erməni
millətçilərinin cinayətkar əməllərinə verilən dolğun və hərtərəfli siyasi qiymət olmuşdur. Fərmanda ermənilərin
Azərbaycan xalqının başına gətirdiyi müsibətlər dünyaya bəyan edilərək bu qanlı əməllərə düzgün siyasi qiymət
verilmişdir. Bu tarixi sənəd Azərbaycanın indiki və gələcək nəsillərinin milli yaddaşının qorunması baxımından
da fundamental bir proqramdır.
Fərmanda bildirilmişdir ki, xalqımıza qarşı erməni təcavüzünün əsas məqsədi etnik təmizləmə siyasəti
həyata keçirmək yolu ilə tarixi Azərbaycan torpaqları hesabına erməni dövlətinin əsasını qoymaqdan və sonradan
müxtəlif yollarla onu genişləndirməkdən ibarət olmuşdur. Ermənilərin bu niyyətlərinin reallaşması istiqamətində
onun Şimal və Qərb havadarları mühüm rol oynamışlar.
Həqiqət budur ki, 1905–1906-cı illərdə Rusiyada iğtişaşlar baş verəndə bundan fürsət kimi istifadə edən
ermənilər əvvəlcə Bakıda, sonra İrəvanda, Naxçıvanda, Gəncədə, Qarabağda, Zəngəzurda, Qazaxda və Tiflisdə
dinc mülki azərbaycanlılara qarşı kütləvi qırğınlar törətmişlər. Erməni silahlı dəstələri İrəvan-NaxçıvanZəngəzur-Qarabağ və Qazax-Gəncə istiqamətində yerləşən yaşayış məskənlərinin azərbaycanlı əhalisini qırmış,
qovmuş və həmin ərazilərdə gələcək Ermənistan dövlətinin əsasını qoymuşlar.
O zaman sayları on min silahlıdan artıq olan erməni birləşmələri əvvəlcə Bakıda, sonra İrəvan şəhərində
və onun ətraf kəndlərində, Üçkilsə, Şərur-Dərələyəz və Naxçıvan qəzalarında, Gəncə quberniyasının Zəngəzur
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qəzasının Gorus, Qafan və Qarakilsə nahiyələrində, Şuşa, Cavanşir, Cəbrayıl, Qazax, Ərəş qəzalarında, Tiflis
şəhərində kütləvi qırğınlar törətmişlər.
M.S.Ordubadi 1911-ci ildə çap etdirdiyi “Qanlı sənələr” kitabında öncə 1905-ci ildə Naxçıvan qəzasında,
sonra İrəvan şəhərində, daha sonra isə Qırxbulaq və Üçkilsə mahallarında erməni silahlı dəstələrinin törətdikləri
qırğınların miqyasını oxuculara təqdim etmişdir. Müəllif 1906-cı ildə Zəngəzur qəzasındakı kütləvi qırğınlar
barəsində ətraflı məlumat vermişdir. Yazıçı ermənilərin Gəncə quberniyasının digər qəzalarında, habelə Bakıda
və Tiflisdə törətdikləri qırğınlar və faciələr haqqında ətraflı bilgi verməklə yanaşı, “erməni-müsəlman davasının”
baş verməsinin səbəblərini də göstərmişdir. M.S.Ordubadi “Daşnaksütyun” partiyasının qanlı əməllərindən söhbət
açmış və Qafqazda oynadığı “qanlı teatrolara” dair 400-dən artıq yazılı məlumatın onun masası üzərində olduğunu
qeyd etmişdir.
Rusiyada 1917-ci il fevral və oktyabr inqilabılarından sonra yaranan qarışıqlıqdan da istifadə edən çeşidli
erməni millətçiləri xalqımıza qarşı birləşərək 1918-ci ilin mart–aprel aylarında irimiqyaslı qırğınlar törətmişlər.
Təkcə milli mənsubiyyətinə görə minlərlə dinc azərbaycanlı məhv edilmişdir. Ermənilər evləri yandırmış,
insanları diri-diri oda atmış, milli memarlıq abidələrini, məktəbləri, xəstəxanaları, məscidləri və digər tikililəri
dağıtmışlar. Azərbaycanlıların soyqırımı xüsusi qəddarlıqla Bakı, Şamaxı Quba, Qarabağ, Zəngəzur, Naxçıvan,
Lənkəran və Azərbaycanın digər ərazilərində həyata keçirilmişdir.
1918-ci ilin mart–aprelində Bakı, Şamaxı, Quba, Muğan və Lənkəranda ermənilər 30 mindən çox
azərbaycanlını qətlə yetirmiş, 10 minlərlə insanı öz torpaqlarından qovmuşlar. Təkcə Bakıda 10 minə yaxın
azərbaycanlı xüsusi qəddarlıqla öldürülmüşdür. Şamaxıda 58 kənd dağıdılmış, 7 min nəfər (1653 qadın, 965 uşaq)
məhv edilmişdir. Quba ərazisində 122, Qarabağın dağlıq hissəsində 150, Zəngəzurda 115, İrəvan quberniyasında
211, Qars əyalətində 92 kənd yerlə-yeksan olunmuşdur. Təkcə 1905–1920-ci illərdə indiki Ermənistan ərazisində
500-dən artıq azərbaycanlı kəndi dağıdılmış, yarım milyon əhali soyqırımına məruz qalmışdır.
Ermənilərin xəyanət və müxtəlif basqıları sovet hakimiyyəti illərində də davam etdirilmişdir. 1948–1953cü illər onlar adət etdikləri metodlarla azərbaycanlıları daimi yaşadıqları Ermənistan SSR-dən çıxarmağa
başlamış, eləcə də qonşu respublikaların torpaqları hesabına öz ərazilərini böyütmüşlər. Bununla soydaşlarımızın
tarixi torpaqlarından davamlı şəkildə deportasiya olunmasının əsası qoyulmuş və bu proses sovet hakimiyyətini
mövcudluğu dövründə – 1988-ci ilin dekabrında başa çatdırılmışdır.
1988-1994-cü illərdə ermənilər xalqımıza qarşı yenə də havadarlarının təəssübkeşliyi, siyasi-hərbi və
maddi yardımları ilə ərazimizin 20 faizini işğal etmiş, bir milyondan çox insan öz dədə-baba yurdundan didərgin
düşmüşdür. On minlərlə adam öldürülmüş, şikəst olmuşdur. Buna görə də azərbaycanlılara qarşı ermənilərin
törətdiyi etnik təmizləmə və soyqırımı, tarixi ərazilərimizə köçürülmə olmaları, bütün yalanları, saxta tarixləri
dəlil, sübut və sənədlərlə bütün dünya ictimaiyyətinə açılmalı, çatdırılmalı və bir sözlə, bütün səviyyələrdə geniş
informasiya mübarizəsi aparılmalıdır.
Belə bir həqiqət dünya ictimaiyyətinə, mötəbər beynəlxalq qurumlara qətiyyətlə və təfsilatı ilə
çatdırılmalıdır ki, Azərbaycan torpaqlarında erməni dövləti yaratmaq məqsədilə əsassız ərazi iddiaları irəli sürən
ermənilər azərbaycanlılara qarşı bir əsrdə bir neçə dəfə soyqırımı törətmişlər. Bunların ən dəhşətlisi XX əsrin
sonlarında baş vermiş Xocalı soyqırımıdır. Ermənistanın planlaşdırdığı Xocalı soyqırımı illərlə hazırlanmış
və Dağlıq Qarabağda soydaşlarımızın yaşadığı digər məntəqələrdə həyata keçirilmiş soyqırımı prosesinin ən
dəhşətli nöqtəsi olmuşdur.
Bütün dünya təkrar-təkrar bilməlidir ki, dövlət səviyyəsində terror və separatçılıq mövqeyində dayanan
Ermənistanın, nə yolla olur olsun, Dağlıq Qarabağı Ermənistana birləşdirmək məqsədi münaqişənin
kəskinləşməsinə səbəb olmuşdur. Ermənistan Azərbaycan ərazisinə hərbi qüvvə yeridərək açıq təcavüzə
başlamışdır. SSRİ buraxılandan sonra Xankəndidə nəzarətsiz qalmış 366-cı alayın hərbi texnika və hərbçiləri
Ermənistan hərbi qüvvələrinin tabeliyinə keçmişdir. Separatçılar azər-baycanlılar yaşayan kəndləri, şəhərləri zəbt
etməklə, soydaşlarımızı sıxışdırıb qovmaqla, yaxud məhv etməklə Dağlıq Qarabağı Ermənistana birləşdirmək
yolunu tutmuşdur.
Ermənistan Respublikası Azərbaycan Respublikasına qarşı hərtərəfli – ideoloji, siyasi və hərbi
əməliyyatları 29 ildir ki, davam etdirməkdədir. Dağlıq Qarabağın azərbaycanlılar yaşayan bütün məntəqələri
işğala məruz qalmışdır. İşğal planlı surətdə aparılırdı. Əvvəlcə kəndlər terrorçular tərəfindən mühasirəyə alınır,
atəşə tutulur, sonra isə məhv edilirdi. Təkcə Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişənin başlandığı
vaxtdan 1991-ci ilin noyabr ayına qədər ermənilərin azərbaycanlılara qarşı hücumu ilə 2559 toqquşma, 318 silahlı
basqın, 1388 atəşə tutma halları baş vermiş, bu zaman 1318 nəfər yaralanmışdır.
Ermənistan hərbi qüvvələri Dağlıq Qarabağ ərazisində 1991-ci ilin oktyabrından 1992-ci ilin yanvarınadək
Cəmilli, Meşəli kəndlərini, Kərkicahan qəsəbəsini, Ağdərə rayonunun İmarət Qərvənd kəndini, Xocavənd
rayonunun Axullu və Salakətin kəndlərini işğal etdi. Meşəli kəndinin könüllü döyüşçülərinin müqavimət
göstərməsinə baxmayaraq, ermənilər kəndi yerlə-yeksan etmiş, dinc sakinlərdən 27 nəfəri öldürmüş, 15 nəfərdən
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çox adamı isə ağır yaralamışdılar. Öldürülənlər arasında azyaşlı, məktəbli və 75 yaşlı qoca da var idi. Onların 11
nəfərinin meyiti yandırılmışdı.
1992-ci il yanvarın 21-də Ermənistan hərbçiləri Qaybalı kəndini zəbt edib yandırdılar. Ermənilər fevralın
12-də beş aya yaxın mühasirədə saxladıqları Quşçular və Malıbəyli kəndlərini işğal etdilər. Bu zaman 28 nəfər
azərbaycanlı öldürülmüş, 39 nəfəri ağır yaralanmışdı. Fevralın 17-də isə erməni hərbçiləri strateji əhəmiyyətli
ərazidə yerləşən Xocavənd rayonunun Qaradağlı kəndini işğal etdilər. İşğalçılar Qaradağlı kəndinin 92 nəfər
müdafiəçisini, 54 nəfər dinc sakinini öldürdülər, 117 nəfərini girov götürdülər və onlardan 77 nəfərini qətlə
yetirdilər, 6 nəfəri diri-diri yandırdılar.
Ermənilər azərbaycanlıların yaşayış məntəqələrini daim nəzarətdə saxlamaqla onların mövqeyini zəiflədib,
zəbt etməklə işğal planlarını reallaşdırmağa çalışırdılar. Aran və Dağlıq Qarabağ arasında strateji əhəmiyyətə
malik, Azərbaycanın qədim insan məskəni, tarixi abidələrlə zəngin Xocalı şəhərinə ermənilərin ilk irimiqyaslı
hücumu 1988-ci il sentyabrın 18-də olmuşdu. Həmin gün Xankəndidəki nümayişdən çıxan 5 minə qədər erməni
Xocalıya hücum etmişdilər. Xocalılar bu hücumun qarşısını mərdliklə almışdılar.
Xocalıların silahsız olduğunu bilən ermənilər Sovet ordusundan götürdükləri müxtəlif növ silahlarla teztez Xocalını atəşə tutur, evləri yandırır, dinc əhalini, qoca, qadın və uşaqları qətlə yetirirdilər. 1991-ci il sentyabrın
10-da erməni hərbçiləri Daşbulaq kəndi istiqamətindən Xocalını avtomat və pulemyotlardan, “Alazan” tipli
raketlərdən atəşə tutmuşdular. Bir saata yaxın çəkən aramsız atəş nəticəsində şəhər sakinlərindən biri ölmüş, altısı
ağır yaralanmışdı. Xeyli sayda ictimai binalar, yaşayış evləri dağıdılmışdı. Bu hücumdan şirniklənən ermənilər
sentyabr ayının əvvəllərində 10 nəfər azərbaycanlını öldürmüş, 21 nəfəri isə ağır yaralamışdılar.
Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ regionu ilə bütün nəqliyyat yollarını separatçılar iflic vəziyyətə salmışdılar.
Erməni hərbçiləri yanvar–fevral aylarında Xocalı və Şuşaya uçan 7 sərnişin vertolyotunu gülləyə tutması
nəticəsində regionda hava əlaqələri də çətinləşmişdi. 1992-ci il yanvarın 28-də Şuşa şəhəri səmasında içərisində
44 nəfər dinc azərbaycanlı əhalinin olduğu mülki vertolyotun vurulmasından sonra Xocalı ilə hava əlaqəsi də,
demək olar ki, tamamilə kəsildi. Bununla da, Xocalı şəhəri blokada şəraitinə düşdü.
Beləliklə, işğalçı qüvvələrin hazırladığı planın həyata keçirilmə məqamı yetişdi. 1992-ci il fevralın 25-dən
26-na keçən gecə Ermənistan qoşunları 366-cı alayın köməyi ilə Azərbaycan Respublikasının Xocalı şəhərini
yerlə-yeksan etdi. Həmin dəhşətli gecə ermənilər nə uşaqlara, nə qocalara, nə də qadınlara aman verdi.
Ermənilərin güllə yağışında yüzlərlə insan məhv oldu.
Rəsmi məlumata görə, 613 nəfərdən artıq Xocalı sakini məhv edilmiş, 1275-dən artıq dinc sakin girov
götürülmüşdür. Faciə zamanı 1000 nəfər dinc sakin müxtəlif dərəcəli yara aldı, 106 qadın, 63 uşaq, 70 qoca
öldürüldü. Həddi-buluğa çatmamış 76 gənc oğlan və qız əlil oldu. Əsir düşənlər və meyitlər qeyri-insani
hərəkətlərlə təhqir edildi. Onların başı və digər bədən üzvləri kəsildi, başlarının dərisi soyuldu, uşaqların gözləri
çıxarıldı, hamilə qadınların qarınları yarıldı.
Bütün beynəlxalq normalara zidd olaraq erməni silahlı qüvvələri əsirlərə qarşı qeyri-insani rəftar etdilər.
Onlar Cenevrə konvensiyasının bütün maddələrinə, protokollara zidd olaraq dinc sakinlərin yollarını kəsərək
işgəncələr verdilər. 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.
Xocalı soyqırımı zamanı 366-cı motoatıcı alayın xüsusi şöbəsinin (№ 02270) rəisi olmuş Rusiya
Federasiyasının Baş Kəşfiyyat İdarəsinin polkovniki Vladimir Romanoviç Savelyevin məlumatları daha
dəhşətlidir. Xocalıda baş verən hadisələrin ən qaynar yerlərində proseslərin canlı şahidi olmuş polkovnik Xocalı
soyqırımı ərəfəsində 366-cı alayda baş verənlər, erməni və rus əsgərlərinin hərəkətləri, Azərbaycandakı ictimaisiyasi vəziyyət barədə Kremlə, Müdafiə Nazirliyinə, Baş Kəşfiyyat İdarəsinin (BKİ) generallarına 19 səhifəlik
məxfi məlumat – arayış göndərməklə bildirmişdir.
Xocalı soyqırımından sonra ingilis Tomas De Vala verdiyi müsahibəsində Serj Sarkisyan bildirmişdi ki,
“Azərbaycanlılar erməniləri yaxşı tanımırdılar. Onlar elə bilirdilər ki, biz dinc əhaliyə əl qaldırmarıq, ancaq onlar
yanılırdılar. Biz bu streotipi aradan qaldırdıq... Məhz bu baş verdi”.
Ümummilli lider Heydər Əliyev bu dəhşətli soyqırımı haqqında demişdir: “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”. Ulu öndərin “Bu amansız və qəddar soyqırım
aktı, insanlıq tarixinə ən qorxulu kütləvi terror aktlarından biri kimi daxil oldu” fikri bu dəhşətli soyqırımının
tarixi qiymətini müəyyənləşdirdi.
Ermənilərin bu soyqırımı siyasəti yuxarıda şərh etdiklərimizlə bitmədi. 1992-ci il aprelin 7-də Kəlbəcər
rayonunun Ağdaban kəndi Ermənistan hərbi qüvvələri tərəfindən dağıdıldı. Kəndin 67 nəfər dinc sakini
vəhşicəsinə qətlə yetirildi, o cümlədən 90-100 yaşlı 8 qoca, 2 uşaq, 7 qadın diri-diri yandırıldı.
Xocalı soyqırımının törədilməsində əsas məqsəd xalqımızın müstəqillik əzmini qırmaq idi. Lakin xalqımız
mübarizə əzmini daha da artıraraq düşmənin çirkin niyyətinin həyata keçməsinə imkan vermir. Azərbaycan xalqı,
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xüsusilə mərd xocalılılar bu gün imperiya cəlladlarına, işğalçı Ermənistana, onları məhv edərək susdurmaq istəyən
mənfurlara meydan oxuyur, onların iç üzünü açıb ifşa edir. Həm də onlar erməni siyasətbazları kimi “məzlum”
donu geymədən, hayqıraraq insan qəssablarını ittiham edirlər.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin göstərişi
ilə Milli Ordumuzun ötən ilin aprel döyüşlərindəki böyük qələbəsi bir daha göstərdi ki, Azərbaycan dövləti bu
münaqişəni hərbi yolla həll etmək iqtidarındadır. Aprel döyüşləri bir daha təkrar olunarsa, Ermənistanın tam
məğlubiyyəti şübhəsizdir.
Xalq qəzeti.-2017.-30 mart.-№64.-S.4.
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1918-1919-cu illərdə Lənkəran qəzasında azərbaycanlı əhaliyə
qarşı həyata keçirilən soyqırımı
Anar İSGƏNDƏROV,
tarix elmləri doktoru, professor
1918-ci ilin mart-aprel aylarında daşnak-bolşevik dəstələri Bakıda, Şamaxıda və Qubada türk-müsəlman
əhaliyə qarşı soyqırımı həyata keçirərək minlərlə dinc insanı öldürmüş, əmlaklarını müsadirə etmiş, tarixi
abidələrini dağıtmışdı. Bolşevik-daşnak hərbi dəstələri Lənkəran qəzasını da talan etmiş, dinc əhali qətlə
yetirilmişdi.
Cənubi Qafqazda hakimiyyəti ələ almağa çalışan Şaumyan və onun quldur dəstəsi Lənkəranın mühüm
strateji və ərzaq rayonu olmasını nəzərə alaraq bu bölgəni ələ keçirməyi qarşıya məqsəd qoymuşdu. Şaumyan
milli qüvvələrin - Sultan bəy Qulubəyov, Aslan Talışinski və baron Osten-Sakerin 1917-ci ildə təşkil etdiyi milli
alayı və Lənkəranda yerləşən “Dikaya diviziya”nı tərksilah etməklə bölgəni ələ keçirməyi planlaşdırırdı.
Lənkəranda olan “Dikaya diviziya”nı tərksilah etmək üçün Şaumyanın sərəncamı və Erməni Milli Şurasının
göstərişi ilə Bakıdan 280 nəfər daşnak-bolşevik hərbi dəstəsi Lənkərana göndərildi. 1918-ci ilin aprelindən
başlayaraq Lənkəran qəzasına basqın edən bu quldur dəstəsi yol boyu azğınlıq etməklə müsəlman kəndlərini
yandırır və dinc əhaliyə divan tuturdu. Bu hadisələrin şahidləri olan yerli sakinlər qeyd edirlər ki, 1917-ci ilin
oktyabrından 1918-ci ilin may ayına qədər daşnak dəstəsinə rəhbərlik edən Akopyan Lənkəranda Talış xanının
evini özlərinə qərargah etmiş və törətdikləri vəhşiliklərə haqq qazandıraraq deyirdilər ki, guya Lənkəran qəzasını
qaçaq-quldurlardan qoruyurlar. Bu məqsədlə onlar dəfələrlə şəhər və kəndləri dənizdən top atəşinə tutmuşdular,
yerli əhali əliyalın olduğundan atışma başlayan kimi meşələrə üz tutur, canını zorla qurtarırdı. Bu qırğnların
qarşısını almaq üçün danışığa gedən Sütəmurdov kəndinin on üç ağsaqqalı yaraqlı dəstənin başçıları ilə belə bir
şərt kəsir ki, dinc əhaliyə toxunmayacaqları tədqirdə əvəzində onlara lazım olan ərzağı verəcəklər. Lakin daşnak
dəstəsi verdiyi sözə əməl etməmiş, ağsaqqalları ağır işgəncələrlə öldürmüş və torpağa basdırmışdı. Lənkəran
qırğınları zamanı daşnaklar yerli müsəlman əhaliyə olmazın zülmlər verərək, onlara müqavimət göstərən
müsəlmanları qətlə yetirmiş, meyitlərini yandırmışlar. Hətta bir cavanın kürəyinə qaynar qazan bağlayaraq
yeriməyə məcbur etmiş, sonra isə güllələmişlər. Daşnaklar Lənkəran qəzasının 40 kəndində eyni vəhşilikləri
törətmiş, şəhərin mərkəzində Qala meydanında yerli sakinləri kütləvi şəkildə qətlə yetirmişlər.
Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasının sədri Ələkbər bəy Xasməmmədov xarici işlər nazirinə yazırdı ki,
“Avropa sülh konfransına gedən nümayəndə heyətinə təqdim etmək üçün Bakı, Şamaxı, Quba şəhərlərində,
Şamaxı, Göyçay, Cavad, Lənkəran və Quba qəzalarında türk-müsəlman əhaliyə qarşı daşnak-bolşevik
birləşmələri tərəfindən törədilmiş vəhşilikləri əyani şəkildə sübut edən məlumatlar kifayət qədərdir. Lənkəran
qəzasında polkovnik Avetisovun silahlı quldur dəstələri tərəfindən, Cavad qəzasının bir hissəsində isə polkovnik
İllarinoviç başda olmaqla başqa bir dəstə tərəfindən qəzada böyük dağıntı törədilərək azərbaycanlı əhali
ucdantutma məhv edilmişdir. Astara bolşevik əsgərləri tərəfindən topa tutularaq xarabazarlığa çevrilmiş, əhalinin
əksəriyyəti yaşayış yerlərini tərk etməyə məcbur olmuşdu. Xəzər dənizi sahilində Qızılağac ilə Lənkəran
arasındakı müsəlman kəndləri “Aleksandr Jandar” gəmisi tərəfindən top atəşinə tutulmuşdu. Yanvarda başlanan
bu qırğınlar martda daha da şiddət etmişdi”.
Lənkəran qəzasında ermənilərin müsəlmanlara qarşı soyqırımı 1918-ci ilin yanvarında başlamışdır. Belə
ki, yanvar ayında İrandan qayıdan rus dəstələrinin tərkibindəki ermənilər Astarada yerli camaatı top atəşinə tutdu.
Əliyalın əhali müqavimət göstərə bilməmiş və meşələrə çəkilmişdi. Erməni əsgərləri rus əsgərlərini də yerli
əhaliyə qarşı zorakılıq törətməyə təhrik edirdilər. Ermənilərin Astarada törətdikləri Lənkəran camaatını bərk
qorxuya saldı. Çünki Lənkəranda hər cür silah-sursata malik iki mindən artıq qeyri-millətdən olan əsgər və zabit
var idi. Rus əsgərləri həmin silah və sursatı Avetisovun erməni və bolşevik əhvali-ruhiyyəli əsgərlərinə payladılar.
Yerli camaat başa düşürdü ki, silah əldə etmədən bu hərbi birləşmələrin öhdəsindən gəlmək mümkün deyil.
İrandan rus əsgərlərini Lənkəran limanına gətirən “Milyutin” gəmisində silah-sursatın olması haqqında məlumat
milli qüvvələrə rəhbərlik edən İbrahim bəy Şahtaxtinskiyə çatdırıldı. Şahtaxtinski qənimət olaraq 6 ədəd
pulemyot, 800 tüfəng, 850 min patron və 10 yeşik bomba ələ keçirdi. Mircavad bəy Talışinskinin Ərkivandan
göndərdiyi atlı dəstə də gəmidəki silahın ələ keçirilməsinə lazım olan yardımı göstərdi. Amma düşmən çox güclü
idi. Bakıdan Şaumyan hakimiyyəti Lənkəran qəzasını əldə saxlamaq üçün hər cür cinayətə əl atırdı.
Daşnaklar evlərə girib bəzən bütün ailəni məhv edir, hamilə qadınlara, qocalara belə rəhm etmirdilər. Bir
gün ərzində Gərmətük kəndində 70, Mamusta kəndində 30, Kərgəlan kəndində 30, Sütəmurdov kəndində 20-dən
çox, Girdəni kəndində 20 günahsız insan faciənin qurbanı oldu. Lənkəran şəhəri və ətraf kəndlərin əhalisi Osakücə
meşələrinə çəkilərək özlərini qorumaq üçün sığınacaq tapmışdılar. Ara sakitləşəndən sonra ev-eşiklərinə qayıtmış
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şəhər camaatı erməni vəhşiliyinin bir daha şahidi oldu. Evlər top mərmisi ilə dağıdılmış, dükanlar qarət və talan
edilmişdi. Öldürülmüş və dənizə atılmış insan cəsədləri üzərində erməni vəhşiliyinin və qəddarlığının bütün
əlamətlərini görmək mümkün idi. Avetisovun daşnak dəstəsi hərbi paroxoddan Lənkəran şəhərini top atəşinə
tutmuş, nəticədə Kiçikbazar məscidinin divarının bir tərəfi mərmi ilə dağılmışdı.
Lənkəran qəzasında daşnakların vəhşilikləri haqqında Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasına Xədicə İsmayıl
qızı öz ifadəsində qeyd edir: “Mart hadisələrindən sonra mən Lənkərana getmişdim və iki həftə sonra Bakıya
qayıtdım. Bakı alınmamışdan əvvəl iki min daşnak-bolşevik əsgəri Lənkərana gəldi və özbaşınalıq etməyə,
müsəlman əhalini ələ salmağa başladı. Onlar yeməkxanalara girir, yeyib-içir və pulunu ödəmədən çıxıb gedirdilər,
çörək alır, pulunu vermirdilər. Türklərdən müdafiə olunmaq üçün müsəlmanları səngər qazmağa məcbur edirdilər.
Vəziyyət o həddə çatmışdı ki, ermənilər məhərrəmlik zamanı müsəlmanlara məscidlərə girməyi qadağan
etmişdilər. Bu qırğınlar nəticəsində ermənilər bölgədə yüzlərlə ev dağıtmış və minlərlə günahsız insanın həyatına
son qoymuşdur. Nəticədə 1919-cu ilin avqustuna, “Molokan qiyamı” yatırılana qədər qəzada erməni və rus
birləşmələri tərəfindən iki min insan qətlə yetirilmişdi.
Erməni hərbi birləşmələri Lənkəran qəzasında müsəlman əhaliyə qarşı öz cinayətkar əməllərindən əl
çəkməyərək törətdikləri qırğınların miqyasını günü-gündən genişləndirirdilər. Bu qırğınların qarşısını almaq üçün
1918-ci il noyabrın 1-də Müsəlman Cəmiyyətinin səlahiyyətli nümayəndəsi Teymurbəy Bayraməlibəyov Bakıda
Qafqaz-İslam Ordusunun baş komandanı Nuru paşanın qəbulunda oldu. O, Avetisovun (Avetisov Qafqaz İslam
Ordusunun Bakıya hücumu zamanı Sentrokaspi diktaturası qüvvələrinə rəhbərlik edirdi - A.İ.) quldur dəstəsinin
özbaşınalığı haqqında məlumat vermiş və lənkəranlıların bu ağır vəziyyətdən qurtarmasını xahiş etmişdi. Görüşdə
Nuru paşa lənkəranlıları səlahiyyətli nümayəndəsinə bildirir ki, türklər sizə hərtərəfli kömək göstərərək adıçəkilən
dəstənin bütün özbaşınalığının qarşısını alacaqlar. Sonda Nuru paşa bildirmişdi ki, müsəlmanlara çatdırın ki, onlar
çox da gözləməyəcəklər. Lakin təəssüflər olsun ki, Qafqaz İslam Ordusu Lənkəran qəzasını daşnak-bolşevik
dəstələrindən azad edə bilmədi. Məlum olduğu kimi, 1918-ci ilin oktyabrında Mudros barışığına görə Osmanlı
dövləti məğlub dövlət elan olundu. Müqaviləyə görə, Osmanlı ordusu Cənubi Qafqazı tərk etməli, müttəfiqlərin
adından ingilis qoşunları bu əraziyə daxil olmalı idi. Osmanlı ordusu Azərbaycanı tərk etdikdən sonra ermənilərin
qəzada özbaşınalığı daha da artdı.
Bu qırğınların qarşısını almaq üçün 1918-ci il noyabrın 14-də qəza nümayəndələri Teymur bəy
Bayraməlibəyov, Axund Molla Əli Tağızadə və Yusif Qəribzadə İrandakı Böyük Britaniya konsulu Hevelke ilə
görüşərək Avetisovun başçılığı altında erməni silahlı dəstələrinin Muğanda və Lənkəranda dinc əhaliyə divan
tutduğuna dair sənədləri ona təqdim etdilər. Nümayəndə heyəti ingilis konsulundan erməni silahlı dəstələrinin
hərəkətlərinin qarşısını almağa yardımçı olmağı xahiş etdilər.
Lakin ingilis konsulu əhaliyə yardım edə bilmədi. Qəzada ermənilərin dinc əhaliyə qarşı qırğınları davam
edirdi. Lənkəranda ermənilərin törətdikləri qarətlərin, qırğınların qarşısını almaq məqsədilə 1918-ci il dekabrın
28-də Teymur bəy Bayraməlibəyovun başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti Bakıda general Tomsonla görüşərək
ermənilərin müsəlmanlara divan tutmaları haqqında məlumat verərək, qəzanın bu qüvvələrdən təmizlənməsini və
qəzanın Azərbaycanla yenidən birləşdirilməsi haqqında tədbirlər görülməsini xahiş etdi”.
Lənkəran qəzasında erməni hərbi dəstələrinin dinc müsəlman əhaliyə qarşı törətdiyi soyqırımı faktları ilə
bağlı 1919-cu ilin yanvarında Məhəmməd Əmin Rəsulzadə parlamentdəki çıxışında deyirdi: “...Burada yenə
imdad naləsi eşidiriz. Binaən-ileyh Azərbaycan hökuməti məsələnin sülh konfransı tərəfindən həllinə və
Qafqaziya millətləri bir yerə yığışıb ixtilafi bitirməsinədək millətdaşımızın və irqdaşımızın düçar olduqları
ələmlərini yüngülləşdirməlidir. Yalnız ora (İrəvan) deyil, Lənkəran müsəlmanları da bu haldadırlar. Azərbaycan
parlamenti bu dərəcə zülm və qəddarlara düçar olan qardaşlarımıza müavinətini əsirgəməz: vətənin ayrılmaz bir
cüzini təşkil edən və paytaxtımızın böyründə bulunan Lənkəran uyezdinin bir takım özübaşına şəbilər əlində hər
növ zülm və cəbrlərə məruz qaldığı, bura müsəlman əhalinin min türlü təcavüzlərə, işgəncələrə, haqsızlıqlara
giriftar olduqları, Muğan Cümhuriyyəti adı ilə tuğyan edən şəbilərin kəndlilərini Muğan hökumətini tanımağa
icbar eylədikləri hökumətə məlum olmaya bilməz. Hökumətin bu zavallı uyezdi, bu qəddar şəbilər təsəllüətindən
qurtarmaq üçün nə kimi tədbirlərə müraciət eylədiyini bilmək istəriz”.
Parlamentin iclasında çıxış edən Lənkəran nümayəndəsi Hacı Molla Səlim Axundzadə Lənkəran qəzası ilə
bağlı məruzəsində qeyd edirdi: “Lənkəranda xərabə və payimal olmayan bir ev mövcud deyil, Lənkəranın
vəziyyətini mülahizə edən insanın ürəyi ya gərək erməni ürəyi və ya xaxol ürəyi, yainki gərək daş olsun.
Şəhərimizin ulu zənginlərindən Əsgər xan Talışinski İran guşələrində qalıb öldü. İmarətləri təmamən qarət
edilib viran edildi. İmarəti də bilmərrə yanıb kül oldu. Buna da iktifa etməyib əvvəllərdə ermənilər, sonralar da
xaxollar o gözəl imarətləri at və heyvan yatağı qərar verdilər. Habelə İsa bəy Əlibəyovun da evi bilmərrə zirü və
zəbərdir. Əgər bu təriqlə adbaad Lənkəran şəhərinin xarabalarını siyahı eyləmək lazımdır ki, hamı əhalinin adların
bir-bir zikr edəm. Lənkəran, deməli, ikinci Şirvandır. Amma bu qədər deyə bilərəm ki, qalada Tura xanımın
imarətindən başqa cəmi erməni, rus evləri abad və avadanlıqları salamatdır”.
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Hacı Molla Səlim Axundzadə parlamentdəki digər bir nitqində qeyd edirdi: “Cənab məbuslar! Lənkəranda
edilən zülmə dəxi əhalinin davamı yoxdur. Üstüörtülü ərz edirəm: bu saat Lənkəranda evlərə girib hər şey edirlər.
İrzi-namus əl-ayaq altında gedir. Gecələr birisinin evinə girirlər. Ev sahibi evində nələr olduğunu utandığından
heç kəsə açıb söyləyə bilmir. Lənkəran buradan 12 saatlıq yoldur. Əgər istəyirsiniz hər firqədən bir nümayəndə
olaraq bir komissiya göndəriniz, gedib bu işləri yerində təhqiq eləsin. Həqiqətdə irzi-namus gedir”.
Lənkəran qəzasında ermənilərin törətdiyi vəhşiliklə bağlı Nəsib bəy Yusifbəyli parlamentdə çıxışında qeyd
edirdi: “Məlumunuzdur ki, Azərbaycanın ayrılmaz bir hissəsini təşkil edən Lənkəran qəzası hələ yabançılar
əlindədir. 100 minə qədər vətəndaşımızın həyatı təhlükə qarşısındadır”.
Ermənilərin Lənkəran qəzasında törətdikləri vəhşiliklər haqqında məlumatlar 1918-1920-ci illərdə nəşr
edilmiş “Azərbaycan” qəzetinin səhifələrində də öz əksini tapmışdır. Qəzet yazır: “Lənkəranda erməni silahlı
dəstələri müsəlmanlar arasında səbəbsiz axtarışlar və həbsləri davam etdirməklə hər gecə neçə günahsız ailəni
bədbəxt edirlər. Yalan xəbərlər və əsassız şübhələr ilə ermənilər müsəlmanların evlərini axtarır, onları hər cür
təhqir edir və həbs etdirirdilər. Həbsxanaya apararkən yolda guya qaçmaq istədiklərini bəhanə edərək onları
güllələyirdilər. Onlar əsassız ittihamlarla arvadlı-uşaqlı bütün ailəni tutub həbs etdirirdilər. Adamları sorğusualsız öldürürdülər. Avetisovun əsgərlərinin müsəlmanlar haqqında etdikləri vəhşilik və zülmlər sayəsində çoxlu
sayda şəhər sakini öldürülmüşdü. Qorxu və vahimə içərisində olan camaat küçəyə çıxmaqdan qorxaraq evlərdə
gizlənirdi”.
Lənkəranda İllarinoviçin kəşfiyyat dəstəsinin etdiyi biabırçılıqları qələmə alan T.Bayraməlibəyov
“Azərbaycan” qəzetinin 10 noyabr 1918-ci il tarixli 31-ci sayında çap etdirdiyi məlumat xarakterli məqaləsində
yazırdı: “Lənkəranda Avetisovun soyğunçu dəstəsini İllarinoviçin rüsvayçılıqlar törədən kəşfiyyat dəstəsi əvəz
etdi. Bu dəstə əhalinin asayişini qorumaq əvəzinə evlərə basqın edir, müsəlmanları soyur, öldürür, qadınların
ismətinə toxunur, onları özləri ilə aparırlar.
Müsəlmanların vəziyyəti dözülməzdir, çünki onların əlindən hər cür silahlar, hətta tüfəngləri də alınmışdır.
Bütün silahlarını quldurbaşı İlyaşeviçə təhvil verən əhali yanıldığını sonradan anlamışdır. Gec də olsa, başa
düşmüşdü ki, o, qəddar, zalım, rəhmsiz və tülkü cildinə girmiş adam olsa da, əslində, canavar xislətli yırtıcıdır”.
Yerli əhalinin vəziyyətinin günü-gündən ağırlaşdığını Teymur bəy “Azərbaycan” qəzetinin 15 noyabr
1918-ci il tarixli 36-cı sayında çap etdirdiyi məqaləsində təsvir edərək yazırdı: “Avetisovun dəstəsi hakimiyyətin
ona hər cür imkan verməsindən istifadə edərək bu günə qədər heç bir maneçiliyə rast gəlmədən evlərdə yoxlama
aparmağı, mənzilləri qarət etməyi, köməksiz müsəlmanları tutmağı, lazım gələrsə, öldürməyi davam etdirir”.
Avetisovun qoşunu əvvəlki kimi xalqı soyub talamaqda və müsəlmanları qətl, qarət etməkdə davam edir, adamlar
günahsız həbs olunurdu. Avetisovun erməni dəstəsinin dinc əhaliyə qarşı həyata keçirdiyi soyqırımına bir hadisəni
misal göstərmək olar. Noyabrın ilk günlərində beş silahlı erməni guya evlərdə gizlədilmiş silahları tapmaq
bəhanəsi ilə gecə Əkbər Qəribov və Xəlil Nəcəfqulu oğlunun mənzillərinə basqın edərək heç bir günahı olmayan
ev sahiblərini öldürmüş, qızıl və digər qiymətli əşyaları götürüb getmişlər. Bu hadisənin şahidi olan qonşular
silahlı soyğunçular tərəfindən öldürüləcəklərindən ehtiyat etdiklərinə görə onlara kömək edə bilməmişlər”.
Avetisovun dəstəsi müsəlmanların əlindən taxıl zəmilərini almış, Xırmandalı, Əminli, Qədirli, Qarğalıq, Körəkli,
Əlişanlı, Təklə, Hüseyn Hacılı, Həsənli, Yeddioymaq kəndləri ermənilər tərəfindən yandırılmışdı. Əlişanlı, Xıl
və Yeddioymaq kəndlərində olan əkin yerləri də müsəlmanların əlindən alınmışdı. Alınmış əkin sahələri bu
yerlərə köçürülmüş mühacir ruslara verilmiş, adları çəkilən kəndlərin əhalisi isə evsiz-eşiksiz, torpaqsız və
müdafiəsiz qalmışdılar. Ağır güzaran keçirən kəndlilər öz kəndlərinə, öz evlərinə qayıtmaq istəyirdilər. Lakin
onlara ciddi şəkildə xəbərdarlıq edilmişdi ki, bir daha öz yerlərinə qayıtmasınlar. Əlacsız və çətin vəziyyətdə
qalan Lənkəran müsəlmanları nicat yolunu Azərbaycan Ordusunun birliyində, gücündə, iradə möhkəmliyində
görür və ümid edirdilər ki, bu ordunun köməyi ilə onlar azadlığa çıxacaq və evlərinə qayıda biləcəklər.
“Azərbaycan” qəzeti 18 noyabr 1918-ci il tarixli nömrəsində yazırdı: “Dəhşətlər, biabırçılıqlar törədən və
cəzasız qalan Avetisovun hər gün qan tökən quldur dəstəsi buradan getməsə, yerli əhali, xüsusilə müsəlmanlar
bundan sonra öz halal dədə-baba torpaqlarında rahat yaşaya bilməzlər. Noyabr ayında ingilis əsgərinin Lənkərana
gələcəyi gözlənilir. Eyni zamanda ingilis əsgərlərinin Avetisovun dəstəsi ilə birləşəcəyi barədə şayiələr
dolaşmaqdadır. Bu xəbəri eşidən yerli əhali böyük narahatlıqlar keçirir və yazırlar ki, Avetisovun əsgərləri
Lənkərandan getməyincə müsəlmanlar öz evlərində rahat nəfəs ala bilməyəcəklər. Yerli əhalinin cürbəcür
dəhşətlərdən, faciələrdən və hədsiz qanunsuzluqlardan xilas olması üçün Avetisovun dəstəsinin buranı tərk etməsi
vacibdir. Yerli əhaliyə olan bu haqsızlıqları xalq cümhuriyyətinə çatdırmaq üçün Lənkəran müsəlmanlarının
nümayəndə heyəti Bakıya gedərək, 1918-ci ilin noyabrın 19-da xarici işlər naziri ilə görüşərək, Lənkəran
nahiyəsində müsəlman əhalinin Avetisovun dəstəsi tərəfindən min cür təhqirlərə və əziyyətlərə məruz qalmaları
barədə məlumat verərək, nazirdən Şimali İran ordusunun baş komandanı general Tomsonun köməyilə Avetisovun
dəstəsinin oradan çıxarılmasına təşəbbüs etməsini xahiş etmişlərdir”.
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“Azərbaycan” qəzetinin 4 yanvar 1919-cu il tarixli 3-cü sayında deyilir: “Lənkəran əyalətindəki
müsəlmanlara vəkil edilmiş Teymur bəy Bayraməlibəyov yanvarın 2-də Azərbaycan Nazirlər Sovetinin sədrinə
ərizə ilə müraciət etmişdir. Ərizədə deyilir: “Hər yerdə qəsbkarlıq, özbaşınalıq, zorakılıq baş alıb gedir. Bədbəxt
müsəlmanlar həyatda yaşamaq üçün heç yerdə özlərinə sığınacaq tapa bilmirlər. Lənkəranlıların acınacaqlı
vəziyyətini nəzərə alaraq Dövlətlər İttifaqının Qərargahı ərazidə qanun-qayda yaratmaq və Lənkəranın
Azərbaycan hökumətinin tabeliyinə keçənədək buradakı vəziyyəti nəzarətdə saxlamaq üçün üç zabit və 30 ingilis
əsgərindən ibarət kiçik bir dəstə ezam edilsə, qəzada ədalətsizliyə, yersiz təqiblərə son qoyular”.
“Azərbaycan” qəzetinin 14 mart 1919-cu il tarixli nömrəsində Lənkəran qəzasının ümumi vəziyyəti şərh
edilərək qeyd olunur ki, “mart hadisələrindən sonra Lənkərana bolşeviklərlə bərabər erməni daşnakları da gəldilər.
Bundan sonra erməni Avetisovun başçılığı ilə daşnak hərbi hissələri müsəlman kəndlərinin axırına çıxdılar.
Olmazın zülmlər, əziyyətlər verdilər. Yollar kəsildi. Əhali şikayət etməyə bir yer tapmadı. Türklər Bakıya
gəldikləri zaman Muğan ətrafının bolşevikləri ilə əlaqələri kəsildi. Buradakı sərsərilər “Muğan hökuməti” adı ilə
dağıdıcı bir qurum düzəltməklə müsəlmanları soymağa və qırmağa başladılar” .
Lənkəran qəzasında daşnakların törətdikləri qırğınlara 1919-cu ilin yayında Camal paşanın komandanlığı
ilə türk ordusunun və Azərbaycan Milli Ordusunun Lənkəran qəzasına daxil olmasından sonra son qoyuldu.
Lənkəran qəzasının milli qüvvələrin əlinə keçməsi ilə əhali qırğından, talanlardan xilas oldu və Azərbaycanın
ərazi bütövlüyü bərpa edildi.
Azərbaycan.-2017.-31 mart.-№65.-S.5.
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Azərbaycanlıların dəhşətli 31 mart soyqırımının yüz illiyinə cəmi bir il qaldı
II yazı
İradə SARIYEVA
Bu gün 31 Mart - Azərbaycanlıların Soyqırımı Günüdür. 99 il əvvəl erməni daşnakları Bakının dinc
sakinlərinə divan tutub. Uzun illər arxivlərdə "məxfi" qrifi ilə pünhanlanan, gözdən-könüldən iraq
saxlanan soyqırımla bağlı faktlar bizə çox-çox sonralar məlum olub. Tariximizin qanlı səhifələrindən biri
olan mart soyqırımı XX əsrin əvvəllərində xalqımıza qarşı törədilən qanlı cinayətdir.
Bu cinayəti havadarlarının dəstəyi ilə erməni daşnakları törədib. Mart soyqırımı haqqında əldə olunan
sənədlər, üzə çıxarılan fotolar, şahid ifadələri bizə olduqca ətraflı, səhih məlumat verir. Bakını qanında boğmaq
istəyən mənfur qüvvələrin xalqımıza vurduğu yaralar hələ sağalmayıb, əksinə, yara üstündən neçə yara da
vurulub.
Uzun illər bu barədə danışılmayıb, yazılmayıb. Ermənilərlə dostluq, qardaşlıq təlqin edilib. Biz onlara
süfrəmizdə yer vermişik, amma onlar süfrəmizdə dost kimi yox, talançı kimi, xain kimi əyləşib həmişə. Düşmən
üzümüzə gülə-gülə evimizi yıxıb.
Erməni hansı dövrdə yaşasa da, öz daşnak xislətindən əl çəkməyib. Tarixdə xalqımıza qarşı bir neçə dəfə
soyqırım törədən daşnakların bu əməllərinə hələ də beynəlxalq ictimaiyyət münasibət bildirməyib. 2018-ci ildə
mart soyqırımının 100 illiyidir. 99 il əvvəl baş verən bu hadisəyə müasir Azərbaycan tarixşünaslığı son illər böyük
tədqiqat əsərləri, elmi araşdırmalar həsr edib. Tariximizin öyrənilməsi, yaddaşlara həkk olunması baxımından
böyük əhəmiyyət daşıyan bu faktlardan gənc nəsil dərs götürməlidir.
Tarixə mart soyqırımı kimi düşən bu hadisə necə baş verib? Tarixçilər yazır ki, 1918-ci ilin 30 mart və 3
aprel tarixləri arasında Bakı şəhərində və Bakı quberniyasının müxtəlif bölgələrində, eləcə də Şamaxı, Quba,
Xaçmaz, Lənkəran, Hacıqabul, Zəngəzur, Qarabağ, Naxçıvan və digər ərazilərdə erməni silahlı dəstələri
azərbaycanlılara qarşı kütləvi qırğın törədib.
Rəsmi mənbələrdə qeyd edilir ki, əsasən soyqırım nəticəsində 12 minə yaxın azərbaycanlı qətlə yetirilib,
on minlərlə insan itkin düşüb.
Keçən yazımızda qeyd etmişdik ki, Azərbaycan Respublikasının sabiq prezidenti mərhum Heydər Əliyevin
26 mart 1998-ci il tarixli Fərmanı ilə 31 mart - Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü kimi qeyd olunur.
Tarixçilər yazır ki, 1917-ci ildə Rusiyada baş verən Oktyabr inqilabı nəticəsində Stepan Şaumyanın başçılıq
etdiyi bolşevik Bakı Soveti Bakı quberniyasında hakimiyyəti ələ keçirib. Etnik erməni olan və Britaniya
hökumətindən milyon qızıl rubl məbləğində ilkin yardım alan S.Şaumyan Bakıda azərbaycanlılara qarşı
bolşeviklərlə erməni millətçilərinin əməkdaşlığını təmin edib.
"Rəhbər"in soyqırıma rəvac verən məktubu...
Tədqiqatçılar qeyd edir ki, 9 mart 1918-ci ildə Hacı Zeynalabdin Tağıyevin oğlu Məhəmməd Tağıyevin
dəfn mərasimində iştirak etmək üçün general Talışinskinin başçılıq etdiyi Azərbaycan alayı Bakıya gəlir.
Məhəmməd Tağıyev Lənkəran şəhərində baş verən ixtilafda rus-erməni silahlı dəstələri tərəfindən qətlə yetirilib
və onun dəfn mərasimi 27 mart gününə təyin edilib.
Yazılanlara görə, general Talışinski Bakıya gəlməzdən bir neçə gün əvvəl Lenin Bakı Sovetinin başçısı
S.Şaumyana bu məzmunda teleqram yollayıb: "Hörmətli yoldaş Şaumyan,
məktubunuz üçün təşəkkür edirəm. Sizin düşünülmüş siyasətiniz bizə çox xoşdur və yaranmış vəziyyətdə
siyasətinizin daha dərin və ehtiyatlı diplomatiya ilə birgə tətbiq edilməsini məqsədəuyğun sayır və nəticədə qələbə
çalacağımıza əminik.
Çətinliklər gözlənilməzdir və indiyədək biz yalnızca imperialistlər arasında narazılıqlar və münaqişələr
nəticəsində irəli getmişik. Bu konfliktləri işlətməyi öyrənin, hazırda diplomatiya öyrənmək vacibdir.
Bütün dostlara xoş arzular və salamlar".
Tarixçilərin yazdığına görə, Leninin Şaumyana etdiyi bu müraciətə baxmayaraq, Bakıya daxil olarkən
general Talışinski və Azərbaycan alayının üzvləri Bakı Soveti tərəfindən həbs altına alınır, nəticədə şəhərdə
yaşayan azərbaycanlılar Bakı Sovetinə qarşı müqavimət göstərməyə başlayır. Baş verən silahlı münaqişə martın
30-dan aprelin 2-nə qədər Bakıda davam edib və tarixdə "1918-ci ilin mart günləri" kimi qalıb.
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Mahiyyətcə milli soyqırımı olan "Mart döyüşləri" Bakı Sovetinə qısa müddət ərzində vəziyyətə nəzarət
etmək imkanı versə də, əhali arasında sovetlərə qarşı kin-küdurəti daha da artırdı, Azərbaycanda sovetləşmə
ideyasına zərbə vurdu.
Müstəqil Azərbaycan ideyasına qəsd...
Tədqiqatçılar bildirir ki, bolşeviklərin böyük dövlətçilik siyasətinin labüd nəticəsi olan soyqırım
Azərbaycanda milli istiqlala qarşı açıq-aydın sui-qəsd idi. Kütləvi soyqırım istiqlalın aparıcı qüvvəsi olan
"Müsavat"ın milli dövlətçilik siyasəti ideyalarına güclü təsir göstərdi, onu Rusiya imperiyasını demokratikfederativ respublikaya çevirmək, burada millətlərə muxtariyyət hüququ vermək ideyasından imtina etməyə,
bundan sonra tam dövlət müstəqilliyi xəttini əsas götürməyə, "Müstəqil Azərbaycan" ideyasını irəli sürməyə
məcbur etdi.
Mart soyqırımından bir il sonra ermənilər bu hadisələri bolşeviklərlə müsəlmanlar arasında cərəyan edən
hakimiyyət mübarizəsi kimi mətbuatda yaydılar. Məlumatlara görə, 1919-cu ilin yayında ABŞ tərəfindən Bakıya
göndərilən general Harborda təqdim edilən sənəddə erməni yepiskopu Baqrat ermənilərin mart hadisələrində
iştirakını inkar edir. Baqrat Bakıda hadisələr zamanı öldürülən 1000 nəfərdən 300-nün erməni və rus, 700-nün
müsəlman olduğunu iddia edirdi. Bu soyqırım təkcə Bakı ilə əhatəli deyildi. Aprel ayının ilk ongünlüyündən
etibarən bu qətliamlar eynilə Şamaxı, Quba, Xaçmaz, Lənkəran, Hacıqabul, Salyan, Zəngəzur, Qarabağ, Naxçıvan
və digər bölgələrdə də edildi.
"Daşnaksütyun"un silsilə qətliamları...
Tarixçilər bildirir ki, 1917-ci il oktyabr çevrilişi və hakimiyyətə bolşeviklərin gəlməsi zamanı yaranmış
vəziyyətdən istifadə edən erməni millətçiləri və onların cəmləşdiyi "Daşnaksütyun" partiyası Bakıda və digər
yerlərdə azərbaycanlılara qarşı mitinqlər keçirməyə başladılar. 1918-ci il mart ayının 30-da erməni kilsəsi
yanında toplaşan daşnak dəstəsi müsəlmanlara ilk atəş açdı. Tarixi sənədlərə istinadən vurğulanır ki, 31 mart səhər
tezdən bolşevik-daşnak dəstələri azərbaycanlılar yaşayan "Kərpicxana", "Məmmədli" və başqa məhəllələrə
hücum etdilər. Həmin məhəllələri havadan təyyarələr, dənizdən isə hərbi gəmilər bombalamağa başladı.
Məlumatlara görə, ermənilər rusları inandırmışdılar ki, guya İçərişəhərdə azərbaycanlılar rusları qırıb.
Məlumatlarda bildirilir ki, matroslar bunun yalan olduğunu biləndən sonra atəşi dayandırsa da, artıq gec idi, alova
bürünmüş məhəllələrdə ölənlərin sayı-hesabı yox idi. Yazılanlara görə, erməni millətçiləri heç kimə rəhm etmirdi,
qarşılarına çıxan hər kəsi türk deyə dərhal qətlə yetirirdilər.
Tarixçilər yazır ki, 1918-ci ildə Rusiyada yaranmış vəziyyətdən istifadə edən ermənilər öz istəklərinə
bolşevizm bayrağı altında nail olmağa cəhd göstərib. Bakı kommunası 1918-ci ilin martında cinayətkar planı
həyata keçirməyə başlayır. Təxminən 7 min erməni əsgəri müxtəlif cəbhələrdən Bakıya gətirilir. Bundan başqa,
"Qırmızı qvardiya" adı altında yaradılan 10-12 minlik ordunun da 70 %-i ermənilərdən ibarət idi. Qabaqcadan
hazırlanan anlaşmaya əsasən, bolşevik-erməni koalisiyası cəbhə boyu hücuma keçir. Martın 30-da axşam
saatlarında Bakıda ilk atəş səsləri eşidilir. Təpədən dırnağa qədər silahlanmış erməni əsgərləri müsəlmanların
evlərinə basqın edərək onları vəhşicəsinə öldürür, körpələrə və qocalara aman vermirdilər. Qadınlar daha ağır
şəkildə öldürülürdü. Arxiv materiallarına əsasən, qulaqları, burunları kəsilən, orqanları parça-parça edilən 37
qadının meyiti tapılmışdı.
Nəriman Nərimanov erməni vəhşilərinin törətdikləri qətliamlar haqqında belə bəhs edir: "Bolşevik olan bir
müsəlmana belə aman verilmədi. Müsəlmanlara hər cür cinayət etdilər. Nəinki kişilər, hətta hamilə qadınlar da
daşnaklardan canının qurtara bilmədilər".
Var gücü ilə milli sülhə və birliyə qarşı "sinfi mübarizə" və "sinfilik" mövqeyindən çıxış edən S.Şaumyan
başda olmaqla, Bakı bolşevikləri "Bakı Sovetini Zaqafqaziyada vətəndaş müharibəsinin başlıca mərkəzinə və
istehkamına" çevirmək yolunu seçdilər. Onlar daşnaklarla birlikdə "antisovet qiyamına", "əksinqilaba" qarşı
mübarizə adı altında 1918-ci il mart ayının axırlarında (30-31-də) milli qırğın təşkil etdilər. Bu, müsəlmanlara
qarşı, xüsusilə azərbaycanlılara qarşı milli soyqırım, Azərbaycanın milli istiqlalına xəyanətkar sui-qəsd idi. Həmin
soyqırım zamanı 12 mindən çox (bəzi sənədlərdə 15 min) günahsız azərbaycanlı qanına qəltan edildi. Bu
soyqırımda daşnak silahlı dəstələri, habelə Anastas Mikoyanın başçılıq etdiyi "Qızıl qvardiya" dəstələri xüsusilə
fərqlənmişdi.
"Ona görə Azərbaycan xalqına qarşı soyqırım siyasəti həyata keçirildi ki..."
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Tarix üzrə fəlsəfə doktoru Məhərrəm Zülfüqarlı bizimlə söhbətində 31 mart soyqırımının tarixi
səbəblərindən danışdı. Alimin bildirdiyinə görə, başqa xalqların əlində alət olmağa adət edən ermənilər Bakı
qırğınını Azərbaycanı istəməyən qüvvələrin fitvası ilə edib: "Bilirsiniz ki, dünyada müxtəlif xalqlara qarşı
soyqırım aktı törədilib. O cümlədən də yəhudilərə qarşı soyqırım olub. Bu, tarixə "Holokos" soyqırımı kimi düşüb.
Ukrayna BMT-də məsələ qaldırıb ki, keçən əsrin 30-cu illərində kollektivləşmə dövründə ukraynalılara qarşı
soyqırım siyasəti həyata keçirilib.
1828-ci ildə "Türkmənçay" müqaviləsi ilə Azərbaycanın şimalı Rusiya tərəfindən işğal olundu. Lakin
xalqımız həmişə öz dövlətinə, sərvətlərinə sahib olmaq uğrunda mübarizəsini davam etdirib. Nəhayət, 1917-ci il
fevral burjua inqilabından sonra çar devrildi və Rusiyada nisbətən demokratik əhval-ruhiyyə yarandı. XIX əsrin
sonlarından başlayaraq ziyalılar tərəfindən milli şüur formalaşdırılmağa başladı. Bu sonrakı dövrdə də inkişaf
etdirildi. Yəni xalq artıq özünü dərk etməyə başlamışdı. 1917-ci ilin noyabrında Bakı Sovetinə keçirilən seçkilərdə
"Müsavat" partiyası qalib gəlmişdi və Şaumyanın təmsil olunduğu partiya isə qıraqda qalmışdı. Bu proses onu
göstərirdi ki, artıq Azərbaycan xalqı öz vətəninə, sərvətlərinə sahib durmaq əzmindədir. Təbii ki, bu da ac
Rusiyaya sərf etmirdi. 1917-ci ilin oktyabrında çevriliş nəticəsinə bolşeviklər hakimiyyətə gəldi. Bu da vətəndaş
müharibəsinə rəvac verdi. Rusiyanın Bakı neftinə böyük ehtiyacı vardı. Bu tərəfdən də millətimiz artıq özünü
dərk edirdi və təşkilatlanıb siyasi partiyalar yaradırdı. Ona görə Azərbaycan xalqına qarşı soyqırım siyasəti həyata
keçirildi ki, xalqımızın təbii sərvətinə Rusiya sahib olsun. Bu fikri Yazov da 20 Yanvar hadisələrindən sonra
demişdi ki, bizə azərbaycanlılar yox, Azərbaycan lazımdır. O cümlədən də bolşeviklərə də azərbaycanlılar deyil,
Azərbaycan lazım idi. Ona görə də azərbaycanlıların soykökünü kəsmək və torpaqlarımıza, sərvətlərimizə sahib
olmaq istəyirdilər. Onlar məqsədlərini ermənilərin əli ilə həyata keçirdilər. Çünki ermənilər həmişə Çar
Rusiyasının əlində vasitə olub. Onlar bu məsələdə də ermənilərdən istifadə etdilər. Elə indi də istifadə edirlər. Biz
tariximizi yaxşı bilməli, dost-düşmənimizi bir-birindən ayırd etməli, bundan sonra da ayıq-sayıq olmalıyıq ki,
belə faciələri təkrar yaşamayaq".
M.Zülfüqarlının sözlərinə görə, biz xalqımızın başına gətirilən tarixi faciələrdən dərs götürməliyik. Alim
bildirdi ki, 1918-ci il mart soyqırımından sonra Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti yaranıb və soyqırımı araşdırmaq
üçün komissiya yaradılıb. Onun bildirdiyinə görə, bu komissiya faktları dəqiqliklə araşdırıb ortaya qoyub və
alimlər o faktlardan bu gün isifadə edir. "1920-ci ilin 28 aprel tarixində XI Ordu Azərbaycanı işğal edəndən sonra
yaddaşımızdan həqiqi tarixi silmək üçün bizə saxta tarix öyrətməyə başladılar. 31 mart qırğınlarını həyata
keçirənlərə isə heykəllər qoydular və 70 il bizə təlqin etdilər ki, onlar sizin xoşbəxt gələcəyiniz uğrunda
"mübarizə" aparıb. Rəhmətlik akademik Ziya Bünyadovun 1989-cu ilin noyabr ayında yazdığı "Əfsanə və əfsanə
yaradanlar" məqaləsindən sonra biz bildik ki, 26 Bakı komissarı, onlara rəhbərlik edən Şaumyan kimdir?
Z.Bünyadov yazırdı ki, onlar azərbaycanlılara qarşı soyqırım törədib. Şaumyan 31 mart soyqırımının
"ilhamvericisi" olub. Bizə tariximizi unutdurdular, 20 Yanvar faciəsi baş verdi, Qarabağ problemi yarandı, Xocalı
soyqırımının acısını yaşadıq. Biz tariximizi yaxşı bilməliyik, yaddaşımız möhkəm olmalıdır ki, bundan sonra bu
cür faciələri bir də yaşamayaq" - deyə bildirən M.Zülfüqarlının sözlərinə görə, bu hadisənin beynəlxalq aləmdə
də tanıdılması vacibdir.
"Tarixçilər də Heydər Əliyevin fərmanından sonra..."
M.Zülfüqarlı vurğuladı ki, Heydər Əliyevin xalqımız qarşısında ən böyük xidmətlərindən biri 31 mart
soyqırımı ilə bağlı fərman imzalamasıdır: "Bilirsiniz ki, tarixçilər də Heydər Əliyevin fərmanından sonra böyük
tədqiqatlara başladı. Əvvəllər nə üçün bu fərman verilməmişdi? Çünki o illərdə dövlətimizin iqtisadi gücü yox
idi, ölkədə problemlər vardı, 1994-1995-ci illərdə çevriliş cəhdlərinin qarşısı alınırdı. 1995-ci ildə
Konstitusiyamız qəbul olunandan sonra dövlətimiz inkişaf etməyə başladı. 1998-ci ildə çox düzgün olaraq Heydər
Əliyev tərəfindən fərman verildi. Biz bu siyasəti indi də davam etdiririk, təbliğ edirik. Dövlətin bu siyasəti
olmasaydı, biz yenə də tarixin qaranlıq səhifələrinə işıq tuta bilməzdik. Bu müsbət haldır ki, biz artıq dünya
səviyyəsində soyqırım məsələsini qaldıra, Xocalı genosidini tanıda bilirik. Mənə belə gəlir ki, biz bu prosesi daha
da gücləndirməliyik".
Bakı xəbər.-2017.-31 mart.-№54.-S.10.
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1918-ci il Mart Soyqırımının siyasi hədəfləri
Ataş CƏBRAYILOV
Çar Rusiyası, daha sonra Sovet imperiyası tərəfindən qədim ərazilərimizə strateji siyasi məqsədlərlə
zaman-zaman köçürülmüş ermənilər torpaqlarımıza sahib çıxmaq üçün həmişə münasib məqam güdmüş,
xəyanət və xainliklə yerli azərbaycanlılara qarşı təxribat, kütləvi qırğın törətmiş, etnik təmizləmə və
soyqırımına yol vermişlər. Birinci Dünya Müharibəsindən sonra 1917-ci ildə Rusiyada baş verən fevral və
oktyabr inqilablarından istifadə edən bu nankorlar öz istədiklərinə bolşevizm bayrağı altında nail olmağa
cəhd etdilər. Bakıda hakimiyyəti ələ keçirmiş bolşevik libaslı daşnak Stepan Şaumyan “əksinqilabi
elementlərlə mübarizə” şüarı altında 1918-ci ilin martın 31-dən başlayaraq bütün Bakı quberniyasının
azərbaycanlılardan etnik təmizlənməsi məqsədlərini güdən soyqırımı planının reallaşdırılmasına başlayır.
Üç gündə 40 minə yaxın türk-müsəlman, hətta erməni yaşamayan Qubada təxminən 2000 yəhudi belə məhv
edilir. Ölkəmiz öz müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra ulu öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə bu
soyqırımına hüquqi-siyasi qiymət verilib. Bu kütləvi və amansız qırğın aktı erməni qəsbkarlarının
Azərbaycan xalqının dövlət müstəqilliyi uğrunda mücadiləsini, ərazi bütövlüyünü hədəf almış
məqsədyönlü irticaçı siyasətinin növbəti qanlı səhifəsi olmaqla, təkcə Azərbaycan xalqına deyil, bütün
insanlığa qarşı cinayət idi və bəşər tarixində qara ləkə kimi qalır. Ümummilli lider Heydər Əliyev 1998-ci
il martın 26-da imzaladığı “Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında” Fərmanla hər il 1918-ci il martın 31-i
ermənilərin törətdiyi kütləvi qırğınlar “Azərbaycanlıların soyqırımı günü” kimi qeyd olunur.
Bu gün ANTANTA hərbi paktı ilə bağlı olan qaragüruh, millətçi və irqçi daşnak siyasi-hərbi partiyası ilə
bolşevik S.Şaumyanın məktublaşması da meydandadır. Üç gün içində törədilən qətliamlar qabaqcadan
düşünülmüş, ən incə nöqtələrinə qədər hesablanmış və bütün kütləvi qırğın mexanizmi dəqiqləşdirilmişdi.
Ermənilər mart qətliamından qabaq Türkiyənin Ərzurum əyaləti yaxınlarında - Taşılyaylada 3.000 türkü qətlə
yetirən 7.000 erməni əsgərini müxtəlif cəbhələrdən Bakıya gətirmişdilər. Bundan başqa, məhz S.Şaumyanın
rəhbərliyi və təşkilatçılığı ilə “Qızıl Qvardiya” adlı ordu da ermənilərdən ibarət idi. Qabaqcadan hazırlanan
anlaşma əsasında bolşevik-erməni koalisiyonu S.Şaumyanın da ifadə etdiyi kimi, savaşa hər cür hazırlaşmış,
Sovet Rusiyasından ağır silahlar da alınmışdı. Beləliklə, təpədən dırnağadək silahlanmış bu vəhşi koalisiya
qüvvələri bütün cəbhə boyu hücuma keçdi. Martın 30-da axşam saat 5:00-da Bakıda ilk atəş səsləri eşidildi. Təkcə
erməni əsgərləri deyil, Bakıdakı ermənipərəst qüvvələr də bu soyqırımına qoşuldular. Onlar müsəlmanların
evlərinə basqınlar edir, onları öldürür, 3-4 günlük körpələri belə xənçərlə qətl edir, hamilə qadınların bətnini yırtır,
körpəni çıxarıb süngüyə keçirir, formalaşmış körpənin başını kəsirdilər. Müsəlman kişi və qadının kürəyində
samovar qaynadırdılar və s. Bu sadist və vəhşi, yırtıcı heyvan xislətindən inanılmaz dərəcədə aşağı mənəviyyatlı
dəstələr keçdikləri yerdə hər cür ağlasığmaz barbarlıqlar törədirdilər. Həmin vəhşiliklər İrəvandan tutmuş
Azərbaycanın bütün bölgələrində törədilmişdir. Onlar sadizm və barbarlıqla da qürurlanırdılar. Məsələn, Tuz
kəndində bütöv bir hovuzu kəsilmiş müsəlman başları ilə doldurmuş, sağ qalanları isə suyun üzünü örtmüş qanlı
su ilə dəstəmaz almağa məcbur etmişdilər. Şamaxıda mart ayında 200 nəfər qız, gəlin, uşağın namusuna toxunub,
sonra məscidə doldurub diri-diri yandırmışdılar. İkinci Dünya Müharibəsində faşist Almaniyasının SS generalı
olan Dro mütəşəkkil erməni qoşunları ilə Aleksandropoldan (Gümrü) Culfayadək 50 verstlik məsafədə
dəmiryolunun hər iki tərəfində müsəlmanları qırmış, etnik təmizləmə aparmışdı. Daşnak Ermənistanı 1918-ci ilin
may ayından 1920-ci ilin noyabrınadək İrəvanın müsəlman əhalisinin 60 faizini məhv etmişdi. 1918-ci ilin
martında Bakı kommunasının erməni-bolşevik birləşməsi 40 minə yaxın aborigen müsəlmanı qətlə yetirmişdir.
Erməni Ağamyan arvadları, qızları toplayıb onları soyunmağa məcbur edərək gölməçələrdə qaz kimi hərəkət
etməyə məcbur edir, döyür, gecələr çağırıb zorlayır, ləyaqətlərini təhqir edir, sonra isə növbətçilərin ixtiyarına
verirdi. Q. Muradyan qürrələnə-qürrələnə yazırdı ki, bizim hökumətin tədbirləri nəticəsində Toxluca, Soyuqbulaq,
Ərdəniş və digər kəndlərin əhalisi Ermənistanın sərhədlərini tərk ediblər. Mən boşaldılmış kəndlər gördüm ki,
onlar qəbiristanlığa məxsus olan sakitlikdən təəccüblənərək sanki heyrətləndirici bir səslə hürürdülər. Digər
soyqırım müəllifi olan erməni isə fərəhlə deyirdi ki, mən Basarkeçərdə tatar əhalisini ağına-bozuna baxmadan
məhv etdim. Bəzən gülləyə heyfim gəlir. Bu itlərə qarşı ən düzgün üsul odur ki, döyüşdən sonra sağ qalmışların
hamısını toplayıb quyuya doldurasan və üstündən ağır daşlarla sıxasan ki, onlar bir daha bu dünyada olmasınlar.
Mən belə də etdim: bütün kişiləri, qadınları və uşaqları bir yerə yığdım və onları tulladığım quyuları isə daşlarla
doldurdum. Belə faktları kifayət qədər çəkmək olar, lakin yazının bir əsas məqsədini açıqlamaq istərdik, martaprel qırğınında S.Şaumyanınn əsas siyasi hədəfi nə idi? Bakıda törədilən bu soyqırımına “vətəndaş müharibəsi”
adının verilməsi, qətlə yetirilənlərin sayının azaldılması üçün səylə çalışan S.Şaumyan 13 apreldə Moskvaya
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göndərdiyi məktubda yazırdı: “Üç gün içində, yəni 30-31 Mart və 1 Apreldə Bakıda şiddətli bir savaş oldu. Sovet
ordusu, bizim yaratdığımız Beynəlxalq Qızıl Ordu və Erməni milli ordusu Müsavat partiyasının liderliyindəki
müsəlman “Dikaya diviziya”sıyla və silahlı müsəlman quldurlarıyla savaşdılar. Bu savaşda yüksək nəticələr əldə
etdik. Düşmən tamamilə yox edildi. Hər iki tərəfdən öldürülənlərin sayı 3.000-dən çoxdur. Əgər müsəlman türklər
qalib gəlsəydilər, Bakı Azərbaycanın paytaxtı elan ediləcək, Qafqaz Rusiya üçün itirilmiş olacaq, bütün qeyrimüsəlmanlar isə qətliama məruz qalacaqdılar”. Çox aydın görünür ki, S.Şaumyan Leninin imperativ
hədəflərindən çox bacarıqla istifadə edib.
Sovet Rusiyasının strateji hədəfi yanacaq və enerji mənbəyi olan Bakını nəyin bahasına olursa-olsun əldə
etmək idi. Təsadüfi deyil ki, XKS sədri V.İ. Lenin yazırdı ki, bizə Bakı və Xəzərətrafı rayonlar lazımdır. Bu o
demək idi ki, Bakı neft mədənlərinə görə və strateji əhəmiyyətli Hind okeanına ən qısa yol kimi Rusiya üçün
həyati əhəmiyyətə malik idi. Azərbaycanın, müsəlmanların taleyi onu maraqlandırmırdı və Azərbaycanın digər
bölgələrini Ermənistana bəxş edirdi. Beləliklə, S.Şaumyan “böyük Ermənistan”ı yaradır, Leninə Şərqə əməliyyat
meydanı bəxş edir, Sovetlər isə Şərqə doğru çox mühüm əməliyyat meydanı əldə edirdi. Bakkommunanın
süqutundan sonra xalqımızın görkəmli oğlu Nəriman Nərimanovun mühüm arqumentləri nəticəsində Lenin bu
ideyanı reallaşdırmaqdan əl çəkdi.
Lenin o zaman dünyanın ən böyük imperialistlərindən biri idi. “Bütün ölkələrin proletarları birləşin!” şüarı,
Avropa Birləşmiş Ştatları, Dünya Birləşmiş Ştatları kimi devizləri, dünyada rus və ingilis dilinin əsas dil olması
kimi ideyaları buna dəlalət edir. S.Şaumyan da bu ideyaların əsasında “böyük Ermənistan”ın yaradılmasını
reallaşdırmaq istəyirdi. Ona mane olan isə Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyədə demoqrafik azlıqlar idi. Kütləvi
etnik təmizləməni də ona görə aparırdı ki, millət yoxdursa, erməni monoetnikliyi yaranırsa problem birdəfəlik
aradan qalxır.
Bakı Sovetinin bu şovinist və soyqırımı təşkilatçısı şəhəri yoxsulluğa, aclığa və məhvə sürükləyirdi. Bu
rəhbərliyin istefasını tələb edənlər də, mitinq təşkil edənlər də vardı. “Nobel qardaşları şirkəti”nin 6 min nəfərlik
mitinqinin protokolunun gündəliyinin ikinci məsələsində hakimiyyət barədə yazılır ki, hakimiyyətin fəaliyyətinin
müzakirəsi 13 səs əleyhinə olmaq şərtilə yekdilliklə qəbul olunmuşdur: başda İcraiyyə komitəsi olmaqla yenidən
seçki olmasını, həmçinin komissar Lenin tərəfindən təyin olunmuş fövqəladə Xalq Komissarı yoldaş Şaumyanın
əvəzinə vaxt itirmədən başqasının seçilməsini tələb edirik. Fəhlə Tixonov isə deyirdi ki, bir fəhlə kimi, mən
liderlərin siyasətini başa düşmürəm. Biz sıx toplaşmışdıq, bizi indi ayırırlar; rayonlarda necə ki, bolşeviklər də
s.i. eyniliklə liderlərin hərəkətindən hiddətlənirlər. Bu nümunələrdən aydın görünür ki, məsələ milli ayrıseçkilikdən və mart-aprel soyqırımından gedir.
Mart-aprel qırğınının məqsədli və qərəzkarlıqla, bilərəkdən törədilməsi o qədər aşkar idi ki, hətta Bakı
Sovetinin iclasında Ayolla Şaumyana və digər rəhbərlərə qarşı kəskin çıxış edir: Məsələn, (erməni-A.C.) Milli
Şuranın verdiyi və Şaumyanın imzaladığı 1 nömrəli qərar nə demək idi?.. Şəhəri iki yerə bölən xətti siz
yaratmadınızmı?
Mən bu vətəndaş müharibəsində öldürülənlərə baxmağa gedirdim, mən yalnız müəyyən kasıbları
görürdüm, mən əksinqilabçılar görmədim. Əzizbəyovun kəndlərə səfərindən danışarkən Şaumyan ağzından söz
qaçırtdı: “Əzizbəyov qırmızı qvardiyaçılarla”. Deməli, kəndlilər Sovet hakimiyyətini belə qəbul edirmişlər. Bəzi
imzalarla hadisələrin səhnəsini dəyişmək olmaz.
Göründüyü kimi, heç bir Müsavat qiyamı olmadığı, şüurlu, məqsədli surətdə kütləvi qırğın törədildiyi və
əhaliyə zorla hakimiyyəti qəbul etdirmək ortadadır. Təbii ki, bu hakimiyyətə etiraz edən mitinqçilərin və
Ayollanın çıxışı Sovet Mərkəzinə, Leninə təsir edə bilməzdi. Çünki strateji hədəf vardı. Şaumyan V.İ.Lenin
tərəfindən “Türkiyə Ermənistanı”nın fövqəladə komissarı təyin edilmişdi. Bu, mifik “böyük Ermənistan”ın siyasi
üfüqdə görünən işartıları idi. Çünki Azərbaycanı mühafizə edəcək qüvvə Osmanlı Türkiyəsi dağılırdı, orada ölümdirim savaşı gedirdi. Antanta paktı artıq Türkiyə ərazisinə girmişdi, ermənilər orada da geniş ərazilərdə yüz
minlərlə müsəlmanı məhv etmiş, soyqırımı törətmişdilər. Bu soyqırımını türk və müsəlmanların adına yazıb
beynəlxalq ictimaiyyətdə türk-müsəlmanların mənfi obrazını yaratmışdılar. Bu obrazı yaratmaqda ermənilərə
böyük dövlətlərin müəyyən siyasi dairələrinin də xüsusi rolu vardı. İranda da Antanta qüvvələri mövcud idi və
ermənilər burada da aborigen türk-müsəlmanlara qarşı soyqırımına başlamışdılar. Cənubi Azərbaycanda da etnik
təmizləmə aparılırdı. Beləliklə, S.Şaumyanın Bakıda möhkəmlənməsi, Gürcüstanda da öz siyasi məqsədinə nail
olması, yaradılacaq Türkiyə Ermənistanına da rəhbər olması etnik təmizləmə aparılan Cənubi Azərbaycanın da
ələ keçirilməsi bu mifik dövləti reallaşdırmaq üçün güclü şans verirdi. Buna görə də Şaumyanın Gürcüstan
hədəfləri də reallıq idi. Azərbaycanda müsəlman partiyalarının səhvindən istifadə edərək “Dikaya diviziya”nı
tərk-silah edib buraxdıran, daşnak hərbi qüvvələrini Rusiyadan ağır silahlar, uzaqvuran toplar alıb silahlandıran
və gücləndirən Şaumyan Gürcüstanın müstəqillik elan etməsindən hiddətlənir və deyirdi: “Bu, yaranmış
vəziyyətdən inqilabi yolla çıxış yolu deyil”. Daim xalqların öz müqəddəratını təyinetmə devizindən bəhrələnmək
istəyən, Çarlz Darvinin təkamül nəzəriyyəsinə tərəfdar çıxan nəyə görə bu soyqırım tərəfdarı və təşkilatçısı
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gürcülərin müstəqilliyini elan etməsinə qarşı çıxır və qanlı inqilabı irəli sürürdü? Diqqət edin, görün Şaumyanın
strateji hədəflərində nələr gizlənirdi: “Bu, Gürcüstanla qonşu olan erməni xalqına qarşı misli görünməmiş,
həyasızcasına edilmiş yeni xəyanətdir... Zaqafqaziyanın Tiflisdən Şərqə tərəf olan qalan hissəsilə nə olacaq?
Siyasi mənada bu hansı vəziyyətə düşəcək? Ordubadı çıxmaq şərtilə bütün Naxçıvan qəzası Türkiyəyə birləşəcək,
bu xətdən başlayaraq Şərqdən və Şimal-şərq müsavatçıların arzuladığı avtonom Azərbaycan olacaq”. Bu sözlərin
arxasında imperiya Mərkəzini Gürcüstanın müstəqillik əldə etməsi nəticəsində müsəlmanların müsavat partiyası
ətrafında vəhdət yaradaraq Türkiyəyə birləşəkləri qənaətini yaratmaq dayanıb. Bu Rusiyaya siyasi təhdid
mənzərəsini yaratmaq üçün idi. Nəticəsi isə iki respublikanın suverenliyinin itirilməsi olduğu artıq məlumdur.
Strateji hədəfdə Böyük Ermənistanı reallaşdırmaq bu yolla mümkün idi. Çünki belə olardısa, Rusiyanın dünya
hegemonluğu iddiasından sui-istifadə edən ermənilər çox asan yolla böyük dövlətlərin himayəsi ilə Azərbaycanın,
daha sonra digər erməni iddiaları olan ölkələrin ərazilərini ələ keçirə bilərdilər. Bu siyasət bu gün də ortadadır.
Tarixi proses və faktlardan aşkardır ki, Stepan Şaumyan Ağcaqum çöllərində güllələnməyib, lakin Rusiyaya da
dönməyib. Hindistanda vəfat edib, qəbri də oradadır. Qənaətimizi birini oxuculara çatdırmaq istərdik.
S.Şaumyanın oğlu Suren Şaumyan mart qırğının iştirakçısı olub.17 yaşlı bu gənc artıq pulemyotla günahsız
insanları qətlə yetirib. Ata öz oğlunun bolşevik partiyasına üzvlüyünü təmin edib. Suren Bakkommuna süqut
edəndən sonra Rusiyaya gedib. Hərbi sistemdə məsul vəzifələrdə çalışıb. Sergey Şaumyan isə Azərbaycan
xalqına, ədəbiyyatına, mədəniyyətinə, tarixinə qarşı düşmənçilik mövqeyini davam etdirib. Azərbaycan KP MK
katibi Mircəfər Bağırovun Stalinə 2 fevral 1949-cu il tarixli 49 saylı məktubunda deyilir: “Mən, görünür öz
əlaqələrində antisovet ünsürlərlə dərinə getmiş Stepan Şaumyanın oğullarının davranışı üzərində çox dayandım.
Qurultayın (25-28 yanvar 1949-cu ildə olmuş AZ.KP-nın XVIII qurultayı-A.C.) gedişatından məlum oldu ki,
onlardan biri - Sergey Şaumyan 1947-ci ildə Bakıda olmuş, hazırda Dövlət təhlükəsizlik orqanları tərəfindən həbs
edilmiş Avakyan adlı kimsə ilə əlaqəyə girmişdir... Yoldaş Stalin, Sizdən yeganə xahişimiz odur ki, Sovet
Yazıçılar İttifaqına və bizim başqa ittifaq təşkilatlarına göstəriş verəsiniz ki, Azərbaycan xalqının tarixinə dair,
Azərbaycan partiya təşkilatlarının tarixinə dair məsələlərdə, Azərbaycan mədəniyyətinə, ədəbiyyatına, və
incəsənətinə dair məsələlərdə bizi inkar etməsinlər, bizimlə məsləhətləşsinlər”. Göründüyü kimi, Stepanın bu
düşmənçiliyi oğulları vasitəsilə həyata keçirilirdi. Bir reallıqdır ki, bolşevik libaslı daşnaklar Sovet Rusiyasında
Mərkəzin himayəsi ilə çox rahat fəaliyyət göstəriblər.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin təhqiqat komissiyasının sənədləri artıq beynəlxalq səviyyəyə
qaldırılmışdı. O zaman Rusiya Federasiyası Qərb dövlətlərindən o qədər də güclü deyildi ki, diplomatik uğur
qazanıb bu kütləvi qırğın faktlarını inkar edə bilsin. Çünki mart qırğını ilə bağlı beynəlxalq nümayəndələr AXC
tərəfindən dəvət edilmiş və soyqırımı faktı təsdiqlənmiş səviyyədə idi. Digər tərəfdən, hərbi cinayətə yol vermiş
bu 27 komissar (onlardan biri Anastas Mikoyan Rusiyaya gedərək ömrünün axırına qədər SSRİ-nin məsul
vəzifələrində çalışmış, hətta SSRİ Ali Sovetinin sədri də olmuşdur) Bakı kommunasının süqutundan sonra kütləvi
qırğın və digər ağır cinayətlərinə görə məhkəmə məsuliyyətindən qaçmışlar. S.Şaumyana qırğını, talanı,
soyğunçuluğu törətməyə imkan verən Leninin bu quldur və siyasi kanibala bir göstərişini nəzərə çatdırmaq
istəyirəm: “Vo çto bı ni stalo soxranitğ Baku dlə Rossii (Nəyin bahasına olursa-olsun Bakını Rusiya üçün
saxlamalı)”. Bolşevik libaslı daşnak Şaumyan, daşnaklar və onun tərəfdarları Leninin bu göstərişindən
bacardıqları qədər azərbaycanlıların soyqırımı istifadə etdilər. Türk qoşunlarının soyqırımının qarşıısını almaq
üçün Azərbaycana gəlməsi, daşnak-bolşevik birləşməsinin məğlubiyyəti S.Şaumyan və tərəfdarlarını qorxuya
saldı. Qəddar olduqları qədər də qorxaq olan bu soyqırımı təşkilatçıları və icraçıları döyüş meydanından qaçdılar.
Məsələn, ermənilərin 1918-ci il mart və aprel aylarında Şamaxı və ona qonşu kəndlərdə törətdikləri qətliamları
isbat edən çoxlu sayda arxiv materialı var. Ermənilərin dezinformasiyaları bu aşkar dəlillər və şahidlərin iştirakı
ilə ifşa olacaqdı. Bu materiallar arasında 22 noyabr 1918-ci ildə Təcili Araşdırma komissiyasının başçısı
A.Xasməmmədovun Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi başçısına Şamaxı şəhəri və ona qonşu kəndlərin
dağıdılması və müsəlman əhali üzərində ermənilərin işgəncələri və cinayətləri haqqında məlumatını, həmin
komissiyanın üzvü A.Novatskinin bu məsələylə bağlı komissiya başçısına verdiyi məlumatı, bu işlərdə cinayətkar
şəxslərlə bağlı məhkəmə işinin başladılması haqqında Təcili Araşdırma komissiyasının 12 iyul 1919-cu il tarixli
qərarını göstərmək olar.
Şamaxı şəhəri və ona qonşu olan kəndlərdə ermənilər tərəfindən törədilən soyqırım hadisələri haqqında 7
cild, 925 səhifədən ibarət araşdırma materiallarında toplanmış məlumatlar ermənilərin cinayət və qətliamlar
etdiklərini bir daha aydın göstərir. Onu da qeyd edək ki, adını qeyd etdiyimiz Araşdırma Komissiyası tərəfindən
hazırlanan sənədə görə hələ yanvar ayında Bakı Soveti tərəfindən 15 maşın dolusu silah, mart ayının ortalarında
isə 60 maşın dolusu silah və 2000 erməni əsgəri Şamaxıya göndərilmişdi. N.Nərimanov erməni vəhşilərinin
törətdikləri qətliamların milli mənsubiyyətə görə olduğu barədə yazırdı: “Bolşevik olan bir müsəlmana belə aman
verilmədi. Daşnaklar “bolşevikliyinizi tanımırıq. Bir halda ki, müsəlmansınız” bu yetər deyirdilər. Beləliklə, bu
qaçışın mühüm məqamlarını ortaya çıxarmaq çox vacibdir. Sovet dövründə bizə tarixə dair dərsliklərdən
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soyqırımı törədənlərin Həştərxana gedə bilməmələrini gəmidə olan eser partiyasının təhriki ilə əlaqələndirir və
bu hərbi caniləri sovet hökuməti bizə qəhrəman kommunarlar kimi tanıdırdı. Sovet hökumətinin son dərəcə
riyakar və xalqlar düşməni olduğunu, öz yırtıcı sifətini və faktlarını sirr saxladığını bu sənəd bir daha təsdiq edir:
“Qəbul olundu Bakıdan 09.08.1918-ci il. Teleqram
Moskva, Leninə, Trotskiyə.
Bakı Xalq Komissarlar Şurası istefaya çıxıb. Fraksiya çərçivəsində olan bolşevik hakimiyyəti yıxıldı, çünki
öz siyasəti ilə az qala Bakını və onun neft rayonlarını alman-türk yırtıcılarının əlinə vermişdi. Müflisləşmiş
rəhbərlərdən inqilabi kütlələr üz döndərib. 26 iyulda Bakı və rayon Sovetlərinin fövqəladə iclası Bakının fəal
surətdə müdafiəsini, onu inqilabi Rusiya üçün saxlamağı, Sovetə daxil olan sosialist partiyalarının koalisiya
hökumətini yaratmağı tələb etdi, lakin başda S.Şaumyan olmaqla Bakı Xalq Komissarları Şurası Bakı Sovetinin
hökmünü yerinə yetirmək istəmədi. Ordunu pozaraq və bununla Bakını təslim olmaq dərəcəsinə çatdıraraq Bakı
Xalq Komissarları Şurası əllərini silib qaçmağı üstün tutdu. O, şəhəri və əhalini yaxınlaşmaqda olan düşmənin
hökmünə atıb Həştərxana qaçmaq üçün gəmilərə minir. ...bu faciəli dəqiqələrdə öz vəzifələrindən qaçırlar” (SSRİ
OİMDA, f. 130, siyahı 2, iş 742, vərəq 4). Beləliklə, siyasi iflasa uğradıqları üçün və ədalət qarşısında cavab
verməli olacaqlarını düşünərək qaçırdılar.
XIX əsrin əvvəllərindən başlayaraq çar Rusiyası, daha sonra sovet ittifaq mərkəzi tərəfindən Qafqazda
kütləvi şəkildə məskunlaşdırılan ermənilər bölgəni sözün əsl mənasında “qan çanağı”na çevirmişlər. Onların
“böyük Ermənistan” yaratmaq kimi mifik ideyanın gerçəkləşməsi yolunda atdıqları addımlar azərbaycanlılara
qarşı kütləvi qətillərin və soyqırımı aktlarının reallaşması ilə nəticələndi. Bu qanlı tarix qısa fasilələrlə bütün 20ci əsr boyu dönə-dönə təkrarlanmışdır. İndi o qanlı 1918-ci il mart-aprel soyqırımından 99 il ötür.
Tarixi proseslər təsdiq edir ki, ermənilərin Qafqazda törətdikləri qırğınlar və soyqırımı aktları bir hədəfə
istiqamətlənib. Onlar nəyin bahasına olursa-olsun Azərbaycan torpaqlarında məskunlaşmaq, möhkəmlənmək və
aborigen xalq olduqlarını təsdiqləmək məqsədindədirlər. Bu niyyəti reallaşdırmağın yolu isə azərbaycanlıların
kütləvi soyqırımından, qanlı talanlardan və deportasiya siyasətindən keçirdi. Onlar böyük dövlətlərin siyasi
hədəflərindən sui-istifadə edərək bu vəhşi əməlləri ilə Azərbaycan türklərinin tarixi vətəni olan indiki Ermənistan
ərazisində dövlət qurmaq niyyətlərini reallaşdırdılar. Ölkəmizin Prezidenti İlham Əliyev bu gün işğalçılıq və
soyqırımı siyasəti yürüdən Ermənistanın yerləşdiyi ərazilərin qədim Azərbaycan torpağı olduğu barədə deyib:
“Bizim ata-baba torpağımız olan İrəvan xanlığı, Zəngəzur mahalı, digər torpaqlar indi Ermənistan dövləti üçün
torpaq olubdur. Bunlar bizim tarixi torpaqlarımızdır, ancaq biz Ermənistana qarşı torpaq iddiası irəli sürmürük.
Halbuki, sürə bilərik. Çünki indiki Ermənistanın yerləşdiyi ərazi qədim türk, Azərbaycan torpaqlarıdır”. Beləliklə,
erməni vandallarına, terrorçularına və soyqırımı yürüdənlərə qarşı ən təsirli mübarizə üsulundan biri tarixi
həqiqətləri üzə çıxarmaq, bu dəlil və sübutları bütün dünyaya geniş səviyyədə çatdırmaqdır.
Respublika.-2017.-31 mart.-№65.-S.1,4.
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Azərbaycana qarşı törədilmiş soyqırımı və insanlıq əleyhinə cinayətlər:
beynəlxalq hüquqi təhlil
Zaur Əliyev,
Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsinin insan hüquqları və informasiya hüququ üzrə UNESCO
kafedrasının dosenti, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru.
Tarixin müxtəlif dönəmlərində Azərbaycana qarşı kütləvi insan qırğını ilə nəticələnmiş bir sıra
beynəlxalq cinayətlər törədilmişdir. Bunlardan 1990-cı ilin 20 Yanvarında baş vermiş cinayət və 1992-ci
ilin fevralın 25-dən 26-na keçən gecə törədilmiş Xocalı soyqırımı xüsusi amansızlığı ilə seçilir.
1990-cı il yanvarın 19-dan 20-nə keçən gecə sovet ordusunun Bakıda və respublikamızın digər şəhərlərində
törətdiyi əməllər beynəlxalq hüquqa müvafiq olaraq məhz insanlıq əleyhinə cinayət kimi tövsif edilməlidir. Bu
cinayət hadisəsi ilə bağlı o dövrdə ən ciddi bəyanatı həmin vaxt Moskvada yaşayan ümummili lider Heydər Əliyev
vermişdi. Məhz SSRİ paytaxtında, dünyanın aparıcı media təmsilçiləri qarşısında insanlığa qarşı törədilən
qırğınlara siyasi qiymət verilməsini, günahkarların cəzalandırılmasını tələb edən bu bəyanat beynəlxalq miqyasda
ciddi rezonans doğurmuşdu. Ulu öndərin 1993-cü ildə hakimiyyətə qayıdışından sonra 20 Yanvar faciəsinə tam
siyasi-hüquqi qiymət verilməsi onun qarşıya qoyduğu vacib tələb idi. 1994-cü il mart ayının 29-da ölkə parlamenti
“1990-cı il yanvarın 20-də Bakıda törədilmiş faciəli hadisələr haqqında” qərar qəbul etdi. Beləliklə, 20 Yanvar
faciəsi məhz xalqımızın, ümummilli lideri Heydər Əliyevin rəhbərliyi və təşkilatçılığı ilə prinsipial və ardıcıl
mübarizəsindən sonra öz hüquqi-siyasi qiymətini aldı.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən 20 Yanvar faciəsi ilə bağlı bir sıra
normativ aktların imzalanması dövlət başçısının daim bu məsələni diqqətdə saxladığının göstəricisidir.
Azərbaycan həqiqətlərinin, o cümlədən 20 Yanvar faciəsi ilə bağlı məlumatların dünya ictimaiyyətinə
çatdırılması mühüm vəzifələrdəndir. Bu mənada Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, UNESCO və İSESCO-nun
xoşməramlı səfiri Mehriban xanım Əliyevanın fəaliyyəti olduqca təqdirəlayiqdir. Məhz Heydər Əliyev Fondunun
səyləri nəticəsində 20 Yanvar faciəsi ilə bağlı faktlar dünya ictimaiyyətinə, nüfuzlu beynəlxalq qurumlara
çatdırılır.
Beynəlxalq hüquq nöqteyi-nəzərindən 20 Yanvar faciəsi insanlıq əleyhinə cinayətdir. İlk dəfə olaraq,
insanlıq əleyhinə cinayətlərin anlayışı Nürnberq tribunalının nizamnaməsində verilmişdir. Nizamnaməyə əsasən,
istənilən mülki əhaliyə qarşı müharibədən qabaq və ya müharibə dövründə, Tribunalın yurisdiksiyasında olan hər
hansı bir cinayətlə bağlı törədilən adamöldürmə, kütləvi qırğın, kölə vəziyyətinə salma, deportasiya və digər
qeyri-insani aktlar və yaxud siyasi, irqi və ya dini əsasda təqiblər insanlıq əleyhinə cinayətləri təşkil edir.
Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin Statutunun 7-ci maddəsinə əsasən, insanların məhv edilməsi, məcburi yoxa
çıxarılması, siyasi, irqi, etnik, mədəni və ya cinsi motivlərə görə təqib edilməsi, işgəncə, qəsdən güclü iztirablara
səbəb olma və ya ağır bədən xəsarətləri, yaxud fiziki və ya psixi sağlamlığa mühüm ziyan vurmaqdan ibarət olan
digər qeyri-insani hərəkətlər insanlıq əleyhinə cinayət kimi tövsif edilir. Qeyd olunan əməllərin insanlıq əleyhinə
cinayət kimi tövsif olunması üçün iki şərt tələb olunur: əməl sistematik və ya geniş miqyasda törədilməlidir; əməl
hökumət və ya istənilən təşkilat, yaxud qrup tərəfindən həvəsləndirilməli və ya istiqamətləndirilməlidir. İnsanlıq
əleyhinə cinayətlərin müasir definisiyası belə bir şərti nəzərdə tutmur ki, əməl müharibə zamanı və ya sülh
əleyhinə cinayətlərlə, yaxud müharibə cinayətləri ilə bağlı törədilməlidir. Müasir beynəlxalq hüquq insanlıq
əleyhinə cinayətlərin müstəqil statusunu müəyyən edir. Belə ki, Ruanda beynəlxalq tribunalının nizamnaməsində
insanlıq əleyhinə cinayətlərin müharibə zamanı və ya dinc vaxtı törədilə bilməsi qeyd olunur. Beləliklə, müasir
beynəlxalq hüquqa əsasən, insanlıq əleyhinə cinayətlər beynəlxalq silahlı münaqişə ilə əlaqə tələb etmir.
1990-cı ilin yanvarında dinc əhaliyə qarşı törədilmiş cinayətləri insanlıq əleyhinə cinayət kimi tövsif etsək,
nəinki, bilavasitə bu cinayəti törətmiş hərbçilərin və onların törədilməsinə əmr vermiş hərbi komandanlıq
üzvlərinin, həmçinin də bu cinayətkar planı işləyib hazırlamış və onun həyata keçirilməsinə göstəriş vermiş
ovaxtkı SSRİ rəhbərliyinin cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması məsələsi qoyulmalıdır. Fiziki şəxslərin
beynəlxalq cinayət məsuliyyəti prinsipi müasir beynəlxalq hüquqda öz əksini tapmışdır. Bu prinsipə müvafiq
olaraq, hər hansı beynəlxalq cinayəti törətmiş və yaxud törədilməsində bu və ya digər şəkildə iştirak etmiş şəxs
cəmiyyətdə və dövlət aparatında tutduğu mövqedən asılı olmayaraq həmin cinayət əməlinə görə məsuliyyət
daşıyır. Törədilmə vaxtından asılı olmayaraq, belə cinayətləri törətmiş şəxslər məsuliyyətə cəlb edilə bilərlər.
Beynəlxalq hüquqa görə, beynəlxalq cinayətlərə onların törədildiyi vaxtdan asılı olmayaraq, heç bir iddia müddəti
tətbiq olunmur. Bu mühüm prinsipin müqavilə əsası da vardır. Hərbi cinayətlərə və insanlıq əleyhinə cinayətlərə
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iddia müddətinin tətbiq olunmaması haqqında 1968-ci il Konvensiyasına əsasən, insanlıq əleyhinə cinayətlərə hər
hansı bir iddia müddəti tətbiq olunmur.
Beləliklə, göründüyü kimi, 20 Yanvar hadisələrinin beynəlxalq hüquqa əsasən, beynəlxalq cinayətlərin ən
ağır növlərindən olan insanlıq əleyhinə cinayət kimi tövsif edilməsi üçün kifayət qədər hüquqi əsas vardır. Eyni
zamanda bu vəhşilikləri törətmiş hərbi qulluqçuların və onların icrasına əmr verənlərin, ən əvvəl isə o vaxtkı sovet
dövləti rəhbərliyinin cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması üçün yetərincə hüquqi əsaslar mövcuddur.
Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş növbəti ağır beynəlxalq cinayətlərdən biri Xocalı soyqırımıdır. Etnik
əlamətlərinə görə, məhz azərbaycanlı olduqlarına görə əvvəlcədən düşünülmüş niyyətlə azərbaycanlılara qarşı
hələ ötən əsrin əvvəllərindən başlayaraq kütləvi qırğınlar həyata keçirilməyə başlanmışdır. Çoxsaylı tarixi
sənədlər sübut edir ki, erməni millətçiləri tərəfindən hələ 1905-1907-ci, 1918-1920-ci, 1948-1953-cü illərdə yüz
minlərlə azərbaycanlı öz doğma torpaqlarından deportasiya olunmuş və kütləvi qırğına məruz qalmışdır. Bunun
davamı olaraq 1992-ci il fevral ayının 25-dən 26-na keçən gecə erməni hərbi qüvvələri sovet silahlı
birləşmələrinin 366-cı motoatıcı alayı ilə birgə Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsindəki Xocalı şəhərində
beynəlxalq humanitar hüquq normalarını kobud şəkildə pozaraq (məsələn, dinc əhali üçün keçid koridorunu
verməməklə) dinc əhalini xüsusi amansızlıq və vəhşiliklə məhv etmişlər. Bir gecənin içərisində bir Azərbaycan
şəhəri yerlə-yeksan edilmiş, milli əlamətinə görə minlərlə dinc insan müxtəlif vəhşi metodlarla qətlə yetirilmişdir.
Ümummilli lider Heydər Əliyev Xocalı soyqırımının əsl mahiyyətini açıqlamış, 1994-cü ilin fevralında
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Xocalı soyqırımına hüquqi-siyasi qiymət vermişdir.
Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilən və geniş vüsət
almış “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq maarifləndirmə kampaniyası Xocalı soyqırımı haqqında həqiqətlərin
dünyada təbliğ olunmasında, bu faciənin Azərbaycan xalqına qarşı soyqırımı aktı kimi tanınmasında mühüm rol
oynayır, bunun nəticəsi olaraq dünyanın bir sıra ölkələrində bu soyqırımı aktı ilə bağlı müvafiq qərarlar qəbul
edilir. Artıq bir sıra ölkələrin parlamentlərində, habelə ABŞ-ın bir sıra ştatlarının qanunverici orqanlarında Xocalı
soyqırımının tanınması ilə bağlı müvafiq qərarlar qəbul olunmuşdur. Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə çəkilmiş
“Sonsuz dəhliz” sənədli filmi isə Xocalı soyqırımı haqqında dünya ictimaiyyətinin daha dolğun məlumat almasına
xidmət edir. Premyerası Londonda Britaniya Film və Televiziya İncəsənəti Akademiyasında keçirilmiş sənədli
filmdə Xocalı soyqırımının şahidləri olan jurnalistlər Riçardas Lapaitis (Litva) və Viktoriya İvlevanın (Rusiya)
faciədən 20 il sonra Azərbaycana gələrək, qətliamdan xilas olmuş şəxslər ilə görüşlərində lentə aldıqları
xatirələrdən bəhs edilir, yeni sənədlər, faktlar və xronikalar ilə hadisələrin obyektiv mənzərəsi canlandırılır.
Xocalıda törədilmiş əməllərin əvvəlcədən düşünülmüş qaydada, milli əlamətinə görə konkret bir qrupun
tamamilə və ya qismən məhv edilməsi niyyətilə törədilməsi, onun beynəlxalq hüquqa əsasən məhz soyqırımı
olduğunu sübut edir. Beynəlxalq hüquqa görə, soyqırımı ən ağır beynəlxalq cinayət olmaqla təcavüz, insanlıq
əleyhinə cinayətlər, müharibə cinayətləri kimi cinayətlərlə yanaşı, sülh və bəşəriyyətin təhlükəsizliyi əleyhinə
yönələn cinayətlər qrupuna aid edilir. Beynəlxalq cinayət hüququnda soyqırımı xüsusilə təhlükəli beynəlxalq
cinayət kimi dəyərləndirilir. Bu cinayətin tərkibi bir sıra beynəlxalq hüquqi aktlarda müəyyənləşdirilmişdir. İkinci
Dünya Müharibəsi illərində beynəlxalq cinayətlər törətmiş şəxsləri mühakimə etmək üçün yaradılmış ilk
beynəlxalq məhkəmə orqanı olan Nürnberq hərbi tribunalının Nizamnaməsində birbaşa soyqırımı termini
işlədilməsə də, bu cinayəti təşkil edən əməllər insanlıq əleyhinə cinayətlər və müharibə cinayətləri kimi nəzərdə
tutulmuşdur. Soyqırımı cinayətinin əsas tərkib elementini zəruri niyyətin təşkil etməsi və onun dinc dövrdə
törədilə bilməsi də, bu əməli digər oxşar beynəlxalq cinayətlərdən, xüsusilə də, müharibə cinayətlərindən
fərqləndirir. Məhz buna görə də, soyqırımı, Yuqoslaviya və Ruanda tribunallarının nizamnamələrində,
Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin Statutunda və bir sıra digər sənədlərdə ayrıca beynəlxalq cinayət kimi
fərqləndirilmişdir. BMT-nin bir sıra sənədlərində də, soyqırımı ümumi beynəlxalq hüquq normalarını pozan,
bəşəriyyətin təhlükəsizliyi əleyhinə cinayət kimi dəyərləndirilir. BMT Baş Assambleyasının 11 dekabr 1946-cı il
tarixli qətnaməsində soyqırımının beynəlxalq hüquq normalarını pozan, BMT-nin ruhuna və məqsədlərinə zidd
cinayət olduğu elan edilir. Soyqırımı cinayətinin hüquqi əsası BMT Baş Assambleyasının 9 dekabr 1948-ci il
tarixli qətnaməsi ilə qəbul edilmiş Soyqırımı cinayətinin qarşısının alınması və cəzalandırılması haqqında
Konvensiya ilə müəyyən olunmuşdur. Konvensiyanın preambulasında qeyd olunduğu kimi, soyqırımının bütün
tarix boyu bəşəriyyətə böyük itkilər gətirdiyini etiraf edərək, bəşəriyyəti bu mənfur bəladan xilas etmək üçün
beynəlxalq əməkdaşlığın zəruriliyini nəzərə alaraq bu Konvensiya qəbul olunmuşdur. Konvensiyaya görə,
soyqırımı hər hansı milli, etnik, irqi, yaxud dini qrupu tam və ya qismən məhv etmək məqsədilə edilən aşağıdakı
hərəkətlərdir: bu cür qrup üzvlərinin öldürülməsi; belə qrup üzvlərinə ağır bədən xəsarəti, yaxud əqli pozğunluq
yetirilməsi; hər hansı qrup üçün qəsdən onun tam, yaxud bir qisminin fiziki məhvini nəzərdə tutan tədbirlərin
görülməsi; uşaqların zorla bir insan qrupundan alınıb başqasına verilməsi. Analoji müddəa Yuqoslaviya və
Ruanda beynəlxalq cinayət tribunallarının nizamnamələrində (müvafiq olaraq 4-cü və 3-cü maddələr), Beynəlxalq
Cinayət Məhkəməsinin Statutunda (6-cı maddə) və bəzi dövlətlərin cinayət qanunvericiliyində əks olunmuşdur.
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Belə bir müddəa Azərbaycan qanunvericiliyində də təsbit olunmuşdur. Azərbaycan Respublikası Cinayət
Məcəlləsinin 103-cü maddəsinə əsasən, hər hansı milli, etnik, irqi və ya dini qrupu, bir qrup kimi bütövlükdə və
ya qismən məhv etmək məqsədilə qrup üzvlərini öldürmə, qrup üzvlərinin sağlamlığına ağır zərər vurma və ya
onların əqli qabiliyyətinə ciddi zərər vurma, qrupun bütövlükdə və ya qismən fiziki məhvinə yönəlmiş yaşayış
şəraiti yaratma, qrup daxilində doğumların qarşısını almağa yönəlmiş tədbirləri həyata keçirmə, bir qrupa mənsub
olan uşaqları zorla başqa qrupa keçirmə soyqırımı sayılır.
Ermənilər tərəfindən Azərbaycanın Xocalı şəhərində törədilmiş əməllərdə niyyət, əvvəlcədən düşünülmüş
qaydada (yaxınlıqdakı kəndlərdə, qaçmaq istəyən əhalini məhv etmək məqsədilə əvvəlcədən pusquların qurulması
da bunu sübut edir) məhz azərbaycanlı olduqlarına görə milli qrupu tam və ya qismən məhv etmək məqsədilə bu
qrup üzvlərinin öldürülməsi olmuşdur. Həmçinin, Xocalıda uşaqların zorla valideynlərindən alınması faktları da
məlumdur. Belə ki, faciə zamanı yüzlərlə azərbaycanlı ermənilər tərəfindən girov götürülmüşdür. Uşağı olan girov
götürülmüş azərbaycanlılardan isə uşaqları zorla alınmışdır. Uşaqların zorla bir qrupdan alınıb başqa bir qrupa
verilməsi də, soyqırımı cinayətinin obyektiv cəhətini təşkil edən əlamətlərdəndir. Bütün bunlar isə ermənilərin
Xocalıda soyqırımı cinayəti törətdiklərini bir daha sübut edir.
Konvensiyanın iştirakçı dövlətləri sülh, yaxud müharibə dövründə törədilməsindən asılı olmayaraq
soyqırımının beynəlxalq hüquq normalarını pozan cinayət olduğunu təsdiq edir və onun qarşısını almaq və onun
törədilməsinə görə cəzalandırmaq üçün tədbirlər görməyi öhdələrinə götürmüşlər. Konvensiyaya əsasən
soyqırımı, soyqırımı törətmək məqsədilə sui-qəsd, soyqırımına birbaşa və açıq təhrikçilik, soyqırımına cəhd,
soyqırımında iştirak etmək əməlləri cəzalandırılır. Soyqırımı cinayətinə görə məsuliyyət universal olduğundan
bununla bağlı digər dövlətlər də müvafiq tədbirlər görə bilərlər. Belə ki, Konvensiyanın əsasında duran prinsiplər,
BMT Beynəlxalq Məhkəməsi tərəfindən bütün dövlətlər üçün məcburi xarakter daşıyan normalar kimi
tanınmışdır. Konvensiyada qeyd edilir ki, soyqırımı həyata keçirmiş şəxslər konstitusiyaya görə, məsul şəxs
olmasından asılı olmayaraq cəzalandırılmalıdırlar. Soyqırımı törətmiş şəxslərin cəzalandırılması mütləqdir.
Konvensiyanın 5-ci maddəsinə əsasən, iştirakçı dövlətlər soyqırımı cinayəti törətməkdə təqsirli olan şəxslərin
cəzalandırılması üçün təsirli tədbirlər görməlidirlər. Həmin şəxslər ya dövlətin ərazisində səlahiyyətli
məhkəmələrdə, yaxud da beynəlxalq məhkəmə tərəfindən mühakimə edilməlidirlər. Soyqırımı cinayəti
törətməkdə təqsirli bilinən şəxslərin ekstradisiyasına gəlincə isə Konvensiyaya əsasən, belə şəxslərin təhvil
verilməsinə münasibətdə soyqırımı siyasi cinayət sayılmır. Deməli, soyqırımı cinayəti törətmiş şəxslərə sığınacaq
hüququ şamil edilmir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, 26 noyabr 1968-ci il tarixli, Müddətin hərbi cinayətlərə və
bəşəriyyətə qarşı cinayətlərə tətbiq edilməməsi haqqında Konvensiya imkan verir ki, törədilmə vaxtından asılı
olmayaraq soyqırımı cinayəti törətmiş məsul şəxslər istənilən vaxt cinayət məsuliyyətinə cəlb edilsinlər.
Belə bir müddəa Azərbaycan qanunvericiliyində də nəzərdə tutulmuşdur. Azərbaycan Respublikası Cinayət
Məcəlləsinin müddətin keçməsi ilə bağlı cinayət məsuliyyətindən azad etməni nəzərdə tutan 75-ci maddəsinin 5ci bəndinə əsasən, bu Məcəllənin xüsusi hissəsinin müvafiq maddələrində nəzərdə tutulmuş sülh və bəşəriyyət
əleyhinə və müharibə cinayətləri törətmiş şəxslərə bu maddənin müddəaları tətbiq olunmur.
BMT Baş Assambleyasının 3 dekabr 1973-cü il tarixli qətnaməsi ilə qəbul edilmiş “Hərbi cinayətlərin,
bəşəriyyətə qarşı cinayətlərin törədilməsində təqsiri olan şəxslərin aşkara çıxarılması, həbs edilməsi, təhvil
verilməsi və cəzalandırılmasına dair beynəlxalq əməkdaşlığın prinsipləri”nə müvafiq olaraq, hərbi cinayətlərin,
bəşəriyyətə qarşı cinayətlərin törədilməsində təqsiri olan şəxslərin məhkəmə təqibinin və cəzalandırılmasının
təmin edilməsinə yönəldilmiş beynəlxalq tədbirlərin görülməsinə xüsusi zərurət vardır. Hərbi cinayətlər və
bəşəriyyətə qarşı cinayətlər nə vaxt və harada törədilməsindən asılı olmayaraq tədqiq edilməli, belə cinayətləri
törətdikləri barəsində dəlillər olan şəxslər isə axtarılmalı, həbs edilməli, məsuliyyətə cəlb olunmalı və
cəzalandırılmalıdırlar. Bir məqamı da vurğulamaq lazımdır ki, soyqırımı cinayətinə görə məsuliyyətin meydana
çıxması üçün bütövlükdə müəyyən qrupun məhv edilməsindən ibarət son nəticə tələb olunmur. Soyqırımı
cinayətinin tərkibini təşkil edən əməllərdən birinin və ya bir neçəsinin müəyyən qrupu tamamilə və ya qismən
məhv edilməsi niyyətilə törədilməsi soyqırımı kimi qiymətləndirilir.
Beləliklə, ermənilər tərəfindən Xocalı əhalisi olan etnik azərbaycanlılara qarşı törədilmiş əməllər
beynəlxalq hüquqa müvafiq olaraq beynəlxalq cinayət - soyqırımı kimi qiymətləndirilməlidir və beynəlxalq
hüquqa əsasən soyqırımı törədənlərin cəzalandırılması onun törədilməsi vaxtından asılı olmayaraq zəruridir.
Müvafiq olaraq, azərbaycanlılara qarşı soyqırımı törətmiş (istər cinayətin bilavasitə icraçıları, istərsə də
təşkilatçıları) şəxslər, vəzifə mövqeyindən asılı olmayaraq (cinayətkarın dövlət başçısı və ya vəzifəli şəxs
qismində çıxış etməsi ona immunitetdən istifadə etmək imkanı vermir) cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməli, ya
səlahiyyətli dövlətdaxili məhkəmədə, yaxud da Ruanda tribunalına uyğun olaraq yaradılması zəruri olan ad hoc
beynəlxalq tribunal qarşısında cavab verməlidirlər. Həmçinin, soyqırımı cinayəti törətmiş şəxsləri dəstəkləyən və
soyqırımının dövlət siyasətinin tərkib hissəsi təşkil etdiyi Ermənistan dövlətinə qarşı da beynəlxalq birlik
tərəfindən müxtəlif sanksiyalar tətbiq olunması zərurəti yaranır, bu dövlətin beynəlxalq hüquqi məsuliyyətini
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doğurur. Xocalı soyqırımına hüquqi qiymət verilməsi məqsədilə BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsi ilə
beynəlxalq tribunal yaradılmalıdır. Bir məqamı da vurğulamaq lazımdır ki, Azərbaycan Respublikası Milli
Məclisində “Beynəlxalq cinayətlərin qarşısının alınması və cəzalandırılması haqqında” qanun layihəsi
hazırlanmışdır. 3 fəsil, 19 maddədən ibarət olan qanun layihəsi beynəlxalq cinayətlərin dairəsini müəyyən edir.
Layihə beynəlxalq cinayət kateqoriyasına təcavüz, soyqırımı, insanlıq əleyhinə cinayətlər və hərbi cinayətləri aid
edir. Layihədə bu cinayətlərin mahiyyəti ətraflı izah olunur. Burada, habelə universal yurisdiksiya, etnik
təmizləmə, müharibə cinayətləri, beynəlxalq cinayətlərin qarşısının alınması və digər zəruri məsələlər ehtiva
olunur. Sənəddə mühüm əhəmiyyət kəsb edən beynəlxalq cinayətlərin təqibetmə mexanizmi və digər vacib
məqamlar da öz əksini tapmışdır.
Yeri gəlmişkən qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycana qarşı törədilmiş cinayətlərlə bağlı 297 nəfərin həbsi
üçün qərarlar çıxarılmaqla barələrində məhkəmənin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib və İnterpol vasitəsilə
axtarış aparılır. Lakin indiyədək onlardan heç biri saxlanılaraq Azərbaycana verilməyib.
Göründüyü kimi, Xocalıda törədilmiş cinayət əməllərinin soyqırımı kimi tanınması və qiymətləndirilməsi,
həmçinin cinayətkarların cəzalandırılması üçün kifayət qədər hüquqi əsas vardır.
Müxtəlif vaxtlarda Azərbaycana qarşı törədilmiş cinayətlərdən biri də terror aktları olmuşdur. Bəşəriyyət
yarandığı vaxtdan bugünədək insanın ən mühüm ehtiyaclarından biri təhlükəsizlik olmuşdur. Müasir dövrdə
insanların təhlükəsizliyinə ən real və irimiqyaslı təhlükə terrorizmdir. Siyasi mübarizənin üsullarından biri kimi,
terrorizm bu və ya digər şəkildə, demək olar ki, hər zaman mövcud olmuşdur. XXI əsrdə isə o, beynəlxalq hüquq
qaydasını, beynəlxalq nizamasalmanı pozan faktora çevrilmişdir. Hazırda terrorizm yalnız ayrı-ayrı dövlətlərin
daxili siyasi sabitliyinə deyil, bütövlükdə ümumdünya sabitliyinə böyük təhlükə kimi çıxış edir. Son dövrlər ayrıayrı dövlətlərdə baş verən silsilə terror aktları göstərdi ki, terrorizm müstəqil və qlobal siyasi və hərbi gücə
çevrilib. Terrorla mübarizə birbaşa olaraq bütün dövlətlərin vəzifəsidir. Beynəlxalq terror aktları bir çox
dövlətlərin maraqlarına toxunduğundan, bəzən milli yurisdiksiyaların kolliziyası meydana çıxır. Məhz bu
baxımdan terrorla mübarizədə qarşılıqlı hüquqi yardım göstərilməsi, təqsirkar şəxslərin verilməsi və digər
üsullarla dövlətlərarası əməkdaşlığın həyata keçirilməsi zəruridir. Terrorizmlə mübarizədə dövlətlərarası
əməkdaşlığın əsasını aut dedere aut judicare (ya təhvil ver, ya da mühakimə et) prinsipi təşkil etməlidir. Lakin
dövlətlərarası münasibətlərdə, təəssüf ki, bu mühüm prinsipə bəzi dövlətlər tərəfindən əməl edilmir. Bu isə
terrorizmin dünya miqyasında daha geniş vüsət almasına səbəb olur.
Beynəlxalq terror aktları, bir qayda olaraq, dövlətlə rəsmi münasibətdə olmayan şəxslər, yaxud
qruplaşmalar tərəfindən törədilir. Lakin elə hallar da olur ki, bəzən müvafiq dövlət orqanları gizli şəkildə terror
aktlarına dəstək verirlər. Ayrı-ayrı dövlətlərin terror aktlarına dəstək verməsi ilə terrorizm olduqca təhlükəli
xarakter alır. Beynəlxalq hüquq bunu birmənalı olaraq qadağan edir. 1994-cü ildə BMT Baş Assambleyası
tərəfindən qəbul edilmiş qətnamədə vurğulanır ki, dövlətlər terror fəaliyyəti təşkil etməkdən, terrora təhrikdən,
terrorun həyata keçirilməsinə yardımdan, terroru maliyyələşdirməkdən çəkinməli, terror aktı törətmiş şəxsləri
məsuliyyətə cəlb etməli və ya ekstradisiya etməlidirlər.
Hazırda terrorizmin qloballaşması müşahidə edilməkdədir. Terrorizmin ən təhlükəli cəhəti ondan ibarətdir
ki, o, yeni dünya müharibəsinə zəmin yaradır. Bu gün bəzi böyük dövlətlər “özgə əllərlə müharibə”yə üstünlük
verirlər, bu isə terrorizmin daha geniş miqyas almasına və inkişafına səbəb olur.
Müasir dövrdə terrorizmlə bağlı beynəlxalq hüquqda mövcud problemlərdən biri də bu cinayətin
beynəlxalq cinayət kimi tövsif edilməməsidir. Beynəlxalq terrorizmə münasibətdə hostes humani generis
(bəşəriyyətin düşməni) prinsipinin tətbiq edildiyini və terrorizmin beynəlxalq hüququn erga omnes xarakterinə
malik olan ümumtanınmış prinsip və normalarını kobud şəkildə pozduğunu nəzərə alaraq terrorizm beynəlxalq
cinayət kimi tövsif edilməlidir. Bəzi tədqiqatçılar tərəfindən belə bir fikir irəli sürülür ki, terrorizm cinayəti
dövlətlər tərəfindən deyil, fiziki şəxslər tərəfindən törədildiyindən beynəlxalq cinayət kimi tövsif edilə bilməz.
Lakin belə yanaşmanın hüquqi əsası yoxdur. Məsələn, soyqırımı cinayətinin qarşısının alınması və
cəzalandırılması haqqında konvensiyada dövlətlərin məsuliyyəti ilə yanaşı, fiziki şəxslərin də məsuliyyəti nəzərdə
tutulmuşdur. Beynəlxalq cinayətlər yalnız dövlətlər tərəfindən deyil, fiziki şəxslər tərəfindən də törədilir. BMT
Baş Assambleyasının və Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrində də terrorizm cinayətinin subyektləri qismində
həm dövlətlər, həm də fiziki şəxslər göstərilir. Terrorizm, istər beynəlxalq hüquq ədəbiyyatında, istərsə də
beynəlxalq cinayət hüququnun əsas mənbəyini təşkil edən sənədlərdə beynəlxalq cinayət kimi vurğulanmır.
Beynəlxalq cinayət hüququ sahəsində tanınmış mütəxəssis, Humboldt adına Berlin Universitetinin professoru
Gerhard Verle “Beynəlxalq cinayət hüququnun prinsipləri” adlı məşhur əsərində terrorizmi beynəlxalq cinayətlər
sırasına aid etmir. Müəllif beynəlxalq cinayətlər sırasında soyqırımını, insanlıq əleyhinə cinayətləri, müharibə
cinayətlərini və təcavüz cinayətini qeyd edir. Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin Statutunun “Məhkəmənin
yurisdiksiyasına aid olan cinayətlər” adlanan 5-ci maddəsinə əsasən, Məhkəmənin yurisdiksiyası bütün
beynəlxalq ictimaiyyəti narahat edən ən ciddi cinayətlərlə məhdudlaşır. Məhkəmə aşağıdakı cinayətlərə
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münasibətdə yurisdiksiyaya malikdir: soyqırımı cinayəti, insanlıq əleyhinə cinayətlər, müharibə cinayətləri,
təcavüz cinayəti. Göründüyü kimi, terrorizmin, demək olar ki, bütün dünya dövlətlərini və xalqlarını narahat
etdiyinə baxmayaraq, bu cinayət növü Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi kimi ixtisaslaşmış universal beynəlxalq
məhkəmə orqanının əsas aktı olan Statutda öz əksini tapmamışdır. Eyni zamanda terrorizmin definisiyasını, onun
mahiyyətini və əsas əlamətlərini müəyyənləşdirən universal beynəlxalq müqavilə mövcud deyildir. Bütün bunlar
terrorizmin beynəlxalq cinayət kimi tövsif edilməsində əsas maneələrdir. Hazırkı dövrdə beynəlxalq terrorizm
cinayətinin Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin Statutuna avtonom beynəlxalq cinayət kimi daxil edilməsi və bu
cinayətin statusunun müəyyən edilməsi zəruridir. Lakin onu da qeyd etmək lazımdır ki, beynəlxalq terrorizm
cinayətinin ümumqəbuledilmiş anlayışının olmaması bu cinayət növünün Statuta daxil edilməsində əsas
maneədir. Bunun üçün, ilk növbədə, BMT tərəfindən beynəlxalq terrorizmlə mübarizə haqqında konvensiya qəbul
edilməli və bu sənəddə beynəlxalq terrorizm cinayətinin dəqiq anlayışı müəyyən edilməlidir. BMT Baş
Assambleyasının 17 dekabr 1996-cı il tarixli 51/210 saylı qətnaməsi ilə yaradılmış terrorizmlə mübarizə üzrə
xüsusi komitənin vəzifələrindən birini beynəlxalq terrorizmlə mübarizəyə dair konvensiya layihəsinin
hazırlanması təşkil etsə də, Komitə, hələ ki, bu vəzifəsini yerinə yetirə bilməmişdir. Eyni zamanda BMT
tərəfindən 1972-ci ildə yaradılmış komitə də terrorizmin vahid anlayışını işləyib hazırlaya bilməmişdir.
Terrorçuluğa qarşı mübarizə sahəsində bir sıra beynəlxalq hüquqi aktlar mövcud olsa da, məsələn, Bomba
terrorçuluğu ilə mübarizəyə dair 15 dekabr 1997-ci il tarixli BMT Konvensiyası, Terrorçuluğun
maliyyələşdirilməsi ilə mübarizəyə dair 10 aprel 2002-ci il tarixli BMT Konvensiyası, Nüvə terrorçuluğu aktları
ilə mübarizəyə dair 13 aprel 2005-ci il tarixli BMT Konvensiyası, Terrorizmin qarşısının alınması haqqında 27
yanvar 1977-ci il tarixli Avropa Konvensiyası, Avropa Şurasının Terrorçuluğun qarşısının alınması haqqında 16
may 2005-ci il tarixli Konvensiyası və s., onların heç birində terrorçuluq cinayətinin dəqiq anlayışı verilməmişdir.
Lakin ayrı-ayrı milli qanunvericilik aktlarında terrorizmin anlayışı bu və ya digər şəkildə verilir. Terrorçuluğa
qarşı mübarizə haqqında Azərbaycan Respublikasının 18 iyun 1999-cu il tarixli Qanununa əsasən, terrorçuluq ictimai təhlükəsizliyi pozmaq, əhali arasında vahimə yaratmaq, yaxud dövlət hakimiyyət orqanları və ya
beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən qərar qəbul edilməsinə təsir göstərmək məqsədi ilə insanların həlak olması,
onların sağlamlığına zərər vurulması, əhəmiyyətli əmlak ziyanının vurulması və ya başqa ictimai təhlükəli
nəticələrin baş verməsi təhlükəsi yaradan partlayış, yanğın və ya digər hərəkətlər (terror aktı) törətmə, habelə
həmin məqsədlə bu cür hərəkətlərin törədiləcəyi ilə hədələmədir. Terrorçuluq cinayətinin analoji tərifi
Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində də verilmişdir.
Yeri gəlmişkən, ABŞ Dövlət Departamenti terrorizmlə bağlı illik məruzələrin hazırlanmasında ABŞ-ın
Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi tərəfindən 1980-ci illərdə işlənib hazırlanmış tərifdən istifadə edir. Həmin tərifə görə,
terrorizm - bu və ya digər dövlətdə mövcud hakimiyyətin lehinə yaxud əleyhinə çıxış edən ayrı-ayrı şəxslər və ya
qruplaşmalar tərəfindən siyasi məqsədlərlə güc tətbiqi və ya güc tətbiq etməklə hədələmədir, hansı ki, bu
hərəkətlər, barəsində zorakılıq tətbiq edilən bilavasitə qurbandan daha çox qrup insanlara xəsarət yetirmək və ya
qorxutmaq məqsədi güdür. ABŞ-ın Federal Təhqiqatlar Bürosunun terrorizmə verdiyi tərifə görə, terror aktı
dövlətin cinayət qanunvericiliyinin pozulmasına və siyasi və ya sosial məqsədlər naminə hökumətə, mülki əhaliyə
təzyiq göstərilməsi və ya onların qorxudulmasına yönələn zorakılıq aktıdır. BMT-nin keçmiş Baş katibi Kofi
Annanın fikrincə, terrorizm - qlobal effektlərə malik qlobal təhlükədir və bu təhlükənin nəticələri inkişafdan
tutmuş sülhə qədər, insan hüquqlarından tutmuş qanunun aliliyinə qədər BMT-nin fəaliyyətinin bütün aspektlərini
əhatə edir.
Beləliklə, terrorizmə bu cür anlayış vermək olar: terrorizm - ictimai təhlükəsizliyin pozulması, siyasi
sabitliyin, demokratik əsasların, insan hüquqlarının, hüquq qaydasının, sosial nizamın sarsıdılması, dövlət və
hakimiyyət orqanlarına təsir göstərilməsi, əhalinin qorxudulması məqsədilə ayrı-ayrı şəxslər, şəxslər qrupları,
əvvəlcədən əlbir olmuş bir qrup şəxs tərəfindən törədilmiş, fiziki və hüquqi şəxslərə, dövlət xadiminə və ya ictimai
xadimə, xarici dövlətin nümayəndəsinə və ya beynəlxalq müdafiədən istifadə edən şəxslərə qarşı zorakılıq, onların
həyatına qəsd edilməsi, zorakılıq tətbiq etməklə və ya qəsd etməklə hədələmə, insan tələfatı ilə nəticələnən və ya
insan tələfatına təhlükə yaradan partlayışların törədilməsi və ya belə partlayışları törətməklə hədələmə, həmçinin
əhəmiyyətli əmlak ziyanının vurulmasında təzahür edən hüquqazidd əməldir (beynəlxalq cinayətdir).
Bütün bu deyilənlərə yekun olaraq qeyd etmək olar ki, müxtəlif vaxtlarda Azərbaycana qarşı törədilmiş
hüquqazidd əməllərin beynəlxalq cinayət kimi qiymətləndirilməsi və təqsirli şəxslərin cəzalandırılması üçün
kifayət qədər hüquqi əsas vardır.
Respublika.-2017.-31 mart.-№65.-S.5-6.
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Mart qırğınına S.Şaumyan və onun həmfikirləri rəhbərlik etmişlər
Musa QULUZADƏ,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının professoru,
tarix üzrə elmlər doktoru.
1918-ci ilin 31 mart soyqırımı müasir dövrümüzdə də davam etmiş Azərbaycan xalqına qarşı
ermənilər tərəfindən törədilən ən ağır cinayətlərdən biridir. Tarix bəlkə də ermənilərin azərbaycanlılar,
ümumilikdə isə bütün türklərə qarşı yaratdıqları qeyri-insani, qeyri-bəşəri haqsızlıqlar, faciələr,
terrorçuluq görməyib.
Əsli-nəsli, yurdları, ocaqları bəlli olmayan, həyat meydanına gəldikləri gündən bütün dünyanın köksündə
sağalmaz yaraya çevrilən haylar çəyirtkə kimi hər yerə yayıldılar. Harda dayanıb durdularsa, oranın altını üstünə
çevirdilər. Sonralar Türkiyənin Van gölü ətrafındakı Ərməniyə deyilən coğrafi yerdə məskunlaşdılar. Bu yer
haramzada hayların o qədər xoşlarına gəldi ki, bu yerin adını özlərinə xalq adı kimi götürərək erməni oldular.
Xislətində, düşüncəsində, təbiətində bütün xalqlara, insanlara yabançılıq, düşmənçilik və iddiaçılıq olan ermənilər
bu xasiyyətlərinə görə zaman-zaman döyüldülər, qovuldular, ancaq təəssüflər olsun ki, düzəlmədilər. Yaxın-uzaq
xalqlar, insanlar onları xəyanətkar kimi tanıdı. Onlar haqqında zərb-məsəllər yarandı: “erməniyə inanmaq olmaz”,
“onlara arxa çevirmək olmaz”, “beş barmağını bal edib erməni ağzına soxsan, zəhərdir deyəcək”, “erməni gəldi,
dərd, ələm gəldi”... və sair.
Həmişə özgə torpaqlarına göz tikən, ən yaxşı torpaqlarda yaşamağı arzulayan ermənilər bu yolda hər cür
alçaqlıqlara razı olublar. Belə ki, I Pyotrun 1722-ci ildən başlayan Azərbaycanın Xəzər sahillərinin işğalından
yarınmağa çalışan haylar çara üç dəfə “yalvarmışlar ki, onlara Xəzər dənizi sahillərində daimi yaşayış üçün yer
versin”. Bunu rus tarixçisi P.Y.Butkov öz əsərində yazmışdır.
Rus çarı böyük “əliaçıqlıq” göstərərək 1724-cü ilin noyabr ayında general-mayor Kropatova xüsusi əmr
vermişdir. Əmrdə deyilirdi: “Erməni xalqı bizdən xahiş etmişdir ki, biz onları öz himayəmizə qəbul edib torpaqlar
ayıraq, ona görə də sizə tapşırıram ki, əgər erməni xalqı bəyəndiyi yerdə yaşamaq istəsə, ona kömək edib,
ləyaqətlə qoruyun... Onları (kursiv bizimdir) öz himayəmizə götürmüşük”. Bir qədər sonra I Pyotr generalleytenant Matyuşkinə də tapşırmışdı ki, ermənilərə və xristianlara bildirilsin ki, rus ordusunun tutduğu əyalətlərdə
- Gilanda, Mazandaranda, Bakıda, Dərbənddə onları mehribanlıqla qarşılayıb, yerləşdirsinlər...
Burada, Bakı ilə əlaqədar əmrlərdə aşağıdakı sözləri xatırlamaq yerinə düşər: “Xoşagəlməz, yaxud şübhəli
müsəlmanları qovmaq və onları xristianlarla əvəz etmək”. Belə də edildi: yeri-yurdu bilinməyən ermənilər
istədikləri əyalətlərdə, istədikləri torpaqlarda ruslar tərəfindən yerləşdirildi. Ancaq haylar bununla
kifayətlənmədilər, öz çirkin əməllərini davam etdirdilər...
Beləliklə, ermənilər böyük dövlətlərin, məsələn, Rusiyanın, İngiltərənin, Fransanın siyasi alətinə
çevrildilər. Hər dövlət ermənilərdən öz məqsədləri üçün istifadə etməyə başladı. Belə ki, 1828-ci ildə Rus-İran
savaşında qələbə çalan Rusiya İrandan, Türkiyədən çoxlu erməni ailəsini Qafqaza, o cümlədən Azərbaycana
kütləvi surətdə köçürüb gətirir. Nəticədə, rusların sayəsində ermənilər yeni ərazilərə sahib oldular və sonralar
özlərinin dövlətlərini yarada bildilər. Bütün bunlara qovuşan haylar XIX əsrin axırlarında özlərinin millətçi
“Daşnaksütyun” partiyalarını yaratdılar. Şovinist partiya olan “Daşnaksütyun”un bir məramı oldu: Azərbaycan
türklərini etnik təmizləməyə məruz qoymaq və tarixdə heç vaxt olmamış və mifik “böyük Ermənistan” dövlətini
yaratmaq. Bunun üçün dəstək həmin dövlətlər idi.
Bu səbəbdən də XX əsr xalqımız üçün çox ağır və keşməkeşli olmuşdur. Onu da ürək ağrısı ilə deyək ki,
xalqımızın düçar olduğu məhrumiyyətlərin əksəriyyəti torpağımızda, ocağımızda yazığımız gəlib yer verdiyimiz,
çörəyimizi yeyən, suyumuzu içən, havamızı udan ermənilər tərəfindən törədilmişdir.
Hər xalqın tarixində elə hadisələr olur ki, bu hadisələr uzun zaman keçsə də, unudulmur, nəsillər bir-birini
əvəz etsə də xatırlanır, yeni nəsillərin də yaddaşına həkk olunur. Xalq nə yaxşılığı, nə də yamanlığı unuda bilmir.
31 Mart qırğını da xalqımızın tarixinə, onun taleyinə qanlı hərflərlə yazılmışdır. 1918-ci ilin 31 martında
Bakıda minlərlə azərbaycanlı erməni bolşevik-daşnak hərbi dəstələri tərəfindən vəhşicəsinə öldürülmüşdür.
Artıq XIX əsrin sonlarında ermənilər qarşılarına məqsəd qoydular ki, yerli, yaşadıqları torpağın əzəli
sahibləri olan azərbaycanlıları nə yolla olursa-olsun öz ata-baba yurdlarından didərgin salsınlar. Bunun üçün onlar
hazırlıq işləri gördülər, xristian ölkələrindən çoxlu silah topladılar.
XX əsrin əvvəllərində—1905-1906-cı illərdə ermənilər azərbaycanlıları kütləvi surətdə qırmağa başladılar.
Millətçi, şovinist “Daşnaksütyun” partiyası “dənizdən-dənizə böyük Ermənistan” iddiası ilə çıxış etdi. O vaxt
Şuşada, Zəngəzurda, Naxçıvanda, Bakıda və başqa yerlərdə minlərlə əliyalın azərbaycanlı kütləvi qırğının qurbanı
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oldu. Bu qırğınlar sonrakı illərdə də davam etdirildi. Ancaq Azərbaycanı parçalayıb, onun bir hissəsini öz
ərazisinə qataraq, bu ölkənin yeraltı-yerüstü sərvətlərinə sahib çıxan Rusiya çarizmi bütün bu erməni
vəhşiliklərinə göz yumdu.
1917-ci ildə Rusiyada bolşeviklərin hakimiyyətə gəlməsi, Bakıda S.Şaumyanın bolşeviklərə rəhbərlik
etməsi Azərbaycanda yerli əhalinin yeni qırğınına, daha artıq əzab-əziyyətlərinə gətirib çıxardı.
1918-ci il 31 mart qırğını çoxdan hazırlanmış ssenarinin həyata keçirilməsi idi. Belə ki, 1917-ci il oktyabr
inqilabından sonra yaranmış Bakı Soveti S.Şaumyanın rəhbərliyi ilə fəaliyyət göstərdiyinə görə burada yerli
əhalidən, yəni azərbaycanlılardan çox az adam təmsil olunurdu. Bakı Sovetinin o dövrdə qorxduğu bir qüvvə
vardısa, o da azərbaycanlıların milli qüvvələri idi.
Mart ayının 9-da “dikaya diviziya”nın qərargahının Bakıya gəlməsi şaumyançıları bərk narahat etdi. Martın
30-da diviziya komandirlərinin şaumyançı bolşeviklər tərəfindən həbs edilməsi və heyəti azərbaycanlılardan
ibarət olan “Evelina” gəmisinin tərk-silah olunması Bakıda yerli əhalinin böyük narazılığına və həyəcanına səbəb
oldu. Bakıda azərbaycanlıların hərbi cəhətdən zəif olduğunu bilən Bakı Soveti Şəhəri Azərbaycanın paytaxtı
etmək “arzusunda olan” müsəlmanlara dərs vermək üçün əlverişli məqamın yetişdiyini başa düşdü. Şaumyan və
onun havadarlarının məkrli məqsədi Bakını erməniləşdirmək, yerli əhalini buradan kütləvi qırğınla qovub
çıxarmaq və beləliklə, “böyük Ermənistan”ın yaradılmasına yol açmaq idi.
Yeri gəlmişkən onu da deyək ki, o illər ermənilər Avropada məlumatlar yayırdılar ki, onlar Bakını I Dünya
Müharibəsi dövrlərində alıblar və artıq şəhər onlarındı. Hələ o dövrlərdə erməni diasporunun, həm də lobbisinin
köməyi ilə onlar dünyanı inandırmağa çalışırdılar ki, nəinki Bakı, həm də bütün Azərbaycan Ermənistanın
tərkibində bir əyalətdir. Onlar böyük dövlətlərin başçılarını da bu istiqamətdə maarifləndirmişdilər. Belə
vəziyyətin yaranmasında özümüzün də günahı az deyildi. Bu mənada 1918-ci ildə böyük Ü.Hacıbəyov
“Azərbaycan”ın 25-ci nömrəsində dərc olunmuş “Mühüm məsələlər” məqaləsində ürək ağrısı ilə yazırdı: “İndiyə
qədər o dərəcədə bişüur olmuşuq ki, bütün Qafqaz millətlərindən təkətəkliklə ədədcə çox olduğumuz halda, biz
Azərbaycan türkləri haqqında nəinki Avropanın, hətta yüz ildən bəri üstümüzdə sahiblik edən rusların da dürüst
xəbərləri yox idi. Ruslar bu günə qədər bizə “persian” deyə İran və fars millətlərindən hesab edirlər. Mən özüm
bizim “persian” olmayıb, türk olduğumuzu Moskva və Petroqraddan əlavə, Bakının özündə də bir çox ruslara
dəfələr ilə qandırmışam...”.
Bütün bunları aradan qaldırmaq üçün böyük azərbaycanlı Üzeyir bəy yol göstərərək deyirdi: “Bəs biz
Azərbaycanı və iki milyondan artıq Azərbaycan türklərini Avropaya və müttəfiq dövlətlərə indidən tanıtmalıyıq.
Özümüzə məxsus tarixə, gözəl və xüsusi bir ədəbiyyata... malik olduğumuzu onlara bildirməliyik. Dilimiz firəng
dili Avropada olan kimi bütün Qafqazda ümumi bir dil olduğunu, məsələn, bir ləzgi ilə bir erməninin və ya bir
malakan ilə bir aysorun bir-birilə türk-Azərbaycan dili ilə danışmağa məcbur olduğunu isbat etməliyik...”.
Bir sözlə, Ü.Hacıbəyov bütün xüsusiyyətlərimizi, bütün mənəviyyatımızı təfsilatı ilə Avropaya və başqa
dünya ölkələrinə çatdırmağı tövsiyə edirdi, həm də tələb edirdi.
Bu bir həqiqətdir ki, xalqımız, vətənimiz haqqında həqiqətləri dünya xalqlarına cəmi 23 ay ömür sürmüş
Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyəti çatdırdı və anlatdı...
1918-ci ilin ilk günlərindən başlayaraq qatı millətçi, müsəlmanların düşməni, bolşevik kürkünə bürünmüş
Şaumyanın başçılıq etdiyi Bakı Sovetinin mətbuat orqanları hazırladıqları təxribatı əsaslandırmaq üçün
azərbaycanlıları bir qayda olaraq “burjuaziya” və “müsəlman əksinqilabçıları” hesab edir və onlara qarşı
“inqilabi” mübarizəni zəruri sayırdı. Hələ mart qırğınından xeyli əvvəl - martın 15-də Şaumyan öz çıxışlarında
deyirdi ki, “Bakı Soveti Zaqafqaziyada vətəndaş müharibəsinin başlıca mərkəzinə və istehkamına çevrilməlidir”.
Ona görə də sovetin rəhbərliyi daşnaklarla sazişə girdi. Bu bir daha göstərir ki, mart qırğını - azərbaycanlıların,
müsəlmanların kütləvi qırğını Şaumyan və onun ətrafında olan bolşevik ermənilər tərəfindən törədilmişdir.
1919-cu ildə Paris sülh konfransında iştirak edən Azərbaycan nümayəndə heyətinin Azərbaycan haqqında
buraxdığı kitabda qeyd olunurdu ki, “müsəlmanlar üçün ağır nəticələr verən bu qanlı epizodda o vaxt Bakıda olan
ermənilər əsas rol oynadılar. Hər yerdə olduğu kimi, onlar özlərinin milli partiya hesab etdiyi “Daşnaksütyun”un
ətrafında sıx birləşdilər. İş burasındadır ki, ermənilər bolşevizm pərdəsi altında bir neçə gün ərzində qocalar,
qadınlar və uşaqlar da daxil olmaqla 12 min insanı qırdılar”.
Bakı Soveti isə bu qırğını zəruri hesab edirdi. Sovetin orqanı olan “Bakinski raboçi” qəzeti aprelin 11-də
belə yazırdı: “Bakıda olmuş vətəndaş müharibəsi zəruri idi. Onun zəruriliyi haqqında biz hələ iki ay əvvəl
yazmışdıq.
Bu müddət ərzində təcavüzkar müsəlman millətçiliyinə, Qafqazda əks-inqilabın bu əsas dayağına güzəştə
getməklə Bakı Soveti Qafqazda, o cümlədən Bakıda mövcud olan milli münasibətlərdəki çətinlikləri nəzərə
almışdı”.
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Bu yazıdan belə görünürdü ki, qətlə yetirilmiş minlərlə mülki şəxs Müsavatın təbliğatına uymuş “davakar”
panislamizmin, “millətçi” pantürksizmin əsas zərbə dəstəsi imiş və buna görə də Sovet “vətəndaş” müharibəsi
vasitəsilə təkcə Bakıda deyil, bütün Qafqazda proletariat inqilabını müsəlman əksinqilabından xilas etmişdir...
Mart hadisələri barədə S.Şaumyan aprelin 13-də Rusiya Xalq Komissarları Sovetinə, onun sədri V.İ.Leninə
belə məlumat verirdi: “Zaqafqaziya Sovet hakimiyyəti uğrunda fəal silahlı mübarizə mərhələsinə qədəm
qoymuşdur. Üç gün ərzində 30, 31-də və aprelin 1-də Bakıda şiddətli vuruşma getdi. Bir tərəfdən Sovet Qızıl
Qvardiyası, Qızıl Beynəlmiləl ordu, bu yaxınlarda yenidən təşkil edə bildiyimiz Qızıl Donanma, erməni milli
hissələri (!) vuruşurdular. Digər tərəfdən, bir neçə rus zabitinin iştirak etdiyi müsəlmanların “dikaya” diviziyası,
Müsavat Partiyasının rəhbərlik etdiyi müsəlman dəstələri... Vuruşmanın nəticələri bizim üçün gözəl oldu. Düşmən
tamamilə darmadağın edildi”.
Şaumyanın bu sözləri mart hadisələrinin mahiyyətini açıq şəkildə göstərir. Bu da həqiqətdir ki, mart
döyüşlərinin gedişində Danşaksütyun partiyası və Bakı Erməni Milli Şurası bolşeviklərin iştirakı ilə sinfi
mübarizəni milli qırğına çevirdi. Bunu N.Nərimanov da təsdiq etmişdir. O, 1923-cü il dekabrın 24-də MK-ya
göndərdiyi məktubunda yazırdı ki, 1918-ci ilin martında Bakıda daşnaklaşmış “bolşeviklər”in və vəhşiləşmiş
daşnakların azğınlığı üç gün davam etmişdir. Daşnak dəstələri xeyli dinc azərbaycanlı ailəsini qarət etmiş və
öldürmüşdür. Hətta iş o yerə çatmışdır ki, Bakı neft sənayeçiləri mədənləri tərk etmişdir. Bu, Bakını
erməniləşdirmək, onu öz həqiqi sahiblərindən təmizləmək, zəngin təbii sərvətləri ələ keçirmək kimi mənfur
daşnak proqramının tərkib hissələrindən biri idi.
Ömrü boyu daşnak ermənilərlə və onların bolşevik havadarları ilə mübarizə aparmış, sözün həqiqi
mənasında, cəngə çıxmış N.Nərimanov ermənilərin məkrli siyasətlərini aydın görmüşdü.
Bu həqiqəti də deyək ki, əgər o vaxt N.Nərimanov Bakıda olmasaydı, daha böyük qırğınlar törədilərdi.
1925-ci ildə dərc etdirdiyi məqalədə N.Nərimanov daşnak bolşeviklərinin azərbaycanlılara qarşı
törətdikləri cinayətlər haqqında deyirdi: “Müsəlman hətta bolşevik olsaydı belə, ona aman vermirdilər. Daşnaklar
deyirdilər: “Biz heç bir bolşevik tanımırıq, təkcə elə müsəlman olmağı kifayətdir”.
Onlar kefi istədikləri adamı öldürür, evləri dağıdır, yandırır, xaraba qoyurdular. Bolşevizm bayrağı altında
daşnaklar müsəlmanlara qarşı hər cür vəhşiliyə, vandalizmə yol verirdilər. Nəinki kişilərə, hətta qoca, qadın və
uşaqlara da rəhm etmirdilər.
Mart qırğınının törədilməsində S.Şaumyanın əsas rol oynadığını N.Nərimanov və çoxları gözəl bilirdi. Ona
görə də erməni cəlladlarına “Şaumyanın adamları” deyirdilər.
Bakıdakı mart hadisələri ilə bağlı “Bəsirət” məcmuəsi 219-cu nömrəsində yazırdı: “...Bir dəstə daşnak
soldatları və bir dəstə Şaumyanın adamları “Cəmiyyət-xeyriyyə”nin qarşısına gəlib o binayı-müqəddəsə, o
möhtəşəm imarətə, o müəzzəm binaya xainanə bir surətdə od vurdular, onu yandırdılar”.
O dövrdə dərc olunan müsəlman qəzet və məcmuələri erməni daşnaklarının vəhşiliklərini nifrət dolu
ifadələrlə qeyd edirdilər.
Mart qırğını təkcə Bakıda yox, Azərbaycanın demək olar ki, bütün bölgələrində törədilmişdi. Şamaxı
qırğını Bakı qırğınından geri qalmır. Qorunmaq üçün Şamaxı məscidinə toplaşmış insanları vəhşiləşmiş erməni
dəstələri od vurmaqla külə döndərmişdilər.
“Hümmət” qəzeti 42-ci nömrəsində yazırdı: “Aprelin 13-də müsəlman sosialist firqələrinin iclası oldu.
Məclisin sədri, himayə komissarı, yoldaşımız doktor N.Nərimanov Şamaxıdan gələn müsəlman qaçqınlarından
bir dəstəsinin Bakıya varid olduğunu kəmali yəs ilə izhar etdi”.
Bakıda mart qətllərinin cinayətkar başçıları: daşnak T.Əmirov və S.Lalayev S.Şaumyan tərəfindən
“sosialist” adı ilə Şamaxı “əks-inqilabçıları”na qarşı mübarizəyə rəhbər təyin edilmişdilər.
Məhz bu daşnakların “qırmızı sosialist” dəstələri bütün Şamaxı əhalisinə divan tutdular. Onlar burada 60dan artıq kəndi dağıtdılar. Şamaxıda Əmiryanın və Lalayanın cinayətkarlığı o qədər həddini aşmışdı ki, hətta
bolşevik mətbuatı da o vaxt etiraf etdi ki, Şamaxıda dinc əhaliyə qarşı ədalətsizliyə yol verilmişdir. Törətdiyi
cinayətlərə görə isə S.Lalayevi (Lalayan) həbs etdirməkdən S.Şaumyan xilas etmişdi. Belə ki, S.Lalayevin həbs
orderini hazırlayan Kojemyaka S.Şaumyan bildirmişdi ki, “Lalayevi həbs etmək yaxşı deyil, bu nə
hoqqabazlıqdır”. Bu bir daha göstərir ki, bütün azərbaycanlılara qarşı aparılan qırğınların başında daşnak
məfkurəli bolşevik S.Şaumyan dayanırdı...
Daşnak ermənilər əsl faşist xislətilə azərbaycanlıları təkcə Bakıda, Şamaxıda yox, Lənkəranda, Şuşada,
Gəncədə, Zəngəzurda, Təbrizdə, Xoyda, Urmiyada və b. yerlərdə də kütləvi surətdə öldürmüş, qətliamlar
törətmişdilər.
1918-ci ildə gəlmələr - “Şaumyanın adamları” öz vətənlərində azərbaycanlıları qanlarına qəltan etdiyi bir
vaxtda, Türkiyə ərazisindən satqın və barbar Andronik öz quldur dəstəsiylə azərbaycanlıların tarixi ərazisi olan
Naxçıvana, Zəngəzura, Göyçəyə və s. yerlərə soxuldu. Andronik bütün Türk dünyasının, müsəlman aləminin
quduz düşməni idi. Yüzlərlə kəndləri, yaşayış yerlərini viran qoydu.
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Sənədlər sübut edir ki, Bakıda qərarlaşmış bolşevik Şaumyan minlərlə azərbaycanlını məhv edən quldur
Androniklə birgə hərəkət etmişdir. İyulun əvvəllərində Andronikə teleqram vuran Şaumyan onu xalq qəhrəmanı
adlandırır və onunla fəxr etdiyini bildirir...
Uzun bir dövr SSRİ məkanında çox tarixi hadisələr kimi, 1918-ci il mart qırğını haqqında da həqiqət təhrif
olunmuş, erməni daşnaklarının on minlərlə azərbaycanlını vəhşicəsinə öldürmələrini bir qrup əksinqilabçının qızıl
qvardiya tərəfindən darmadağın edilməsi kimi qələmə vermişlər. Həqiqəti bilənləri isə doğru-düzgün yazmağa
qoymayıblar, təşəbbüs göstərənləri isə cismani və mənəvi cəhətdən məhv ediblər...
Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyəti bir milli dövlət kimi mart qırğınına siyasi qiymət verdi və bu
qırğının səbəblərini, günahkarlarını araşdırmaq üçün komissiya da yaratdı. Ancaq çox keçmədi, bolşeviklər XI
Qızıl Ordunun (işğalçı ordunun - M.Q.) köməyi ilə Azərbaycanı işğal etdilər.
Həqiqət qaranlıqda da nur parçasıdır. Qara buludlar onu nə qədər gizlətsə də, bir gün belə bu nur qaranlıqları
yarıb üzə çıxacaqdır.
1991-ci il oktyabrın 18-də xalqımız müstəqillik əldə etdi. Böyük azərbaycanlı Heydər Əliyev tariximizin,
xüsusən də XIX-XX əsrlərin tarixini doğru-düzgün araşdırmağı tarixçilərə tövsiyə etdi. Ölkə rəhbəri çox haqlı
olaraq qeyd edirdi ki, o dövrün tarixinin həqiqət fonunda yazılmaması tarixçilərin yox, siyasi sistemin, ağır rejimin
günahıdır...
1998-ci il mart ayının 26-da milli qayəli prezident Heydər Əliyev “Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında”
tarixi bir fərman verdi. Həmin fərmanda deyilirdi: “Azərbaycan Respublikası müstəqillik qazandıqdan sonra
xalqımızın tarixi keçmişinin obyektiv mənzərəsini yaratmaq imkanı əldə edilmişdir. Uzun illər gizli saxlanılan,
üzərinə qadağa qoyulmuş həqiqətlər açılır, təhrif edilmiş hadisələr özünün əsl qiymətini alır”.
Müstəqillik dövründə çox həqiqətləri üzə çıxara bildik. Azərbaycan xalqı dostu ilə düşmənini bir daha
tanıdı. Şaumyanların, mikoyanların, balayanların və bir çox “yan”ların iç üzləri açıldı.
Hər il xalqımız 31 Mart soyqırımını hüznlə qeyd edir. 1918-ci il 31 mart soyqırımının beynəlxalq aləmdə
tanıdılması daim qarşımızda duran ən vacib məsələlərdəndir. Kütləvi insan qırğınını törətmiş düşmənlərimiz
bütün dünyaya car çəkərək türkləri heç vaxt olmamış soyqırımı törətməkdə ittiham edirlər. Biz tarixçilər bu
amilləri nəzərə almalı, ermənilərin əsrlər boyu həmvətənlərimizə bəslədiyi münasibətin antiinsaniliyini
bəşəriyyətə sübut etmək üçün fundamental obyektiv əsərlər ortaya qoymalıyıq. Belə olmasa, məkrli ermənilər
nəinki 1918-ci il mart qırğınına, hətta 1992-ci il Xocalı soyqırımına da istədiyi donu geydirə bilərlər. Necə ki,
gecə-gündüz buna cəhd edirlər.
Ermənilərin ifşasını göstərən tarixi faktları biz dünyaya bu gün yubanmadan bəyan etməliyik. Yoxsa
gələcək nəsillər bizi bağışlamaz...
Respublika.-2017.-31 mart.-№65.-S.4.
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Azərbaycanlı əhaliyə qarşı misli görünməmiş soyqırımı
Anar İSGƏNDƏROV,
BDU-nun kafedra müdiri, tarix elmləri doktoru, professor
Azərbaycanlıların soyqırımı Bakı, Şamaxı, Quba qəzalarında, Qarabağda, Zəngəzurda, Naxçıvanda,
Lənkəranda və Azərbaycanın başqa bölgələrində xüsusi qəddarlıqlarla həyata keçirilmişdir.
Bu ərazilərdə dinc əhali kütləvi surətdə qətlə yetirilmiş, kəndlər yandırılmış, milli mədəniyyət
abidələri dağıdılıb məhv edilmişdir.
Heydər ƏLİYEV
Ümummilli lider
Erməni şovinist millətçilərinin xalqımıza qarşı təcavüzü bu gün də davam edir, onun ağır nəticələri
isə yüz minlərlə soydaşımızın taleyində özünü göstərməkdədir.
Biz yalnız tarixi ədalətin və həqiqətin bərpa edilməsini, işğal və soyqırımı siyasəti yürüdənlərin
beynəlxalq ictimaiyyət qarşısında ittiham olunmasını istəyirik.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
1917-ci ilin fevralında Rusiyada 300 ildən çox hakimiyyətdə olan Romanovlar sülaləsi devrildi. Rusiyada
Müvəqqəti hökumət yaradıldı. Müvəqqəti hökumətin Zaqafqaziya idarəçiliyi üzrə Xüsusi Zaqafqaziya Komitəsi
fəaliyyətə başladı. Müvəqqəti hökumət elan edirdi ki, I Dünya müharibəsi başa çatdıqdan sonra Rusiya
ərazisində yaşayan xalqların müqəddəratı məsələsinə baxılacaqdır.
Lakin 1917-ci ilin oktyabrında V.İ.Lenin başda olmaqla bolşeviklər tərəfindən hakimiyyətin zorakı yolla
ələ keçirilməsi Rusiyanın himayəsi altında yaşamağa məhkum edilən məzlum xalqların arzularını puça çıxardı.
1917-ci ilin noyabrında Tiflisdə Zaqafqaziya Komissarlığı yaradıldı. Burada Azərbaycan, erməni və gürcü
nümayəndələri təmsil olunurdular. Bakıda Stepan Şaumyan başda olmaqla bolşeviklər bölgədəki daşnak
qüvvələrini birləşdirərək, yerli əhaliyə qarşı qırğına hazırlaşırdılar. Xüsusilə Rusiyada bolşeviklər hakimiyyətə
gələndən sonra Bakıda bolşeviklərin fəallığı artdı.
Martın 29-da şəxsi heyəti müsəlmanlardan ibarət olan “Evelina” gəmisinin Bakıda bolşevik qüvvələri
tərəfindən tərksilah edilməsi milli qırğına başlamaq üçün bəhanə oldu. Belə ki, 1918-ci il martın 17-də silahla
ehtiyatsız davranışdan həlak olmuş H.Z.Tağıyevin oğlu Məhəmməd Tağıyevin cənazəsini Bakıya gətirən
müsəlman diviziyasının 48 nəfərdən ibarət kiçik bir dəstəsi bolşevikləri təşvişə saldı. Mərhumu dəfn edən döyüş
yoldaşları “Evelina” gəmisi ilə Lənkərana geri qayıtmalı idi. Paraxodun körpüdən aralanmasına az qalmış silahlı
bolşeviklər müsəlman dəstəsinin tərksilah olunmasını tələb etdi. Müsəlman dəstəsinin rədd cavabına tüfənglərdən
və pulemyotlardan atılan atəşlə cavab verildi. Gəmidəki silahlar bolşeviklər tərəfindən müsadirə olundu.
Ertəsi gün şəhərin cənub hissəsində erməni əsgərləri göründülər. Onlar bütün küçə boyu səngərlər qazmağa,
torpaq və daşlardan bəndlər ucaltmağa başladılar. Həmin gün müsəlman xeyriyyə cəmiyyətinin binasında
keçirilən yığıncağa gələn Bakı şəhərinin keçmiş rəisi Ter-Mikaelyants Erməni Milli Şurası və “Daşnaksütyun”
partiyası adından bəyan etdi ki, əgər müsəlmanlar bolşeviklərə qarşı çıxış etsələr, ermənilər də onlara qoşulacaq
və bolşeviklərin Bakıdan qovulmasına kömək edəcəklər. Martın 18-də (təzə stillə 31 mart - A.İ.) səhər tezdən
şəhərin müsəlmanlar yaşayan hissəsinə hücum başlandı. Ermənilərin yalançı vədlərinə inanmış müsəlmanlar
əvvəlcə şəhərdə nə baş verdiyini müəyyən edə bilmirdilər. Hücum ərəfəsində bütün ermənilər şəhərin
müsəlmanlar yaşayan hissəsindən ermənilər yaşayan hissəsinə keçdilər. Müsəlmanlar yaşayan hissədə xristian
əhalidən yalnız ruslar və gürcülər qalmışdı.
Bakıda soyqırımı planı hələ 1917-ci ildən “Daşnaksütyun” partiyası və Erməni Milli Komitəsi tərəfindən
hazırlanırdı. Onlar dəfələrlə müsəlmanları bolşeviklərə qarşı silahlı çıxışa təhrik etməyə cəhd göstərmişdilər.
Ermənilərin məqsədi bolşeviklərin əli ilə müsəlman əhalisini cismən məhv etmək idi. Adamların qətlə yetirilməsi
və müsəlman məhəllələrinin darmadağın edilməsi planlı surətdə mütəşəkkil erməni hərbi hissələri tərəfindən
şəhərin hər yerində qabaqcadan müəyyənləşdirilmiş sistem üzrə həyata keçirilirdi.
Fövqəladə Təhqiqat Komissiyası (FTK) tərəfindən şahid kimi dindirilmiş Bakı şəhərinin sakini
A.N.Kvasnikin ifadəsində deyilir: “Müsəlman əhalisinin əvvəlcə Bakı şəhərində, sonra isə onun ətraflarında
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cismən məhv edilməsi, onların əmlakının və bütün var-dövlətlərinin qarət olunması və siyasi üstünlüyün
ermənilərin əlinə keçməsi ermənilərin müsəlmanlara qarşı təşkil etdikləri qanlı qəsd idi.”.
Azğınlaşmış və vəhşiləşmiş erməni quldurlar dinc azərbaycanlı əhalini qırıb-çatmaq üçün ən amansız
üsullara əl atırdılar. FTK-nın üzvü A.Y.Kluge komissiyanın sədrinə yazırdı: “Yaxşı silahlanmış, təlim keçmiş
erməni əsgərlər çoxlu miqdarda pulemyotların müşayiəti ilə hücum edirdilər… Ermənilər müsəlmanların evlərinə
soxulur, bu evlərin sakinlərini qırır, onları qılınc və xəncərlərlə doğram-doğram və süngülərlə deşik-deşik edir,
uşaqları yanan evin alovları içərisinə atır, üç-dörd günlük çağaları süngünün ucunda oynadır, öldürülən
valideynlərin südəmər körpələrinə rəhm etmir, hamısını öldürürdülər”.
FTK-nın sənədlərinə əsasən məlum olur ki, 1918-ci ilin mart soyqırımı zamanı Bakı şəhərində 11 min
nəfərədək türk-müsəlman öldürülmüşdür. Onların çoxunun meyiti tapılmamışdır. Çünki şahidlərin dediklərinə
görə, ermənilər meyitləri od-alova bürünmüş evlərə, dənizə və quyulara atırdılar ki, cinayətin izini itirsinlər.
Sənədlərdən məlum olur ki, Bakının şəhər camaatından 400 milyon manatlıq daş-qaş və əmlak müsadirə
olunmuşdur. Xalqın bir çox ziyarətgahları və tarixi abidələri dağıdılıb yerlə-yeksan edilmişdir. Uzaqvuran
toplarla Təzəpir məscidi zədələnmişdir. Daşnaklar Bakıda dünya memarlığının incilərindən sayılan “İsmailiyyə”
binasına od vurub yandırmışdılar.
Təhqiqat Komissiyasının materiallarında bu vəhşiliklər barəsində deyilir: “1918-ci il martın 18-də (köhnə
stillə) bir erməni zabiti, yanındakı üç erməni əsgəri ilə “Kaspi” qəzeti redaksiyasının və “İsmailiyyə” Müsəlman
Xeyriyyə Cəmiyyətinin binaları arasındakı dalana gəldi və “İsmailiyyə” binasına daxil oldu. Bir azdan binanın
pəncərəsində tüstü və alov göründü. Nəinki Bakı müsəlmanlarının iftixarı sayılan, həm də bütün şəhərin yaraşığı
olan bu əzəmətli bina yanğından məhv oldu. Yanğını söndürməyə adam yox idi, çünki müsəlmanlar küçəyə çıxa
bilmirdilər, onları pulemyotlarla və top-tüfənglə atəşə tuturdular”. Həmin zabit “Daşnaksütyun” partiyasının
rəhbərlərindən olan Tatevos Əmirov idi. Bu, həmin Tatevosdur ki, uzun illər ərzində tariximiz, mətbuatımız onu
“yenilməz inqilabçı”, “xalqlar dostluğu uğrunda mətin mübariz” kimi təbliğ etmişdi.
Talançılar “Kaspi” qəzeti redaksiyasının və “Dağıstan” mehmanxanasının binalarını, “İsgəndəriyyə”ni,
“İsmailiyyə”ni də yandırmışlar. “Kaspi” qəzeti redaksiyasında Azərbaycan dilində kitablar nəşr edilirdi. Bina
yandırılan vaxtadək burada “Quran”ın yenicə çap edilmiş 5 min nüsxəsi saxlanılırdı. Onların hamısı yanıb külə
dönmüşdü. Ermənilərin təhriki ilə rus matrosları Təzəpir məscidini dənizdən artilleriya atəşinə tutaraq onun
minarəsini bir neçə yerdən zədələdilər. Məscidin qazisi, axund Ağa Əlizadənin işə qarışmasından sonra matroslar
bombardımanı dayandırdılar.
Mart qətliamında yaxşı təşkil olunmuş hərbi hissələrlə yanaşı, erməni ziyalıları, gəncləri də iştirak edirdilər.
Təhqiqat Komissiyasının materiallarında göstərilirdi ki, “erməni əhalisinin bütün siniflərini təmsil edən
nümayəndələr bu “müharibə”də iştirak etməyi özlərinə borc bilirdilər. Burada neftxudalar, mühəndislər, həkimlər,
kontor işçiləri var idi, bir sözlə, erməni əhalisinin bütün təbəqələri öz “vətəndaş borcu”nu yerinə yetirirdi”.
“Nikolay Buniatov” paraxodu komandirinin köməkçisi Kazım Axundov yazır: Martın 25-dən Nikolayev
küçəsindəki meyitlərin yığışdırılmasına başladıq. Onların arasında süngülərlə didik-didik edilmiş və qılıncla tikətikə doğranmış 3 müsəlman gimnaziyaçısının, 11 gimnaziyaçı qızın, 1 rus qadının, 3-5 yaşlarında 3 müsəlman
oğlan uşağının, 8 rus kişinin, 19 İran təbəəli müsəlman qadınının və müxtəlif peşə sahibləri olan 67
azərbaycanlının meyitləri var idi. Bundan başqa, “Vulkan” Cəmiyyətinin köhnə yanalma körpüsünə müsəlman
kişilərin, qadın və uşaqların 6748 meyiti gətirilmişdi. Axundov öz tanışı, texnik Vladimir Sokolovu “Kərpicxana”
deyilən yerə aparmışdı. Burada, o, 3 fotoşəkil çəkmişdi. Birinci şəkildə başında güllə yarası, bədənində beş süngü
yarası olan və sağ körpücük sümüyünə qılınc zərbəsi endirilmiş qadın meyiti təsvir olunmuşdur. Onun sağ döşü
üstündə hələ sağ olan körpə uzanmışdır. Anasının döşünü əmən bu körpənin ayağında süngü yarası vardı.
İkinci şəkildə iri mismarla divara vurulmuş 2 yaşlı uşaq təsvir edilmişdir. Mismarın başından aydın görünür
ki, onu divara daşla vurmuşlar. Daş elə oradaca idi.
Üçüncü şəkildə 13-14 yaşlı qızın meyitidir. Biçarənin bədənindən görünür ki, onu bir dəstə kişi (əgər bu
alçaqlara “kişi” demək mümkündürsə) zorlamışdır.
Axundovla Sokolov 4-cü evə daxil olduqda onlar dəhşətli bir mənzərə görmüşdülər: geniş bir otağın
döşəməsi üstündə 22-23 yaşlı bir qadının, iki qarının, 9 yaşlı qızın, 8 yaşlı oğlanın və südəmər körpənin meyitləri
var idi. Körpənin əl-ayağını itlər gəmirib yemişdi. Təsvir olunan mənzərə Sokolova elə ağır təsir göstərmişdi ki,
o daha fotoşəkil çəkə bilməmişdi.
Qədim Azərbaycan şəhəri Şamaxı dəhşətli talan və vəhşiliklərə məruz qalmışdır. Şamaxı şəhəri və Şamaxı
qəzası üzrə ermənilərin törətdikləri vəhşiliklər haqqında 7 cild, 925 vərəqdən ibarət təhqiqat materialları
toplanmışdı. Burada bədnam S.Lalayevin başçılıq etdiyi əsgərlər və T.Əmirovun dəstəsi azğınlaşaraq,
müsəlmanları soyub-talayır və qırırdılar. Şamaxının müsəlmanlar yaşayan hissəsinin hamısına od vurulmuşdu. 13
məhəllə məscidi və məşhur müqəddəs ocaq – Cümə məscidi yandırılmışdı. Bu məscid müsəlmanlara həm bir
qibləgah, həm də qədim abidə kimi əziz idi. Erməni quldurlar minlərlə dinc adamı qətlə yetirmişdi.

207

Управление делами Президента Азербайджанской Республики
ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

Армянские преступления:
Геноцид. Депортация. Террор

Şamaxıda böyük hörmət sahibi olan Cəfərqulu axunda olmazın işgəncələr verilmişdi. Ermənilər ona axund
olduğu məsciddə dəhşətli əzab-əziyyət verərək, bu Allah bəndəsinin saqqalının tüklərini bir-bir yolmuş, dişlərini,
gözlərini çıxarmış, qulaqlarını və burnunu kəsmişdilər. Ermənilər axunda pənah gətirmiş saysız-hesabsız qadın
və uşağı da öldürmüşdülər. Hacı axundun tamamilə yandırılmış evinin həyətində sonralar Təhqiqat
Komissiyasının üzvləri tərəfindən çoxlu miqdarda insan sümükləri aşkar edilmişdi. Qafqaz-İslam Ordusu 1918ci ilin iyulunda Şamaxını ermənilərdən azad edərkən meyitlərin iri sümüklərini yığıb basdırmışdılar. Komissiya
üzvləri 1918-ci ilin oktyabr və noyabrında bu barədə hazırladıqları məruzədə qeyd edirdilər ki, həyətdə hələ də
çürümüş meyitlərin qalıqları qalmaqdadır. Şamaxı qəzasının müsəlmanlar yaşayan təxminən 80 kəndinin taleyi
də bu cür olmuşdur. Daşnakların törətdiyi vəhşiliklərin həddi-hüdudu yox idi.
1919-cu il martın 30-da “Azərbaycan” qəzetində Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasının “Çağırış”ı dərc
edilmişdir. Komissiyanın sədri Ə.Xasməmmədovun imzaladığı bu sənəddə deyilirdi: “Şamaxının yalnız
xarabalıqları qalmışdır. Şəhərin müsəlman hissəsindəki bu xarabalıqlarda məscidlərin ən qədimi 800 ildən çox
tarixi olan Cümə məscidinin ancaq yanıb qaralmış minarələri görünür, şəhərin on beş minlik müsəlman
əhalisindən sağ qalanlar isə bütün Zaqafqaziyaya dağılmış, əllərində qoltuq ağacı və bellərində torba qapı-qapı
düşüb dilənirlər ki, acından ölməsinlər. Adlarını “bolşevik” qoyan qaçaq-quldur dəstələrinin əlindən qaçıb can
qurtaran əhalinin qalan hissəsi türk qoşunları Azərbaycana gəldikdən sonra öz el-obalarına qayıtmışdır. Onlar
qayıdıb gəldikdə əsrlərdən bəri yaşadıqları ocaqlarını yandırılmış və yerlə-yeksan edilmiş halda görmüşlər”.
Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasının Şamaxı qəzasının ayrı-ayrı kəndləri üzrə apardığı təhqiqatların şahid
ifadələri, zərərçəkənlərin dindirmə protokolları, rəsmi idarələrin əhalinin sayı və əmlaklarının dəyəri haqqında
məlumatları, ölən və yaralananların siyahısı və s. əsasında 53 kənd üzrə tərtib olunmuş yekun aktlarında ayrı-ayrı
kəndlər üzrə öldürülənlərin sayı və hər bir kəndə dəymiş ümumi zərərin miqdarı göstərilmişdir. Bu aktlarda olan
rəqəmlərə əsasən Şamaxı qəzasının 53 kəndində ermənilər 8027 azərbaycanlını qətlə yetirmişlər. Onlardan 4190
nəfəri kişi, 2560 nəfəri qadın və 1277 nəfəri uşaqlar olmuşdur. Bu kəndlərə dəyən ümumi maddi zərər o dövrün
qiymətləri ilə 339,5 milyon manat, Şamaxı şəhərinin azərbaycanlı əhalisinə vurulmuş ziyan orta hesabla bir
milyard manatdan çox olmuşdur.
“Çağırış” bu sözlərlə bitirdi: “Şamaxı qəzasının zərər çəkmiş əhalisinə yardım göstərmək hər bir
vətəndaşın, xüsusən müsəlmanın vətəndaş vəzifəsi və mənəvi borcudur. Vətəndaş müsəlmanlar, Şirvanı xilas
edin!”
Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasının üzvləri – Gəncə quberniyasının Nuxa və Ərəş qəzalarında yoxlama
keçirmiş N.Mixaylovun və N.Klassovskinin məruzəsində dəqiqləşdirilmişdir ki, təkcə bu qəzaların erməni
dəstələri deyil, həm də başlıca olaraq, gəlmə hərbi hissələr və İrəvan quberniyasının erməniləri müsəlman əhalisini
ucdantutma qırmaq, kəndləri dağıtmaq və dövlət hakimiyyət orqanlarını və müsəlman ərazilərini tutmaq üçün
bütöv bir plan hazırlamışdılar.
Əvvəlcədən qurulmuş plana görə, daşnak-bolşevik qoşunu Şamaxını işğal etdikdən sonra Quba qəzasına
daxil olmalı idi. Xaçmazda yaşayan ermənilər bu barədə xəbərdar edilmiş, onlara xeyli əlavə silah və sursat
göndərilmişdi. Quba qəzasında qırğınlar əvvəlcədən düşünülmüş və buna geniş hazırlıq işləri görülmüşdü. Çünki
qırğına başlamaq üçün bəhanə milli münaqişə ola bilərdi. Erməni daşnak qüvvələri dünyanın hər yerinə
ermənilərin, guya müsəlmanlar tərəfindən sıxışdırıldığı barədə teleqramlar göndərirdilər. Qubada yaşayan
M.Kasparov, H. Hayrapetov, A.Mukanyans və A.Boqdanov tərəfindən göndərilmiş teleqramda iddia olunurdu
ki, Qubada müsəlmanlar milli ədavət, milli qırğın törədir, erməni və rus kəndlərini dağıdır, kilsələrə od vurub
yandırırlar.
Bakıdan böyük bir silahlı dəstə ilə Qubaya gələn Hamazasp və onun əlaltıları küçədə qarşılarına çıxan
bütün adamları ucdantutma gülləyə tutur, yerə yıxılmış yaralıların bədənlərini tüfənglərin süngüləri ilə dəlmədeşik edir, gözlərini ovurdular. Yaxınlıqdakı meşəyə qaça bilməyənlər evlərinə girib qapıları bağlamışdılar.
Onları evlərindən zorla çıxarır, yerindəcə güllələyir və yaxud qabaqlarına qatıb meydana aparırdılar. Bir neçə
saatın ərzində yüzlərlə insan qətlə yetirildi.
Hamazasp Quba camaatını meydana yığıb bildirdi: “Mən minlərlə türkün başını kəsən Ərzurum
ermənisiyəm. 200-dən çox türk kəndini yandırıb xaraba qoymuşam. Uzun müddət türklərlə vuruşmuşam, erməni
xalqının mənafeyini müdafiə etmişəm. Buraya da ona görə gəlmişəm. Əgər müqavimət göstərsəniz, hamınızı bir
nəfər kimi qıracağam”.
Şahidlərdən biri yazır: “Amazasp daşnak dəstəsinə bələdçilik edən qubalı erməni Harun Hayrapetovu
yanına çağırdı və ona nəsə dedi. Harun cibindən bir siyahı çıxarıb oxumağa başladı. Həmin siyahıda Qubanın
varlılarından 26 nəfərin adı var idi. Hamazasp həmin adamların dalınca silahlı əsgərlərindən bir neçə nəfərini
göndərdi. Silahlı əsgərlər həmin ailələrdən altı nəfərlə geri qayıdanda daşnak komandiri daha da qızışdı.
Gətirilənlərin 4-ü qadın, 2-si yeniyetmə idi. Hamazaspın tapşırığı ilə yeniyetmələrin başlarını kəsdilər. Qadınları
uşaqlarının qanını içməyə məcbur etdilər. Onlar şivən qoparıb daşnakların üstünə atılanda qarınlarını süngülərlə
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deşdilər. Sonra qılıncla bədənlərini tən ortadan ikiyə böldülər. Meydanda ah-nalə yüksələndə Hamazasp əsgərləri
cərgə ilə düzdürüb əliyalın, günahsız əhaliyə atəş açmağı onlara əmr etdi. Yüzlərlə adam qırıldı. İnanmaq olmurdu
ki, insan-insana qarşı bu qədər vəhşilik törətsin”. “Mən sizin qanınızı içəcəyəm”, -- deyən Hamazasp siyahıda
adları çəkilən adamların mülklərini odlayıb külə döndərmək üçün əmr verdi.
Hamazasp Bakıdan mənfur Şaumyan rejimindən belə bir tapşırıq almışdı: Quba qəzasında bütün
müsəlmanları qırıb məhv etmək, onların yaşayış məntəqələrini dağıtmaq, sonra isə bu qırğını sünni və şiə
məzhəbləri arasında toqquşma kimi qələmə vermək.
Təhqiqat materiallarından məlum olur ki, 1918-ci il mayın 1-də Qubaya girən daşnak-bolşevik
birləşmələrinin sayı 5 mindən artıq olmuşdur. Ona görə də onlar silahsız dinc əhaliyə azğınlıqla divan tuta
bilmişdilər. Həmin azğınlığın miqyasını təsəvvür etmək üçün iki gün ərzində yalnız Quba şəhərində 4 minədək
müsəlmanın öldürüldüyünü xatırlamaq kifayətdir. Bu rəqəm Quba şəhər əhalisinin beşdə biri demək idi.
Qırğının canlı şahidlərindən olan Şahbalı oğlu xatırlayır: “Ermənilər o qədər adam qırmışdılar ki, Qubanın
küçələri al-qana boyanmışdı. Əllərinə keçən 2 mindən çox adamı meydana yığıb ucdantutma güllələmək
istəyəndə, bir nəfər onların başçısına yaxınlaşdı. Deyilənə görə komissar idi. Bir qədər söhbət etdikdən sonra
əsgərlərə təzədən əmr verildi ki, silahları aşağı salsınlar. Qadınlar və uşaqlar ağlayırdılar. Yekəpər bir erməni beş
nəfərlə camaata yaxınlaşıb, cavan, gözəgəlimli qadınları seçməyə başladı. Əllidən çox qadını hara isə apardılar.
Onlardan birinin qardaşı etirazını bildirəndə yerindəcə güllələdilər. Onun meyitini yerə sərib bıçaqla gözlərini
çıxardılar. Əli qana batmış erməni ovcunda tutduğu gözləri camaatın üstünə tulladı. Kütlədən uğultu qopdu.
Daşnaklar ermənicə söyə-söyə qabaqdakıları qundaqla döyməyə başladılar. Sonra irəli çıxmış bir yaşlı kişinin
qarnını süngü ilə deşdilər. Bu, göz ilə baxılası müsibət deyildi”.
Başqa bir şahid yazır: Ermənilər dindarları Qubanın mərkəzinə gətirdilər. Bu, döyülən insanlar qəzanın ən
hörmətli ağsaqqalları sayılırdılar. Hamazasp hamının tanıdığı Quba ermənisi Harunu çağırdı. Harun azərbaycanca
dedi ki, sünnilər və şiələr hərəsi bir tərəfə çəkilib üz-üzə dursunlar. Elə o cür də durdular. Aralarında 20-30 metr
olardı. Sonra iki tüfəng gətirib dedilər ki, onsuz da sizin hamınızı qıracağıq. Kim sağ qalmaq istəyirsə, dediyimizə
əməl etsin. Sünnilər və şiələr növbə ilə bir-birilərinə güllə atsın. Sağ qalanlarla işimiz olmayacaq. Birinci iki nəfəri
irəli çıxarıb tüfəngləri onlara verdilər. Biri ləzgi Məhəmməd, o birisi isə şiələrin ağsaqqalı Məşədi Mirsadıq idi.
Onların heç biri erməni silahını əlinə almaq istəmirdi. Qundaqla başlarını yarıb onları tüfəng götürməyə məcbur
etdilər. İkisi də tüfənglərini qaldırıb bir-birlərini nişan aldı. Hamı məəttəl qalmışdı. Nisbətən cavan olan
Məhəmməd heç kimin gözləmədiyi halda geri döndü və bir daşnakı yerə sərdi. Qarışıqlıqdan istifadə edən Məşədi
Mirsadıq da bir ermənini öldürdü. Qaçmaq istəyən yüzlərlə adamı pulemyotlarla qırdılar. Ölənlərin çoxu qadınlar
və uşaqlar idi. Əvvəlcə Məhəmmədin qollarını kəsdilər, sonra ayaqlarını. Başını kəsib süngüyə keçirdilər və hamı
görsün deyə, yuxarı qaldırdılar. Məşədi Mirsadığın gözlərini çıxarıb, qollarını sındırdılar və boynunu qırdılar.
Həmin gün daşnaklar məscidi dağıdıb, həm sünnilərdən, həm də şiələrdən 20-dən çox din xadimini qətlə
yetirdilər”. A.Novatski məsələni dəqiqləşdirmək üçün qeyd edir ki, müsəlmanların dini heysiyyətınə toxunaraq,
məscidlərə od vurub yandıran daşnaklar təkcə Quba, Qusar və Xaçmaz ərazisində 26 məscidi darmadağın
etmişdilər.
Müsəlmanların müqəddəs dini ocaqlarını yerlə-yeksan edən daşnaklar dinə, Şərq tarixinə və ədəbiyyatına
aid minlərlə qiymətli kitabları da məhv etmişdilər. Qubanın mərkəzində Əbdürrəhim əfəndinin mədrəsəsini
yandıran ermənilər buradakı 1300-ə yaxın kitabı tonqala atmışdılar. Hadisələrin canlı şahidlərindən olan nüfuzlu
din xadimi İbrahim Aydəmirov xatırlayır ki, “Digah məscidində təxminən 600-700 il əvvələ aid alban və ərəb
əlifbası ilə yazılmış kitablar var idi. Ermənilər həmin kitabları məhv etməklə yanaşı, kənd məscidinin təxminən
bir kilometrliyində yerləşən müqəddəs pirin daşını da partlatmışdılar. Bu, üstündə alban yazıları olan nəhəng bir
daş idi”.
Qubada törətdiyi qırğınlardan quduzlaşan Hamazasp əliyalın dinc əhaliyə meydan oxuyaraq deyirdi: “Mən
erməni xalqının və onun mənafeyinin müdafiəçisiyəm. Mən cəza dəstəsi ilə göndərilmişəm ki, iki həftə əvvəl
burada öldürülmüş ermənilərə görə sizdən qisas alım. Mən bura qayda-qanun yaratmaq, sovet hakimiyyətini
qurmaq üçün deyil, öldürülmüş ermənilərin qisasını almağa göndərilmişəm. Mənə əmr edilmişdir ki, Xəzər
dənizindən Şahdağına qədər bütün müsəlmanları məhv edim…” O, daha irəli gedərək deyirdi: “Hazırda mənim
Digah və Alpan kəndlərində döyüşlərim gedir. Sonra Üçkün və Kilid kəndlərinə keçərək, Şahdağa çatacağam”.
Doğrudur, müsəlman qanına susayan Hamazaspın arzusu ürəyində qaldı. Üç gün davam edən döyüşlər
müsəlmanların qələbəsi ilə başa çatdı. Hər iki tərəf böyük itki verdi. Döyüş yeri tarixə “Qanlı dərə” kimi daxil
oldu.
Hamazaspın vəhşilikləri nəticəsində 1918-ci ilin ilk beş ayı ərzində Quba qəzasında üst-üstə 16 mindən çox
insan məhv edilmişdir. Ayrı-ayrı mənbələrə və şahidlərin dediklərinə əsasən, qırğın zamanı 12 minədək ləzgi, 4
mindən çox azəri türkü və tat əhalisi öldürülmüşdü. 1918-ci ilin qırğınları zamanı daşnak-bolşevik birləşmələri
Quba qəzasında 162 kəndi dağıtmışdılar ki, bunlardan 35-i hazırda mövcud deyildir.
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Lənkəranda olan “Dikaya diviziya”nı tərksilah etmək üçün dəniz vasitəsilə bolşevik dəstələri
göndərilmişdi. Bunların hamısı Erməni Milli Şurasının göstərişi ilə edilirdi. Bolşevik əsgərləri yolda qabaqlarına
çıxan müsəlman kəndlərini dağıdıb talayırdılar.Astara bolşevik əsgərləri tərəfindən topa tutularaq darmadağın
edildi, əhalinin əksəriyyəti yaşayış yerlərini tərk etməyə məcbur oldu. Xəzər dənizi sahilində Qızılağac ilə
Lənkəran arasındakı müsəlman kəndləri “Aleksandr Candar” paroxodu tərəfindən top atəşinə tutuldu. Yanvarda
başlanan bu qırğınlar martda daha da şiddətləndi”.
Osmanlı qoşunlarının Bakını azad etməsindən bir az əvvəl Lənkərana iki min nəfərlik erməni dəstəsi
gələrək yerli əhaliyə divan tutmağa başladı. Onlar müsəlman yeməkxanalarına girib oradakıları təhqir edir, pul
verməkdən imtina edir, onları Osmanlı türklərindən qorumaq üçün səngər qazmağa məcbur edirdilər. İş o yerə
çatmışdı ki, erməni əsgərləri məhərrəmlik mərasimi verilən məscidlərə girib, müsəlmanlara öz təziyələrini
keçirtməyə mane olurdular. Müsəlman əhalisi dini ayinlərini icra etmək üçün məscidlərə yığışdıqları zaman
ermənilər ora soxularaq müsəlmanları qarət edir, məscidi isə yandırmaq istəyirdilər. Ermənilər bu bölgədə
yüzlərlə evi dağıtdılar və minlərlə günahsız insanın həyatına son qoydular. 1918-ci ilin yanvarından 1919-cu ilin
avqustunda “Molokan qiyamı” yatırılana qədər bu bölgədə erməni və rus birləşmələri tərəfindən 2 min insanın
həyatına son qoyulmuşdu.
1918-1920-ci illərdə erməni vəhşiliklərindən ən çox ziyan çəkən Azərbaycan bölgələrindən biri də
Zəngəzur qəzası olmuşdur. Daşnak qüvvələrinin təcavüzü nəticəsində bu qəzanın Şuşa ilə əlaqələri tamamilə,
Cəbrayıl qəzası ilə qismən kəsilmişdi. Qəzanın müsəlman əhalisinin vəziyyəti bir də ona görə ağırlaşmışdı ki,
erməni kəndlərindəki silahlı quldur dəstələri ilə yanaşı, burada general Andranikin erməni əsgərlərindən ibarət
nizami qoşunları da var idi. Andranik Azərbaycan ərazisinə soxularaq müsəlman əhalisindən tələb edirdi ki, ya
Ermənistan hökumətinə tabe olsunlar, ya da qəzanın ərazisini tərk etsinlər. Guya bu ərazi Ermənistan
Respublikasına daxildir. Qəzanın zəif silahlanmış müsəlman əhalisi Andranikin bu tələblərini rədd etdiyinə görə
ermənilər həmin əhaliyə qarşı görünməmiş vəhşiliklər törətdilər.
Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasının məruzəsində Zəngəzur qəzasında 115 müsəlman kəndinin ermənilər
tərəfindən dağıdılaraq, yer üzərindən silindiyi qeyd olunur. Dağıdılmış bütün kəndlərin adları bu sənədlərdə
sadalanır.
Dağıdılan bu 115 kənd üzrə 3257 kişi, 2276 qadın və 2196 uşaq öldürülmüş, 1060 kişi, 794 qadın və 485
uşaq yaralanmışdır. Nəticədə təkcə Zəngəzur qəzasında komissiyanın məruzəsi hazırlanana qədər 10068 nəfər
azərbaycanlı öldürülüb və ya şikəsi edilmişdir. Məruzədə deyilirdi ki, bu dəhşətli rəqəmlər hələ erməni vəhşiliklər
haqqında tam məlumat vermir. Belə ki, daha çox müsəlman erməni vəhşiliklərinin qurbanı olmuşdur. Ancaq o
zamankı dəhşətli qarışıqlıq şəraitində onları tam şəkildə müəyyənləşdirmək mümkün olmamışdır.
Qəzanın Vaqudu kəndində 400-dən yuxarı azərbaycanlı əhali məsciddə sığınacaq tapır və güman edir ki,
ermənilər müqəddəs yerə toxunmazlar. Ancaq ərazini mühasirəyə alan erməni vandalları əvvəlcə məscidə əl
bombaları atır, sonra isə ona od vuraraq adamlarla birlikdə yandırırlar. Şəki kəndinin küçələrində iki yerə
şaqqalanmış uşaq meyitləri atılıb qalmışdı. İrmişli kəndini talan edərkən ermənilər südəmər uşaqları süngülərə
taxaraq göyə qaldırır, öldürülən meyitləri tikə-tikə doğrayırdılar. Aqudi kəndində ermənilər müsəlmanlardan
xristianlığı qəbul etməyi tələb edir, bundan imtina edən qadınlara qarşı ən amansız cəza tədbirlərini həyata
keçirirdilər.
Çullu kəndində ermənilər yorğan – döşəkdə xəstə yatan 9 nəfər müsəlmanı qılıncla doğramış, Bağıbəyli
kəndində isə 7 nəfər azərbaycanlını bir evə yığıb diri-diri yandırmışlar. Müsəlman meyitlərin əli, ayağı, başı
kəsilmiş və o qədər eybəcər hala salınmışdılar ki, həmin əzaların hansı meyitə məxsus olduğunu bilmək olmurdu.
Zəngəzur qəzasında 1918-ci il yayın axırları və payızında baş verən bu hadisələr bilavasitə cəllad Andranikin
rəhbərliyi altında keçirilmişdir.
Zəngəzur qəzasının 100-dən çox müsəlman kəndi dağıdılmış, on minlərlə baş qaramal və yüz minlərlə baş
davar ermənilər tərəfindən sürülüb aparılmış, bağlar, taxıl zəmiləri və otlaq sahələri yandırılmış, dağıdılmış, bir
sözlə qəzanın müsəlman əhalisinin iqtisadi vəziyyəti fəlakətli hala salınmışdı. Ermənilər tərəfindən qəzanın
Azərbaycanın müxtəlif kəndələrinə qaçıb dağılmış əhalisinə 1 milyard manata yaxın maddi ziyan vurulmuşdur.
Erməni millətçilərinin azərbaycanlılara qarşı Zəngəzurdakı vəhşiliklləri 1920-ci ilin əvvələrində daha
amansız bir şəkil aldı. 1920-ci ilin yanvarından Zəngəzurda baş verən bütün hadisələrin bilavasitə təşkilaçısı məhz
Ararat Respublikasının özü idi. Burada da əsas məqsəd Zəngəzur qəzasını tamamilə müsəlmanlardan
təmizələyərək, Paris Sülh Konfransı dövlətlərinin əli ilə buranı Ermənistanın tərkibinə daxil etmək idi. Bu
təmizləmə əməliyyatlarında erməni quldur dəstələri ilə yanaşı, Ararat Respublikasının on minlik nizami qoşun
hissələri iştirak edirdi.
Ermənilərin irimiqyaslı hücumları ilə əlaqədar 1920-ci ilin yanvarından Azərbaycan Respublikasının
parlamentinə, hökumətinə müxtəlif partiya fraksiyalarının rəhbərlərinə Zəngəzurdan çoxlu həyəcanlı xəbərlər
daxil olurdu.
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1920-ci il yanvarın 21-də Azərbaycan Respublikasının parlamentinin üzvü Cəlil Sultanov tərəfindən
parlamentə göndərilimiş teleqramda deyilirdi: “Dörd gündür ki, erməni quldur dəstələrinin nizami ordu ilə
birlikdə top və pulemyotların atəşi altında Zəngəzura hücumları davam edir… İtkilər olduqca çoxdur. Əhali
vahimə içərisində qaçır və kömək umur… Qəzanın bədbəxt əhalisi adından yalvarıram, kağız üzərindəki
etirazlardan fəal hərəkətə keçin. Azərbaycanın ən gözəl guşələrindən birini tamamilə məhv olmaqdan xilas edin.
Zəngəzurun ardınca növbə Qarabağındır. Bütün bunların itirilməsi üçün siz Azərbaycan xalqı və Azərbaycan
qarşısında cavab verəcəksiniz”.
Yanvarın 22-də isə Cəbrayıl məktəbinin nəzarətçisi H.Axundzadə Azərbaycan parlamentinə göndərdiyi
teleqramda yazırdı: “Yanvarın 19-da səhərdən erməni silahlı qüvvələri Zəngəzurda Xocahandan Qaladərəsinə
kimi ərazidə bütün cəbhə boyu toplardan və pulemyotlardan müsəlman kəndlərini atəşə tuturlar. Altı kənd tamam
dağılmış, doqquz kənd isə od içərisində yanır. Ermənilər qadınlara və uşaqlara belə rəhm etmədən qəddarlıqla
müsəlmanları qırır, kəndləri dağıdırlar. Müqavimət göstərməyə heç bir qüvvələri olmayan müsəlmanlar bütün
əmlaklarını ermənilərə qoyaraq yalnız qaçmaqla canlarını qurtarırlar”.
Erməni millətçilərinin Zəngəzurdakı dəhşətli cinayətləri və onlara layiqli cavab verilməməsi azərbaycanlı
əhali arasında ümidsizlik doğururdu. 1920-ci il yanvar ayının 23-də Cəbrayıldan müəllim Hüseyn Axundzadənin
vurduğu təkrar teleqramda deyilirdi: “Zəngəzur müsəlmanları tərəfindən başınız sağ olsun. Nə qədər
zəngəzurlular ağladılarsa da, nalələri Zəngəzur dağları, dərələri və obalarından kənara çıxmadı. Qarı arvadların
namusu təhqir olunmuş, məsum balaların başsız bədənləri qırmızı qanlarına bulaşmış çöllərdə qalıblar. Qızlar və
gəlinlər ermənilərin əlinə keçmiş, onların namuslarına təcavüz edilmişdir. Zəngəzurda düşmənə müqavimət
göstərən çox az kişi qalıb. Lakin onlar da tam ümidsiz vəziyyətdədirlər. Üzümüzü Azərbaycan dindarlarına
çevirir, onları Zəngəzurdakı qardaşlarımızın, bacılarımızın, məsum balaların məlumanə şəkildə şəhid olmalarına
qarşı “kömək... kömək!” deyə yalvarışlarına cavab verməyə çağırırıq”.
Cəlil Sultanov yanvarın 23-də hərbi əməliyyat yerindən parlamentə göndərdiyi üçüncü teleqramında
yazırdı: “Zəngəzur qəzası İrəvandan on top və pulemyotlarla gəlmiş nizami ordu tərəfindən tamamilə məhv
edilmişdir. Vuruşmada iştirak edən nizami erməni ordusu əsgərlərinin sayı on minə çatır. Hökumətin köməyinə
ümidini itirən əhali bütün Azərbaycan türk xalqına müraciət edir. Aldığımız məlumata görə, sabah Zəngəzur
tərəfdən Cəbrayıl qəzasına hücum başlanır. Məqsəd Qarabağ erməniləri ilə birləşməkdir. Nəticədə Naxçıvanla
əlaqəni tamam kəsmək, beləliklə də həm Qarabağ və həm də Naxçıvan məsələsini birdəfəlik həll etməkdir. Artıq
kağız üzərindəki etirazlara son qoymaq, iki yüz mindən yuxarı Zəngəzur müsəlman əhalisinin məhvinə gətirib
çıxarmış xain ermənilərin iç üzünü açıb dünyaya çatdırmaq vaxtı gəlib çatmışdır. Xahiş edirəm təcili tədbir görün
ki, heç olmasa, Şuşa və Cəbrayıl qəzaları xilas edilsin. Hər dəqiqə qiymətlidir. Yubanmaq xalq və Vətən
qarşısında cinayət və satqınlığa bərabərdir”.
1918-ci ilin avqustunda İğdır və Eçmiədzin qəzalarında azərbaycanlıların qırğını Dronun rəhbərliyi altında
həyata keçirilirdi. Onun göstərişi ilə bu regionda azərbaycanlıların 60-dan çox kəndi dağıdılmış, yandırılmış,
əhalisinə qarşı ən sərt tədbirlər götürülmüşdü.
Çəmbərəkənd (Krasnaselo) rayonunun Ağbulaq, Ardanış, Bəriyabad, Qaraqaya, Əmirxeyir, Yanıqtəpə,
Gölkənd (Qaraqoyunlu), Toğluca, Çaykənd, Cıvıxlı, Cil, Şorca və başqa kəndlərə hücum etmiş Andranikin quldur
dəstəsi əhalini qırmış, kəndi dağıtmış, xalqın var-dövlətini talan edib aparmış, əhalinin bir qisminə ağır işgəncələr
vermiş, qaça bilməyənləri, qocaları, qadın və uşaqları vəhşicəsinə qılıncdan keçirmişdir. Eçmiədzin rayonunda
1918-ci ildə azərbaycanlılar sayca üstünlük təşkil etsələr də, bu rayonun əksər kəndləri ermənilərin vəhşiliyinə,
işgəncələrinə məruz qalmışdı. Rayonun Ayarlı kəndi 1918-ci ildə bütünlüklə soyqırıma məruz qalmışdır. Bu
kənddə həmin vaxt 700-dən çox azərbaycanlı yaşayırdı. Onların əksəriyyəti işgəncələrlə qırılmış, salamat qalanlar
isə didərgin düşmüş, dağlarda-daşlarda tələf olmuşdur.
İri azərbaycanlı kəndi olan Qarğabazarın 800 nəfərdən çox əhalisi erməni quldur dəstələri tərəfindən
işgəncələrlə öldürülmüşdür. Bu kənd talan edilmiş, dağıdılmış, binaları yandırılmışdır. Qəmərli kəndinin də
başına eyni müsibətlər gətirilmişdir. Kənddə yaşayan 500 nəfərə yaxın azərbaycanlı əhali erməni silahlı dəstələri
tərəfindən qırılmış, bir qismi isə doğma yurd-yuvasını tərk etməyə məcbur olmuşdur.
Eçmiədzin rayonunun Yuxarı Qarxun, Yuxarı Türkmənli, Kiçik Zeyvə, Kürəkənli, Məmmədabad, Molla
Dursun, Hacı Qara, Hacılar, Haramlı və başqa kəndlərində yaşayan azərbaycanlıların böyük əksəriyyəti 1918-ci
il qırğınlarında soyqırımına məruz qalaraq, doğma yurdlarından başlarını götürərək qaçmışdır.
1918-ci ilin martına qədər İrəvan qəzasının 199 azərbaycanlı kəndi, 1919-cu ilin sentyabr ayına qədər isə
Eçmiədzin qəzasına məxsus 62 azərbaycanlı kəndi bütünlüklə yerlə–yeksan edilmişdir. 1919-cu ilin axırında isə
Zəngibasarın bir neçə kəndi istisna olmaqla, İrəvan qəzasının, o cümlədən Vedibasarın bütün kəndləri məhv
edilmiş, əhalisi vəhşicəsinə öldürülmüş, sağ qalanlar canlarını xilas edərək başqa yerlərə qaçmışlar. Əhali İrana,
Türkiyəyə və Azərbaycana pənah gətirmişdir.
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İrəvanın şimal – şərqində yerləşən Kotayk rayonu ərazisində də 1918-ci ildə erməni quldur dəstələri
azərbaycanlılara qarşı geniş soyqırımı həyata keçirdilər. 1918-ci ilin məlum hadisələrinə qədər bu rayonda
yaşayan əhali arasında azərbaycanlılar üstunluk təşkil edirdilər. 1920-ci ilin aprelində “Azərbaycan” qəzeti
yazırdı: “Artıq Göyçə mahalında müsəlman qalmayıb. Hazırda Yeni Bəyazid qəzasında 84 müsəlman kəndi
dağıdılmışdır, onlardan 22 kənd apreldə dağıdılmışdır. Bütün var-dövlət hazırda ermənilərə qalıb, qarət edilmiş
əmlak bir neçə milyon və hətta milyardlar qədərdir”.
Andranikin quldur qoşununun və daşnakların 1918-1920-ci illərdə azərbaycanlılara qarşı apardıqları
soyqırımı nəticəsində indiki Ermənistan ərazisində, yəni Qərbi Azərbaycan torpaqlarında yaşayan əhalinin çox
böyük hissəsi, təxminən 365 min nəfəri vəhşicəsinə qırılmış, yaxud öz dədə–baba torpaqlarından qovulmuş,
didərgin salınmışdır. Erməni müəllifləri özləri bu faktı təsdiq edirlər. Tarixçi Z. Korkodyan “Sovet Ermənistanının
əhalisi 1831-1931-ci illər” kitabında göstərir ki, 1920-ci ildə Ermənistanda Sovet hökuməti qurularkən bu ərazidə
10 min nəfərdən bir qədər çox türk--azərbaycanlı qalmışdı.
1918-ci ildə “İrəvan quberniyasında 211, Qars vilayətində 92 Azərbaycan kəndi dağıdılmış, yandırılmış və
talan edilmişdi. İrəvan azərbaycanlılarının çoxsaylı müraciətlərindən birində göstərilir ki, qısa müddət ərzində bu
tarixi Azərbaycan şəhərində (İrəvan) və onun çevrəsində 88 kənd dağılmış, 1920 ev yandırılmış, 132 min
azərbyacanlı məhv edilmişdir. Erməni cəza dəstələrinin törətdikləri vəhşiliklər, daşnak hakimiyyəti dövründə
yürüdülən “türksüz Ermənistan” siyasəti nəticəsində İrəvan quberniyasının azərbaycanlı əhalisinin sayı 1916-cı
ildə 375 min nəfərdən 1922-ci ildə 70 min nəfərə enmişdir. 1920-ci il aprelin 27-də XI qırmızı ordunun Bakını,
sonra isə Azərbaycanın bütün bölgələrini işğal etməsi Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü təmin etmək üçün
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin gördüyü tədbirləri başa çatdırmağa imkan vermədi. Ermənistan sovetləşən
kimi Zəngəzur qəzası daxil olmaqla, həmin ərazilər Sovet Ermənistanına bağışlandı. Beləliklə, 1918-1920-ci
illərdə türk-müsəlman əhalisinə qarşı həyata keçirilən qətllər və kütləvi insan qırğını təsadüfi hadisə deyil,
“Daşnaksütyun” partiyasının “Böyük Ermənistan” yaratmaq planını reallaşdırmaq yolunda atılan addım və
soyqırımı siyasəti olmuşdur.
Xalq qəzeti.-2017.-31 mart.-№65.-S.1-2.
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Beynəlxalq birlik ermənilərin azərbaycanlılara qarşı törətdikləri
soyqırımına hüquqi-siyasi qiymət verməlidir
İlahə ƏLƏSGƏROVA,
Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Yasamal rayon qeydiyyat şöbəsinin rəisi
Azərbaycanlıların kütləvi surətdə qırğını, represiyalara məruz qalması, doğma yurdlarından didərgin
salınması XX əsr tarixinin ən faciəli və dəhşətli səhifələrindəndir. “Böyük Ermənistan” xülyası ilə yaşayan,
bu məqsədə çatmaq üçün hər cür vasitələrə əl atan erməni şovinistləri zaman-zaman xalqımıza qarşı amansız
soyqırımı aktları törətmişlər. Bu dəhşətli faciələr Azərbaycan xalqı və dövlətçiliyinin tarixində baş vermiş
qanlı qırğınların ən unudulmaz səhifələridir.
Azərbaycan xalqının həyatında faciəli hadisələr barədə tarixi həqiqətləri ilk dəfə ulu öndər Heydər Əliyev
bəyan etmişdir. Ümummilli lider 1998-ci il martın 26-da Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü haqqında fərman
imzalamışdır. Bu sənəd uzun illər əvvəl baş vermiş hadisələr barədə əsl həqiqətləri açıqlamış, xalqın yaddaşını
təzələmiş, onu öz tarixi köklərinə, mənəvi-əxlaqi dəyərlərinə, Vətənə məhəbbət duyğularına qaytarmışdır. Bu
gün möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyevin düşünülmüş daxili və xarici siyasəti sayəsində Azərbaycan
həqiqətlərinin dünya birliyinə olduğu kimi çatdırılması işi səylə davam etdirilir. Ulu öndərin 19 il əvvəl imzaladığı
fərman isə bu işi daha tam və ardıcıl həyata keçirməyə imkan verir. Ümummilli lider Heydər Əliyevin 26 mart
1998-ci il tarixli fərmanına əsasən qeyd edilən bu qətliam Azərbaycan xalqının və dövlətçiliyinin tarixində faciəli
hadisələrin xalqın yaddaşında yaşadığının təzahürüdür. Bu gün ölkənin bütün regionlarında, təhsil, səhiyyə
müəssisələrində, həmçinin xaricdəki diplomatik nümayəndəliklərdə soyqırımı ilə bağlı tədbirlər keçirilir, bu
dəhşətli hadisələrin qurbanlarının kütləvi dəfn olunduğu məzarlıqlar ziyarət edilir, onların ruhuna dualar oxunur.
“Böyük Ermənistan” yaratmaq xülyasından ruhlanan erməni qəsbkarları 1905-1907-ci illərdə
azərbaycanlılara qarşı açıq şəkildə, genişmiqyaslı, xüsusi qəddarlığına görə yaddaşlara həkk olunmuş qanlı
aksiyalar həyata keçirmişlər. Bakıdan başlanan bu vəhşiliklər respublikamızın müxtəlif bölgələrini və indiki
Ermənistan ərazisindəki azərbaycanlı kəndlərini əhatə etmişdir. Yüzlərlə yaşayış məntəqəsi dağıdılaraq, yerləyeksan edilmiş, minlərlə azərbaycanlı tarixdə analoqu olmayan qəddarlıqla qətlə yetirilmişdir. Bu hadisələrin
təşkilatçıları olan erməni daşnakları bütün vasitələrlə soyqırımının mahiyyətinin açılmasına, ona layiq olduğu
hüquqi-siyasi qiymət verilməsinə mane olaraq azərbaycanlıların mənfi obrazını yaratmış, özlərinin qəsbkar torpaq
iddialarını pərdələmişlər.
1918-ci ilin mart ayından etibarən “əksinqilabçı ünsürlərlə mübarizə” şüarı altında Bakı Kommunası
tərəfindən, ümumən, Bakı quberniyasını azərbaycanlılardan təmizləmək məqsədi güdən mənfur plan həyata
keçirilməyə başlandı. Həmin günlərdə ermənilərin törətdikləri cinayətlər Azərbaycan xalqının yaddaşına əbədi
həkk olunmuşdur. Minlərlə dinc azərbaycanlı əhali yalnız milli mənsubiyyətinə görə məhv edilmişdir. Ermənilər
evlərə od vurmuş, insanları diri-diri yandırmışlar. Milli memarlıq abidələrini, məktəbləri, xəstəxanaları,
qəbiristanlıqları, məscid və digər abidələri dağıtmış, Bakının böyük bir hissəsini xarabalığa çevirmişlər.
Gözləri insan qanından doymayan ermənilər çirkin niyyətlərini – soyqırımı aktlarını respublikamızın
bölgələrində də həyata keçirmişlər. Bakı, Şamaxı, Quba qəzalarında, Qarabağda, Zəngəzurda, Naxçıvanda,
Lənkəranda və digər bölgələrdə yaşayan dinc əhali xüsusi amansızlıqla qətlə yetirlmişdir. Bu ərazilərdə kəndlər
yandırılmış, milli mədəniyyət abidələri məhv edilmişdir.
Tarixi məlumatlara görə, 1918-ci ilin mart-aprelində Bakı, Şamaxı, Quba, Muğan və Lənkəranda 30 mindən
çox azərbaycanlı qətlə yetirilmiş, 10 minlərlə insan dədə-baba yurdlarından didərgin salınmışdır.Təkcə Bakıda
10 minə yaxın azərbaycanlı xüsusi qəddarlıqla öldürülmuş, Şamaxıda 58 kənd dağıdılmış, 1653 qadın və 965 uşaq
olmaqla, ümumilikdə 7 min nəfər məhv edilmişdir. Quba ərazisində 122, Qarabağın dağlıq hissəsində 150,
Zəngəzurda 115, İrəvan quberniyasında 211, Qars əyalətində 92 kənd yerlə-yeksan edilmişdir. İrəvan
azərbaycanlılarının o zaman ermənicə nəşr edilən “Aşxadavor” (Əməkçi) qəzetinin 2 noyabr 1919-cu il tarixli
nömrəsində dərc edilən müraciətində deyilirdi ki, azərbaycanlıların bu tarixi şəhərində və onun ətrafında qısa
zaman ərzində azərbaycanlıların yaşadığı 88 kənd dağıdılmış, 1920 ev yandırılmış, 131 min 970 nəfər
öldürülmüşdür. Bu, erməni vəhşiliyini, soydaşlarımıza qarşı törədilən soyqırımını təsdiqləyən faktdır.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarandıqdan sonra 1918-ci ilin mart hadisələrinə xüsusi diqqət yetirilmiş,
Nazirlər Şurası həmin il iyulun 15-də bu faciənin təhqiqi məqsədilə Fövqəladə İstintaq Komissiyasının
yaradılması haqqında qərar qəbul etmişdir. Komissiyanın mart soyqırımını, ilkin mərhələdə Şamaxıdakı
vəhşilikləri, İrəvan quberniyası ərazisində ermənilərin törətdikləri ağır cinayətləri araşdırmasından sonra əsl
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həqiqət barədə dünya ictimaiyyətinə məlumat çatdırmaq üçün Xarici İşlər Nazirliyi nəzdində xüsusi qurum
yaradılmışdır.
1919-cu və 1920-ci ilin mart ayının 31-i – iki dəfə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tərəfindən ümummilli
matəm günü kimi qeyd edilmişdir. Lakin Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin süqutu bu işin davam etdirilməsinə
və sona çatdırılmasına imkan verməmişdir.
Tarixi faktlar da təsdiqləyir ki, XX əsr ərzində 2 milyona yaxın azərbaycanlı soyqırımının qurbanı olmuş
və deportasiyaya məruz qalmışdır. Deportasiya siyasəti sovet hakimiyyəti illərində də davam etdirilmişdir. Belə
ki, 1948-53-cü illərdə SSRİ rəhbərliyinin qərarı ilə yüz minlərlə azərbaycanlı Ermənistandan çıxarılmışdır. Etnik
təmizləmələrin yeni dövrü XX əsrin 80-ci illərinin sonlarına təsadüf etmişdir.
Ermənilər sovet rejimindən, xüsusilə keçmiş SSRİ-nin rəhbəri Mixail Qorbaçovun milli ayrı-seçkilik
siyasətindən bəhrələnərək “Böyük Ermənistan” xülyasını reallaşdırmaq üçün soyqırımı aktlarını davam
etdirmişlər. 1988-ci ildə ortaya atılan qondarma Dağlıq Qarabağ konfliktinin ilkin mərhələsində yüz minlərlə
azərbaycanlı öz tarixi torpaqlarından qovulmuşdur.
1992-ci ilin fevralında ermənilər Xocalı şəhərinin əhalisinə misli görünməmiş divan tutmuş və tarixdə
analoqu olmayan soyqırımı törətmişlər. Azərbaycan tarixinə Xocalı soyqırımı kimi həkk olunan bu qanlı faciə
minlərlə azərbaycanlının məhv edilməsi, əsir alınması, şəhərin yerlə-yeksan edilməsi ilə nəticələnmişdir.
Ermənilərin Xocalıda azərbaycanlı əhaliyə qarşı törətdiyi qanlı qırğın bu gün dünyanın bir sıra ölkələrində
soyqırımı aktı kimi tanınmışdır.
Millətçi-separatçı ermənilərin Dağlıq Qarabağda başladığı qəsbkar hərəkətlərin nəticəsi olaraq, bu gün bir
milyondan artıq soydaşımız erməni daşnakları tərəfindən öz doğma yurd-yuvalarından didərgin salınmış, çətin
şəraitdə yaşamağa məhkum edilmişdir. Ərazimizin 20 faizinin erməni silahlı qüvələri tərəfindən işğalı zamanı on
minlərlə vətəndaşımız şəhid olmuş, xəsarət almışdır.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin başladığı siyasəti bu gün onun layiqli varisi –Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyev dönmədən həyata keçirir. Dövlətimizin başçısı 1918-ci il mart hadisələrinə münasibət bildirərkən
demişdir: “Azərbaycan hökuməti və vətəndaşları, xaricdə yaşayan soydaşlarımız qarşısında bu gün bir-biri ilə sıx
bağlı olan iki mühüm vəzifə durur: ərazilərimizin işğaldan azad olunmasına, məcburi köçkünlərin öz doğma
yerlərinə qaytarılmasına nail olmaq və azərbaycanlıların soyqırımı haqqında həqiqətləri dünya ictimaiyyətinə
çatdırmaq, hiyləgər erməni təbliğatının saxta tezislərini ifşa etmək. Bu vəzifələrin həlli üçün biz işğalçı
Ermənistana qarşı siyasi, hüquqi, iqtisadi, ideoloji təzyiq vasitələrindən istifadə etməli, bütün daxili və xarici
imkanlardan bəhrələnməliyik. Ermənistan iqtisadi və hərbi potensial baxımından bizimlə rəqabət aparmaq
gücündə deyildir”.
Son illər Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması istiqamətində görülən işlərin miqyası
daha da artmışdır. Bu işdə Azərbaycan dövləti ilə yanaşı, Heydər Əliyev Fondu da çox mühüm və tarixi işlər
görmüşdür. Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevanın rəhbərliyi ilə istər ölkədən kənarda,
istərsə də respublikamızda bu istiqamətdə çox vacib layihələr reallaşdırılmışdır. Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi
ilə ermənilərin soyqırımı aktları barədə məlumatların yayılması, habelə Quba Soyqırımı Memorial Kompleksinin
yaradılması fondun bu məsələyə nə dərəcədə həssas yanaşdığının bariz nümunəsidir.
Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın rəhbərliyi ilə həyata keçirilən “Xocalıya
ədalət!” beynəlxalq təbliğat kampaniyası dünyanın müxtəlif ölkələrində ermənilərin azərbaycanlılara qarşı
törətdikləri soyqırımı barədə real faktların foto və film sərgiləri, internet, beynəlxalq konfranslar və nümayişlər,
o cümlədən aparıcı beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri ilə görüşlərin keçirilməsi vasitəsilə çatdırılmasında
böyük rol oynamışdır. Kampaniya və buna oxşar təşəbbüslər dünyadakı ədalətsizliyi aradan qaldırmaqla,
bəşəriyyətə sülh, əmin-amanlıq gətirir. “Xocalıya ədalət!” kampaniyası bütün dünyada insanları müharibəyə,
ədalətsizliyə qarşı çıxmağa səsləyir. Leyla xanım Əliyevanın Xocalı soyqırımının daha geniş miqyasda qeyd
olunması təşəbbüsü bir sıra ölkələrdə dövlət səviyyəsində dəstəklənib.
Ümumiyyətlə, bu günədək Avropa, Asiya, Afrika, Şimali və Cənubi Amerikanın 70-dən çox ölkəsində bu
faciə ilə əlaqədar tədbirlər keçirilib. Tədbirlər çərçivəsində müxtəlif ölkələrin parlamentləri və dövlət qurumları
qarşısında etiraz aksiyaları, piketlər, habelə seminarlar, konfranslar keçirilmiş, kitablar nəşr olunmuş, filmlər
çəkilmişdir.
Artıq beynəlxalq ictimaiyyət ermənilərin Azərbaycan xalqına qarşı törətdiyi soyqırımı və digər
vəhşiliklərlə bağlı tam məlumatlandırılıb. Beynəlxalq ictimaiyyətin həqiqətləri bilməsi isə tarixi təhrif edən yalan
məlumatların sürətlə yayılmasının və möhkəmləndirilməsinin qarşısını alır.
Xalq qəzeti.-2017.-31 mart.-№65.-S.4.
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Cəbrayıl qəzasının türk-müsəlman əhalisinə qarşı ermənilərin soyqırımı
Kamran İSMAYILOV,
tarix üzrə fəlsəfə doktoru, AMEA-nın A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun aparıcı elmi işçisi
Azərbaycan xalqının tarixində artıq soyqırımı kimi siyasi və hüquqi qiymətini almış faciəli hadisələr
öz başlanğıcını XIX əsrin əvvəllərindən götürür. Rusiya və İran arasında imzalanmış Gülüstan və
Türkmənçay sülh müqavilələrindən sonra tarixi Azərbaycan torpaqlarında kütləvi şəkildə ermənilər
məskunlaşdırılmağa başlanılmış, Qafqazın cənubunda Ermənistan dövlətinin yaradılması kursu
yeridilmişdir. Eyni zamanda azərbaycanlıların öz qədim torpaqlarından, ata-baba yurdlarından
qovulması, deportasiya prosesi həyata keçirilmişdir. Bu gün soyqırımı və deportasiya hadisələrinin
xronoloji ardıcıllıqla yaddaşımızda bərpası faciələrimizin miqyasını və dəhşətlərini hərtərəfli hiss etməyə
imkan verir.
Heydər ƏLİYEV
Ümummilli lider
Erməni vəhşiliyinin şahidi olmuş ərazilərdən biri də tarixi Cəbrayıl qəzasıdır. 1918-1920-ci illərdə
ermənilər Azərbaycanın bir sıra digər bölgələrinə olduğu kimi, Cəbrayıl (Qaryagin) qəzasına da iddia irəli
sürərək, onu silah gücünə ələ keçirməyə çalışmış, qəzanın türk-müsəlman əhalisinə qarşı kütləvi vəhşiliklər
törətmişdilər. 1917-ci ilə dair Qafqaz təqviminə görə, Cəbrayıl qəzasında 89584 nəfər müsəlman, 21755 nəfər
erməni, 1601 nəfər pravoslav, 472 nəfər sektant, 104 nəfər başqa dinlərə mənsub insanlar yaşayırdılar.
Göründüyü kimi, qəza əhalisinin mütləq əksəriyyəti Azərbaycan türklərindən ibarət idi. Qafqaz təqvimində,
həmçinin qəzada 46 kürdün yaşadığı qeydə alınmışdı.
1917-ci ilin sonlarında erməni quldur dəstələrinin Azərbaycanın Zəngəzur və Şuşa qəzalarında dinc
müsəlman-türk əhaliyə qarşı kütləvi vəhşilikləri Qaryagin qəzası kəndlərindən də yan keçmədi. Mövcud anarxiya
və hakimiyyətsizlikdən istifadə edən erməni quldur dəstələri bu ərazilərdən bütün müsəlman əhalisini qovub
çıxarmaqla silah gücünə “Böyük Ermənistan” iddialarını gerçəkləşdirməyə başladılar. Bu məqsədlə Şuşa və
Zəngəzur qəzaları ilə yanaşı, Cəbrayıl qəzasının dağlıq ərazisində yerləşən erməni kəndləri də sürətlə
silahlandırılır, ermənilər arasında yerli türk əhaliyə qarşı güclü təbliğat aparılırdı. Qəzada yerləşən rus ordusunun
qarnizonunun və sərhəd mühafizə dəstələrinin əsgər və zabitləri bölgəni tərk edərkən bütün silah-sursatı
ermənilərə buraxır, bu da azərbaycanlı əhali arasında təbii olaraq vahimə və təşviş yaradırdı. Lakin Cəbrayıl
qəzasında ermənilərin sayca azlıq təşkil etməsi ilk vaxtlar onları daha tədbirli olmağa vadar edirdi. Onlar məkrli
və hiyləgər siyasət yürüdərək, qonşu müsəlmanlarla sözdə dinc-yanaşı yaşamaq istədiklərini ifadə edirdilər.
Müqayisə üçün qeyd edək ki, o zaman Şuşa qəzasında 92, Zəngəzur qəzasında 84 erməni kəndi var idisə,
Cəbrayıl qəzasında 174 kəndin cəmi 32-də ermənilər yaşayırdılar. Qəzanın 15 kənd cəmiyyətinin yalnız 3-ü
erməni kəndlilərindən ibarət idi. Yeri gəlmişkən, həmin hadisələr zamanı bu 32 kənddən heç biri zərər görməmiş,
yandırılmamış və qarət edilməmişdir. Bunu Gəncə qubernatoru, polkovnik Vəkilovun quberniyanın qəzalarında
vəziyyətlə bağlı Azərbaycanın daxili işlər naziri X.Xasməmmədova 19 fevral 1919-cu il tarixli məruzəsi də təsdiq
edir. Qəzada ziyan görmüş kəndlərin hamısı azərbaycanlılar yaşayan kəndlər olmuşdur. Qaryagin qəzasında
azərbaycanlılar yaşayan kəndlərin əksəriyyəti düzən ərazidə yerləşdiyindən, ermənilər bu kəndlərə hücum etməyə
cəsarət etməmiş, yalnız dağətəyi və dağlıq zonada yerləşmiş kəndlər erməni hücumlarına məruz qalmışdı.
1918-ci ilin sonlarına qədər Cəbrayıl qəzasında erməniləri Azərbaycan kəndlərinə hücumdan çəkindirən
mühüm amil, heç şübhəsiz, həmin dövrdə Şuşa və Cəbrayıl qəzalarında türk qoşunlarının mövcudluğu idi.
Həmin dövrdə Gəncə quberniyasının müxtəlif yerlərində, o cümlədən Qaryagin qəzasında türk zabitlərinin
başçılığı altında könüllü silahlı dəstələr təşkil edilmişdi. Düzdür, türk qoşun hissələrinin Azərbaycana
gəlməsindən əvvəl də Şuşa, Qaryagin və Zəngəzur bölgələrində azərbaycanlıların müxtəlif özünümüdafiə
dəstələri fəaliyyət göstərirdi. Lakin pis silahlanmış bu kiçik dəstələr getdikcə artan və mütəşəkkil xarakter daşıyan
erməni təcavüzkar separatizminin qarşısını almaq iqtidarında deyildi. Xüsusilə türkün canına susamış cəllad
Andranikin Zəngəzura gəlməsindən sonra bütün Qarabağda hərbi şərait kəskin pisləşdi. Cavanşir və Şuşa
qəzalarında erməni kəndlərinin tərksilah edilməsinə başlanılsa da, bu işi tam başa çatdırmaq mümkün olmadı.
Ayrı-ayrı erməni kəndlərində silahlı dəstələr qalmaqda idi. Bölgəyə başqa yerlərdən silahlılar gəlməkdə idi.
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Qüvvələr nisbətinin ermənilərin xeyrinə dəyişməsi ilə, Qarabağdakı Azərbaycan-türk qoşunlarının
qarşısına qoyulan məqsədə nail olmaq mümkün olmadı. 1918-ci ilin payızında türk qoşunları Azərbaycanı tərk
etdi.
Qarabağ hərəkatının davam etdiyi müddət ərzində bölgənin şərq tərəfində– Cəbrayıl qəzasında nisbi
sakitlik yaranmışdı. Bu, bir tərəfdən ermənilərin əsas qüvvələrinin Qafqaz İslam Ordusuna qarşı döyüşlərə cəlb
edilməsi, digər tərəfdən isə bu istiqamətdə ikinci cəbhənin açılmasından ehtiyat etmələri ilə əlaqədar idi. Əslində,
ermənilər bu müddətdə sayıqlıq göstərərək güc toplayır, qonşu müsəlman kəndləri üzərinə hücumlara
hazırlaşırdılar. Şuşa və Cəbrayıl qəzalarının ermənilərini qonşu Zəngəzur qəzasında azərbaycanlılara
qarşı vəhşiliklər törədən Andranikin “uğurları” xüsusən daha çox ruhlandırırdı. Zəngəzurda 1918-ci il ərzində
Andranikin başçılığı ilə azğınlaşmış erməni dəstələri 115 kəndi dağıtmış, 10 mindən çox dinc türkü qətlə yetirmiş
və ya yaralamışdılar. Təkcə öldürülənlərin sayı, tam olmayan məlumatlara görə 7729 nəfər təşkil etmişdi. Əslində,
bu rəqəmlər Zəngəzurda baş verən faciəni tam əhatə etmirdi, ölən və yaralanan azərbaycanlıların sayı daha artıq
idi. Zəngəzur qətliamından sonra qaçqın düşmüş 50 min nəfərədək müsəlman əhalinin çoxu qonşu Cəbrayıl
qəzasında sığınacaq tapmışdı.
Türk qoşunlarının bölgəni tərk etməsi və müttəfiq orduların gəlməsi ilə Andranikin hərəkətləri daha
amansız xarakter almağa başladı. Zəngəzuru türklərdən təmizləməyə nail olan bu erməni quldur başçısının indi
məqsədi öz bəd əməllərini Şuşa, Cavanşir və Cəbrayıl qəzalarında da davam etdirmək və bununla da Qarabağ
ərazilərini Azərbaycandan qoparmaq idi. Əslində, ermənilərin təcavüzkarlığının genişlənməsinin bir səbəbi də
ingilis komandanlığının ikili siyasəti idi. Bir tərəfdən, Tomson Andranikin hərəkətlərini məsuliyyətsizlik kimi
dəyərləndirir, digər tərəfdən isə onun nümayəndəsi Hibbon Andraniklə görüşündə Zəngəzur qəzasının beşdə
dörd hissəsinin onun idarəçiliyinə verildiyini bəyan edirdi. İngilislərin bu ikibaşlı siyasətini Gəncə qubernatoru
M.Vəkilov da müşahidə edirdi. Azərbaycanın daxili işlər nazirinə göndərdiyi 10 fevral 1919-cu il tarixli
teleqramında rəhbərlik etdiyi quberniyanın ərazisində ermənilərin törətdikləri vəhşilikləri səciyyələndirən
qubernator göstərirdi ki, ermənilər səfərbər olunmaqda davam edirlər və Böyük Britaniya nümayəndələri
tərəfindən açıq-aşkar dəstək görürlər. Müsəlmanlara qarşı hücumlar nəinki dayanmır, əksinə, daha da kəskin
xarakter alır.
Türk qoşunlarının bölgəni tərk etməsindən, xüsusən 1918-ci ilin dekabrından sonra Cəbrayıl qəzasının
dağlıq zonasında, Şuşa qəzasının cənub-şərqində (Dizaq bölgəsində) də vəziyyət gərginləşdi, erməni silahlılarının
azərbaycanlılar yaşayan kəndlərə hücumları geniş vüsət almağa başladı. Bu barədə qəza rəisi Mahmudbəyovun
teleqramlarında, FTK komissiyasının üzvü H.Mixaylovun məruzəsində, eləcə də digər sənədlərdə müfəssəl
məlumatlar öz əksini tapmışdır.
1918-ci il dekabrın 2-də Arakül və digər kəndlərin silahlı erməniləri Xələfli, Aşıq Məlikli, Tatar və Şıxlar
kəndlərinə hücum etmiş, 10-a qədər evi yandırmış və dağıtmış, 2 qadını və 6 kişini yaralamış, 1919-cu ilin
yanvarında Düdükçü kəndinə od vurmuş, kəndin mülkədarı Cümşüd Vəzirovun və başqalarının təsərrüfatlarını
dağıtmışdılar. Lakin bütün bunlara baxmayaraq Cəbrayıl qəzasının müsəlmanları ermənilərə qarşı heç bir hərəkətə
yol vermir, yalnız özlərini və öz əmlaklarını onların hücumlarından qorumağa çalışırdılar. Qəzada bu dövrdə
ermənilərə qarşı hər hansı hüquq pozuntusu baş verməmişdi. Hadrutu özlərinin qərargahına çevirən ermənilər
sürətlə silahlanır və silah-sursat sarıdan ciddi korluq çəkən qonşu müsəlman kəndlərinə hücum etməyə
hazırlaşırdılar.
Ermənilərin Cəbrayıl və Şuşa qəzalarının müsəlman kəndlərinə qarşı vəhşilikləri haqqında FTK-nın
materiallarında çoxlu faktlar mövcuddur. I polis sahəsinin Düdükçü kəndi iki hissədən–erməni və türk hissəsindən
ibarət idi. Kənd ermənilər yaşayan Edilli, Ağbulaq, Kəmrəçuğ kəndləri ilə əhatələnmişdi. Ermənilərin təzyiqləri
nəticəsində Düdükçü kəndinin azərbaycanlı əhalisi bütün var-yoxunu ermənilərin öhdəsinə buraxaraq,
Qarabulağa və ətraf türk kəndlərinə sığınmışdı.
1918-ci il avqustun sonlarında Cilən, Banazur, Zamzur, Arakül, Daşbaşı, Şahyeri, Mülküdərə kəndlərinin
erməni silahlı quldurları qəflətən qonşu müsəlman kəndinə – Məzrəyə hücum etmiş və 6 kişini qətlə yetirmişdilər.
Müdafiə olunmaq imkanı olmayan məzrəlilər kəndi tərk edərək qaçmağa məcbur olmuş, kəndə girən ermənilər
hər şeyi tar-mar edərək yandırmışlar. Həmin kəndin erməniləri səhər tezdən qəflətən Aşıq Məlikli kəndinə də
hücum etmiş, kəndi atəşə tutmuşdular. Kəndin bir sakini ölmüş, üçü yaralanmışdı. Kənddən qaçanların bütün
varidatını ermənilər talamış, sonra isə kəndə od vurmuşdular.
Bu rayonun erməni hücumlarından ən çox ziyan çəkmiş kəndlərindən biri də Sirik kəndi olmuşdur. 1918ci ilin avqustunda erməni silahlı quldur dəstələri kəndi atəşə tutmuş, təşvişə düşən siriklilər hər şeyi ataraq
qaçmağa məcbur olmuşdular. Kəndə soxulan yaraqlılar 11 kişini, 10 qadını, 14 uşağı qətlə yetirmiş, 2 kişini
yaralamış, 10 ev və binanı yandırmış, 11-ni dağıtmışdılar. Müsəlmanların bütün əmlakı, mal-qarası ermənilər
tərəfindən ələ keçirilmişdi. Müsəlmanlar yaşayan qonşu Tatar kəndinin əhalisinin də aqibəti siriklilər kimi
olmuşdu. Ermənilər Eyvatlı kəndini atəşə tutaraq, Hüseyn Allahverdi oğlunu öldürmüş, müsəlmanların əmlakını,
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mal-qaranı zəbt edərək aparmışdılar. Kəndə hücum zamanı ermənilər dinc sakinləri qorxutmaq üçün: “Çıxın
gedin, yoxsa hamınızı qıracağıq”, – deyə qışqırırdılar.
Qarabulağa qonşu kəndlərdə (Dizak rayonu) də ermənilər insanlığa sığmayan hərəkətlər törətmişdilər.
1918-ci ilin avqustunda Şuşa qəzasının Məmmədkənd, Sus, Çartaz, Quzumkənd kəndlərinin erməni yaraqlı quldur
dəstələri müsəlmanların yaşadığı Divanalılar kəndini mühasirəyə alaraq, kənd sakinlərini qıracaqları ilə
hədələmiş, Andranikin adından onlardan tələb etmişlər ki, sakinlər erməni hökumətini tanımalı, bütün silahları
təhvil verməli və general Andranikə müəyyən miqdarda at və araba verməlidirlər. Ümidsiz vəziyyətdə qalan
sakinlər onların bütün tələblərini yerinə yetirməli olmuşdular. Həmin günün axşamı azərbaycanlı əhali
ermənilərin gecə onlara hücum edəcəklərini bildikdən sonra bütün əmlaklarını qoyaraq kənddən qaçmağa məcbur
olmuşdu. Ermənilər yolda onlara çataraq atəşə tutmuş, üç nəfər həlak olmuş, qalanları qaçaraq canlarını
qurtarmışdır.
1918-ci ilin payızında Hadrut dərəsinin Hadrut, Sur, Kəmrəçuğ, Təcasir, Quşçular kəndlərinin erməniləri
Doşulu kəndinə silahlı basqın edərək, Andranikin adından sakinlərindən kəndi tərk etməyi tələb etmiş, sonra isə
onların bütün əmlakını yandırmışdılar. 1918-ci ilin dekabrında Hoğa, Tuğ, Çirmuz kəndlərinin silahlı erməniləri
Gövşatlı kəndində hücuma keçərək kəndi atəşə tutmuş, üç sakini öldürmüş, birini isə yaralamışlar. Digər kəndlilər
qaçmağa müvəffəq olsalar da bir müddətdən sonra geri qayıtdıqda, kəndin bütün evləri darmadağın edilmiş,
sakinlərin var-dövləti talan edilmişdi.
1919-cu ilin yanvarında Qarabağ bölgəsində erməni təcavüzkarlığının yeni, daha amansız fazası başladı.
Azərbaycan hökumətinin münaqişəni dinc yolla nizamlamaq cəhdlərinə baxmayaraq Ermənistan hökuməti və
bölgənin aqressiv separatçı qüvvələri bu qəzalardan azərbaycanlı əhalini tamamilə deportasiya etmək
niyyətlərindən əl çəkmədilər. Daşnak hökuməti Zəngəzura yeni qüvvələr gətirərək buradakı hərbi
üstünlüyünü daha da möhkəmləndirməyə nail oldu. Ermənilərin təcavüzkarlıq hərəkətlərinin qarşısını almaq,
dinc əhalinin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün Azərbaycan hökuməti Zəngəzur, Şuşa, Cəbrayıl və Cavanşir
qəzaları hüdudlarında müvəqqəti general-qubernatorluq təsis etdi. Qarabağ general-qubernatorluğu yaradıldıqdan
sonra Cəbrayıl qəzasında vəziyyət bir qədər düzəldi.
Bu dövrdə Cəbrayıl qəzasında ictimai-siyasi və iqtisadi vəziyyəti ağırlaşdıran amillərdən biri də Zəngəzur
və başqa yerlərdən deportasiya olunmuş və qəzanın düzən və Arazboyu kəndlərində sığınacaq tapmış qaçqınların
vəziyyəti idi. Onsuz da çox çətin vəziyyətdə olan bölgə əhalisi öz soydaşlarını darda qoymamış, onların
vəziyyətini qismən də olsa yüngülləşdirmək üçün bütün imkanlarını səfərbər etmişdi. 1919-cu ilin yanvarına olan
məlumata görə Zəngəzurdan Cəbrayıl, Cavanşir, Şuşa qəzalarına 40 min qaçqın gəlmişdi. Azərbaycan
Himayəçilik Nazirliyinin Qaryagində qaçqınlara yardım üçün xüsusi məntəqəsi təşkil edilmiş, sığınacaq
yaradılmışdı. Erməni silahlı qüvvələri 1920-ci il yanvarın üçüncü ongünlüyündə Zəngəzurdan Şuşa istiqamətində
hücuma keçərək, yolboyu bütün kəndləri dağıtmış, əhalisini qovmuşdular. 1919-cu il noyabrın 23-dən (Tiflisdə
Azərbaycan-Ermənistan danışıqları başlayan gündən) sonra 40-dan çox müsəlman kəndi dağıdılmışdı. Bu da öz
növbəsində qaçqınların yeni dalğasının yaranmasına gətirib çıxarmışdı.
Bütün 1919-cu il və 1920- ci ilin üç ayı ərzində Ermənistan nizami qoşunlarının və yerli erməni silahlı
dəstələrinin dinc müsəlmanlara qarşı həyata keçirdikləri hərbi əməliyyatlar Zəngəzurun azərbaycanlılardan
tamamilə təmizlənməsi ilə nəticələndi. Azərbaycan hökumətinin vəziyyəti sabitləşdirmək üçün atdığı sosialdiplomatik və hərbi addımlar da bir nəticə vermədi. Zəngəzurun işğalını başa çatdıran ermənilər Şuşa və Cəbrayıl
qəzalarını da ələ keçirmək üçün geniş hərbi əməliyyatlara başladılar. 1920-ci il yanvarın ortalarından başlayaraq,
ermənilər Cəbrayıl qəzasının kəndlərinə hücuma keçmiş, Xanlıq kəndinə yaxınlaşmışdılar. Ermənilərin hücumları
haqqında Cəbrayıldan, Qarabulaqdan Azərbaycan parlamentinə, hökumətinə və qəzetlərə parlamentin üzvü
C.Sultanovun, Cəbrayılda məktəb müfəttişi işləyən H.Axundzadənin, Zəngəzur və Cəbrayıl qəza rəislərinin və
başqalarının göndərdikləri teleqram və məktublarda artıq Cəbrayıl qəzası üçün real təhlükə barədə məlumatlar öz
əksini tapmışdı.
Yalnız Azərbaycan hökumətinin gördüyü əlavə hərbi tədbirlər ermənilərin Cəbrayıl və Şuşa qəzalarına
doğru irəliləməsinin qarşısını aldı. Cəbrayıl istiqamətində Dondarlı, Xanlıq, Müsəlmanlar, Qoçaz kəndləri
ətrafında müdafiə mövqeləri möhkəmləndirildi, hissələr arasında rabitə yaradıldı, yerli əhalidən partizan dəstələri
təşkil edildi. Azərbaycanın digər bölgələrindən Qarabağa əlavə hərbi bölmələr və könüllülər dəstəsi göndərildi.
Bu tədbirlər nəticəsində Dondarlı kəndi yaxınlığında ermənilərə ciddi zərbə vurulmuş, düşmən geri oturdulmuşdu.
Qələbənin əldə edilməsində Cəbrayıl qəzasının müxtəlif kəndlərindən təşkil edilmiş könüllü dəstələrin də böyük
rolu olmuşdu. Yerli əhalidən ibarət dəstələrin təşkilinə türk zabiti Xəlil paşa rəhbərlik edirdi.
Lakin ermənilər hərbi yolla Cəbrayıl və Şuşa qəzalarını ələ keçirmək planlarından vaz keçmədilər. Bu
istiqamətdə düşmən geniş hazırlıq işləri aparır, hətta qonşu İran ərazisində erməni hissələrinin təlim keçməsi
barədə xəbərlər gəlirdi. General-qubernator X.Sultanovda olan məlumata görə, Ararat Respublikası Təbrizdə
yaşayan varlı Tumanyan vasitəsilə sərhədboyu xanları satın alırdı ki, Zəngəzurda hərbi əməliyyatlar başladıqda
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ermənilər Araz çayı üzərində yerləşən Maralyan, Xudafərin və Ağbənd postlarından keçərək Zəngəzur və
Cəbrayıl qəzalarına hücum etsinlər. Ermənistan hökuməti bölgəyə əlavə hərbi hissələr göndərərək, genişmiqyaslı
hücum əməliyyatına hazırlaşırdı. Cəbrayıl qəzasının erməni kəndlərində, Qarabulaq nahiyəsinə yaxın erməni
kəndlərində (Dizak bölgəsində) yerli ermənilərin quldur dəstələri sürətlə silahlandırılırdı. Qarabulaq nahiyəsi
üçün əsas təhlükə mənbələrindən biri Hadrut, Tuğ, Toğavart, Mardakert, Xotsabert və ətraf erməni kəndləri idi.
1920-ci ilin martında – Novruz bayramı günlərində ermənilər əvvəlcədən planlaşdırdıqları kimi, Qarabağda
və Zəngəzurda genişmiqyaslı hərbi əməliyyatlara başladılar. Martın 23-də Əskərana, Xankəndinə, Tərtərə, Şuşaya
eyni vaxtda hücum başlandı. Cəbrayıl rayonunda ermənilər hücuma keçərək iki əsgərimizi öldürdülər. Hadrutda
da onlar müsəlman kəndlərinə bir neçə dəfə hücum etdilər. Qarabulaq-Ağdam yolu yenidən bağlandı. Lakin
ermənilərin Qaryagini (Qarabulağı) ələ keçirmək cəhdləri baş tutmadı. Ermənilər bu istiqamətdə böyük itki
verərək geri çəkildilər. Qələbənin əldə edilməsində yerli əhalinin Milli Ordu hissələrinə hərtərəfli yardımı da
mühüm rol oynamışdı. Azərbaycan Ordusu ermənilərin ilk hücumlarını dəf etsə də, əlavə qüvvələrin gəlməsi
hesabına ermənilər martın sonu – aprelin əvvəllərində hərbi və strateji üstünlüyü ələ keçirərək, Zəngəzur və Şuşa
qəzalarında bir sıra müsəlman kəndini (Əliyanlı, Müsəlmanlar, Muradxanlı, Qaraimanlı, Qubadlı, Dondarlı və s.)
yenidən ələ keçirdilər.
Cəbrayıl qəzasında da vəziyyət ağır olaraq qalırdı. Zəngəzurdan hücuma keçən ermənilərlə Şuşa ətrafında
vuruşan ermənilərin birləşməsi ilə Cəbrayıl qəzasının itirilməsi təhlükəsi yaranmışdı. Xüsusən CəbrayılQarabulaq-Ağdam yolunun ermənilər tərəfindən müntəzəm atəşə tutulması Azərbaycan qoşunları arasında
rabitənin kəsilməsinə, qəzaya əlavə hissələrin gətirilməsinə mane olurdu. Qəzaya yeni qaçqınlar ordusunun
gəlməsi buradakı sosial-iqtisadi vəziyyəti daha da ağırlaşdırırdı. Belə şəraitdə Azərbaycan Ordusunun aprel ayı
ərzində apardığı hərbi əməliyyatlar nəticəsində erməni silahlı qüvvələri Cəbrayıl qəzası ərazisindən Zəngəzura
sıxışdırılmışdı.
Qarabağın qəzalarında sovet hakimiyyəti bərqərar olduqdan sonra da erməni kəndləri özlərini Ararat
respublikasının ərazisi hesab edir, bu kəndlərdəki silahlı dəstələr azərbaycanlıları terror etməkdə davam edirdilər.
Hadrut, Tuğ, Tağavert və qonşu kəndlərdə Tevanın, Ter-İonessyanın quldur dəstələri Zəngəzurda fəaliyyət
göstərən Dronun, Njdenin qoşunları ilə əlaqədə fəaliyyət göstərir, nahiyənin azərbaycanlı əhalisi üçün təhlükə
mənbəyi olaraq qalırdılar.
Xalq qəzeti.-2017.-31 mart.-№65.-S.4.
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“Mən Xəzər sahillərindən Şahdağına qədər bütün müsəlmanları məhv etməyə gəlmişəm”
Bunu qaniçən erməni daşnakı Hamazasp Qubada demişdi
Natiq Məmmədzadə,
tarix üzrə fəlsəfə doktoru
İki yüz ilə yaxın bir müddətdə erməni millətçilərinin xalqımıza qarşı hərbi, siyasi, ideoloji və başqa
vasitələrlə yürütdüyü siyasətin məqsədi azərbaycanlıları öz doğma torpaqlarından sıxışdırıb çıxarmaq,
fiziki cəhətdən məhv etməklə yeni ərazilər ələ keçirmək, mifik “böyük Ermənistan” dövləti yaratmaq idi.
XIX əsrin əvvəllərində Qarabağa və Zəngəzura İrandan və Osmanlı imperiyasından çoxlu sayda erməni
ailələrinin köçürülməsi, 1905-ci və 1918-ci illərdə erməni hərbi dəstələrinin Qafqazın müxtəlif bölgələrində
həyata keçirdiyi kütləvi qətllər və talanlar, 1948-53-cü illərdə soydaşlarımızın Ermənistan Respublikası
ərazisindəki ata-baba yurdlarından deportasiya edilməsi, 1988-ci ildən başlayaraq Dağlıq Qarabağı
Azərbaycandan qoparmaq məqsədi güdən genişmiqyaslı müharibə və onun bu gün də davam edən acı
nəticələri, 1992-ci ilin Xocalı faciəsi–bunlar təcavüzkar erməni millətçilərinin azərbaycanlılara qarşı planlı
surətdə həyata keçirdiyi soyqırımı siyasətinin qanlı səhifələridir.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
1918-1920-ci illər Azərbaycan tarixinin ən şərəfli və eyni zamanda ən ağır, dramatik dövrlərindən
biridir. 1918-ci il mayın 28-də Azərbaycan xalqı istiqlala qovuşmuş, milli dövlətçiliyini bərpa etmiş, demokratik
respublika elan etmişdir. Digər tərəfdən, bu dövrdə Azərbaycan xalqı erməni millətçiləri tərəfindən
soyqırımına məruz qalmışdır.
XX əsr Azərbaycan tarixinin ən faciəvi səhifəsi Bakı Kommunası və onun başçısı Stepan Şaumyanın adı
ilə bağlıdır. Rusiya imperiyasının dağılması nəticəsində baş vermiş mühüm siyasi proseslərin gedişində o,
Azərbaycanın qədim şəhəri Bakıda və Bakıətrafı bölgələrdə bərqərar olunmuş siyasi rejimin başında durdu.
Bolşevik hərəkatının bayrağı altında çıxış edən Şaumyan əslində Türkiyə və Azərbaycanın xeyli hissəsində
erməni dövlətinin yaradılmasını özünün strateji məqsədi elan etmiş erməni millətçiliyinin maraqlarını ifadə edirdi.
Bakını və ətraf rayonları zəbt edən Şaumyanın başçılıq etdiyi siyasi qüvvə öz məqsədinə yalnız azərbaycanlı
əhalinin məhv edilməsi nəticəsində nail ola bilərdi. Bununla da azərbaycanlılar öz torpağında dövlət terrorizmi
siyasətinin qurbanlarına çevrildilər. Şaumyanın və onun başçılıq etdiyi Bakı Kommunasının apardığı siyasətin
nəticəsi on minlərlə azərbaycanlının soyqırımı oldu. Bu günahsız insanların həyatları “Böyük Ermənistan”
ideologiyasının gerçəkləşdirilməsi naminə qurban verildi.
Uzun illər ərzində Şaumyanı “sosialist inqilabı idealları uğrunda fədakar mübariz” kimi təqdim edən sovet
tarixşünaslığı gələcəkdə bu yalanı ifşa olunmaqdan xilas edə bilmədi. Tarixi həqiqət, açılan yeni faktlar
“qəhrəman komissarlar”, o cümlədən Şaumyan haqqında mifi tam inkar edir. Çünki Şaumyan əslində “zəhmətkeş
xalqın azad edilməsi uğrunda” mübariz deyil, konkret insanlar qrupunun – azərbaycanlıların – etnik prinsipə görə
məhv edilməsi planını həyata keçirən bir qatil olmuşdur.
1918-ci ilin martında Şaumyanın başçılıq etdiyi bolşevik-daşnak alyansı olan Bakı Soveti “əksinqilabi
ünsürlərlə mübarizə” şüarı altında azərbaycanlı milli və demokratik qüvvələrin (onların içində ən nüfuzlusu
Məmməd Əmin Rəsulzadənin rəhbərlik etdiyi “Müsavat” partiyası idi) sosial bazasını darmadağın etmək
məqsədilə türk-müsəlman əhalinin məhv edilməsi əməliyyatına başladı. Bir qədər sonra Sovet Rusiyasının
hökumətinə hesabat verən Şaumyan etiraf edirdi: “Biz bəhanədən istifadə edib... bütün cəbhə boyu hücuma
keçdik... Bizdə artıq 6 min nəfərə yaxın silahlı qüvvələr var idi. “Daşnaksütyun”un da 3-4 minlik milli hissələri
var idi ki, onlar da bizim sərəncamımızda idi. Axırıncıların hadisələrdə iştirakı vətəndaş müharibəsinə qismən
milli qırğın xarakteri verdi, ancaq bunun qarşısını almağa imkan yox idi. Biz buna şüurlu şəkildə getdik. Əgər
onlar (yəni azərbaycanlı siyasi qüvvələr – N.M.) qalib gəlsəydilər, şəhəri Azərbaycanın paytaxtı elan
edəcəkdilər”.
Nəticədə, minlərlə dinc azərbaycanlı yalnız milli mənsubiyyətlərinə görə məhv edildi. 30-31 martda
Bakının silahsız müsəlman məhəllələri qırğına məruz qaldı. Birləşmiş daşnak-bolşevik qüvvələri hətta uşaqlara,
qadınlara, qocalara da aman vermədilər. 1 aprelə keçən gecə erməni dəstələri İçərişəhərə soxularaq, yerli əhalini
daha qəddar şəkildə məhv etməyə başladılar. Şaumyan sonralar öz məmnunluğunu gizlətməyərək yazırdı: “Bizim
şəhərin milli tərkibi bizi qorxudurdu. Biz ehtiyat edirdik ki, mübarizə xoşagəlməz istiqamətdə inkişaf etməyə
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başlayacaq. Biz hətta erməni daşnak alayının köməyindən istifadə etməyə məcbur olduq. Biz onların köməyindən
imtina edə bilməzdik. Erməni Milli Şurası müstəqil şəkildə həbslər aparır, axtarışlara yol verir, müsadirə edir və
sair işlərlə məşğul olurdu... Ancaq qələbə o dərəcədə böyükdür ki, o gerçəkliyi az qəmləndirir”.
Cəmi üç gün ərzində Bakıda, müxtəlif məlumatlara görə, 12 mindən 30 minə qədər insan öldürüldü. Lakin
bununla Bakı Sovetinin türk-müsəlman əhaliyə qarşı apardığı hərbi əməliyyatlar başa çatmadı. Azərbaycanlıların
soyqırımı təkcə Bakı qəzasında deyil, Şamaxı, Quba və digər qəzalarda da davam etdirildi. Bunun üçün guya
beynəlmiləlçi-kommunist Şaumyan Tatevos Əmirov, Stepan Lalayev, Hamazasp Srvantsyan, Andranik Ozanyan
və digər erməni qatilləri ilə əlbir olmuşdur.
“Azərbaycan” qəzeti 8 oktyabr 1918-ci il tarixli nömrəsində mart-aprel hadisələri ilə bağlı yazırdı:
“Uşaqların oğurlanması ilə məşğul olan quldur dəstənin başçısı Tatevos Əmirov sosialist (kommunist) ordusunun
başında durduqdan sonra 16 000 aciz müsəlman yoxsulu Bakıda qırıldı. Styopa Lalayev daşnak (eləcə də sosialist)
quldur dəstələrinə başçılıq edərək bir sıra məhəlləni müsəlman ziyalılarından– onları evlərindən çıxardıb küçədə
güllələməklə– təmizləməsindən sonra Şaumyan və ona bənzər “demokratiya öndərləri”, görünür, bu təcrübəni
onlara tabe olan komandirlər üçün kifayət qədər parlaq hesab etdilər və Əmirov Lalayevlə “əksinqilabla”
mübarizə aparmaq üçün seçilmiş daşnak dəstəsi ilə Şamaxıya göndərildilər”.
Yeri gəlmişkən, azərbaycanlı əhaliyə qarşı daşnak Tatevos Əmirovun başçılığı ilə cəza dəstəsinin məhz
Şaumyan tərəfindən göndərilməsi faktını bir qədər sonra, Bakı Sovetinin 7 iyun 1918-ci il tarixli iclasında daşnak
fraksiyasının liderlərindən biri olan Zarafyan etiraf etdi. O, birbaşa Şaumyana müraciət edib dedi: “Əmirovu siz
təyin etdiniz...”.
Stepan Lalayev, Mixail Arzumanov, bolşevik Atarbekov və digərlərinin başçılıq etdiyi, ümumi sayı 20 min
nəfərdən ibarət olan silahlı erməni hərbi hissələri Şamaxı, Göyçay, Ərəş qəzalarından keçərək
7 min insanı məhv etdi (onlardan 1653-ü qadın, 965-i uşaq idi).
Lalayevin cinayətləri hətta Şamaxı qırğını ilə bağlı Bakı Sovetinin bolşevik Kojemyakanın rəhbərliyi
altında yaratdığı təhqiqat komissiyasını dəhşətə gətirdi və bu qatil həbs edildi. Lakin Şaumyanın göstərişindən
sonra o, həbsdən azad olundu. Bir neçə gündən sonra isə təhqiqat komissiyası ləğv edildi.
Stepan Lalayevin cinayətlərini araşdıran Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökuməti tərəfindən yaradılmış
Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasının topladığı materiallar sübut edir ki, Lalayev 1918-ci ilin martında Bakı və
Şamaxı şəhərlərində erməni əsgərlərinin azərbaycanlılara qarşı törətdiyi qırğına rəhbərlik edənlərdən biri
olmuşdur.
Quba qəzasındakı qırğınlarla bağlı Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökuməti tərəfindən yaradılmış istintaq
komissiyasının sədri A.F.Novatskinin məruzəsindən məlum olur ki, Şaumyanın göstərişi ilə Qubaya Qırmızı
Ordunun qərargah rəisi erməni Hamazaspın başçılıq etdiyi və yalnız “Daşnaksütyun” partiyasının üzvlərindən
ibarət “cəza dəstəsi” göndərilmişdi.
Qeyd etmək lazımdır ki, Hamazasp hələ 1905-ci il qırğını zamanı azərbaycanlıların qətllərində iştirak
etmişdir. 1918-ci ilin mart-aprel hadisələrində isə o, erməni milli hərbi hissələrinin təşkilində yaxından iştirak
etmişdir. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökuməti tərəfindən yaradılmış Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasının
materiallarından bəlli olur ki, Hamazasp Quba şəhərinin sakinlərinə qarşı dəhşətli zorakılıq törətmişdir. O,
qubalılara müraciətində demişdir: “Mən Xəzər dənizi sahillərindən Şahdağına qədər bütün müsəlmanları məhv
etməyə gəlmişəm”. Quba qəzasında Şaumyanın göndərdiyi erməni hərbi dəstələri tərəfindən 122 kənd dağıdılmış,
yüzlərlə türk və ləzgi sakinlər məhv edilmişdir.
Azərbaycanlılara qarşı soyqırımı həmçinin Qarabağ, Lənkəran, Zəngəzur, Naxçıvan, Şimali Azərbaycanın
digər bölgələrində də törədilmişdir. Bu məqsədlə Şaumyan Türkiyənin şərq bölgələrində və Şimali Azərbaycanın
qərb hissəsində zorakılıqla məşğul olan erməni quldur dəstələri, o cümlədən Andranikin başçılıq etdiyi hərbi
qüvvələrlə sıx əlaqədə idi. Təkcə 1918-ci ilin yayı ərzində Andranik tərəfindən Şərur və Naxçıvanda 3000,
Zəngəzurda isə 7700 nəfər qətlə yetirilmişdir. 50 000 azərbaycanlı öz doğma yerlərindən didərgin salınmışdır. Bu
cür vəhşiliklərə baxmayaraq, Şaumyan Andranikə göndərdiyi teleqramda onu “xalqın rəhbəri” adlandıraraq bu
caninin ermənilər qarşısında xidmətlərini yüksək qiymətləndirir və yazır: “..Sizin simanızda əsl qəhrəmanı
salamlayıram”.
1918-ci ilin aprelində daşnak-bolşevik alyansı, demək olar ki, tam qanuniləşdi. Qırmızı Ordunun üç
briqadası formalaşdırıldı. Onların başçıları Hamazasp, Bek-Zurabyan və Arutyunyan təyin edildilər. Korpus
komandiri vəzifəsinə Kazaryan, qərargah rəisi vəzifəsinə isə Avetisyan təyin olundu. Aprelin 25-də Bakı Xalq
Komissarları Soveti yaradıldı. Bu hakimiyyət qurumunda aparıcı mövqeləri ermənilər tutdular. Şaumyanın özü
XKS-in sədri və xarici işlər üzrə komissarı oldu.
Şaumyanın başçılıq etdiyi daşnak-bolşevik rejiminin daha da möhkəmləndirilməsinin qarşısını 1918-ci il
mayın 28-də yaradılmış Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti (AXC) aldı. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Osmanlı
dövləti ilə hərbi ittifaqı, birləşmiş azərbaycanlı-osmanlı Qafqaz İslam Ordusunun AXC-nin müvəqqəti paytaxtı
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elan edilmiş Gəncədən Bakıya müzəffər yürüşü daşnak-bolşevik qüvvələrinin Bakını və Şimali Azərbaycanın
bütün Xəzəryanı bölgələrini tam işğal etmək barədə planlarını alt-üst etdi.
31 iyul 1918-ci ildə Bakı Soveti daxilindəki siyasi mübarizənin kəskinləşməsi şəraitində Şaumyanın
başçılıq etdiyi qruplaşma hakimiyyətdən çəkilməyə məcbur oldu. Şaumyanın məğlubiyyətindən sonra ermənilər
Bakını öz nəzarətləri altında saxlamaqla bağlı ümidlərini dünya müharibəsi gedişində Qafqaza müdaxilə etməyə
çalışan ingilislərlə bağladılar. Bakıda ingilislərin hərbi dəstəyinə arxalanan “Sentrokaspi Diktaturası” hökuməti
yaradıldı. Bu hökumət daşnak, eser və menşevik partiyalarının koalisiyası olaraq formalaşdı. Lakin “Sentrokaspi
Diktaturası”nın Bakını nəzarət altında saxlamaq cəhdi uğursuz oldu. 1918-ci il sentyabrın 15-də azərbaycanlıosmanlı qoşunları Bakını azad etdilər. Sentyabrın 17-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökuməti ölkənin
paytaxtı – Bakıya köçdü.
Şaumyana və onun rəhbərlik etdiyi “komissarlara” gəlincə isə qeyd etmək lazımdır ki, uzun onilliklər
ərzində rəsmi sovet təbliğatı və tarix elminə görə Bakı Sovetinin sədri, “25 silahdaşı ilə birlikdə”, həbs olundular
və 20 sentyabr 1918-ci ildə Krasnovodsk yaxınlığında, Pereval və Ağcaqum stansiyaları arasında ingilislər və
eser Zakaspi hökuməti tərəfindən güllələndilər. 1920-ci ildə Azərbaycanda sovet hakimiyyəti bərqərar edildikdən
sonra komissarların cəsədləri Bakının mərkəzi bağlarından birində basdırıldı. Lakin 2009-cu ilin yanvarında
Bakıda “26 Bakı komissarları”nın şərəfinə ucaldılmış abidə altında aparılmış qazıntılar nəticəsində ehtimal olunan
26 cəsədin yerinə 23 cəsədin qalığı aşkar olundu. Bununla da “komissarların tarixi” ilə bağlı bütün sirrləri açmaq
məqsədilə geniş elmi araşdırmaların aparılması zərurəti meydana çıxdı. Lakin həmin araşdırmaların nəticəsindən
asılı olmayaraq, Bakı Sovetinin və onun başçısı Stepan Şaumyanın cinayətkar mahiyyəti heç bir şübhə doğurmur.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti fəaliyyətinin ilk günlərindən öz istiqlalı və ərazi bütövlüyü uğrunda
mübarizə aparmağa məcbur oldu. Ən böyük problem Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ilə eyni vaxtda, özü də tarixi
Azərbaycan torpaqlarında yaranan Ermənistan (Ararat) Respublikasının təcavüzündən ibarət idi. Ermənistan
Respublikası adlanan qurum Azərbaycan xalqına qarşı əsl soyqırımı siyasəti həyata keçirirdi. Bu siyasətin əsas
hədəfi əzəli Azərbaycan torpaqlarının – Qarabağ, Zəngəzur və Naxçıvanın əhalisi idi.
1918-ci ilin payızında erməni silahlıları Zəngəzurda 52 kəndi, 2 mindən çox azərbaycanlını məhv etmişdi.
Eyni zamanda erməni quldur dəstələrinin başçısı Andranik Azərbaycanın əzəli torpağı olan Zəngəzurdan sonra
Şuşanı işğal etmək istiqamətində cəhdlər göstərməyə başladı.
1918-ci il dekabrın 19-da Azərbaycan parlamentinin üzvü Qarabəy Əliverdiyev Şuşadan xəbər verirdi:
“Mən Qarabağın nümayəndəsi olaraq buradakı vəziyyət barədə məlumatlandırıram ki, Andranik Zəngəzuru atəşə
tutandan sonra təhlükəli vəziyyət, həmçinin Qarabağda, Ordubadda, Cavanşirdə yaranmışdır. Andranik saysızhesabsız müsəlman kəndlərini məhv edərək dinc əhalini qırmış, sağ qalanları isə doğma yerlərindən qovmuşdur.
O, Qarabağın mərkəzi olan Şuşaya hücum edərək onun sakinlərini qarət etmiş və onların əmlakını öz əsgərlərinə
paylamışdır”.
1918-ci ilin noyabrında İstanbulda Osmanlı dövləti ilə danışıqlar aparan Əlimərdan bəy Topçubaşov
Azərbaycan rəhbərliyinin mövqeyini belə ifadə edib: “Ermənilər tərəfindən qaldırılan Qarabağ məsələsi beş-on
kəndin məsələsi deyil. Bu dörd qəzanın – Şuşanın, Cavanşirin, Cəbrayılın və Zəngəzurun mənsubiyyəti ətrafında
baş verən mübahisədir. Bu isə sanki bir xanlığın ərazisidir. Bu ərazidə yaşayanlar içində ermənilər heç də çoxluq
təşkil etmirlər. Üstəlik, onlar bu bölgənin yerli sakinləri deyillər. Ermənilər Azərbaycana Türkiyə və İrandan
Rusiya ilə müharibələrdən sonra köçürülmüşlər. Buna baxmayaraq, biz problemin sülh yolu ilə tənzimlənməsinin
tərəfdarıyıq”.
Azərbaycan dövləti dərhal Qarabağ əhalisini müdafiə etmək üçün lazımi tədbirləri görməyə başladı.
Ermənistan Respublikasının Azərbaycana qarşı təcavüzü Azərbaycan parlamentinin 1918-ci il 20 dekabr tarixli
iclasında geniş müzakirə olundu. Cümhuriyyətin baş naziri Fətəli Xan Xoyski öz çıxışında söylədi: “Hələ iyul
ayında Andranik İrəvan tərəfindən bizim sərhədlərimizə yaxınlaşdı. Sentyabrda Bakıya köçən Azərbaycan
hökuməti dərhal bu məsələ ilə məşğul oldu. Bizim ordumuz Andraniki Şuşa və Zəngəzurdan sıxışdıra bildi.
Andranik qaçdı və noyabra qədər görsənmədi. Türk qoşunları Azərbaycanı tərk etdikdən sonra o, yenidən bizim
ərazilərimizdə zorakılıq törətməyə başladı. Andranikin məqsədi bizim üçün tam aydındır. O, Zəngəzur və Şuşa
qəzalarını Azərbaycandan ayırmaq və Ermənistana birləşdirmək istəyir. Biz isə öz növbəmizdə müvafiq tədbirlər
görəcəyik”.
Fətəli Xan Xoyskinin adını çəkdiyi tədbirlər qısa bir müddətdə həyata keçirilməyə başladı. Belə ki, 1919cu ilin yanvarında Qarabağ general-qubernatorluğu yaradıldı. Qarabağın general-qubernatoru vəzifəsinə
cümhuriyyətin ən parlaq xadimlərindən biri olan Xosrov bəy Sultanov təyin olundu. Azərbaycan hökumətinin bu
qərarları ermənilər tərəfindən neqativ qarşılandı. Ermənistan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycan
hökumətini guya Ermənistanın ərazi hüquqlarına qəsd etməsində ittiham elədi. Lakin Azərbaycanın xarici işlər
naziri vəzifəsini icra edən Adil Xan Ziyadxanovun cavab notasında Azərbaycanın Qarabağ və Zəngəzur üzərində
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tarixi və etnik hüquqları olduğu barədə sərt bir bəyanat səsləndirildi. Artıq 1919-cu ilin aprelində Azərbaycan
Ordusu Andranikin hərbi dəstələrini ölkə ərazisindən sıxışdırdı.
Lakin həmin ilin yayında Dağlıq Qarabağda fəaliyyət göstərən Erməni Milli Şurası qanlı münaqişənin yeni
mərhələsini açdı. Bu Şura Ermənistan Respublikasından Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilərə xeyli silahın
gətirilməsinə nail oldu. Hərbi toqquşmalar nəticəsində Azərbaycan Ordusunun xeyli əsgəri həlak oldu. Qarabağın
general-qubernatoru Xosrov bəy Sultanov ermənilərin hərbi aksiyalarının qarşısını almaq məqsədilə Erməni Milli
Şurasının fəal üzvlərini Qarabağdan qovdu və bundan sonra bölgədə nisbi sakitlik bərqərar olundu. Dağlıq
Qarabağın erməni icması Azərbaycan hökumətinin hakimiyyətini tanıdığı barədə bəyanat verdi.
Həmin dövrdə Azərbaycan hökuməti həmçinin Azəbaycanda Birinci dünya müharibəsinin qalibi simasında
fəaliyyət göstərən ingilis hərbi komandanlığı tərəfindən də Qarabağın məhz Azərbaycana məxsus olduğunun
tanınmasına nail oldu.
1919-cu ilin avqustunda keçirilən Dağlıq Qarabağ ermənilərinin 7-ci qurultayında ermənilər Azərbaycanın
ərazi bütövlüyü çərçivəsində mədəni muxtariyyət statusu əldə etmələri ilə razı olduqlarını bildirdilər. Tbilisidə
çap olunan “Borba” qəzeti Azərbaycan hökuməti ilə Dağlıq Qarabağ erməniləri arasında bağlanan bu razılaşmanı
təhlil edərək yazırdı: “Çox güman ki, bu saziş erməni-müsəlman münaqişəsinin qarşılıqlı razılıq əsasında həll
edilməsinin ilk ciddi cəhdidir. Məhz buna görə də daşnaklar bu razılaşmaya qarşı çıxırlar”.
Ermənilər açıq şəkildə Naxçıvan bölgəsinin də zəbt edilməsinə yönəlmiş siyasət həyata keçirirdilər.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün müdafiəsi baxımından Naxçıvan bölgəsində 1918-ci ilin noyabrında yaranmış
və təxminən 1919-cu ilin martınadək fəaliyyət göstərmiş Araz-Türk Cümhuriyyətinin mühüm əhəmiyyəti var idi.
Lakin ermənilərin güclü hərbi və siyasi təzyiqi, Birinci Dünya müharibəsi başa çatdıqdan sonra bölgədə aparıcı
rol oynayan ingilis hərbi komandanlığının erməni tərəfini Naxçıvan məsələsində dəstəkləməsi Araz-Türk
Cümhuriyyətinin tezliklə süquta uğramasına gətirib çıxardı.
Azərbaycan parlamentinin 1919-cu il yanvarın 25-də keçirilən iclasında xüsusi bəyanatla çıxış edən
Məmməd Əmin Rəsulzadə Ermənistan hökumətinin Naxçıvan və digər Azərbaycan qəzalarının əhalisinə düşmən
münasibət bəsləməsinə qarşı çıxaraq qəti tədbirlər görməyə çağırdı. Azərbaycan hökumətinin 1919-cu il 28 fevral
tarixli qərarı ilə Naxçıvan general-qubernatorluğu yaradıldı. Cümhuriyyətin hərbi-siyasi tədbirləri və yerli
əhalinin inadlı müqaviməti sayəsində ermənilərin Naxçıvana yiyələnmək niyyətləri baş tutmadı.
Naxçıvanla müqayisədə Zəngəzur əhalisinin vəziyyəti daha acınacaqlı idi. 1919-cu il oktyabr ayının
əvvəllərində Zəngəzurun 110 kəndi erməni hərbi dəstələri tərəfindən məhv edilmişdi.
1919-cu il noyabrın 23-də Azərbaycanla Ermənistan arasında Tiflis sazişi bağlandı. Tərəflər hərbi
toqquşmaları dayandırmaq və bütün mübahisəli problemləri sülh yolu ilə həll etmək barədə öhdəlik götürdülər.
Bu sazişin şərtləri dekabrın 14-də keçirilən Azərbaycan-Ermənistan sülh konfransında da öz təsdiqini tapdı. Lakin
bu hadisədən dərhal sonra 10 minlik erməni qoşunu yenidən Azərbaycana hücum etdi. Zəngəzurdan Qarabağa
keçən erməni qoşunu Azərbaycan kəndlərinə divan tutdu. Azərbaycan hökumətinin bəyanatına görə, ən azı 40
müsəlman kəndi məhv edildi.
1920-ci il yanvarın 25-də Azərbaycanın xarici işlər naziri Xoyskinin Ermənistan Respublikası Xarici İşlər
Nazirliyinə göndərdiyi notasında deyilirdi: “...Yanvarın 19-da erməni qoşunları Zəngəzurdan keçərək Şuşa
qəzasına daxil oldular və yollarında rast gələn bütün müsəlman kəndlərini məhv etdilər. Ermənistan hökumətinin
əmrini icra edən erməni qoşunları müsəlman kəndlərinin əhalisini amansızcasına qırmışdır... Dinc müsəlman
əhalisinə qarşı bu hərbi tədbirlər dayandırılmadığı halda Azərbaycan hökuməti vətəndaşlarımızın həyat və
əmlakının qorunması məqsədilə ən qəti tədbirlər görəcək”.
Həqiqətən də, general-qubernator Sultanovun səyləri nəticəsində Qarabağda nizam-intizam yenidən bərpa
edildi. Lakin 1920-ci ilin martında erməni hərbi birləşmələrinin Qarabağa növbəti hücumu baş verdi. Bu hücum
Dağlıq Qarabağ ermənələrinin Azərbaycan hökumətinə qarşı qiyamı ilə üst-üstə düşdü. Sonradan məlum oldu ki,
Ermənistan Respublikasının Azərbaycana qarşı növbəti təccavüzü və Qarabağın erməni icmasının qiyamı
Azərbaycanı işğal etməyə hazırlaşan Sovet Rusiyasının rəhbərliyi ilə sıx şəkildə əlaqələndirilirdi.
General-qubernator Sultanovun cümhuriyyətin daxili işlər nazirinə göndərdiyi teleqramında deyilirdi:
“Martın 23-nə keçən gecə ermənilər böyük qüvvə ilə Xankəndində yerləşən bizim hərbi hissəmizə hücum etdilər.
Şuşa Şuşakənd tərəfindən bombardman edilir. Hücumların qarşısını almaq üçün bütün lazımi tədbirləri görürük”.
Xosrov bəy Sultanovun səylərinə baxmayaraq, ermənilər Dağlıq Qarabağı Azərbaycanın qalan ərazisi ilə
birləşdirən Əsgəranı ələ keçirdilər. Erməni təcavüzünün qarşısını almaq məqsədilə Azərbaycan hökuməti generalmayor Həbib bəy Səlimovun başçılıq etdiyi 20 minlik qoşunu Qarabağa göndərdi. Qanlı döyüşlərdən sonra
Azərbaycan Ordusu Əsgəran və Xocalını ermənilərdən azad etdi. Artıq 1920-ci ilin aprel ayında bütün Qarabağ
erməni silahlı dəstələrindən azad olunmuşdu.
1920-ci il aprelin 27-də, yəni cümhuriyyətin süqutuna bir gün qalmış, general Səlimov Hərbi Nazirlikdə
Zəngəzurda da Azərbaycanın suverenliyinin tam bərpa edilməsi üçün oraya yürüş etməyə hazır olduğunu və
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bunun üçün əmr gözlədiyini bildirdi. Lakin cümhuriyyət rəhbərliyi o zaman sovet Rusiyasının Azərbaycana qarşı
hərbi yürüşünə necə müqavimət göstərməyi düşünürdü. Ermənilərin hücumlarını dəf etmək üçün Azərbaycan
Ordusunun ən hazırlıqlı hissələri Qarabağa göndərildiyi üçün cümhuriyyət XI ordunun Bakıya yürüşünün
qarşısını ala bilmədi.
Xalq qəzeti.-2017.-31 mart.-№65.-S.5.
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Azərbaycana qarşı yürüdülən zorakılıq, soyqırımı və etnik təmizləmə siyasəti
bəşəriyyətə təhdiddir
Nizami SƏFƏROV,
Milli Məclis Aparatının İnzibati və hərbi qanunvericilik şöbəsinin müdiri, BMT-nin Narkotiklər və
Cinayətkarlıq İdarəsinin terrorçuluğun qarşısının alınması üzrə eksperti
Adil VƏLİYEV,
Milli Məclis Aparatının Sosial qanunvericilik şöbəsinin sektor müdiri, siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru,
dosent
Müasir dünyada baş verən qlobal iqtisadi böhrana və siyasi kataklizmlərlə zəngin proseslərə nəzər saldıqda,
bəşəriyyətin zorakılıq, dözümsüzlük və qəddarlıqla müşayiət olunan terrorçuluqla, habelə milli və dini zəmində
gerçəkləşdirilən soyqırımı ilə sınağa çəkildiyini görürük. Yaşadığımız XXI əsrdə Yaxın Şərqdə və bir qayda
olaraq, İslam ölkələrində baş verən hərbi münaqişələr və döyüşlər hər gün çoxsaylı insan tələfatı ilə nəticələnir.
Dünyanın ən sülhsevər və tolerant ölkələrindən biri olan, heç bir dövlətin ərazisinə göz dikməyən
Azərbaycan 25 ildən artıqdır ki, dünyanın gözü qarşısında erməni qəsbkarlarının görünməmiş zorakılıqlarına
məruz qalıb. Torpaqlarının 20 faizi işğal olunub, 1 milyondan artıq dinc əhali öz doğma yurdlarından didərgin
düşüb. Bununla belə, Azərbaycan qan tökülməsinin tərəfdarı olmamış, münaqişənin sülh yolu ilə həllini bəyan
etmiş və buna çalışmışdır.
Terrorçuluq, dözümsüzlük və zorakılıq Ermənistan adlanan ölkənin strategiyası, taktikası, ideologiyasıdır.
Bu fikirlər nüfuzlu beynəlxalq kürsülərdən dəfələrlə səslənib. Təəssüf ki, dünya ictimaiyyəti bu xalqın insanlığa
qarşı törətdiyi əməllərin qarşısını almaq haqqında düşünmür.
Azərbaycan tarixinə ən dəhşətli və faciəli səhifələrdən biri kimi daxil olmuş Xocalı soyqırımı törədilərkən
erməni hərbi birləşmələri tərəfindən əsir götürülən azərbaycanlı qadınlar min bir işgəncə ilə qətlə yetirilib,
körpələri gözlərinin qarşısında diri-diri yandırılıb, hamilə qadınlar daha ağlasığmaz zorakılıqlarla öldürülüb.
Münaqişə zamanı girov götürülən yüzlərlə qadın və uşaqlardan hələ də xəbər yoxdur. Bu zorakılıqlar və işgəncələr
barədə Azərbaycan dövlətinin beynəlxalq ali qurumlara və aparıcı dünya birliyi dövlətlərinə dəfələrlə etdiyi
müraciətlər isə hələ ki cavabsız qalır.
2007-ci il iyunun 15-də BMT Baş Assambleyasının qəbul etdiyi qərarla 2 oktyabr tarixi Beynəlxalq Qeyrizorakılıq Günü kimi qeyd edilir. Fabulasında sülh, dözümlülük, zorakılıqdan imtina kimi ümumbəşəri dəyərlərin
ehtiva edildiyi bu günün məqsədi həm də məhz zorakılıqdan qaynaqlanan terrorizm və soyqırımı cinayətlərinin
bəşəriyyətə qarşı nə qədər böyük təhlükə olduğunu bəyan etmək və bu baxımdan da zorakılığın qarşısını almaq
üçün səylərin birləşdirilməsindən ibarətdir.
Soyqırımı cinayəti beynəlxalq hüquq dövriyyəsinə yalnız keçən əsrin ortalarında daxil olmuşdur. 1941-ci
ilin dekabr ayında Böyük Britaniyanın Baş naziri Uinston Çörçilin radiodakı çıxışında “adı olmayan cinayət”
adlandırdığı soyqırımı 1948-ci ildə müvafiq konvensiyanin qəbul edilməsindən sonra beynəlxalq hüquq
leksikonunda vətəndaşlıq statusu əldə etmişdir.
İkinci Dünya müharibəsinin ağır nəticələri tez bir zamanda soyqırımı cinayətinin beynəlxalq hüquqi
kodifikasiyasını sürətləndirmişdir. Artıq BMT-nin 11 noyabr 1946-cı il tarixli ilk sessiyasında Kuba, Panama və
Hindistanın təqdim etdikləri layihə əsasında “Soyqırımı cinayəti” adlı qətnamə qəbul edilmiş, bu əməl sivil
dünyanın pislədiyi və beynəlxalq hüquq nöqteyi-nəzərindən cinayət sayılmasını bəyan edərək, konvensiya
layihəsinin hazırlanması haqqında BMT-nin İqtisadi və sosial şurasına müvafiq tapşırıq verilmişdir.
“Soyqırımı cinayətinin qarşısının alınması və onun cəzalandırılması haqqında” Konvensiya 9 dekabr 1948ci il tarixdə qəbul edilmişdir. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi bu mühüm sənədi 1996-cı il 31 may
tarixdə ratifikasiya etmişdir.
Konvensiyanın müddəalarının icra edilməsi üzrə Azərbaycan Respublikasının öz üzərinə götürdüyü
öhdəliklərin həyata keçirilməsi istiqamətində görülən tədbir kimi Azərbaycan Respublikasının Cinayət
Məcəlləsinə “Soyqırımı” (Maddə 103) və “Soyqırımının törədilməsinə təhrik etmə” (Maddə 104) maddələri daxil
edilmişdir.
Soyqırımı ilə tanışlıq onun müasir beynəlxalq hüquqda unikal cinayət olmasını sübut edir. Bu cür unikallıq
onun təqibetmə rejimində və mexanizmlərində özünü büruzə verir.
İlk növbədə vurğulamaq lazımdır ki, soyqırımına münasibətdə heç bir müddət tətbiq edilmir, yəni
törədilməsi vaxtından asılı olmayaraq bu cinayəti törədən şəxslər daim təqibetmə obyektidir. Azərbaycan
Respublikasının da 1996-cı il 31 may tarixində ratifikasiya etdiyi BMT-nin 26 noyabr 1968-ci il tarixli “Hərbi
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cinayətlər və insanlıq əleyhinə cinayətlərə münasibətdə cinayət məsuliyyətinə cəlbetmə müddətlərinin tətbiq
edilməməsi haqqında” Konvensiyada bu qayda öz əksini tapmışdır.
İkinci mühüm məsələ soyqırımı cinayətinə münasibətdə cinayət qanununun retroaktiv qüvvəsinin tətbiq
olunmasıdır. Ümumiyyətlə, cinayət qanunvericiliyinin təməl prinsiplərindən birinə əsasən, törədildiyi zaman milli
və ya beynəlxalq hüquqa görə cinayət sayılmayan hər hansı əmələ görə heç kəs cinayət törətməkdə təqsirli hesab
edilə bilməz.
Beynəlxalq cinayətlərə görə məsuliyyət müəyyən edən qanunun qüvvəsinin geriyə şamil olunması
haqqında 12 may 2006-cı il tarixli konstitusiya qanununun 1-ci maddəsinə görə, Azərbaycan Respublikası
Konstitusiyasının heç bir müddəası hamılıqla qəbul edilmiş beynəlxalq hüquq normalarına əsasən törədildiyi
zaman cinayət sayılan əmələ görə hər hansı şəxsin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsinə və cəzalandırılmasına
mane olan müddəa kimi şərh edilə və ya başa düşülə bilməz. Belə bir hüquqi yanaşma mövcud olan və gələcəkdə
formalaşa bilən hər bir beynəlxalq cinayətə görə ittiham olunan şəxsin məsuliyyətə cəlb olunmasına imkan
yaradır.
Müasir şəraitdə soyqırımı törədən şəxslərin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi üçün bir sıra mexanizmlər
mövcuddur. Bir çox hallarda bu prosesi dövlətdaxili cinayət təqibi orqanları həyata keçirir.
Digər tərəfdən, milli hüquq mühafizə orqanları bu və ya digər səbəblərdən caniləri təqib etmək iqtidarında
olmayanda beynəlxalq məhkəmə mexanizmləri işə düşür. Burada Xocalı soyqırımı ilə bağlı bir mühüm məsələyə
toxunmaq zərurəti yaranır. Müəyyən vaxtlarda belə fikirlər səslənir ki, bu əməli törədən şəxsləri cinayət
məsuliyyətinə cəlb etmək üçün Azərbaycan Haaqa məhkəməsinə müraciət etməlidir.
Lakin bir mühüm məsələni vurğulamaq lazımdır ki, Niderland Krallığının Haaqa şəhərində bir sıra
beynəlxalq məhkəmə instansiyaları yerləşsə də, Azərbaycan üçün həyati əhəmiyyət kəsb edən məsələni həll
edəcək orqan yoxdur. Belə instansiyalardan biri BMT-nin Beynəlxalq Məhkəməsidir və onun səlahiyyətlərinə
dövlətlərarası mübahisələrə baxılması aiddir, başqa sözlə desək, bu orqan beynəlxalq cinayətlərə görə fərdi
məsuliyyət məsələlərini həll etmir.
Haaqada yerləşən növbəti beynəlxalq məhkəmə orqanı 1998-ci ilin iyun ayında Romada keçirilən
diplomatik konfransda təsis edilmiş Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsidir. Onun yurisdiksiyasına təcavüz,
soyqırımı, hərbi cinayətlər və insanlıq əleyhinə cinayətlər daxildir. Lakin təəssüflə qeyd etməliyik ki, bu məhkəmə
orqanı yalnız onun nizamnaməsi qüvvəyə mindikdən etibarən, yəni 1 iyul 2002-ci il tarixdən sonra törədilən
cinayətlərə şamil edilir. Bu isə qeyd etdiyimiz müddətə qədər Azərbaycan Respublikası ərazisində törədilən
beynəlxalq cinayətləri ehtiva etmir.
Dünyanın başqa regionlarında törədilən cinayətlərlə bağlı beynəlxalq birlik çox böyük həvəslə xüsusi
tribunallar təsis etmişdir: keçmiş Yuqoslaviya (1993, may), Ruanda (1994), Syerra- Leone (16 yanvar 2002),
Şərqi Timor (6 iyun 2000), Kamboca məhkəmələrində fövqəladə palatalar (2003) və s.
Məhz bu baxımdan Xocalı soyqırımı və ümumiyyətlə, Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərində törədilmiş
hərbi cinayətlər və insanlıq əleyhinə cinayətlərlə bağlı yeni bir beynəlxalq cinayət - etnik təmizləmə son dərəcə
aktual bir problemdir.
Etnik təmizləmə yeni bir fenomen olmasa da, bu anlamda yalnız XX əsrdə fundamental insan hüquqlarının
pozuntusu kimi qiymətləndirilmişdir. İlk dəfə olaraq etnik təmizləmə BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının 771 saylı
13 avqust 1992-ci il tarixli qətnaməsində öz əksini tapmışdır. Həmin qətnamədə etnik təmizləmə praktikası
beynəlxalq humanitar hüququn kobud pozuntusu olaraq pislənmışdir. Etnik təmizləmənin beynəlxalq humanitar
hüququn kobud pozuntusu olması BMT-nin həm Təhlükəsizlik Şurasının, həm də Baş Assambleyasının bir sıra
qətnamələrində də öz əksini tapmışdır. Bu sırada Baş Assambleyanın 16 dekabr 1992-ci il tarixli “Etnik təmizləmə
və irqi dözümsüzlük” adli qətnaməsi xüsusi yer tutur. Bu qətnamədə qeyd olunmuş üç məsələ Azərbaycan üçün
xüsusi əhəmiyyət kəsb edir:
1) etnik təmizləmə hamılıqla tanınan insan hüquqları və əsas azadlıqları ilə uyğun gəlmir;
2) etnik təmizləməni törədən və ya buna əmr verən şəxslər fərdi cinayət məsuliyyəti daşıyırlar və ədalət
mühakiməsi qarşısında cavab verməlidirlər;
3) bütün dövlətlər etnik təmizləmənin istənilən formasının aradan qaldırılması istiqamətində əməkdaşlıq
etməlidir.
BMT tərəfindən keçmiş Yuqoslaviya ərazisində beynəlxalq humanitar hüququn ciddi pozuntuları haqqında
məlumatların yoxlanılması və analizi üçün yaradılan ekspert komissiyası öz məruzəsində qeyd etmişdir ki, etnik
təmizləmə siyasətinin vasitəsi kimi qəsdən adam öldürmə, qanunsuz həbslər, cinsi zorakılıq, işgəncələr, əhalinin
deportasiyası, heç bir zərurət olmadan əmlakın məhv edilməsindən istifadə olunmuşdur. Eyni yanaşma həm BMTnin Beynəlxalq Məhkəməsi, həm də keçmiş Yuqoslaviya üzrə Beynəlxalq Cinayət Tribunalının təcrübəsində
müşayiət edilmişdir.
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Bu gün böyük təəssüf hissi və ürək ağrısı ilə qeyd edirik ki, dünyanın soyqırımına məruz qalan az sayda
xalqları sırasında Azərbaycan xalqı da var. XIX əsrdən başlayaraq şovinist imperiyaların himayəçiliyi ilə
ermənilər tərəfindən azərbaycanlılara və Azərbaycana qarşı törədilən hərəkətlər məhz soyqırımı kimi
qiymətləndirilməlidir. XX əsrin faciəsi olan Xocalı soyqırımı bu aqressiv və cinayətkar erməni siyasətinin
nəticəsidir. Ötən yüzilliyin sonunda baş vermiş bu faciə təkcə Azərbaycan xalqına deyil, bütün insanlığa,
bəşəriyyətə qarşı yönəlmiş ən ağır cinayətlərdən biridir. Xocalı soyqırımı amansızlığına görə ötən əsrin Xatın,
Xirosima, Naqasaki və Sonqmi kimi dəhşətli faciələri ilə bir sırada yer alır.
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 hüquqi-siyasi qiymət vermişdir.
Azərbaycanın və azərbaycanlıların üzləşdiyi bu faciələr ilk dəfə Heydər Əliyev tərəfindən imzalanmış 26
mart 1998-ci il tarixli “Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı
ilə siyasi qiymətini aldı. Fərmanda qeyd olunur: “...Azərbaycanın XIX-XX əsrlərdə baş verən bütün faciələri
torpaqlarının zəbti ilə müşayiət olunaraq, ermənilərin azərbaycanlılara qarşı düşünülmüş, planlı surətdə həyata
keçirdiyi soyqırımı siyasətinin ayrı-ayrı mərhələlərini təşkil etmişdir. Bu hadisələrin yalnız birinə - 1918-ci il mart
qırğınına siyasi qiymət vermək cəhdi göstərilmişdir. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisi kimi Azərbaycan
Respublikası bu gün onun axıra qədər həyata keçirə bilmədiyi qərarların məntiqi davamı olaraq soyqırımı
hadisələrinə siyasi qiymət vermək borcunu tarixin hökmü kimi qəbul edir...”
İlk dəfə Heydər Əliyevin fərmanı ilə 31 mart Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü elan edilmişdir. Ulu öndər
Heydər Əliyevin bu tarixi addımının Azərbaycan üçün nə dərəcədə əhəmiyyətli olduğuna qiymət vermək üçün
son iki əsrlik tarixi keçmişimizin soyqırımına məruz qalmasının xronoloji ardıcıllıqla təhlil edilməsi, fikrimizcə,
faydalı olardı.
Azərbaycan xalqına qarşı dəfələrlə törədilmiş və uzun illərdən bəri öz siyasi-hüquqi qiymətini almamış
soyqırımı da tarixin açılmamış səhifələrindən biridir.
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 torpaqlarının zəbti başlandı. Qısa bir müddətdə bu siyasət gerçəkləşdirilərək ermənilərin kütləvi
surətdə Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsi həyata keçirildi. Soyqırımı Azərbaycan torpaqlarının işğalının
ayrılmaz bir hissəsinə çevrildi.
1905-1907-ci illərdə azərbaycanlılara qarşı açıq şəkildə genişmiqyaslı qanlı aksiyalar həyata keçirən
ermənilərin Bakıdan başlanan vəhşilikləri Azərbaycanı və indiki Ermənistan ərazisindəki Azərbaycan kəndlərini
əhatə etdi. Yüzlərlə yaşayış məntəqəsi dağıdılıb yerlə yeksan edildi, minlərlə azərbaycanlı vəhşicəsinə qətlə
yetirildi. Bu hadisələrin təşkilatçıları məsələnin mahiyyətinin açılmasına, ona düzgün hüquqi-siyasi qiymət
verilməsinə maneçilik törədərək azərbaycanlıların mənfi obrazını yaratmış, özlərinin avantürist torpaq iddialarını
pərdələmişlər.
Birinci Dünya müharibəsindən, Rusiyada baş vermiş 1917-ci il fevral və oktyabr çevrilişlərindən məharətlə
istifadə edən ermənilər öz iddialarını bolşevik bayrağı altında reallaşdırmağa nail oldular. 1918-ci ilin mart
ayından etibarən əksinqilabçı ünsürlərlə mübarizə şüarı altında Bakı Kommunası tərəfindən ümumən Bakı
quberniyasını azərbaycanlılardan təmizləmək məqsədi güdən mənfur plan həyata keçirilməyə başlandı.
Həmin günlərdə ermənilərin törətdikləri cinayətlər Azərbaycan xalqının yaddaşına əbədi həkk olunmuşdur.
Minlərlə dinc azərbaycanlı əhali yalnız milli mənsubiyyətinə görə məhv edilmişdir. Ermənilər evlərə od vurmuş,
insanları diri-diri yandırmışlar. Milli memarlıq incilərini, məktəbləri, xəstəxanaları, məscid və digər abidələri
dağıtmış, Bakının böyük bir hissəsini xarabalığa çevirmişlər.
Azərbaycanlıların soyqırımı Bakı, Şamaxı, Quba qəzalarında, Qarabağda, Zəngəzurda, Naxçıvanda,
Lənkəranda və Azərbaycanın başqa bölgələrində xüsusi qəddarlıqla həyata keçirilmişdir. Bu ərazilərdə dinc əhali
kütləvi surətdə qətlə yetirilmiş, kəndlər yandırılmış, milli mədəniyyət abidələri dağıdılıb məhv edilmişdir.
Zaqafqaziyanın sovetləşməsindən öz çirkin məqsədləri üçün istifadə edən ermənilər 1920-ci ildə Zəngəzuru
və Azərbaycanın bir sıra digər torpaqlarını Ermənistan SSR-in ərazisi elan etdilər. Sonrakı dövrdə bu ərazilərdəki
azərbaycanlıların deportasiya edilməsi siyasətini daha da genişləndirmək məqsədilə yeni vasitələrə əl atdılar.
Bunun üçün onlar SSRİ Nazirlər Sovetinin 23 dekabr 1947-ci il “Ermənistan SSR-dən kolxozçuların və başqa
azərbaycanlı əhalinin Azərbaycan SSR-in Kür-Araz ovalığına köçürülməsi haqqında” xüsusi qərarına və 19481953-cü illərdə azərbaycanlıların öz tarixi torpaqlarından kütləvi surətdə deportasiyasına dövlət səviyyəsində nail
oldular.
Erməni millətçiləri öz havadarlarının köməyi ilə 1950-ci illərdən etibarən Azərbaycan xalqına qarşı kəskin
mənəvi təcavüz kampaniyasına başladılar. Keçmiş sovet məkanında müntəzəm şəkildə yayılan kitab, jurnal və
qəzetlərdə milli mədəniyyətimizin, klassik irsimizin, memarlıq abidələrimizin ən nəfis nümunələrinin erməni
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xalqına mənsub olduğunu sübut etməyə çalışırdılar. Eyni zamanda onlar tərəfindən bütün dünyada
azərbaycanlıların mənfi obrazını formalaşdırmaq cəhdləri də gücləndirilirdi. “Yazıq, məzlum erməni xalqı”nın
surətini yaradaraq əsrin əvvəllərində regionda baş verən hadisələr şüurlu surətdə təhrif olunur, azərbaycanlılara
qarşı soyqırımı törədənlər soyqırımı qurbanları kimi qələmə verilirdi.
Azərbaycan xalqının mənəviyyatına, milli qüruruna və mənliyinə yönəlmiş böhtanlar siyasi və hərbi
təcavüz üçün ideoloji zəmin yaradırdı. Xalqımıza qarşı aparılan soyqırımı siyasəti özünün siyasi-hüquqi qiymətini
tapmadığı üçün tarixi faktlar sovet mətbuatında ermənilər tərəfindən təhrif olunur və ictimai fikir çaşdırılırdı.
Ermənilərin sovet rejimindən bəhrələnərək həyata keçirdikləri və 1980-ci illərin ortalarında daha da güclənən
antiazərbaycan təbliğatına Azərbaycan Respublikasının rəhbərliyi vaxtında lazımi qiymət vermədi.
1988-ci ildən başlayan əsassız Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, Azərbaycan ərazilərində tüğyan edən erməni
irticası və bu irticanın qurbanı olan günahsız Azərbaycan əhalisinin acı iztirabları, təəssüf ki, keçmiş SSRİ
rəhbərliyinin və sivil dünyanın biganə sükutu ilə qarşılandı. Belə vəziyyətdən ruhlanan və istifadə edən ermənilər
azərbaycanlılara qarşı soyqırımı siyasətini və misli görünməmiş tarixi cinayətlərini bir-birinin ardınca həyata
keçirməyə müvəffəq oldular. Azərbaycan ərazisinin 20 faizi, o cümlədən Dağlıq Qarabağdan kənarda yerləşən
daha 7 rayon Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olundu. 1 milyondan artıq azərbaycanlı öz dədə-baba
ocaqlarından vəhşicəsinə qovuldu, on minlərlə adam qətlə yetirildi, şikəst edildi, girov götürüldü. Yüzlərlə yaşayış
məskəni, minlərlə mədəniyyət, təhsil və səhiyyə müəssisəsi, tarix-mədəniyyət abidələri, məscidlər, müqəddəs
sitayiş yerləri, qəbiristanlıqlar yerlə yeksan edilərək misli görünməmiş erməni vandalizminə məruz qaldı.
Münaqişənin ilk illərində Qarabağın azərbaycanlılar yaşayan Kərkicahan, Meşəli, Quşçular, Qaradağlı,
Ağdaban və digər kəndlərində erməni silahlı quldurlarının törətdikləri faciələr, nəhayət, Xocalı soyqırımı
“məzlum və əzabkeş erməni” vicdanında əbədi qara ləkə kimi yaşayacaq tarixi cinayətlərdir.
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. Fevralın 13-dən 17-dək
Xocavənd rayonunun Qaradağlı kəndinə silahlı hücum zamanı 118 nəfər (uşaq, qadın, qoca) ermənilər tərəfindən
əsir götürülmüş, 33 nəfər güllələnmiş, eyni zamanda öldürülmüş və yaralanmış sakinləri bir yerdə təsərrüfat
quyusuna tökərək basdırmışlar. Əsir götürülənlərdən 68 nəfəri amansızlıqla öldürülmüş, 50 nəfəri isə böyük
çətinliklə əsirlikdən azad edilmişdir. Azad olunanların 18 nəfəri aldıqları sağalmaz yaralardan sonra vəfat
etmişdir.
Xüsusi qəddarlıqla həyata keçirilən Xocalı soyqırımının törədilməsi zamanı ermənilər Azərbaycanın bu
qədim yaşayış məskəninin yer üzündən silinməsini qarşıya məqsəd kimi qoymuşdular. Çünki Xocalı
Azərbaycanın qədim dövrlərinə aid ərazilərdən biri kimi tarix və mədəniyyət abidələri ilə seçilirdi.
Azərbaycanlılardan ibarət 7 min nəfərdən çox əhalisi olan Xocalı ermənilər yaşayan kəndlərin əhatəsində ən
böyük və qədim yaşayış məskəni olmuşdur. Burada qədim tarixi abidələr müasir dövrə qədər qalmaqda idi.
Məlumdur ki, Xocalı yaxınlığında miladdan əvvəl XIV-VII əsrlərə aid edilən Xocalı-Gədəbəy mədəniyyətinin
nümunələri mövcud idi. 1992-ci ilin fevralında erməni silahlı qüvvələri 366-cı sovet alayının köməyi ilə Xocalı
əhalisini vəhşicəsinə qırarkən soyqırımının ən iyrənc mərhələsi olan izi itirmək kimi mənfur hərəkətlərə də əl
atmış və Azərbaycan xalqı, eləcə də bəşəriyyət üçün nadir abidələr nümunəsi olan Xocalı abidələrini də
dağıtmışlar.
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.
Beləliklə, Xocalı soyqırımı Azərbaycan xalqı üçün qəddarlıq və cəzasızlıq rəmzinə çevrilmişdir. Yuxarıda
qeyd olunan faktlar, daha dəqiq desək, dinc əhalinin vəhşicəsinə kütləvi qırğını bütün insanlığa qarşı ən ağır
cinayətlərdən biri olmaqla, işğalçı Ermənistanın təcavüzkar siyasətini bir daha ifşa edir.
2002-ci il fevralın 25-də ümummilli lider Heydər Əliyev Xocalı soyqırımının 10-cu ildönümü ilə əlaqədar
Azərbaycan xalqına müraciətində bu amansız kütləvi qırğının tarixi-siyasi mahiyyətini göstərmişdir: “Xocalı
faciəsi 200 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 Prezidenti İlham Əliyevin Xocalı soyqırımının 20-ci ildönümü haqqında imzaladığı
sərəncamda deyilir: “Azərbaycanlılara qarşı erməni şovinist dairələrinin XIX-XX əsrlərdə mərhələ-mərhələ
həyata keçirdiyi etnik təmizləmə siyasətinin tərkib hissəsi olan Xocalı soyqırımı haqqında həqiqətlər dünya
ictimaiyyətinə, xarici ölkələrin parlamentlərinə çatdırılmalı, Azərbaycan xalqının və ümumən insanlığın əleyhinə
yönəldilmiş bu son dərəcə ağır hərbi cinayət beynəlxalq miqyasda öz hüquqi-siyasi qiymətini almalıdır”.
Hazırda bu soyqırımını törədənlərin ifşa olunması və beynəlxalq ictimaiyyətin geniş məlumatlandırılması
Azərbaycanın xarici siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri kimi müəyyənləşdirilmişdir. Azərbaycan Prezidenti
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İlham Əliyevin uğurlu xarici siyasəti nəticəsində artıq bir sıra beynəlxalq təşkilatların qəbul etdiyi sənədlərdə
Ermənistan işğalçı dövlət kimi göstərilmişdir. Xocalı həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması, beynəlxalq aləmdə
yayılması, eləcə də bu soyqırımına obyektiv qiymət verilməsi istiqamətində davamlı olaraq addımlar atılmışdır.
Bu baxımdan Heydər Əliyev Fondu, xüsusilə onun prezidenti, Milli Məclisin deputatı Mehriban xanım
Əliyevanın gördüyü işlər olduqca təqdirəlayiqdir. Belə ki, fond bəşəriyyətin ən böyük faciələrindən olan Xocalı
soyqırımı haqqında faktların dünyaya çatdırılması istiqamətində çox sistemli və ardıcıl fəaliyyət göstərir.
Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə Xocalı faciəsinin ildönümü artıq dünyanın 100-dən çox yerində qeyd
olunmuşdur. Soyqırımına həsr olunmuş silsilə tədbirlər fondun hazırladığı təbliğat materialları əsasında həyata
keçirilir. Hazırda Heydər Əliyev Fondunun ayrı-ayrı ölkələrdə geniş miqyasda təşkil etdiyi və faciənin
həqiqətlərinin yayılmasına yönəldilmiş anım tədbirləri Leyla xanım Əliyevanın rəhbərlik etdiyi Rusiya
Federasiyasındakı nümayəndəliyi tərəfindən İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Əməkdaşlıq və Dialoq Uğrunda
Gənclər Forumu çərçivəsində uğurla davam edir.
Azərbaycan Respublikasının parlamenti də bu sahədə mühüm addımlar atmışdır. Belə ki, Milli Məclis
Xocalı soyqırımı ilə bağlı hüquqi görüşlərini müxtəlif vəsilələrlə ifadə etmiş və bu gün də etməkdədir. Bu bir
həqiqətdir ki, ölkə parlamentində Xocalı soyqırımının tanınması və Xocalıda baş vermiş erməni vandalizminin
mahiyyəti barədə indiyədək kifayət qədər normativ hüquqi sənədlər, müraciət və bəyanatlar qəbul edilmiş, eyni
zamanda soyqırımının dünya ictimaiyyəti tərəfindən tanınması üçün çoxsaylı təbliğat tədbirləri həyata
keçirilmişdir.
Xalqımız ermənilərin azərbaycanlılara qarşı əsrlər boyu davam etdirdiyi soyqırımını unutmur. Bu mənada
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin azərbaycanlıların soyqırımının dünyada
tanıdılmasına yönəlmiş tədbirlər həyata keçirməsi hər bir azərbaycanlı üçün nümunə olmalıdır. Hesab edirik ki,
bu soyqırımına qiymət verilməsi siyasi aksiya olmaqla yanaşı, həm də hüquqi məsələdir. Bu mövzu hüquq
ictimaiyyəti tərəfindən araşdırılmalı və ermənilərin azərbaycanlılara qarşı törətdiyi soyqırımının beynəlxalq
hüquqi qiymət almasına istiqamətlənmiş tədbirlərdə daim səsləndirilməlidir. Bu baxımdan dövlət və qeyrihökumət təşkilatlarının həmin istiqamətdə razılaşdırılmış fəaliyyət planının hazırlanması və həyata keçirilməsi
xüsusi əhəmiyyət daşıyır.
Çünki bu, hər bir azərbaycanlını düşündürən və düşündürməli olan ümummilli məsələdir. Nəzərə almaq
lazımdır ki, soyqırımı - hər hansı milli, etnik, irqi, dini insan qrupuna yönəlməsindən asılı olmayaraq insanlıq
məfhumuna qarşı olan cinayətdir. Cinayətə qarşı mübarizə aparmaq isə hər bir bəşər övladının borcudur.
Azərbaycan.-2016.-2 oktyabr.-№216.-S.7.
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“Azərbaycan və Şərqi Anadoluda türk-müsəlman əhaliyə qarşı soyqırımları
(1914-1920-ci illər)”
III Beynəlxalq konfrans iştirakçıları dünyanın elm ictimaiyyətinə müraciət qəbul etmişlər
“Azərbaycan və Şərqi Anadoluda türk-müsəlman əhaliyə qarşı soyqırımları (1914-1920-ci illər)”
mövzusuna həsr olunmuş III Beynəlxalq elmi konfrans təkcə Azərbaycanın elmi həyatı üçün deyil, eyni taleyi
yaşamış bir çox dünya xalqlarının tarixi taleyi üçün də önəmli hadisədir. Konfransda Azərbaycan, Türkiyə, Rusiya
(Moskva, Tatarıstan, Şimali Qafqazın bir sıra respublikaları), Gürcüstan, Qazaxıstan, Özbəkistan, Almaniya,
Polşa, Albaniya və digər ölkələrdən olan tarixçi alimlər XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan və digər türkmüsəlman xalqlarının tarixində qanlı iz qoymuş hadisələri müzakirə etmişlər. Tarixçi-alimlər Azərbaycan,
Türkiyə, Rusiya, Gürcüstan, Özbəkistan, Böyük Britaniya, Fransa, Almaniya, İtaliya və digər ölkələrin
arxivlərində aşkar edilmiş arxiv sənədləri əsasında sübut etmişlər ki, 1914-1920-ci illərdə erməni millətçiləri
tərəfindən Şimali Azərbaycanın Bakı, Şamaxı, Quba, Qarabağ, Zəngəzur, İrəvan, Naxçıvan, Cənubi
Azərbaycanın Urmiya, Salmas, Xoy, Qaradağ, Təbriz bölgələrində, Şərqi Anadoluda, Türküstanda, Şimali
Qafqazda və Volqaboyunda türk-müsəlmanlara qarşı soyqırımı törədilmiş, on minlərlə dinc türk-müsəlman əhali
və digər millətlərin nümayəndələri, o cümlədən günahsız körpələr, qadınlar və yaşlı insanlar etnik mənsubiyyətinə
görə qətlə yetirilmişlər. Konfransda beynəlxalq elm ictimaiyyətinə müraciət qəbul olunmuşdur. Müraciətdə
deyilir:
“Bəşəriyyətə qarşı tarixdə görünməmiş bu dəhşətli cinayət bolşevik-daşnak qüvvələri tərəfindən təşkil
edilmiş və həyata keçirilmişdir. Erməni silahlı birləşmələri tərəfindən həyata keçirilən soyqırımı cinayətləri 1918ci il mayın 29-da tarixi Azərbaycan torpaqlarında - İrəvan şəhəri və onun ətrafında yaradılan Ermənistan (Ararat)
Respublikası tərəfindən davam etdirilmişdir. Azərbaycanlıların soyqırımını öz dövlət siyasətinə çevirən
Ermənistan (Ararat) Respublikası Azərbaycan xalqına qarşı soyqırımlarını həyata keçirərkən nizami silahlı
qüvvələrdən geniş istifadə etmişdir.
Türk-müsəlman xalqlarına qarşı soyqırımı cinayəti sonrakı dövrlərdə də davam etdirilmişdir. Azərbaycana
qarşı yönəlmiş erməni təcavüzünün növbəti mərhələsi keçən əsrin 80-ci illərinin sonlarından başlayaraq həyata
keçirilən növbəti etnik təmizləmə ilə nəticələnmişdir. Ermənistan Respublikasının ərazisindən - tarixi Azərbaycan
torpaqları olan İrəvan və Zəngəzurdan bu torpaqların əzəli sahibləri olan 200 min azərbaycanlı qovulmuşdur.
Nəticədə bu tarixi Azərbaycan torpaqlarında - İrəvan və Zəngəzurda bu gün bir nəfər də olsun azərbaycanlı
qalmamışdır. Bundan əlavə, Ermənistan Respublikasının silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edilmiş Azərbaycan
torpaqları - Dağlıq Qarabağ və onun ətrafındakı 7 rayondan bir milyondan çox azərbaycanlı öz doğma
torpaqlarından zorla qovularaq qaçqın və məcburi köçkünə çevrilmişlər.
1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Xocalıda azərbaycanlı əhalisinin soyqırımı bəşəriyyətə qarşı
törədilmiş ən dəhşətli cinayət idi. Erməni işğalçıları tərəfindən azərbaycanlılara qarşı törədilmiş bu soyqırımı
tarixin müxtəlif dövrlərində Asiya, Afrika, Amerika, bundan başqa Türküstan, Qafqaz, Volqaboyu, Balkan
xalqlarına qarşı törədilmiş analoji cinayətlərlə bir sırada durur. Ermənistan nəinki Azərbaycana, eyni zamanda
Gürcüstana və Türkiyəyə qarşı da ərazi iddiaları irəli sürür.
Biz təəssüf hissi ilə qeyd edirik ki, dünya ictimaiyyəti, nüfuzlu siyasi dairələr erməni təcavüzünün qarşısını
almaq çağırışlarına biganə qalır, hətta mötəbər beynəlxalq təşkilatların qəbul etdiyi qərar və qətnamələri inkar
edirlər.
VII Humanitar forumun ərəfəsində keçirilən “Azərbaycan və Şərqi Anadoluda türk-müsəlman əhaliyə qarşı
soyqırımları (1914-1920-ci illər)” adlı III Beynəlxalq konfrans Azərbaycan cəmiyyətinin bütün xalqlarla dinc
yanaşı yaşamaq iradəsini, sülh və həmrəyliyə çağırışını nümayiş etdirir.
“Azərbaycan və Şərqi Anadoluda türk-müsəlman əhaliyə qarşı soyqırımları (1914-1920-ci illər)” adlı III
Beynəlxalq konfransın iştirakçıları əmindilər ki, bu siyasətin, eləcə də Ermənistanın beynəlxalq havadarlarının
onun işğalçılıq ambisiyalarına rəvac vermələrinin heç bir tarixi mənəvi və hüquqi əsasları yoxdur.
Konfransımızın keçirilməsi ərəfəsində Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən bütün cəbhəboyu
Azərbaycan torpaqları növbəti dəfə təxribatlara məruz qalmışdır. Bu təxribatçı həmlələri Azərbaycan Ordusu
rəşadətlə dəf etmişdir. Azərbaycan sülh naminə xoş məram nümayiş etdirərək növbəti dəfə atəşkəs təşəbbüsü ilə
çıxış etmişdir. Biz yekdilliklə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həll
olunmasına dair Azərbaycanın mövqeyini dəstəkləyirik. Özünün ərazi suverenliyinin, torpaq bütövlüyünün bərpa
olunması Azərbaycan xalqının haqqıdır, ədalətli mübarizəsidir. Biz bu ədalətli mübarizəni yekdilliklə
dəstəkləyirik.
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Biz, beynəlxalq konfransın iştirakçıları, bütün beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini erməni işğalçılarının
cinayətlərini sübut edən faktlara yönəldərək Ermənistanın işğalçılıq siyasətinə son qoyulmasına dəstək olmağa
çağırırıq! Tarixi ədalətin bərpası naminə ermənilərin soyqırımına məruz qalmış Azərbaycan və digər xalqlara
qarşı tarixin qanlı səhifələrinin təkrarlanmaması üçün beynəlxalq aləm qəti addımlar atmalıdır. Bu, regionda və
bütün dünyada sabitlik və təhlükəsizlik naminə bütün dünya ictimaiyyətinin marağındadır!
Biz, alimlər, cəmiyyətin tərəqqipərvər qüvvələri, böyük dövlətlərin, eyni zamanda Birləşmiş Millətlər
Təşkilatı və digər nüfuzlu beynəlxalq qurumların “idarəolunan xaos”, ikili standartlar siyasətini mühakimə etməyə
çağırırıq. Dünya nizamı pozulmamalıdır. Beynəlxalq hüquqa müvafiq olaraq qəbul edilmiş BMT-nin bütün
qətnamələri yerinə yetirilməlidir və bu, digər qüvvələrin maraqlarına xidmət etməməlidir. Biz hesab edirik ki,
qlobal təhlükəsizliyi ancaq ədalət, qanunçuluq və sabitlik təmin edə bilər. Yalnız beynəlxalq hüququn norma və
prinsiplərinə dəqiq riayət edərək separatçıların, ekstremistlərin və terrorçuların cinayətlərinin qarşısını almaq,
ölkələrin və xalqların hüquq bərabərliyi əsasında dinc yanaşı yaşaması üçün müasir dünya nizamını qurmaq, öz
tamahkar maraqlarını güdən qlobal mərkəzlərin qüvvələrinin özbaşınalığına son qoymaq olar.
Konfrans iştirakçıları BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə ciddi riayət etməyə çağırır. Qafqazda
sabitlik üçün Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üzrə Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən erməni qoşunlarının
qeyd-şərtsiz çıxarılmasını nəzərdə tutan dörd qətnaməyə əməl olunmasının xüsusi əhəmiyyəti var.
İndiki gərgin vəziyyətdə nəinki siyasətçilər, həm də elm və mədəniyyət xadimləri ölkələr və xalqlar
arasında yaradıcı dialoqu inkişaf etdirmək, millətlərarası və dinlərarası münaqişə və ədavətə son qoymaq, terrorun
qarşısını almaq üçün və silahlı münaqişələrin həlli məqsədilə əlindən gələni etməlidirlər. Şübhəsiz, prioritet kimi
xalqların tarixi hüquqlarına, onların milli və dini hisslərinə və məsləklərinə, ənənəvi dəyərlərinə və əxlaqi
ideallarına hörmət edilməlidir. Bu kontekstdə Azərbaycanın çoxəsrlik ənənələr və xalqın mədəni-mənəvi
dəyərlərinə əsaslanan tolerantlıq və multikulturalizm siyasətinin nümunəsini özündə kəsb edən dəyərli tarixi
təcrübəsini qeyd etmək lazımdır. Azərbaycan xalqı tarixən etnik və dini dözümlüyü ilə seçilmişdir. Azərbaycan
Respublikasının ərazisinin 20 faizinin işğal edilməsinə və azərbaycanlı əhaliyə qarşı terrora baxmayaraq,
Azərbaycan bu dəyərlərə sadiq qalır.
Ümid edirik ki, bizim çağırışlarımız dünya birliyinin və elmi ictimaiyyətin diqqətindən kənarda
qalmayacaq”.
Azərbaycan.-2016.-19 aprel.-№82.-S.7.
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Erməni vandalizminin iç üzü
II yazı
Yusif Mahmudov (Dirili)
araşdırmaçı
Xankəndindəki 21 saylı Texniki Peşə Məktəbinin nəzdində faliyyət göstərən idman klubunu bağlamaq üçün
1987-ci ilin dekabrında Ehtiyat Əmək Qüvvələri Cəmiyyətinin (EƏQC) əsasən erməni və rusların üstünlük təşkil
etdikləri rəyasət heyətində məsələ qaldırdılar. EƏQC-nin rəyasət heyətinin və plenumunun üzvü olmuş, həmin
klubun idman rəhbəri Əkbər Rüstəmovun ciddi müqaviməti nəticəsində məkrli iddianın qarşısı alındı. Elə həmin
il Respublika EƏQC-nin idman şöbəsinin müdiri X.Qriqoryan Qarabağ bölgəsi üzrə keçiriləcək yarışların təqvimplanını təsdiq etməkdən boyun qaçırdı və 1988-ci il üçün yarışların təxirə salındığını bildirdi. Şübhəsiz, bütün
bunlar ermənilərin əvvəlcədən planlaşdırdıqları kimi DQMV-nin mərkəzi şəhərində - Xankəndində Qarabağın
Ermənistana birləşdirilməsinə hesablanmış əməli tədbirlərə hazırlıqla əlaqədar idi. Az sonra sürətlə cərəyan edən
hadisələr bunu sübüt etdi. DQMV-nin hansı adla və hər necə olursa-olsun, Ermənistana birləşdirilməsi bədnam
millətin prinsipal məqsədinə çevrilmişdi. Bu planın reallaşmasında Rusiya faktoru həmişə öndə olub. Öz
maraqları daxilində tarixən həmişə ermənilərə köməklərini əsirgəməyən ruslar bu dəfə də dəstək nümayiş etdirdi
– özü də açıq-açığına.
Dağlıq Qarabağın Azərbaycandan qoparılması siyasəti Rusiyanın marağına uyğun idi. Problemin bu
istiqamətdə həllindən ötrü tarixi məqam gözləyən Moskva, nəhayət, 1988-ci ilin iyun ayında SSRİ-nin Prezidenti
M.S.Qarboçovun fərmanı ilə DQMV-i birbaşa öz tabeçliyinə keçirdi. Regionun mərkəzdən idarə olunmasından
ötrü Xüsusi İdarə Komitəsi yaradıldı və ifrat ermənipərəst xarakterilə seçilən A.Volski Komitənin sədri təyin
edildi. Təbii ki, Moskva bu addımı ilə Dağlıq Qarabağı Azərbaycandan qoparıb Ermənistana vermək istəyirdi.
Bölgənin azərbaycanlı əhalisinə qarşı gözgörəsi yabançı münasibət bəsləyən A.Volskinin idarəçilik üsulu hər
cəhətdən ermənilərin razı salınmasına yönəldilmişdi.
Təxminən həmin vaxtlarda Ermənistan SSR-ə məxsus “Kanaker” alüminium zavodu pansionat tikmək
məqsədilə Azərbaycanın müvafiq qurumları ilə razılaşdırmadan Şuşa ətrafındakı Topxana meşəsində nadir
ağacları doğramaqla, vəhşicəsinə kütləvi qırıntı əməliyyatı apardılar. Buna qəti şəkildə etirazlarını bildirən
sakinlər respublika mərkəzi mətbuatı vasitəsilə xalqa müraciət etdilər.
Şübhəsiz, bu azğın hərəkət və özbaşınalıq ölkəmizin ictimaiyyətində hiddətə səbəb oldu. Beləliklə,
Qarabağı ilk müdafiə hərəkatı ermənilərin təbiətimizə qarşı törətdikləri vəhşi əməllərə etirazla başladı. Kütləvi
mitinq dalğası bütün Azərbaycanı bürüdü və Milli Dirçəliş Hərəkatı vüsət aldı. Çünki Topxana meşəsinə qəsddə
məqsəd, əslində münaqişə zəminində Azərbaycan torpaqlarını zəbt etmək idi. Az bir zamnda müxtəlif
münaqişələrlə cərəyan edən hadisələr hərbi əməliyyatlarla əvəz olundu.
Həmişə olduğu kimi, bu dəfə də Rusiyanın dəstəyinə söykənən Ermənistan silahlı qüvvələrin gücünə 19901993-cü illər ərzində Azərbaycan torpaqlarının 20 faizindən çoxunu zəbt edərək işğalçı dövlət kimi çirkin
xarakterini göstərdi. Ermənistanın təcavüzü nəticəsində 20 mindən çox adam həlak oldu, 100 min nəfər yaralandı,
50 minədək insan şikəst oldu, 5 mindən çox adam əsirlikdə qaldı, girov götürüldü və itkin düşdü. İşğal zamanı
çoxlu sayda sosial obyektlər məhv edildi; 900 şəhər və kənd tamamilə dağıdıldı, yaxud talan edildi. 700 məktəb,
270 xəstəxana, 7000 sənaye və kənd təsərrüfatı obyekti, 800 km avtomobil yolu, 160 körpü, 2300 km su xətti və
16576 km elektrik xətti sıradan çıxarıldı. 220 min iribuynuzlu, 800 min isə xırda buynuzlu mal-qara qənimət kimi
aparıldı. Külli miqdarda dağıntı və qarətlər nəticəsində, ilkin hesablamalara görə ölkəmizə 50 milyard ABŞ dolları
dəyərində ziyan dəydi.
Ümumi yaşayış sahəsi 6 milyon kvadratmetr olan 180 min mənzil və şəxsi ev, minə yaxın təhsil müəssisəsi,
3 min mədəniyyət ocağı, 700-ə yaxın tibb müəssisəsi, 2 min km-lik qaz kəməri, 35 min nömrəlik avtomat telefon
xətləri, 400-dən çox tarixi abidələr dağıdıldı. İşğalçılar tərəfindən qarət olunmuş 22 muzeydən 40 mindən çox
eksponat aparıldı. Ağdam, Laçın, Füzuli, Şuşa və digər işğal olunmuş rayonlarda 20-dən çox müasir mədəniyyət
sarayları yerlə yeksan edildi. 7296 hidrotexniki qurğu, 26 suvarma sistemi sıradan çıxarıldı.
Ərazidəki mövcud təbii sərvətlər də zorakılığa məruz qalıb. Yüz hektarlarla meşə və onminlərlə ağac məhv
edilib ki, onların əksəriyyəti nadir növ kimi Qırmızı kitaba daxil edilib. 2 dövlət qoruğu, 4 dövlət yasaqlığı, 200dən çox palentoloji və geoloji təbii abidələr, 200 növdən artıq faydalı qazıntı yataqları qarət edilərək aparlıb. Qarət
edilmiş və yandırılmış kitabxanalarda 4,6 milyondan çox kitab, habelə nadir əlyazmalar məhv edilib. Ələ
keçirdikləri ərazilərdə misli görünməmiş vəhşiliklər törədən erməni barbarları Şuşa kimi qədim muzey-şəhəri
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dağıdıb, e.ə. XIII-VII əsrlərə aid edilən Xocalı-Gədəbəy mədəniyyət abidələrilə zəngin Xocalı şəhərini son bir
əsrdə 3 dəfə yandırıb, əhalisinə qəddarcasına divan tutublar.
Maddi-mədəniyyət abidələrinə, təbii sərvətlərə, hər şeydən əvvəl qoca, xəstə, uşaq və qadınlara qarşı bu
cür amansız münasibəti yalnız qədim dünya tarixində mövcud olmuş vandalların bədnam əməllərilə müqayisə
etmək olar. Bəs vandallar kimlər olub? Şərqi German tayfalarına mənsub olan vandallar I-III əsrlərdə İspaniyada
məskunlaşmışdılar. Ona qədər isə (II-I əsr) Skandinaviya yarımadasında yaşayırdılar. V əsrdə Şimali Afrikanı
işğal edib, krallıq yaradan vandallar dinc dayanmır, tez-tez Romaya və Aralıq dənizi adalarına basqın edirdilər.
450-ci ildə onlar Romanı ələ keçirir. Nəticədə qədim tarixə və mədəniyyətə malik bu ölkəni vəhşicəsinə qarət
edirlər; xüsusilə də onun mədəniyyət abidələri, katolik kilsələri zorakılıqla dağıdılır, sərvəti isə qənimət kimi
daşınır. Vandalların bu hərəkəti adlarına uyğunlaşdırılaraq “vandalızm” şəklində rüsvaycasına tarixə düşür.
Deməli, “vandalızm” – mədəni, mənəvi sərvətlərin “vəhşicəsinə talan edilməsi” anlamındadır.
Alman faşistlərinin II Cahan Savaşında kənd və şəhərləri, sənət əsərlərini məhv etməsi, habelə talibanların
Budda məbədlərini dağıtması, erməni daşnaklarının Azərbaycanda işğal etdikləri tayı-bərabəri olmayan zoraklıq
hərəkətləri; yaşayış məntəqələrini, mədəniyyət nümunələrini dağıdaraq, qarətçiliklə məşğul olmaları birbaşa
vandalizm xarakteridir. Dinc əhaliyə əsirlikdə verdikləri işgəncələr bir daha sübut edir ki, Azərbaycan xalqı
erməni vandalizminin heç cür insanlığa, bəşəriliyə sığmayan əməllərinin acılığını dadmaqdadır. 200 ildən çoxdur
ki, o, vandalizmin acı nəticələrini görə-görə yaşayır.
Ermənilərin əhatəsində yaşadıqları digər xalqlara qarşı münasibətləri vəziyyətdən asılı olaraq indiki
Azərbaycan türklərinə münasibəti kimi dəyişib, kəskin mənfi xarakter alıb, dəfələrlə qonşularından gördükləri
yaxşılıqların əvəzində pis əməllər törədiblər. Bu, zaman-zaman tarixi şəxsiyyətlərin diqqətini cəlb edib, ermənilər
haqqında onlar bir-birindən xəbərsiz mahiyyətcə ikrah doğuran nəticəyə gəliblər. Məsələn, alman səyyahı A.Kerte
deyib ki, ermənilərlə iş görərkən, heç bir sənədləşmə aparmağın əhəmiyyəti yoxdur, o vaxt sadəcə, şərlə
üzləşəcəksiniz, onlarla rastlaşmaq da təhlükəlidir, hətta yuxuda görmək də xeyir gətirmir. Fransız səyyahı DeŞolye ermənilərlə heç vaxt dil tapa bilmədiyini, onların iyrənc hiyləgərliyə, dözülməz alçaqlığa, təəssüfləndirici
əclaflığa malik olduğunu söyləyib. İsveç səyyahı A.Mets isə belə deyib: “Ağ dərili qullar içərisində ən pisi
ermənilərdir. Abır-həyaları yoxdur, onlar yalnız dəyənək və qorxu altında yaxşı işləyirlər”. Şərq mütəfəkkiri Sədi
Şirazi isə ermənilərlə bağlı mövqeyini belə ifadə edib: “Onlar yer üzünün ilanı, insanlığın düşmənidir”.
Rusların ermənilərə münasibətləri yaxşı olsa da belə, fransızlar kimi onlar da bu millət haqqında daim pis
fikirdə olublar. Rus diplomatı Aleksandr Qriboyedov Rusiya imperatoruna məktubunda yazırdı: “Ermənilərin rus
torpaqlarında məskunlaşmasına imkan verməyin, onlar bir müddət yaşadıqdan sonra bütün dünyaya hay-küy
salacaqlar ki, bura bizim qədim dədə-baba torpaqlarımızdır”. Digər rus diplomatı, vaxtilə Rusiyanın Van və
Ərzurumdakı baş konsulu işləmiş general Mayevskinin “Qenosid Armenii” adlı şərhində deyilirdi: “Erməni
qəhrəmanları haqqında bir şey eşidilibmi? Hanı onların azadlıq uğrunda döyüşçüləri? Onlar yoxdur! Nəyə görə?
Ona görə ki, bu döyüşçülər öz xalqının xilaskarları deyil, cəlladı rolunda çıxış ediblər. Erməni quldurları həmişə
qiyama, qırğına çağırıb, özləri sonra gizlənib, silahsız erməni kütləsi isə “igid” silahlı qardaşlarına görə öz qanları
və əmlakları ilə cavab verməli olublar”. Rus tədqiqatçısı V.L.Veliçko “Qafqaz” əsərində erməniləri belə təsvir
edir: “Onlar müxtəlif bəhanələrlə hay-küy qoparmağı bacarırlar, həm də təkcə özləri deyil, hansısa hiylələrini
aşkara çıxardıqda, oğurluqları barədə məhkəməyə məlumat verəndə başqa xalqlardan olan axmaqları, satqınları
da hay-küy salmağa məcbur edirlər”. A.S.Puşkin isə yazırdı: “Kimsə xoşu gəlməyən başqasını “sən qulsan, sən
qorxaqsan, sən ermənisən” deyə, təhqir edər”. Erməni şair və yazıçısı O.Tumanyan öz milləti haqqında deyir:
“Həqiqi qurtuluş daxildən başlamalıdır, ona görə ki, biz daxilən xəstəyik”. Erməni şairi Yegişe Carens də etiraf
edirdi ki, onlarda riyakarlıq hələ ana bətnində ikən yaranır. Tarixçi Aykazyan isə öz tarixlərinin qədimliyi
haqqında uydurmalara toxunaraq yazır: “İlkin erməni sülaləsi tarixi şəxsiyyətlərdən deyil, uydurulmuş nağıllardan
götürülən şəxslərdən ibarətdir”.
Levon Dabeqyanın türkləri soyqırımda ittiham edən ermənilərə və onların havadarlarına cavabı çox
maraqlıdır: “Ermənilər öz varlıqları üçün türklərə borcludurlar. Əgər onlar avropalılar arasında qalsaydılar,
erməni adlı millət yalnız tarix kitablarında saxlanardı”.
Bütün bu keyfiyyətlər ermənilərə irsi əlamət olaraq nəsildən-nəsilə ötürülür və yaşadıqları dövrün
bədniyyət, təcavüzkar xalqı kimi tanınırdılar. Azərbaycan türklərinə, ümümən həmişə qayğı, diqqət gördükləri
türklərə qarşı çirkin niyyətlərini əlaltdan, fürsət yetişəndə qaba şəkildə aşkarcasına həyata keçirməyə çalışan
ermənilər cavabsız qaldıqda daha daha da azğınlaşıblar. Hələ 1970-1980-cı ıllərdə gizli fəaliyyət göstərən
“Qarabağ Komitəsi” və “Krunq” erməni təşkilatlarının əməlləri o zaman aşkarlanıb cəzalandırılsaydı, yəqin belə
olmazdı...
Xalq cəbhəsi.-2016.-15 aprel.-№65.-S.13.
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Xəyanətkar ermənilərin törətdikləri soyqırımı
(arxiv sənədlərinin dili ilə)
Emin SƏRDAROV,
Azərbaycan Respublikası Dövlət Arxivinin direktoru.
Azərbaycan zəngin təbii sərvətlərə və mühüm coğrafi-siyasi mövqeyə malikdir. Qədim dövrlərdə
Çindən Avropaya gedən Böyük İpək yolunun ölkəmizdən keçməsi də bu amillə bağlıdır. Bu səbəblərə görə
də bu məkan həmişə yadelli işğalçıların hədəflərində olub. Lakin xalqımız bütün dövrlərdə öz mənliyini,
varlığını qoruyub, bu günədək yaşayıb. “Şərq məsələsi”, “isti sulara çıxmaq” hədəfi XVIII əsrdən
başlayaraq Avropada və Rusiyada siyasətin əsas istiqamətlərindən biri idi. Bu regiona əlverişli əməliyyat
meydanı isə yox idi. Avropadan naqisliklərinə görə sıxışdırılıb qovulan ermənilər bu vəziyyətdən
yararlanmaq üçün Osmanlı Türkiyəsinə ərazi iddiası irəli sürdülər. Saxta tarix yazan ermənilər böyük
dövlətlərə, siyasi qüvvələrə, onlara iddia etdikləri ərazilərə sahib olmağa dəstək verənlərə bu süni dövləti
əməliyyat meydanı kimi istifadə edə biləcəklərinə söz verdilər. Çar Rusiyasına üç növ dövlətçilik layihəsi
verildi: müstəqil, protektorat və muxtariyyat statuslu. Avropada və Rusiyada onlara muxtariyyat vədini
verdilər. Beləliklə, ermənilər siyasi və digər dəstəklərini aldılar. Onlar bu zəmində iğtişaşa, terrora, kütləvi
qırğınlara başladılar, vəhşilik, qəddarlıq, vandalizm isə onların üzə çıxan qeyri-insani xislətlərinin
təzahürləridir. Şərqə göz dikmiş böyük qüvvələrə isə erməni xəyanəti vacib idi. Buna görə də insan sifətli
bu barbarların törətdikləri əməllər, etnik təmizləmələr, qəddarlıqlar həm həmin ölkələrin öz, həm də
dünya ictimaiyyətindən gizlədilib. Ermənilər bu havadarlıqdan istifadə edərək bu günədək türk-müsəlman
xalqlarına qarşı soyqırımlar törədiblər. XIX əsrdə İran və Türkiyə demək olar ki, ermənilərin xəyanətləri
hesabına Rusiya ilə müharibədə məğlub oldular. IV-XIX əsrlər ərzində öz dövlətlərinə malik olmayan
ermənilər “Böyük Ermənistan” dövlətini yaratmaq üçün Rusiyanın imperiya siyasətindən soyqırımı
törətmək üçün bir alət kimi istifadə etmişlər.
Azərbaycanda XIX-XX əsrlərdə xalqımızın torpaqlarının zəbti ilə müşayiət olunan bütün faciələr,
ermənilərin azərbaycanlılara qarşı düşünülmüş, planlı surətdə həyata keçirdiyi soyqırımı siyasətinin ayrı-ayrı
mərhələləridir.
1813-1828-ci illər Rusiya ilə İran arasında gedən iki müharibənin (1804-1813, 1826-1828) sonunda
imzalanmış Gülüstan (12 oktyabr 1813-cü il) və Türkmənçay (10 fevral 1828-ci il) müqavilələri Azərbaycanın
parçalanmasına gətirib çıxarmış, xalqımızın taleyində faciəvi rol oynamış və ölkəmizin şimalı Rusiyanın, cənubu
isə İranın idarəçiliyinə keçmişdir.
Bu da Rusiyaya imkan vermişdi ki, İrandan, Türkiyədən, Yaxın Şərqdən erməniləri Azərbaycan ərazilərinə
köçürsün, demoqrafik ekspansiyaya başlasın. Məqsəd bu idi ki, əvvəlcə qədim İrəvan xanlığı erməniləşdirilsin,
daha sonra Azərbaycanın və Qafqazın digər bölgələrində yerli aborigen xalqlarının müqaviməti zəifləsin,
ermənilər mütəşəkkil bir qüvvəyə çevrilsin, təşkilatlansın və Şərqin istilasında əlverişli alətə çevrilsinlər.
Beləliklə, XIX əsrin sonlarında həmin Avropa dövlətlərinin və Rusiyanın təhriki ilə Türkiyədə ermənilərin
iğtişaşları başlayır. Kütləvi qırğınlar ağlasığmaz qəddarlıqlar, dağıntılar ilə müşayiət olunur. Onlar havadarlarının
maddi və hərbi-siyasi dəstəyi ilə XIX-XX əsrlərdə müəyyən mərhələlərlə azərbaycanlılara qarşı kütləvi qırğınlar
və soyqırımlar törətmiş, deportasiyalar həyata keçirmişlər. Bu haqda Azərbaycan Respublikasının Dövlət
Arxivində kifayət qədər sənədlər vardır.
Ermənilər ərazilərimizdə məskunlaşandan sonra təşkilatlanıb, türk-müsəlman əhaliyə qarşı geniş miqyasda
ən qəddar, barbar terrora, təxribata və etnik təmizləməyə başladılar. 1877-1878-ci illər Rusiya-Türkiyə
müharibəsindən sonra böyük dövlətlərin səyləri ilə “erməni məsələsi” gündəliyə çıxarıldı. Ermənilərin “Qərbi
Ermənistan” adlandırdıqları bu vilayətlərdə sayca üstünlüyə malik deyildilər. Fransa və İngiltərənin dəstəyi ilə
Türkiyədə erməniləri üsyana təhrik təbliğatı aparılırdı. Bu təxribata rəhbərliyi XIX əsrin sonlarında yaradılmış
“Armenakan”, “Hnçak”, “Daşnaksütyun” partiyaları edirdi. Ermənilər kütləvi iğtişaşlarla türkləri və kürdləri ən
qəddar üsullarla qırğına, etnik təmizləməyə məruz qoyur, sonra da Avropanın və Rusiyanın kütləvi informasiya
vasitələrində türklərin onları kütləvi qırdıqlarını yayırdılar. Bu yalanlar və böhtanlar ictimai rəyi çaşdırmaq,
beynəlxalq miqyasda dəstək qazanmaq üçün idi. Arxiv materiallarından bəlli olur ki, ermənilərin bu yalanlarını
ifşa edən, həqiqəti bildirən, kifayət qədər sənəd, material və şahidlər onları dəstəkləyən dövlətlərin də əlində var
idi. Lakin siyasi məqsədlərlə ermənilərdən istifadə edənlərə ədalət, humanizm yad idi. Ermənilər 1894-1896-cı
illərdə Türkiyədə çox geniş ərazilərdə böyük iğtişaşlar törətdilər. Bu iğtişaşlar yatırıldıqdan sonra həmin
iştirakçılar Rusiyaya köçürüldülər. N.N.Şavrovun məlumatına görə 1906-cı ildə Cənubi Qafqazda 900 000 erməni
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məskunlaşmışdısa, bu rəqəm 1908-ci ildə 1 301 000-ə çatmışdı. İndi isə digər prosesə nəzər salaq. Bu süni artım
fonunda XX əsrin əvvəllərində Qafqazda mövcud olan 54 qəzadan yalnız 5-də ermənilər çoxluq təşkil edirdilər.
İrəvan quberniyasındakı 7 qəzadan 3-də, Yelizavetpol quberniyasındakı 8 qəzadan yalnız 1-də ermənilər çoxluq
təşkil edirdilər.
1905-1906-cı illər azərbaycanlılara qarşı törədilən qırğınlar ərəfəsində İrəvan quberniyasındakı 1301
yaşayış məntəqəsindən 959-da azərbaycanlılar, 342-də ermənilər məskunlaşmışdılar. Yelizavetpol
quberniyasında isə 1613 kənddən 390-da ermənilər yaşayırdılar. Göründüyü kimi, bu demoqrafik ilhaq siyasi
məqsədlər üçün idi. Beləliklə, Azərbaycanda süni surətdə artırılan, təşkilatlandırılan ermənilər qüvvə səviyyəsinə
çatdırıldılar, Türkiyədə soyqırımı təcrübəsi keçən bu vandallar etnik təmizləmənin ilk mərhələsinə 1905-1906-cı
illərdə baş vurdular.
Hüquqi-siyasi termin kimi “soyqırım”, yaxud “genosid” anlayışı ilk dəfə BMT-nin Baş Məclisinin 1946-cı
il 11 dekabr tarixli qətnaməsində tətbiq olunmuşdur. BMT-in 1948-ci il 9 dekabr tarixli konvensiyasında isə
genosid siyasətinin qarşısının alınması və ona görə cəza müəyyənləşdirilməsi öz əksini tapmışdır. Bu sənədlərə
görə 1905-1906-cı illər qırğınları planlı şəkildə, azərbaycanlıların milli və dini mənsubiyyətlərinə görə, etnik
təmizləmə məqsədilə həyata keçirildiyi üçün soyqırım mahiyyəti daşıyır. Dünya birliyində bu soyqırımına
hüquqi-siyasi qiymətin verilməməsi, göz yumulması, yeni-yeni qətliamlara yol açdı. 1918-1920-ci illərdə
ermənilərin azərbaycanlılara qarşı törətdikləri və o dövrdə “milli qırğınlar” kimi tarixə düşən cinayətlər də
soyqırımı kimi xarakterizə edilir. 1988-1993-cü illərdə ermənilər yenə də havadarlarının köməyi ilə Dağlıq
Qarabağda və onun ətraf rayonlarındakı ərazilərdə azərbaycanlılara qarşı soyqırımı törətmişlər.
Tarixə “erməni-müsəlman qırğınları” kimi düşən bu qanlı, dəhşətli olaylara, ermənilərin törətdikləri
soyqırmlarına ilk dəfə hüquqi-siyasi qiymət verməyə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti cəhd etmiş, lakin Rusiyanın
işğalı buna imkan verməmişdir. Dövlətimiz və xalqımız üçün həyati əhəmiyyət kəsb edən bu tarixi
qiymətləndirmə ulu öndər Heydər Əliyevə nəsib olmuşdur. Azərbaycan Respublikası Prezidenti Heydər Əliyevin
26 mart 1998-ci ildə “Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında” xüsusi fərmanında “31 Mart Azərbaycanlıların
soyqırımı Günü” kimi qeyd olunması qərara alınmışdır. 28 mart 2006-cı ildə Azərbaycan Respublikası Prezidenti
İlham Əliyev “31 Mart Azərbaycanlıların soyqırımı Günü” münasibətilə Azərbaycan xalqına müraciət etmişdir.
“Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında” fərmanda qeyd edildiyi kimi, Azərbaycanın XIX-XX əsrlərdə baş
verən bütün faciələri torpaqlarının zəbti ilə müşayiət olunaraq, ermənilərin azərbaycanlılara qarşı düşünülmüş,
planlı surətdə həyata keçirdiyi soyqırımı siyasətinin ayrı-ayrı mərhələlərini təşkil etmişdir.
Soyqırımı bütöv əhali qruplarının, etnosların irqi, milli, etnik, yaxud dini əlamətlərə görə tamamilə və ya
qismən məhv edilməsi deməkdir. Tarix sübut edir ki, XIX əsrdən başlayaraq ermənilər Azərbaycan və Türkiyə
ərazisində işğalçılıq niyyətlərini həyata keçirmək və tarixi torpaqlarımız hesabına “Böyük Ermənistan” xülyasını
reallaşdırmaq üçün ardıcıl olaraq hərbi və ideoloji vasitələrdən yararlanmış, xalqımıza qarşı dəhşətli soyqırımı
cinayətləri həyata keçirmişlər.
Ermənilərin XX əsrdə həyata keçirdikləri soyqırımı, deportasiya və etnik təmizləmə siyasəti nəticəsində
Azərbaycan 1918-1929-cu illərdə 29,8 min kvadratkilometr ərazisini itirmiş, 1991-1993-cü illərdə 20 faiz
ərazimiz işğal edilmişdir. 2,5 milyon nəfər azərbaycanlı soyqırımı və deportasiya cinayətlərinin qurbanı olmuşdur.
Tarixi şərait səbəbindən ötən iki əsr ərzində baş vermiş hadisələrə, xalqımızın faciələrinə obyektiv qiymət
vermək mümkün olmamışdır. Yalnız müstəqillik dövründə ermənilərin Azərbaycan xalqına qarşı həyata
keçirdikləri soyqırımı cinayətlərinə əsl hüquqi-siyasi qiymət verildi. 1998-ci il martın 26-da ümummilli lider
Heydər Əliyevin imzaladığı “Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında” fərman erməni millətçilərinin cinayətkar
əməllərinə verilən dolğun və hərtərəfli siyasi qiymət olmuşdur. Fərmanda ermənilərin Azərbaycan xalqının başına
gətirdiyi müsibətlər dünyaya bəyan edilərək bu qanlı əməllərə düzgün siyasi qiymət verilir. Ulu öndərin erməni
məkrini tarixi faktların dili ilə ifşa etdiyi bu fərman Azərbaycanın indiki və gələcək nəsillərinin milli yaddaşının
qorunması baxımından da bir növ proqram sənədidir.
Fərmanda deyilir: “Böyük Ermənistan” yaratmaq xülyasından ruhlanan erməni qəsbkarları 1905-1907-ci
illərdə azərbaycanlılara qarşı açıq şəkildə geniş miqyaslı qanlı aksiyalar həyata keçirdilər. Ermənilərin Bakıdan
başlanan vəhşilikləri Azərbaycanı və indiki Ermənistan ərazisindəki Azərbaycan kəndlərini əhatə etdi. Yüzlərlə
yaşayış məntəqəsi dağıdılıb yerlə-yeksan edildi, minlərlə azərbaycanlı vəhşicəsinə qətlə yetirildi. Bu hadisələrin
təşkilatçıları məsələnin mahiyyətinin açılmasına, ona düzgün hüquqi-siyasi qiymət verilməsinə maneçilik
törədərək azərbaycanlıların mənfi obrazını yaratmış, özlərinin avantürist torpaq iddialarını pərdələmişlər. Birinci
Dünya müharibəsi, Rusiyada baş vermiş 1917-ci il fevral və oktyabr çevrilişlərindən məharətlə istifadə edən
ermənilər öz iddialarını bolşevik bayrağı altında reallaşdırmağa nail oldular. 1918-ci ilin mart ayından etibarən
əksinqilabçı ünsürlərlə mübarizə adı altında Bakı Kommunası Bakı quberniyasını azərbaycanlılardan təmizləmək
niyyəti güdən mənfur plan həyata keçirməyə başladı. Həmin günlərdə ermənilərin törətdikləri cinayətlər
Azərbaycan xalqının yaddaşına əbədi əks olunmuşdur. Minlərlə dinc azərbaycanlı əhali yalnız milli
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mənsubiyyətinə görə məhv edilmişdir. Ermənilər evlərə od vurmuş, insanları diri-diri yandırmış, milli memarlıq
incilərini, məktəbləri, xəstəxanaları, məscid və digər abidələri dağıtmış, Bakının böyük hissəsini xarabazarlığa
çevirmişlər. Azərbaycanlıların soyqırımı Bakı, Şamaxı, Quba qəzalarında, Qarabağda, Zəngəzurda, Naxçıvanda,
Lənkəranda və Azərbaycanın başqa bölgələrində də xüsusi qəddarlıqla həyata keçirilmişdir. Bu ərazilərdə dinc
əhali kütləvi şəkildə qətlə yetirilmiş, kəndlər dağıdılmış, milli mədəniyyət abidələri məhv edilmişdir”.
Məlumdur ki, sovet hakimiyyəti illərində ermənilərin azərbaycanlılara qarşı törətdiyi soyqırımlar, kütləvi
qırğın və zorakılıqlar, repressiya və deportasiyalar saxta beynəlmiləlçilik pərdəsi altında ört-basdır edilmiş, sovet
tarixşünaslığında bu tip mövzuların tədqiqinə yasaq qoyulmuşdu. Lakin Ermənistanda azərbaycanlılara qarşı
diskriminasiya, terror, zorakılıqlar, müxtəlif təzyiqlərlə torpaqlarımızın Ermənistana “bəxş” edilməsi davam
etmişdir.
Yalnız Azərbaycan XX əsrin sonunda yenidən müstəqillik əldə etdikdən sonra tarixi keçmişinin obyektiv
mənzərəsini yaratmaq imkanı əldə edilmiş, xalqımızın başına gətirilən faciələr elmi tədqiqat dövriyyəsinə daxil
edilmişdir. Xalqımıza qarşı erməni təcavüzünün əsas məqsədi etnik təmizləmə siyasəti həyata keçirmək yolu ilə
tarixi Azərbaycan torpaqları hesabına erməni dövlətinin əsasını qoymaqdan və sonradan müxtəlif yollarla onu
genişləndirməkdən ibarət olmuşdur. Ermənilərin bu niyyətlərinin reallaşması istiqamətində Rusiya və bəzi Qərb
dövlətləri mühüm rol oynamışlar.
1904-cü ildə rus-yapon müharibəsində Rusiya məğlub olur. Xalqın içərisində narazılıq artır. 1905-1906-cı
illərdə Rusiyada iğtişaşlar baş verir, bundan fürsət kimi istifadə edən ermənilər əvvəlcə Bakıda, sonra İrəvanda,
Naxçıvanda, Gəncədə, Qarabağda, Zəngəzurda, Qazaxda və Tiflisdə dinc mülki azərbaycanlılara qarşı kütləvi
qırğınlar törətmişlər. Erməni silahlı dəstələri İrəvan-Naxçıvan-Zəngəzur-Qarabağ və Qazax-Gəncə istiqamətində
yerləşən yaşayış məskənlərinin azərbaycanlı əhalisini qırır, qovur və həmin ərazilərdə erməniləri
məskunlaşdırmağa çalışır, gələcək Ermənistan dövlətinin əsasını qoymaq istəyirdilər. Sayları on min silahlıdan
artıq olan erməni birləşmələri əvvəlcə Bakıda, sonra İrəvan şəhərində və onun ətraf kəndlərində, Eçmiədzin
(Üçkilsə), Şərur-Dərələyəz və Naxçıvan qəzalarında, Yelizavetpol (Gəncə) quberniyasının Zəngəzur qəzasının
Gorus, Qafan və Qarakilsə (Sisyan) nahiyələrində, Şuşa, Cavanşir, Cəbrayıl, Qazax, Ərəş qəzalarında, Tiflis
şəhərində kütləvi qırğınlar törətmiş, 200-dən artıq yaşayış məntəqəsini viran qoymuşlar. İndiyədək 1905-1906-cı
illər qırğınları kifayət qədər tədqiq edilməmiş, heç də bütün mənbələr və dövri mətbuat materialları tədqiqata cəlb
olunmamış, habelə bu mövzuda yazan erməni və xarici müəlliflərin tədqiqatlarına, demək olar ki, müraciət
edilməmişdi. Son zamanlar bu istiqamətdə mühüm addımlar atılır.
Erməni müəlliflərindən A-donun 1907-ci ildə İrəvanda çap edilən “Qafqazda erməni-türk toqquşmaları
(1905-1906-cı illər) sənədli, statistik, topoqrafik izahlarla” əsərində, S.Zavaryanın 1907-ci ildə Sankt-Peterburqda
rus dilində çap edilən “Qarabağın iqtisadi şəraiti və 1905-1906-cı illər aclığı”, İ.Alibekovun 1906-cı ildə Tiflisdə
rus dilində çap olunan “Yelizavetpolun qanlı günləri cəmiyyətin mühakiməsi qarşısında” əsərlərində 1905-1906cı illər qırğınlarının mahiyyəti təhrif edilsə də, bu əsərlər faktoloji baxımdan tədqiqatçılara xeyli material verir.
A-do “Qafqazda erməni-türk toqquşmaları” əsərində 1905-1906-cı illərdə Cənubi Qafqazın 12 qəzasında
(İrəvan, Naxçıvan, Şərur-Dərələyəz, Eçmiədzin, Şuşa, Cavanşir, Cəbrayıl, Zəngəzur, Gəncə, Qazax, Ərəş,
Borçalı) və 7 şəhərində (Bakı, İrəvan, Naxçıvan, Şuşa, Gəncə, Qazax, Tiflis) baş verən qırğınlar barəsində
xronoloji ardıcıllıqla məlumat verir. A-donun bu əsərinin üstün cəhəti odur ki, o, baş verən hadisələrin şərhindən
öncə hər bir qəza və yaxud şəhər haqqında topoqrafik təsvir və həmin dövrün siyahıyaalmalarının nəticələrinə
istinadən statistik məlumatlar verir. Müəllif baş vermiş qırğınlar zamanı Cənubi Qafqazın 7 böyük şəhərinin
dağıntılara məruz qaldığını, 12 qəzada 252 kəndin yandırıldığını və viran qoyulduğunu, 100 min ailənin
qəzalardan, bir neçə min nəfərin şəhərlərdəki ev-eşiklərindən didərgin düşdüyünü, 10 min nəfərin məhv edildiyini
yazır. S.Zavaryanın məlumatına görə isə həmin dövrdə Şuşa qəzasında 12, Cavanşir qəzasında 15, Cəbrayıl
qəzasında 5, Zəngəzur qəzasında 43 müsəlman kəndi dağıdılmışdır. O.A.Arutyunyan 1956-cı ildə rus dilində
İrəvanda dərc olunmuş “Xatirələr” kitabında daşnakların “mümkünsə daha çox öldür, talan et, heç kimə rəhm
etmə” şüarı altında 1905-ci ildə Qəmərlidə törətdikləri vəhşilikdən və silahdan korluq çəkmədiklərini, canişin
Vorontsov-Daşkovun xüsusi icazəsi və erməni yepiskopları Xoren və Suren tərəfindən müvəkkil edilmiş şəxslər
vasitəsilə təmin edildiklərini deyir. İtalyan diplomatı, yazıçı, səyyahı və tarixçisi Luici Villari 1906-cı ildə
Qafqaza etdiyi səyahətin nəticəsində yazdığı və Londonda çap etdirdiyi “Qafqazda alov və qılınc” (“Fire and
Sword in the Caucasus”) əsərində iğtişaşlar zamanı Naxçıvan qəzasında 47 kənddə toqquşma olduğunu, 12 kəndin
viran edildiyini və boşaldıldığını, 10 kəndin qismən dağıdıldığını, hər iki tərəfdən 239 nəfərin qətlə yetirildiyini
yazır. Bu əsərin tədqiqə ehtiyacı vardır.
Məmməd Səid Ordubadinin “Qanlı illər” (1905-1906-cı illərdə “Qafqazda baş vermiş erməni-müsəlman
davasının tarixi”) və Mir Möhsün Nəvvabın “1905-1906-cı illərdə erməni-müsəlman davası” əsərləri tarixi
gerçəkliyin düzgün dərk edilməsi və faktiki materialların zənginliyi baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
M.S.Ordubadi 1911-ci ildə çap etdirdiyi “Qanlı illər” (“Qanlı sənələr”) kitabını o dövrün müxbirlərinin toplayaraq
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ona göndərdikləri 254 məktub əsasında yazdığını qeyd edir. İrəvan quberniyasında baş verən faciəli hadisələri isə
müəllif məşhur İrəvan ziyalısı Mir Abbas Mirbağırzadənin topladığı jurnal və sair materiallar əsasında qələmə
aldığını yazır. M.S.Ordubadi öncə 1905-ci ildə Naxçıvan qəzasında, sonra İrəvan şəhərində, daha sonra isə
Qırxbulaq və Üçkilsə mahallarında erməni silahlı dəstələrinin törətdikləri qırğınların miqyasını oxuculara təqdim
edir. Müəllif 1906-cı ildə Yelizavetpol quberniyasının Zəngəzur qəzasında ermənilərin törətdikləri kütləvi
qırğınlar barəsində ətraflı məlumat vermişdir. Müəllif ermənilərin Yelizavetpol quberniyasının digər qəzalarında,
habelə Bakıda və Tiflisdə törətdikləri qırğınlar və faciələr haqqında ətraflı bilgi verməklə yanaşı, “ermənimüsəlman davasının” baş verməsinin səbəblərini də göstərmişdir. M.S.Ordubadi səbəblərdən birincisi kimi
“Daşnaksütyun” partiyasının qanlı əməllərini göstərir və Qafqazda oynadığı “qanlı teatrolara” dair 400-dən artıq
yazılı məlumatın onun masası üzərində olduğunu qeyd edir. Göründüyü kimi, mərkəzi hakimiyyətin dəstəyi və
gözyumması ilə ermənilər günümüzədək azərbaycanlılara qarşı soyqırımı törətmişlər. Arxivlərdə işləyən qeyriazərbaycanlılar nə qədər sənəd və materialları silsələr də ermənilərin törətdikləri cinayətləri sübut edəcək kifayət
qədər materiallar qalıbdır. Çar Rusiyası dövrünün arxiv sənədləri, Azərbaycan Respublikası Tarix Arxivinin
fondlarında saxlanılan sənədlər, ayrı-ayrı müəlliflərin Azərbaycan, rus, erməni və ingilis dilində faktik materiallar
əsasında yazdıqları əsərlər və dövri mətbuat materialları bu sahədə çox əhəmiyyətli mənbələrdir.
Rusiyada 1917-ci il fevral inqilabından sonra çar üsul-idarəsi yıxılmış, müvəqqəti hökumət qurulmuşdu.
1918-ci il martın 9-da müvəqqəti hökumətin qərarı ilə Qafqaz Canişinliyi buraxılmış, fövqəladə Cənubi Qafqaz
Komitəsi yaradılmışdı. Noyabrın 11-də Cənubi Qafqazda fəaliyyət göstərən siyasi təşkilatların Tiflisdə yığıncağı
keçirilmiş və Cənubi Qafqaz Komissarlığı yaradılmışdı. Həmin ayda Azərbaycan fraksiyası təsis edilmişdi. 1917ci il noyabrın 7-də Rusiyada bolşeviklər hakimiyyətə gəldikdən iki gün sonra Sovetlərin Ümumrusiya qurultayı
sülh haqqında dekret qəbul edir. Millətlərin İşləri üzrə Xalq Komissarlığı və onun nəzdində erməni məsələsi üzrə
komissarlıq yaradılır. Dekabrın 16-da Rusiya Xalq Komissarları Soveti S.Şaumyanı Qafqaz işləri üzrə fövqəladə
komissar təyin etmişdi. Sovet hökumətinin sülh haqqında dekret qəbul etməsinə baxmayaraq, dekabrın 29-da
“Türkiyə Ermənistanı” haqqında dekret qəbul etmişdi. Bu dekret “Qərbi Ermənistan” dövləti yaratmaq üçün
ermənilərin iştahasını artırmışdı. 1918-ci ilin yanvarında Sovet Rusiyası hökuməti “Erməni qaçqınlarına təcili
kömək göstərilməsi haqqında” erməni məsələləri üzrə komissarlığın bəyanatını müzakirə edərək qərara almışdı
ki, bu məqsədlə təmənnasız olaraq 6194784 rubl vəsait ayrılsın. Eyni zamanda, bütün inqilab komitələrinə, digər
yerli orqanlara erməni könüllü dəstələri təşkil edərək, onları silahlandırıb maneəsiz surətdə Qafqaza göndərmək
haqqında təlimat göndərmişdi. Göründüyü kimi, istər çar Rusiyası, istərsə də Sovet Rusiyası erməni könüllü
dəstələrinin təşkilini və onların maliyyələşdirilməsini öz üzərinə götürmüşdü. Məhz həmin təlimata əsasən əldə
edilən silahlarla və Qafqaz cəbhəsindən qayıdan erməni silahlılarının iştirakı ilə sonralar Cənubi Qafqazın
müxtəlif bölgələrində azərbaycanlılara qarşı soyqırımlar törədildi.
1918-ci ilin mart-aprel aylarında ermənilər tərəfindən törədilən cinayətlər Azərbaycan xalqının yaddaşında
silinməz iz qoyub. Təkcə milli mənsubiyyətinə görə minlərlə dinc azərbaycanlı məhv edilib. Ermənilər evləri
yandırır, insanları diri-diri oda atır, milli memarlıq abidələri, məktəblər, xəstəxanalar, məscidlər və digər tikililər
dağıdılırdı. Azərbaycanlıların soyqırımı xüsusi qəddarlıqla Bakı, Şamaxı, Quba, Qarabağ, Zəngəzur, Naxçıvan,
Lənkəran və Azərbaycanın digər ərazilərində həyata keçirilib. 1918-ci ilin mart-aprelində Bakı, Şamaxı, Quba,
Muğan və Lənkəranda ermənilər 30 mindən çox azərbaycanlını qətlə yetirmiş, 10 minlərlə insanı öz
torpaqlarından qovmuşdur. Təkcə Bakıda 10 minə yaxın azərbaycanlı xüsusi qəddarlıqla öldürülüb, Şamaxıda 58
kənd dağıdılmış, 7 min nəfər (1653 qadın, 965 uşaq) məhv edilmişdir. Quba ərazisində 122, Qarabağın dağlıq
hissəsində 150, Zəngəzurda 115, İrəvan quberniyasında 211, Qars əyalətində 92 kənd yerlə-yeksan olunmuş, əhali
üzərində yaş və cinsə məhəl qoymadan qətliam həyata keçirilmişdir. “Aşxadavor” (“Əməkçi”) qəzeti, 2 noyabr
1919-cu il) göstərilirdi ki, azərbaycanlıların bu tarixi İrəvan şəhərində və onun ətrafında qısa zaman ərzində 88
kənd dağıdılmış, 1920 ev yandırılmış, 131 min 970 nəfər isə öldürülmüşdür.
28 may 1918-ci ildə Azərbaycan Demokratik Respublikasının yaradılması da itkisiz olmayıb. ADR-in
Nazirlər Sovetinin sədri F.X.Xoyskinin xarici işlər naziri M.H.Hacınskiyə yazdığı məktubda deyilir: “Ermənilərlə
biz bütün mübahisələrə son qoymuşuq. Onlar ultimatumu qəbul edib müharibə ilə qurtaracaqlar. Biz ermənilərə
İrəvanı güzəştə getdik. Cənubi Qafqazda 3 suveren respublikanın yaranması və müttəfiqlərin köməyi ilə
Ermənistan ərazisi 1 milyon 510 min nəfər əhali ilə (795 min erməni, 575 min müsəlman, 140 min digər xalqlar)
17 min 500 ingilis kvadrat mili həcmində olur. Bununla kifayətlənməyən ermənilər heç bir şeyə məhəl qoymadan
“Böyük Ermənistan” ideyası ətrafında Gürcüstanın tərkibində olan Axalkalaki, Borçalı, Azərbaycanın Qarabağ,
Naxçıvan, Gəncə quberniyasının cənub hissəsinə iddia irəli sürürlər. Bütün bu qırğınları ermənilər Cənubi
Qafqazda üç müstəqil dövlət yarananadək törətmişdilər. 1918-ci il mayın 26-da Cənubi Qafqaz Seymi özünü
buraxmış və Gürcüstan müstəqilliyini elan etmişdi. Həmin gün Seymin erməni fraksiyası İrəvan şəhərinin
ermənilərə paytaxt kimi verilməsi üçün Müsəlman fraksiyasına müraciət etmişdi. Çünki müstəqillik aktının elan
olunması üçün Ermənistanın paytaxtı yox idi. Mayın 27-də keçirilən Müsəlman Milli Şurasının iclasında Nəsib
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bəy Yusifbəyov bildirir ki, Batum konfransında təmsil olunan Türkiyə nümayəndə heyətinin qənaəti belədir ki,
Cənubi Qafqaz müstəqilliyini qorumalıdır, onun birliyinin və həmrəyliyinin qorunması üçün ermənilərə bir qədər
torpaq güzəşt olunmalıdır. Mayın 28-də Azərbaycanın və Ermənistanın müstəqilliyi elan edilir.
Mayın 29-da Müsəlman Milli Şurasının iclasında İrəvanın siyasi mərkəz kimi Ermənistana güzəşt edilməsi
haqqında qərar qəbul edilir. İyunun 4-də Türkiyə ilə Ermənistan arasında Batumda sülh müqaviləsi imzalanır. Bu
müqaviləyə əsasən Ermənistan Respublikasının ərazisi təqribən 10 min kv. km, əhalisi isə 321 min nəfər (o
cümlədən 230 min erməni, 80 min müsəlman, 5 min yezidi kürdləri, 6 min digər millətlər) təşkil edirdi. Milli
Şuranın iyunun 13-də keçirilən iclasında ermənilərin müsəlmanlara qarşı törətdikləri qırğınlar barədə İrəvandan
gələn xəbərlər müzakirə edilir. İrəvan quberniyası ərazisində ev-eşiklərindən didərgin salınan və ac-yalavac
dolanan qaçqınların sayının 150 min nəfərə çatdığı, ermənilərin 206 kəndi dağıtdığı bildirilir.
Andranikin qoşununun Zəngəzuru ələ keçirməsi, Ermənistan hökumətinin Dağlıq Qarabağı mübahisəli
ərazi hesab etməsi Azərbaycan diplomatiyasını adekvat addım atmağa vadar etmişdi. Göründüyü kimi,
Azərbaycan tərəfi diplomatik yazışmalara güc verdiyi vaxtda, ermənilər silaha güc verib, azərbaycanlı yaşayış
məntəqələrini ələ keçirməkdə, xalqımıza qarşı soyqırım törətməkdə idilər.
30 oktyabr 1918-ci ildə imzalanan Mudros sazişinə əsasən türk qoşunları 1914-cü il sərhədlərinə geri
çəkilmək məcburiyyətində qalmışdı. IX ordunun komandanı Yaqub Şevki Paşa İrəvan quberniyasının və Qars
vilayətinin müsəlman əhalisinin özünümüdafiəsi üçün geri çəkilən türk ordusunun komandanlığına tapşırmışdı
ki, yerli milli şuralara lazımi qədər silah versinlər və türk zabitlərindən bir qismi həmin ərazilərdə qalıb yerli
əhalinin təlimləri ilə məşğul olsunlar. Həmin tapşırığa əsasən noyabrın 12-də 2000 ədəd iriçaplı rus tüfəngi
Naxçıvan və İqdır əhalisinə, noyabrın 15-də isə 3000 rus tüfəngi Qəmərliyə göndərilmişdi. Həmin ərazilərin
ermənilər tərəfindən işğal təhlükəsi yarandığından, Ordubaddan Sürməliyədək ərazinin nümayəndələri noyabrın
3-də Qəmərli (indiki Artaşat) qəsəbəsinə toplaşaraq Araz-Türk Hökuməti qurmaq haqqında qərar çıxarırlar.
Hökumət rəisi naxçıvanlı Əmir bəy Əkbərzadə, hərbi nazir isə sonralar Cənub-Qərbi Qafqaz hökumətinin (Qars
hökuməti) başçısı olmuş İbrahim bəy Cahangirzadə seçilir. İbrahim bəy dərhal işə başlayıb özünümüdafiə üçün
yerli əhalidən ibarət 20 tabur təşkil edir. Bu taburlardan 4-ü Naxçıvanda, 3-ü Şərur-Dərələyəzdə, qalanları isə
Vedibasar, Qəmərli və Zəngibasarda yerləşdirilir və həmin bölgələrin əhalisini erməni qırğınlarından müdafiə
edir.
1918-1920-ci illərdə Ermənistanda azərbaycanlıların soyqırıma məruz qalmalarını sovet hakimiyyətinin ilk
illərində Ermənistan KP Mərkəzi Komitəsinin nəzdində fəaliyyət göstərən azlıqda qalan millətlərlə iş şöbəsinin
türk bölməsinin hesabatlarından aydın görmək olar. Bölmənin müdiri Bala Əfəndiyevin Ermənistan KP MK-ya
təqdim etdiyi hesabatında göstərilir ki, daşnakların hakimiyyəti dövründə, yəni 1920-ci ilin iyulunda İrəvan
quberniyası ərazisində əvvəllər mövcud olmuş 300-dən artıq türk kəndindən yalnız biri - Uluxanlı kəndi salamat
qalmışdı. Onun yazdığına görə daşnak Ermənistanında müsəlman “koloniyasını” bircə kənd və İrəvanda qalan bir
neçə ailə təmsil edirdi.
1916-cı ildə İrəvan quberniyasında 373582 nəfər azərbaycanlı yaşadığı halda, 1920-ci ilin noyabrında
Ermənistan SSR-də cəmisi 12 min nəfər azərbaycanlı qeydə alınmışdı. Ümumiyyətlə, 1918-1920-ci illərdə
Şamaxı qəzasında 58, Quba qəzasında 112, Gəncə quberniyasında 272 (o cümlədən Zəngəzurda 115, Qarabağda
157), İrəvan quberniyasında 300, Qars vilayətində 82 yaşayış məntəqəsi yerlə-yeksan edilmiş, yüz minlərlə
azərbaycanlı qətlə yetirilmiş, bir milyona yaxın əhali öz tarixi-etnik torpaqlarından didərgin salınmışdır. Qeyd
olunmalıdır ki, təkcə 1905-1920-ci illərdə indiki Ermənistan ərazisində 500-dən artıq azərbaycanlı kəndi
dağıdılmış, yarım milyon əhali soyqırıma məruz qalmışdır.
1988-1994-cü illərdə ermənilər xalqımıza qarşı yenə də havadarlarının və dəstək verənlərin təəssübkeşliyi,
siyasi-hərbi və maddi yardımları ilə ərazimizin 20 faizini işğal etdilər, qədim torpağımız İrəvandan bir milyondan
çox insan öz dədə-baba yurdundan didərgin düşdü. On minlərlə adam öldürüldü, şikəst oldu. Yenə də həmin
qəddarlıq, həmin barbarlıq, həmin etnik təmizləmə, soyqırımı siyasəti, həmin havadarlıq! Buna görə də
azərbaycanlılara qarşı ermənilərin törətdiyi etnik təmizləmə və soyqırımı, tarixi ərazilərimizə köçürülmə olmaları,
bütün yalanları, saxta tarixləri dəlil, sübut və sənədlərlə bütün dünya ictimaiyyətinə açılmalı, çatdırılmalı və bir
sözlə, bütün səviyyələrdə geniş informatik mübarizə aparılmalıdır.
Respublika.-2016.- 31 mart.-№66.-S.5.
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Ermənilərin ruslara qarşı törətdikləri terror və qırğınlar
Nazim MUSTAFA,
Azərbaycan MEA Tarix İnstitutunun əməkdaşı,
Dövlət mükafatı laureatı
Bu gün özlərini dünyaya “məzlum millət”, “soyqırımına məruz qoyulan xalq” kimi sırıyan ermənilər
XIX–XX əsrlərdə təkcə türk-müsəlman əhaliyə qarşı deyil, eləcə də kürdlərə, yəhudilərə, habelə onları
həmişə himayə edən ruslara qarşı da terror və qırğınlar törətmişlər. Bu məqalədə ermənilərin ruslara qarşı
törətdikləri terror aktlarından və qırğınlardan bəhs edilir.
XIX əsrin əvvəllərindən etibarən çar Rusiyası Cənubi Qafqazda işğalçılıq planlarını həyata keçirərkən
erməni amilindən məharətlə istifadə etmişdir. Ermənilər də öz növbəsində Rusiyanın İran və Türkiyə ilə apardığı
müharibələr nəticəsində işğal etdiyi ərazilər hesabına tarixdə ilk dəfə öz dövlətlərini yaratmağa nail olmuşlar.
Rusiyanın hakim dairələri ermənilərdən həmişə bir alət kimi istifadə etmiş, eyni zamanda, “velikorus” mənafeyini
ermənilərin “Böyük Ermənistan” iddialarından üstün tutmuşdur. Ruslar tarixin müəyyən dönəmlərində,
ermənilərdən istifadə edərək öz məqsədinə nail olduqdan sonra onları taleyin hökmünə buraxmışlar. Bunu bir sıra
erməni tədqiqatçıları və siyasi xadimləri öz əsərlərində etiraf etmişlər.
Yüz illər boyu Osmanlı imperiyasından himayə görən ermənilərin I Dünya müharibəsi illərində türklərə
xəyanət edərək, onlara arxadan zərbə vurmalarını ruslar heç vaxt nəzərdən qaçırmamışlar. Ona görə də ruslar
qətiyyən ermənilərin sədaqətinə inanmamışlar.
Ermənilər ruslara istiqamətlənmiş ilk terror əməliyyatını Rusiya imperatoru II Aleksandra qarşı həyata
keçirmişlər. 4 aprel 1866-cı ildə II Aleksandra sui-qəsd edən və buna görə də edam cəzasına məhkum edilən
inqilabçı-terrorçu Dmitri Karakozovun vaxtilə İrandan Qarabağa köçən erməni əsilli Karakozovların nəslindən
olması barədə məlumatlar mövcuddur.
XIX əsrin sonuncu rübündə Cənubi Qafqazda erməni separatizmi və terroru güclənmiş, erməni kilsələri
“Daşnaksütyun” və “Hnçak” partiyalarının silah-sursat anbarına çevrilmişdi.
Rusiya hökuməti həmin əsrin 70-ci illərindən etibarən Cənubi Qafqazda və Qars vilayətində kütləvi surətdə
rus sektalarını məskunlaşdırmağa başlamışdı. Müəyyən mərhələlərlə İran və Türkiyədən Cənubi Qafqaza
köçürülən ermənilərin özləri bu regiona gəlmə olduqları halda, Rusiya hökumətinin Qafqazda və Qars vilayətində
ruslaşdırma siyasətinə qarşı çıxırdılar. Ermənilər rusların kütləvi surətdə məskunlaşdırılmasından ciddi narahat
olur, hər vasitə ilə bu işə maneçilik törədirdilər. Rus müəllifi N.Şavrov yazır ki, xarici dövlətlərin, xüsusən də
İngiltərə və Fransanın Qafqazda müstəqil dövlət qurmaq işində onlara yardım edəcəklərinə inanan ermənilər, daha
çox ərazilərə sahib olmaq üçün “Qafqazda rusların məskunlaşdırılması üçün boş torpaqlar yoxdur!” şüarını irəli
sürmüşdülər.
Rus tədqiqatçı-jurnalisti V.Veliçkonun “Kavkaz” əsərində XIX əsrin sonlarında Yelizavetpol
quberniyasının Tərtər qəsəbəsində “dinc” və “mədəni” ermənilərin iblis qəddarlığı ilə rusların başına gətirdikləri
faciəni ürək ağrısı ilə təsvir etmişdir. V.Veliçko yazır ki, Tərtər qəsəbəsində onlarca rus ailəsinın
məskunlaşdırılmasından sonra ətraf kəndlərdə yaşayan ermənilərin nümayəndəsi gələrək ruslardan tələb etmişdir
ki, qəsəbəni tərk etsinlər. Sonra isə əli xəncərli erməni bandaları rusların içməli su gətirdikləri bulağın yolunu
kəsmişlər. Tarixi xislətini gizlədə bilməyən ermənilər rusların məcbur qalıb içməli su kimi istifadə etdikləri çaya
peyin, heyvan cəmdəklərini tökmüş, hər cür zibillə onu müntəzəm zəhərləmişdilər. Daha sonra V.Velişko yazır
ki, bütün bunlardan sonra qəsəbədə elə xəstəlik yayılır ki, düşünəndə adamın tükləri biz-biz olur. İnsanlar diridiri çürüməyə başlamış, bədənlərini üfunətli yara bürümüş, dözülməz dərddən qupquru qurumuşdular. Tərtərə
göndərilən erməni həkimi dava-dərman əvəzinə cəhənnəm əzabına düçar olan ruslara demişdi: “Rədd olun, rus
köpəkləri, yoxsa hamınız qırılacaqsınız”. Bu kəndin əhalisinin üçdə ikisi tamamilə qırılmış, qalanları qaçıb
getmişdilər.
Göründüyü kimi, rusların himayədarlığı ilə gətirilib həmin regionda yerləşdirilən ermənilər özlərinə yer
elədikdən sonra nəinki aborigen azərbaycanlılara, habelə rusların özlərinə də qənim kəsilmişdilər.
1896-ci ildə Q.Qolitsının Qafqazın baş rəisi təyin edilməsindən sonra Eçmiədzin katolikosluğuna, xüsusən
də erməni siyasi təşkilatlarına qarşı münasibət kəskin şəkildə dəyişmişdi. Q.Qolitsın erməni siyasi partiyalarının,
erməni kilsəsinin və onun nəzdindəki məktəblərin terror yuvasına çevrildikləri qənaətinə gəlmişdi. Onun
qaldırdığı vəsatət əsasında 1903-cü il iyunun 12-də erməni kilsəsinin əmlakının Rusiyanın Torpaq və Əmlak
Nazirliyinin sərəncamına keçirilməsi haqqında İmperator qanunu imzalanmışdı. Bu qanunun qəbul edilməsindən
sonra, başda bütün ermənilərin katolikosu Mkrtıç Xrimyan olmaqla, erməni siyasi təşkilatları çar məmurlarına
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qarşı sui-qəsdlər və terror aktları həyata keçirməyi qərara almışdılar. Həmin qanunun icrası erməni kilsələrinin
maliyyələşdirdiyi siyasi partiyaların maddi vəziyyətinə ciddi zərbə vurmuş, bu da öz növbəsində erməni
terrorizminin genişlənməsinə, anti-rus əhval-ruhiyyəsinin qızışmasına səbəb olmuşdu.
XIX əsrin 90-cı illərində xarici dövlətlərin təhriki ilə Türkiyə ərazisində baş qaldıran erməni üsyanlarının
yatırılmasından sonra 400 mindən artıq erməni Cənubi Qafqaza axışmışdı. “Novaya vremya” qəzetinin verdiyi
məlumata görə, həmin dövrdə törədilən cinayətlərin 80 faizi Türkiyədən gəlmiş ermənilərin, muzdlu qatillərin
payına düşürdü.
Erməni terrorçu təşkilatları knyaz Q. Qolitsını aradan götürmək üçün terrora əl atmışdılar. 14 oktyabr 1903cü ildə “Hnçak” partiyasının terrorçu dəstəsinin dilənçi qiyafəsinə girən üzvləri Tiflisin ətrafındakı Botanika
bağında arvadı ilə gəzintidən sonra şəhərə qayıdan knyaz Qolitsının ekipajına hücum edərək onu xəncərlə ağır
yaralamışdılar. Terrorçulara tapşırıq verilmişdi ki, Qolitsının başını bədənindən ayırıb, Tiflisin “İrəvan
meydanı”ndakı dirəkdən assınlar. Qolitsını öldürməyə müvəffəq olmayan erməni terrorçuları onun sarayını
partlatmaqla həyatına son qoymağa çalışmışdılar. Qolitsın uzun müddət vəzifəsini icra edə bilmədiyi üçün 1904cü ilin iyulunda Peterburqa getmiş və vəzifəsindən istefa etməyə məcbur olmuşdu.
Eçmiədzin kilsəsi və “Daşnaksütyun” partiyasının birgə təşkilatçılığı ilə çar II Nikolaya qarşı da sui-qəsd
planı hazırlanmışdı. Bu əməliyyatın həyata keçirilməsi üçün “Daşnaksütyun” partiyasının 4 üzvü Bakıdan
Peterburqa göndərilmişdi. “Armenak”, “Qriqor”, “Simon” və “Kaspar” gizli adları altında fəaliyyət göstərən
erməni terrorçuları niyyətlərini həyata keçirməyə imkan tapmamış və xəfiyyə məlumatları əsasında vaxtında ifşa
olunmuşdular.
1903-cü il avqustun 13-də Aleksandropol (indiki Gümrü) şəhərindəki rus pravoslav kilsəsinin baş keşişi
Vasilyev “Daşnaksütyun” partiyasının terrorçuları tərəfindən xəncərlə qətlə yetirilmişdir.
Erməni terrorçuları törətdikləri təxribatların qarşısını almağa cəhd göstərdiyinə görə 11 sentyabr 1904-cü
ildə Yelizavetpol (Gəncə) quberniyasının vitse-qubernatoru Andrey Andreyevi qətlə yetirmişdilər.
15 dekabr 1904-cü ildə isə erməni terrorçuları Şuşa şəhər polisinin rəisi, polkovnik Saxarovu qətlə
yetirmişdilər. Lakin istintaq Saxarovun qatillərini üzə çıxara bilməmişdi.
1905-ci ildə Qafqaza canişin təyin edilən İllarion Vorontsov-Daşkovun ermənipərəst mövqeyindən istifadə
edən “Daşnaksütyun” və “Hnçak” partiyaları Türkiyədən qaçıb gələn erməni ailələrini məskunlaşdırmaq üçün
İrəvan, Yelizavetpol (Gəncə) və Tiflis quberniyalarında azərbaycanlılar yaşayan əraziləri silah gücünə
təmizləmək siyasəti həyata keçirməyə başlamışdılar.
Digər tərəfdən, erməni siyasi partiyaları öz silahlı dəstələrini mailyyələşdirmək üçün terrorçu dəstələrinin
vasitəsilə banklara və poçt şöbələrinə basqınlar edir, inkassatorları öldürür, pulları ələ keçirirdilər. Arxiv
sənədlərində göstərilir ki, erməni terrorçuları silah-susat daşıyan qatarlara tez-tez basqınlar edir, hərbi ləvazimatı
ələ keçirirdilər. Milliyyətindən asılı olmayaraq terrorçuların tələblərinə əməl etməyən ayrı-ayrı sahibkarlara qarşı
da sui-qəsdlər həyata keçirirdilər.
1905-ci ilin əvvəlində Bakıdan başlayan, sonralar bütün Cənubi Qafqazı bürüyən bu qırğınlara hakim
dairələrin göz yumması üçün əvvəlcə onları qorxutmaq, başqa sözlə, sui-qəsdlər təşkil etmək, terror aksiyaları
həyata keçirmək lazım gəlirdi. Qafqaz canişinliyinin sənədlərində göstərilir ki, erməni siyasi partiyaları 19051906-cı illərdə öz siyasi məqsədlərinə nail olmaq üçün Canişinlikdə və onun yerli orqanlarında fəaliyyət göstərən
ruslara və rusdilli məmurlara qarşı çoxsaylı terror aktları həyata keçirmişlər.
“Daşnaksütyun” partiyasının terrorçu dəstəsinin üzvləri 1905-ci il mayın 11-də Bakının gürcü əsilli,
ruslaşmış general-qubernatoru knyaz Mixail Nakaşidzenin faytonuna bomba ataraq onun ölümünə səbəb
olmuşdular. Ermənilər Nakaşidzeyə olum hökmünü hələ onun İrəvanın vitse-qubernatoru olduğu vaxt
çıxarmışdılar. Çünki Nakaşidze erməni kilsələrinin əmlakının dövlətin sərəncamına keçirilməsi haqqında
qanunun icrası üçün əlindən gələni əsirgəməmişdi. Hərbi məhkəmənin qərarı ilə M.Nakaşidzeyə sui-qəsd edən
terrorçulara edam hökmü çıxarılmışdı.
1918-ci il mayın 18-də Nuxa (Şəki) qəzası rəisinin köməkçisi Abramoviçi şəhərin sakini , çəkməçi Mixail
Şahunc şəhər məhkəməsinin qarşısında tapançadan açdığı atəşlə qətlə yetirmişdi.
Erməni terror təşkilatları İrəvan quberniyasında da çar məmurlarına qarşı terror aktları həyata keçirmişdilər.
İrəvan qubernatoru Qafqazın Baş Rəisliyinə göndərdiyi məxfi məktubda yazırdı ki, 1903-cü ilin sentyabrından
1904-cü ilin iyul ayınadək İrəvan quberniyasında erməni komitəçiləri tərəfindən İrəvan və Aleksandropol
(Gümrü) şəhərlərində polis məmurları öldürülmüş, Sürməli qəzasının rəisi, polkovnik Boquslavski və
quberniyanın kəndlərində “ümumerməni işinin” həyata keçirilməsinə mane olan bir neçə nəfər də qətlə
yetirilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Siyasi Sənədlər Arxivində polkovnik Yakovlevin
imzası ilə saxlanılan bir sənəddə 1905-ci il fevralın 19-da İrəvan şəhərində qubernatorun dəftərxanasının
yaxınlığında quberniya həkimi, mülki müşavir Urazovun qətlə yetirildiyi yazılır. Sənəddə mərhumun bədənində
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bir neçə xəncər yarası aşkar edildiyi qeyd edilir. Ermənilər quberniya həkimi Urazovu qətlə yetirdikdən sonra
onun yerinə erməni millətindən olan bir həkimin təyin edilməsinə nail olmuşdular. Bununla da ermənilər
törətdikləri qırğınlar zamanı azərbaycanlıların canlı itkisinin az, ermənilərin tələfatının isə daha çox göstərilməsini
təmin etmişdilər.
Erməni terrorçuları rus ordusunun zabitlərindən o kəslərə qarşı terror aktları həyata keçirmişdilər ki, onlar
ya terrorçu erməni silahlı dəstələrinə qarşı mübarizə aparmış, ya da onların tərksilah edilməsində iştirak
etmişdilər. Məhz bu səbəbdən general Maqsud Əlixanov-Avarskiyə qarşı erməni terrorçuları dəfələrlə sui-qəsd
təşkil etmişdilər. M.Əlixanov-Avarski 1907-ci il iyulun 3-də öz ailə üzvləri ilə birlikdə Gümrüdə hərbçilərin
bayram mərasimindən qayıdarkən erməni terrorçuları Dro (Drastamat Kanayan) və Kamo (SimonTer-Petrosyan)
tərəfindən karetasına bomba atılaraq qətlə yetirilmişdi. Karetada onlarla birlikdə olan general Qlebovun arvadı da
həlak olmuşdu. Generalların uşaqları isə ağır yaralanmışdılar.
“Daşnaksütyun” partiyasının mərkəzi komitəsi general Frezenin öldürülməsini ona görə qərara almışdı ki,
o, erməni terrorçu dəstələrinin Türkiyə ərazisindən Aleksandropol qəzasına buraxılmaması haqqında sərhəd
mühafizə xidmətinə xüsusi tapşırıq vermişdi və nəticədə bu bandalardan biri sərhədi keçərkən məhv edilmişdi.
Həmin bandalardan birinin məhv edilməsinə rəhbərlik edən sərhəd mühafizəsinin rəisi podpolkovnik Bıkovu
erməni terrorçuları bir müddət sonra qətlə yetirmişdilər.
Ermənilər 1905-ci ildə Sürməli qəzasında kütləvi qırğınlara başlamazdan öncə qəzada erməni terroruna
qarşı mübarizə aparan administrasiya nümayəndələrini hədəfə götürmüşdülər. “Daşnaksütyun” partiyasının “Qara
siyahı”sına düşənlərdən biri də Sürməli qəzasının rəisi podpolkovnik Boquslavski idi. Uzun müddət təqib
etdikdən sonra erməni terrorçuları Boquslavskini 11 iyul 1904-cü ildə gecə saat 2-də İqdırın bazarında odlu silahla
qətlə yetirmişdilər. İrəvan qubernatoru dərhal hadisə yerinə getsə də, qatilləri tapmaq mümkün olmamışdı.
Boquslavskinin erməni terrorunun qurbanı olmasının digər səbəbi onun İqdır qəzasının rəisi olduğu zaman 1903cü il 12 iyun qanunun yerinə yetirilməsində — yəni erməni kilsəsinin əmlakının müsadirə edilməsində fəallıq
göstərməsi olmuşdu.
Bundan bir müddət sonra erməni terrorçuları Sürməli qəzasına yeni təyin edilən rəisə qarşı da terror aktı
həyata keçirmişdilər. Belə ki, qəza rəisi kapitan Dudnikov İrəvanda olarkən ermənilər onu qətlə yetirmək üçün
iki dəfə atəş açsalar da, güllələr xoşbəxtlikdən hədəfə dəyməmişdi.
Ermənilər çar məmurlarını qorxu içərisində saxlamaqla, Cənubi Qafqazda türklərə qarşı törətdikləri
qırğınlara rəsmi hökumət dairələrinin seyrçi münasibət bəsləməsinə nail olurdular.
“Daşnaksütyun” partiyasının 1907-ci ildə keçirilən IV qurultayında Rusiyanın hökumət məmurlarına qarşı
hücum taktikasından əl çəkməsi haqqında qərar qəbul edilməsindən sonra erməni terroruna bir müddət ara
verilmişdi. Erməni terrorçuları bundan sonra öz fəaliyyətlərini əsasən Türkiyə ərazisində davam etdirmişdilər.
Qafqaz Canişinliyinin Polis Departamentinin 1909-cu ilə aid arxiv sənədlərindən birində “Daşnaksütyun”
partiyasının dövlət məmurlarından general Əlixanov-Avarskinin, qubernator Nakaşidzenin, vitse-qubernator
Andreyevin, qəza rəisləri Boquslavskinin, Şmerlinqin, Neşanskinin, Pavlovun, polisemeyster Saxarovun,
pristavlar Cavaxov və Şumakeviçin, sərhəd mühavizəçisi Bıkovun erməni terrorçuları tərəfindən qətlə yetirdiyi
qeyd edilmişdir.
Birinci dünya müharibəsi ərəfəsində Türkiyəni parçalamaq istəyən dövlətlər tərəfindən “erməni məsələsi”
yenidən gündəliyə gətirilmişdi. Bir-birinə düşmən olsalar da “Antanta” və “Üçlər İttifaqı” ayrı-ayrılıqda
ermənilərin himayədarı rolunda çıxış edirdilər. Müharibənin başlamasından dərhal sonra ermənilər kütləvi surətdə
Qafqazdakı rus ordusunun tərkibinə daxil olmuş, bununla yanaşı, Tiflisdəki Erməni Milli Bürosunun təşkilatçılığı
və canişin İllarion Voronsov-Daşkovun yardımı ilə könüllülərdən ibarət ayrıca erməni drujinaları (könüllü
birlikləri) təşkil edilmişdi. Ermənilərin məqsədi “Qərbi Ermənistan” adlandırdıqları Türkiyənin Şərqi Anadolu
vilayətlərinin rus ordusunun əli ilə işğalından sonra həmin ərazilərdə erməni dövləti qurmaqdan ibarət idi.
1914-cü ilin noyabr ayının ilk günlərində məşhur erməni yazıçısı Hovanes Tumanyan Bakıya gələrək
erməni könüllü drujinalarının təşkili üçün ianə toplanmasını təşkil etmişdi. H.Tumanyanın təşkilatçılığı ilə
noyabrın 5-də Bakıdan erməni könüllülərindən ibarət böyük bir dəstə Türkiyə cəbhəsinə yollanmışdı. Rus
ordusunun Qafqaz cəbhəsindəki bəzi yüksək rütbəli zabitləri ermənilərin iç üzlərinə bələd olduqları üçün onlara
nifrət edirdilər. Rus generallarının könüllü erməni drujinalarına olan münasibətlərini öyrənmək məqsədilə Erməni
Milli Bürosunun və katolikos V Gevorqun təşəbbüsü ilə H.Tumanyanın və yazıçı Aleksandr Şirvanzadənin də
daxil olduğu 8 nəfərlik nümayəndə heyəti noyabrın 15-də Tiflisdən cəbhə bölgəsinə yola düşmüşdü. İqdırda
nümayəndə heyəti ilk dəfə erməni əsilli general Pyotr Oqanovski və milliyyətcə rus olan general Vladimir
Lyaxovla görüşürlər. H.Tumanyan öz gündəliyində general Lyaxovun ermənilərə nifrət etdiyini və bunu görüş
zamanı da açıqca büruzə verdiyini yazır. (Ovanesən Susanna. Vstreçi Ov. Tumanəna s voenaçalğnikami russkoy
armii (noəbrğ-dekabrğ 1914q.). Erevan, № 3, 2014, pp. 22-23).Hesab edirik ki, məhz H.Tumanyanın məsləhəti
ilə antierməni general Lyaxovun adı “Daşnaksütyun” partiyasının “qara siyahısı”na salınmışdır. General Lyaxov
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istefaya çıxdıqdan sonra – 1920-ci il aprelin 30-da bu partiyanın Batumda onu izləyən erməni terrorçuları
tərəfindən odlu silahla qətlə yetirilmiş və caniləri aşkar etmək mümkün olmamışdı.
1915-ci ilin mayında Van şəhərinin işğalından sonra erməni drujinaları şəhərdə türkləri qətlə yetirir, onların
evlərini talan edir, sonra isə yandırırdılar. Talanların qarşısını almaq istəyən rus ordusunun əsgərlərinə erməni
drujinalarının silahlıları hücum etmişdilər. Korpus komandiri general Nikolayevin əmri ilə Berkri-Qalada hərbisəhra məhkəməsi qurulmuş və cinayətləri sübuta yetirilən üç erməni edam edilmişdi.
Hələ 1914-cü ilin noyabrında çar II Nikolay Tiflisdə bütün ermənilərin katolikosu V Gevorqa vəd vermişdi
ki, “erməni məsələsi” ermənilərin gözlədiyi kimi, müharibənin sonunda, sülh danışıqları zamanı həll ediləcək.
Lakin ermənilərin gözlədiklərinin əksinə olaraq, ruslar erməni könüllü birlikləri ilə birlikdə “Qərbi Ermənistan”ı
işğal etdikdən sonra ermənilərə vəd etdikləri muxtariyyət məsələsini unutdular. Ermənistanda daşnak
hökumətinin baş naziri olmuş Ovanes Kaçaznuni bu məsələ ilə əlaqədar olaraq yazırdı: “Ruslar elə hərəkət etdilər
ki, Ermənistan boşaldılsın, sonra isə oraya kazakları köçürsünlər. Knyaz Lobanov-Rostovskinin (Rusiyanın
keçmiş xarici işlər naziri - N.M.) hamıya bəlli “Ermənisiz Ermənistan” layihəsi həyata keçirilsin”.
Erməni tarixçisi V. Ananikyan “Daşnaksütyun” partiyasının şovinist simasını açıb göstərərək yazır ki,
“Daşnaksütyun”a görə ermənilərin düşməni təkcə müsəlman dünyası deyil, habelə, kürdlər, gürcülər və ruslar da
onların düşməni idilər.
Arxiv sənədləri göstərir ki, erməni şovinizminin güclənməsi nəticəsində 1918-1920-ci illərdə nəinki türklər
və kürdlər, eyni zamanda, ruslar da təcavüzə məruz qalmışdılar. Cənubi Qafqaz Rus Milli Şurası Qazax qəzasının
Karvansara nahiyəsinin (indiki İcevan) Nikitino və Mixaylovo kəndlərinin rus icmasının ermənilər tərəfindən
soyğunçuluğa məruz qalması barədə faktları özündə əks etdirən üç protokolu 15 avqust 1918-ci ildə Azərbaycanın
Gürcüstandakı daimi nümayəndəliyinə təqdim etmişdi. Həmin sənədlərdə Rus Milli Şurası erməni silahlı
qüvvələrinin azğınlığına son qoyulması üçün Azərbaycan hökumətindən tədbir görülməsini xahiş edirdi. Erməni
silahlıları 1918-ci ildə Gədəbəy nahiyəsində də rus icması yaşayan kəndləri darmadağın etmiş, əllərinə keçəni
talan etmişdilər. Həmin nahiyənin Saratovka kəndindən 47 ailə (315 nəfər), Novo-İvanovka kəndindən 21 ailə
(112 nəfər) Gəncə şəhərinə pənah gətirmiş, Himayədarlıq Nazirliyinin Gəncə dairəsində qaçqın kimi qeydə
alınmışdılar.
1877-1878-ci illər rus-türk müharibəsindən sonra Qars vilayətinin 31 kənd və şəhərində ruslar (molokanlar)
məskunlaşdırılmışdı. Qars və Batum vilayətlərini əhatə edən ərazidə qurulmuş Cənubi-Qərbi Qafqaz
Respublikasını 1919-cu ilin aprelində ingilis qoşunları süquta yetirmiş və Qars vilayətini ermənilərin idarəçiliyinə
vermişdilər. Fürsətdən istifadə edən ermənilər, Qars vilayətində türklərlə bərabər ruslara da divan tutmuşdular.
Nəticədə rus icması qırğınlardan və talanlardan qurtulmaq üçün yaşayış məskənlərini tərk etmək məcburiyyətində
qalmışdı.
Azərbaycan Respublikası Dövlət Arxivində saxlanılan sənədlərdən birində qeyd edilir ki, 1920-ci il iyulun
20-də Qars vilayəti Rus Milli Şurasının üzvləri Rusiyanın Gürcüstandakı səlahiyyətli nümayəndəsinə müraciət
edərək bildirmişdir ki, ermənilər Blaqodarno kəndində bir neçə nəfəri öldürmüş, sağ qalanlar kənddən qaçmışlar.
Novo-Selim kəndində ermənilər 15 qadını zorlamış, kəndin starşinasını öldürmüşdülər. Novo-Petrovka kəndindən
4 nəfəri öldürmüş, Vladikars kəndinin bütün əmlakını talan etmişdilər.
Qars vilayəti Rus Milli Şurasının Rusiyanın Gürcüstandakı daimi nümayəndəsinə etdiyi müraciətin
sonunda deyilirdi: “Bax, beləcə yaradılır “Böyük Ermənistan”, əhalinin tökülən qanları və göz yaşları Qars
divarlarını örtmüşdür. 205 min müsəlman əhalidən sərhəd zolağında cəmisi 50 min nəfər qalmışdır, yunanlar
çəkilib getmişlər, yerdə qalan rusların gözləri Şimala (yəni Rusiyaya-N.M.) dikilmişdir. Bütün əhali sizdən xahiş
edir ki, qısa zamanda onların köçürülməsi imkanını nəzərdən keçirəsiniz. Bundan öncə isə, Qars vilayəti əhalisini
daşnak qırğınlarından qorumaq üçün bütün mümkün tədbirləri görəsiniz".
1920-ci ilin oktyabrında türk qoşunları yenidən Qars vilayətini erməni silahlı qüvvələrindən təmizlədiyi
zaman cəmisi 3 kənddə, az miqdarda rus əhalisi qalmışdı.
1918-ci ilin mayında keçmiş İrəvan xanlığı ərazisində daşnak hakimiyyəti qurulduqdan sonra da bəzi rus
zabitləri Ermənistan ordusuna qatılaraq qulluqlarını davam etdirmişdilər. Lakin onları “etibarsız ünsür” hesab edir
və yüksək rütbəli erməni zabitlərinin tabeliyində saxlayırdılar. Rus zabitləri hər cür repressiyalara məruz
qalırdılar. 1920-ci ilin mayında Ermənistanda 5 rus zabitini öldürmüşdülər. Aleksandropolda (Gümrüdə) isə
ermənilər Rus Milli Şurasının sədri Ressleri qətlə yetirmişdilər.
XIX əsrin sonlarında Yelizavetpol quberniyasının Zəngəzur qəzasında 4 kənddə molokan ruslar
məskunlaşdırılmışdı. Andranikin və Njdehin quldur dəstələri Zəngəzuru ələ keçirdikdən sonra ruslar yaşadıqları
kəndləri tərk etmək məcburiyyətində qalmış, həmin kəndlərdə Türkiyədən gələn ermənilər
məskunlaşdırılmışdılar.
Gürcü müəllifi Karibinin (əsl adı Pyotr Qoleyşvili, Gürcüstan Demokratik Respublikası dövründə əkinçilik
nazirinin müavini-N.M.) 1920-ci ildə Tiflisdə çap etdirdiyi “Qırmızı kitab”ın bir bölməsi “Erməni liderlərinin
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Ermənistandakı ruslara münasibəti” adlanır. Karibi Cənubi Qafqaz Rus Milli Şurasının sənədlərindən iqtibas
gətirərək ermənilərin Ermənistanda bir çox rus kəndlərini dağıdılaraq daşı daş üstdə qoymadıqlarını, erməni
qaçqınları və erməni qonşuları tərəfindən əmlaklarının və sürülərinin talan edildiyini, əkin sahələrinin və
biçənəklərinin istifadəyə yararsız hala salındığını, təkcə Yelenovka (1935-ci ildən Sevan şəhəri - N.M.)
sakinlərinə 8 milyon rubl, Novıy Dilican kəndinə isə 913 min rubl ziyan vurduqlarını yazır. Karibi daha sonra
Cənubi Qafqazdakı rus əhalisinin təmsilçilərinin 1919-cu ilin iyun ayında Tiflisdə keçirilən ikinci qurultayının
materiallarına istinadən rus qoşunlarının 1918-ci ilin əvvəllərindən etibarən Cənubi Qafqazdan geri çəkilməsindən
sonra erməni qoşunlarının rus kəndlərinə gələrək onları evlərindən qovduqlarını, talançılıq etdiklərini, Ermənistan
hökumətinin isə rusların yalvarışlarını və xahişlərini cavabsız qoyduğunu yazır. Karibi rusların qurultaydakı
çıxışlarından iqtibas gətirir: “1918-ci il martın sonunda Novo-Bəyazid qəzasındakı qonşumuz ermənilər bizim
kəndə hücum etdilər və kəndimizi darmadağın edərək taladılar. 53 at, 10 cüt öküz, 56 inək, 38 düyə, 55 dana, 149
qoyun, 150 pud taxıl, 404 pud arpa, 325 pud un, 30355 rubl dəyərində ot, 19300 rubl dəyərində saman, 17570
rubl dəyərində meşə materialı apardılar. Evlərin qapılarını və pəncərələrini söküb apardılar... Komissiyanın
qiymətləndirməsinə görə vurulan ziyanın ümumi məbləği 3854900 rubl təşkil edir... Kim müqavimət göstərməyə
cəhd edirsə, onu oldürürlər”.
Karibi erməni silahlı dəstələrinin Cənubi Qafqazdakı Mixaylovka, Borisi, Frezovo, Slavyanka, Qorelovka,
Spasovka, Alekseevka, İvanovka, Saratovka, Yelizavetino, Fillipovka, Mixaylovka, Sunjinsko, Xankəndi və
Vasilyevka kəndlərini çapıb taladıqlarını yazır.
Xalq qəzeti.-2015.-24 may.-№ 110.-S.9.; 27 may.-№ 112.-S.10.
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1918-1920-ci illərdə İrəvan quberniyasında azərbaycanlıların soyqırımı
Nazim MUSTAFA,
AMEA Tarix İnstitutunun elmi işçisi, Dövlət mükafatı laureatı
Ermənilərin 1918-1920-ci illərdə azərbaycanlılara qarşı həyata keçirdikləri soyqırımı,
azərbaycanlıların yaşayış məntəqələrinin silah gücünə darmadağın edilməsi bərədə o dövrün arxiv
sənədlərində və dövri mətbuatında kifayət qədər materiallar öz əksini tapmışdır.
1917-ci ilin noyabrında Rusiyada hakimiyyət dəyişikliyindən sonra Şərqi Anadoludan və Qafqaz
cəbhəsindən geri çəkilən rus qoşunlarının silahlarını ələ keçirən ermənilər türklərə və azərbaycanlılara qarşı
soyqırımları həyata keçirdilər. İrəvan quberniyasında azərbaycanlılara qarşı erməni silahlı dəstələrinin törətdikləri
kütləvi qırğınların ilk mərhələsi 1918-ci ilin əvvəlindən başlamışdır.
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 soydaşımızı soyqırımına məruz qoymuşdu. Türkiyə
kəşfiyyatının 18 mart 1918-ci ildə Qafqaz cəbhəsindəki vəziyyətlə bağlı əldə etdiyi məlumatda bildirilirdi ki,
ermənilərin Qafqazdakı silahlı qüvvələrinin tərkibi 50 min nəfərdən ibarətdir və bu qüvvələrin formalaşması üçün
20-yə qədər ingilis zabiti fəal surətdə məşğul olur. 1918-ci ilin aprelində türk qoşunlarının Qarsı erməni işğalından
azad etməsindən sonra Andronikin qoşunu geri çəkilərək Gümrü şəhərinə daxil olmuş, sonra isə Axılkələk
istiqamətində hərəkət etmişdi. Həmin qoşun Ağbaba nahiyəsinin Arpaçay boyunca yerləşən Böyük Şiştəpə, İlanlı,
Düzkənd, Qaranamaz, Təzəkənd kəndlərini viran etdikdən sonra qonşu Xocabəy (sonralar Boqdanovka rayonu)
nahiyəsinin türk kəndlərini xaraba qoymuşdu. Axılkələkdə türk qoşunlarına məğlub olan Andronikin silahlı
dəstələri may ayının 14-dən 18-dək İrəvan quberniyasına bitişik ərazilərdə Voronsovka (sonralar Kalinin rayonu)
və Cəlaloğlu (sonralar Stepanavan rayonu) nahiyələrinin azərbaycanlı kəndlərini viran qoymuşdu. Mayın 21- 22də Voronsovka və Cəlaloğluda türk qoşunlarına məğlub olan Andronikin qoşunu Loru bölgəsindən Dilicana
keçmiş, oradan Qaraqoyunlu dərəsi ilə irəliləyərək iyunun 12-də Göyçə gölünün sahilindəki Axta nahiyəsinin
azərbaycanlı kəndlərini darmadağın etmiş və sonra isə Novo-Bəyazid (Kəvər) qəzasını, daha sonra isə Dərələyəz
mahalının kəndlərini viran qoymuşdu. 1918-ci il iyunun 20-də Dərələyəz istiqamətindən Naxçıvana daxil olan
Andronikin qoşunu orada da qırğınlar törədərək, Culfa istiqamətindən Cənubi Azərbaycana daxil olmuşdu.
İyunun 24-də Xoy şəhərində soyqırımı törədən Andronikin qoşunu Urmiya üzərinə hücum etmişdi. Aparılan
tədqiqatlar göstərir ki, həmin dövrdə ermənilər türk qoşunları ilə qarşılaşmaqdan qorxaraq yenidən Naxçıvana
qayıtmış, avqustun əvvəlində Oxçu vadisi ilə Zəngəzura daxil olmuşdu. 1919-cu ilin aprel ayınadək Andronikin
qoşunu Ərzurumdan Zəngəzuradək hərəkət trayektoriyası üzərində yerləşən 500-dən artıq türk-müsəlman yaşayış
məntəqəsini viran qoymuşdu. Zəngəzuru ələ keçirməklə Andronik Qərb dövlətlərinin Türkiyə ilə türk dünyasının
əlaqəsini kəsmək niyyətlərini reallaşdırmışdı. Sovet Rusiyası isə Zəngəzurun Ermənistana verilməsini
rəsmiləşdirmişdi, Naxçıvan Azərbaycandan ayrı salınmışdı. Erməni silahlı dəstələri 1918-ci ilin Novruz bayramı
günlərində İrəvan quberniyasının Pəmbək mahalının azərbaycanlılar yaşayan kəndlərinə basqınlar etmiş, əhalisini
kütləvi qırğınlara məruz qoymuşdu. Pəmbək nahiyəsinin 9 kəndində 1000-dən çox soydaşımız vəhşicəsinə qətlə
yetirilmişdi. Arcut kəndində 60 nəfər qətlə yetirilmiş, Vartanlı kəndində isə 13 yaşından yuxarı 411 kişini tövləyə
dolduraraq yandırmışdılar. Həmin kənddən yalnız bir nəfər qaçaraq canını qurtara bilmişdi. Erməni silahlı
dəstələri həmçinin 1918-ci ilin Novruz bayramı günlərində Əştərək yaxınlığındakı Gözəldərə kəndinə basqın
etmiş, 600 nəfərdən çox sakini qətlə yetirmiş, bütün tikililəri yandırmışdılar. Həmin kənddən yalnız üç nəfər gənc
qaçaraq canlarını qurtara bilmişdi. Türkiyə arxivlərində saxlanılan sənədlərdə qeyd edilir ki, 1918-ci il aprelin 29da Gümrüdən 500 araba ilə Axılkələyə götürülməkdə olan 3000-ə qədər qadın, qoca, uşaq və kişi öldürülmüşdü.
Qaçqınlar problemi ilə məşğul olmaq üçün hələ 1918-ci ilin martında Cənubi Qafqaz Seymi nəzdindəki Müsəlman
fraksiyasının qaçqınlar şöbəsi yaradılmışdı. Müsəlman fraksiyası Seym hökuməti qarşısında məsələ qaldırmış,
İrəvan quberniyasında müsəlmanlara qarşı edilən qırğınlara son qoyulması məqsədilə nümayəndə heyəti
göndərilmiş, araşdırmaların nəticələri Seymin iclasında müzakirə edilmiş, qaçqınların vəziyyəti müəyyən
dərəcədə yüngülləşmişsə də, qırğınları dayandırmaq mümkün olmamışdı. İrəvan quberniyasında erməni
vəhşiliklərinin qarşısını almaq məqsədilə İrəvan Müsəlman Milli Şurası yaradılmışdı. Milli Şuranın sədri Əli xan
Makinski, katibi isə Cabbar Məmmədzadə idi. İrəvan Milli Şurasının ermənilərin törətdikləri qırğınlar barəsində
Bəyaziddəki türk qoşunlarının komandanlığına göndərdiyi məktubda qeyd edilirdi ki, may ayına qədər iki yüz
kənd məhv edilmiş, zülmdən qurtula bilənlər dağlara qaçmış, onların da bir qismi aclıqdan və soyuqdan ölmüşdür.
İrəvan şəhərinin 18 min nəfərlik müsəlman əhalisi iki aydır ki, mühasirə altındadır. Bütün bu qırğınları ermənilər
Cənubi Qafqazda üç müstəqil dövlət yarananadək törətmişdilər. Müsəlman Milli Şurasının 1918-ci il mayın 29-

243

Управление делами Президента Азербайджанской Республики
ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

Армянские преступления:
Геноцид. Депортация. Террор

da keçirilən iclasında İrəvanın siyasi mərkəz kimi Ermənistana güzəşt edilməsindən sonra vəziyyət daha da
ağırlaşmışdı. İyunun 4-də Türkiyə ilə Ermənistan arasında Batumda sülh və dostluq haqqında imzalanan
müqaviləyə əsasən Ermənistan Respublikasının ərazisi təqribən 10 min kvadratkilometr təşkil edirdi. Bu
respublikanın ərazisinə Novo-Bəyazid qəzası, İrəvan qəzasının beşdə üçü, Eçmiədzin qəzasının dörddə biri,
Aleksandropol qəzasının dörddə biri daxil idi. Lakin ermənilər bununla kifayətlənməyib, silah gücünə
azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə siyasətini davam etdirməklə yeni-yeni əraziləri ələ keçirirdilər.
Azərbaycan Milli Şurasının iyunun 13-də keçirilən iclasında ermənilərin müsəlmanlara qarşı törətdikləri qırğınlar
barədə İrəvandan gələn həyəcanlı xəbərlər müzakirə edilmişdi. İrəvan quberniyası ərazisində ev-eşiklərindən
didərgin salınan və ac-yalavac dolanan qaçqınların sayının 150 min nəfərə çatdığı, ermənilərin 206 kəndi dağıtdığı
bildirilirdi. Milli Şura İrəvan quberniyasında qaçqınlara maddi yardım göstərilməsi üçün nümayəndə göndərməyi
qərara almışdı. Azərbaycan hökumətinin 15 iyul 1918- ci il tarixli qərarı ilə Xarici İşlər Nazirliyinə tapşırılmışdı
ki, bütün Cənubi Qafqazda ermənilərin müsəlmanlara və onların əmlakına qarşı törətdikləri zorakılıqları təhqiq
etmək üçün Fövqəladə İstintaq Komissiyası yaratsın. Azərbaycan hökumətinin başçısı Fətəli xan Xoyski
Gürcüstandakı daimi nümayəndəyə 1918-ci il iyulun 28-də göndərdiyi teleqramda Novo-Bəyazid qəzasının
azərbaycanlı kəndlərində ermənilərin törətdikləri vəhşiliklərlə bağlı Ermənistan hökumətinə etiraz göndərilməsini
tapşırmışdı. Ermənistan hökuməti 1918-ci ilin sentyabr-oktyabr aylarında silahlı müdaxilə yolu ilə Yelizavetpol
(Gəncə) qəzasının Novo-Bəyazid qəzasına bitişik 9-cu sahəsini ələ keçirmək, orada Qarsdan və Gümrüdən olan
qaçqınları məskunlaşdırmaq istəyirdi. 30 oktyabr 1918-ci ildə imzalanan Mudros sazişinə əsasən türk qoşunları
1914-cü il sərhədlərinə geri çəkilmək məcburiyyətində qalmışdı. Bundan sonra Ermənistan ordusu İrəvan
quberniyasının və Qars vilayətinin ərazilərində türk-müsəlman əhalini tamamilə məhv etməyə başlamışdı. 1918ci ilin dekabrında türk qoşunlarının sonuncu hissələrinin İrəvan quberniyasını tərk etməsindən sonra yerli
müsəlman əhalinin müdafiəsi yerli milli şuraların özünümüdafiə dəstələrinin ümidinə qalmışdı. Geri çəkilməzdən
öncə türk ordusunun komandanlığı həmin özünümüdafiə dəstələrinin silah-sursatla təmin edilməsində əlindən
gələn köməyi əsirgəməmişdi. 1919-cu il yanvar ayının əvvəlində Azərbaycan xarici işlər nazirinin müavini Adil
xan Ziyadxanovun imzası ilə Ermənistanın xarici işlər nazirinə göndərilən notada qeyd edilirdi ki, İrəvan
quberniyasında çoxsaylı erməni silahlı qüvvələri tərəfindən müsəlmanlar zorakılığa məruz qalır, şəhərlərdə və
kəndlərdə tərksilah olunur, öldürülür və qarət edilir, zor gücünə onları özlərinə tabe etdirməyə çalışırlar, təkcə
ermənilərin təqibindən yaxa qurtarmaq üçün Araz çayını keçmək istəyərkən boğulan azərbaycanlıların sayı 300
nəfərə çatır. İrəvan quberniyasından gələn xəbərlər o qədər ciddi və həyəcanlı idi ki, Azərbaycan parlamenti 8
yanvar 1919-cu il tarixli iclasında İrəvan quberniyası müsəlmanlarının əhvalı haqqında məsələ müzakirə etmişdi.
Yanvar ayında İrəvan quberniyası müsəlmanlarının nümayəndələri adından Mir Hidayət Seyidovun Azərbaycan
hökumətinin başçısına ünvanlanmış müraciətində isə qeyd edilirdi ki, Ermənistan hökuməti silah gücünə erməni
qaçqınlarını müsəlmanların məskun olduqları ərazilərdə məskunlaşdırır, məqsəd ondan ibarətdir ki, mümkün olan
qədər müsəlmanları məhv edərək bütün qəzalardan onları təmizləsinlər ki, Paris konfransında həmin ərazilərin
ermənilərə məxsusluğunu sübut edə bilsinlər. 1919-cu il fevralın 24-də Azərbaycan xarici işlər nazirinin müavini
A.Ziyadxanov ermənilərin NovoBəyazid qəzasında müsəlmanlara qarşı törətdikləri vəhşiliklər barədə müttəfiq
dövlətlərin birləşmiş qüvvələrinin komandanı general V.Tomsona məlumat vermişdi. Novo-Bəyazid qəzasının 26
azərbaycanlı kəndinin sakinlərinin 1919-cu il martın 29-da keçirdikləri icma yığıncağında Azərbaycan
hökumətinə və xalqına qəbul olunmuş müraciətdə qeyd edilirdi: “Ararat Respublikasının qoşunları, erməni
şovinist və quldur dəstələri tərəfindən dəfələrlə dinc müsəlman kəndlərinə hücumlar edilərək kəndlər dağıdılır,
sakinlərin başlarına görünməmiş müsibətlər açılır və qeyri-insani hərəkətlərlə təhqir edilirlər. 270-dən çox
müsəlman kəndi dağıdılmışdır ki, bundan başlıca məqsəd İrəvan quberniyasında qalan müsəlman əhalini
sıxışdırıb tamamilə qovmaqdan ibarətdir.
Azərbaycan xarici işlər nazirinin müavini A.Ziyadxanovun 17 iyun 1919-cu ildə Nəsib bəy Usubbəyova
göndərdiyi məlumatda bildirilirdi ki, türk qoşunlarının təxliyyəsindən sonra əhalisinin, demək olar ki, hamısının
müsəlmanlardan ibarət olan İrəvan quberniyasının bir hissəsində Araz Respublikası (Araz-Türk Respublikası) və
onun müvəqqəti hökuməti yaradılmışdır. Müvəqqəti hökumətin qurulmasında məqsəd Ermənistanın iddia etdiyi
həmin əraziyə erməni qoşunlarını buraxmamaqdan və ilk imkanda öz üzvi orqanizmi ilə - Azərbaycanla yenidən
birləşməkdən ibarətdi. İyunun 21-də Azərbaycanın Ermənistandakı diplomatik nümayəndəsi Məhəmməd xan
Təkinski xarici işlər naziri Məmməd Yusif Cəfərova göndərdiyi şifrəli teleqramda bildirirdi ki, Naxçıvan, Şərur,
Vedibasar, Şahtaxtı rayonları erməni qoşunları tərəfindən tutulmuşdur və artıq orada erməni administrasiyası
yaradılmışdır. “Azərbaycan” qəzeti (rusca) 19 iyul tarixli sayında yazırdı ki, 1919-cu ilin yay ayları ərzində
erməni quldur birləşmələri 300 azərbaycanlı kəndini yandırmışlar. On minlərlə adam - kişilər, qadınlar və uşaqlar
həlak edilmişdir.
Azərbaycan parlamenti 17 iyul 1919-cu il tarixli iclasında Zəngəzur qəzasında və İrəvan quberniyasında
qaçqınların vəziyyəti ilə bağlı məsələni müzakirə edib. Bağır bəy Rzayev çıxış edərək bildirib ki, bir il əvvəl
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İrəvanda 22 min müsəlman yaşayırdı və əlavə edib ki, şəhərə tək-tək qayıdanlar evlərini və əşyalarını dağıdılmış
görürlər. Qarabəy Qarabəyov deyib ki, müsəlman kəndlərindən müsəlmanları çıxarıblar, qəbiristanlıqların
daşlarını belə çıxarıb dağıtmışlar, məscidlərin qapısını, pəncərəsini aparıblar, damını uçurub orada rəzalətlər
törədirlər. Sultan Məcid Qənizadə isə Ermənistan hökumətinin əsl simasını açaraq deyib: “Orada qardaşlarımızı
kəsirlər, öldürürlər. Məqsədləri odur ki, müsəlmanlardan bir dənə qalmasın. Ata-baba yerlərindən tərk olsunlar”.
Avqustun əvvəlindən etibarən İqdır və Eçmiədzin qəzalarının müsəlman kəndlərində qırğınlar başlanmışdı.
Həmin bölgələrdə ermənilər 60 kəndi darmadağın etmişdilər.
Azərbaycanın Ermənistandakı diplomatik nümayəndəsi M.Təkinski 1 avqust 1919-cu ildə xarici işlər naziri
M.Y.Cəfərova göndərdiyi teleqramda qeyd edirdi ki, erməni qoşunları iyulun 4-də Böyük Vediyə çatmışlar və
danışıqlar zamanı ilk atəş ermənilər tərəfindən açılmış, Böyük Vedidən olan nümayəndələr Zeynalabdin Şıxəli
oğlu və Nəsrulla bəy Bəşir bəy oğlu öldürülmüşlər. Bundan sonra böyük vedililər də atəş açmış, atışma axşamadək
davam etmişdir. Axşamüstü ermənilər Böyük Vedi müsəlmanlarının hücumuna tab gətirməyərək döyüş
meydanında pulemyotlar, mərmilər buraxaraq geri çəkilmişlər. Daha sonra M.Təkinski qeyd edir ki, böyük
vedililər İrəvan quberniyasında 300-dən artıq müsəlman kəndinin ermənilər tərəfindən dağıdılmasını və on
minlərlə kişilərin, qadınların və uşaqların öldürüldüklərini görüb mübarizə aparırlar. Ermənistan ordusunun
İrəvan quberniyasının azərbaycanlılar yaşayan bölgələrində silah gücünə həyata keçirdiyi etnik təmizləmə
siyasətinə qarşı aparılan bütün diplomatik yazışmalar heç bir nəticə verməmişdi.
Azərbaycanın xarici işlər naziri M.Y.Cəfərovun Ermənistandakı həmkarına 22 sentyabr 1919-cu ildə
göndərdiyi notada 1918-ci ilin yanvarından etibarən ermənilərin İrəvan quberniyası ərazisində törətdikləri
vəhşiliklər xronoloji ardıcıllıqla öz əksini tapmışdır. Notada qeyd edilirdi ki, 1918- ci ilin dekabrında İrəvan
quberniyasından türklərin çəkilməsindən sonra Sasun polku İrəvan qəzasının Qaraxaç (Qaraarxac) və Vediçay
kənd icmalarının müsəlmanlarını tərksilah etmiş, Qədili, Şahablı, Qaraxaç, Dəhnəz, Qarabağlar, Ağasıbəyli və s.
kəndlərini darmadağın etmiş, demək olar ki, adları çəkilən kəndlərin sakinlərinin hamısını öldürmüşlər. Eyni
aqibətlə Milli Dərəsi rayonunun bəzi kəndləri də üzləşmişlər. Daha sonra notada qeyd edilirdi ki, təqribən həmin
vaxt erməni ordusu Novo-Bəyazid qəzasının Basarkeçər rayonunun kəndlərini mühasirəyə almış, Qızılvəng,
Subatan, Zağalı kəndlərinin əhalisini qırmışdır... Şahab kəndində uşaqları təndirə atıb yandırmışlar. Himayədarlıq
Nazirliyinin Ermənistandakı müvəkkili Teymur bəy Makinskinin 11 noyabr 1919-cu il tarixli məruzəsində
Ermənistan hökumətinin əsl siması açılırdı: “1918-ci ilin fevralından davam edən qırğınlar nəticəsində yarım
milyon əhali dilənçi vəziyyətinə düşüb (Naxçıvan qəzasından, Şərur məntəqəsindən, Sürməli məntəqəsinin 2-3cü polis sahələrindən və Zəngibasar rayonundan başqa).
Həmin ərazilərdə müsəlman əhali hər şeyini itirib. Dağıntıya məruz qoyulan rayonlarda əhali 200 min
nəfərdən artıqdır. Onlar xəstəlikdən və aclıqdan məhv olurlar, dəfələrlə talanlara və qırğınlara məruz qalıblar. Bu
kateqoriyaya İrəvan şəhərinin müsəlmanları, Zəngibasarın Göykümbət, Arbat, Ağcaqışlaq və Çarbax kəndləri
aiddir. Qəti demək olar ki, ölənlərin sayı 100-120 min nəfərdir. 50 min nəfər Azərbaycana qaçqın kimi gəlib.
Təqribən bir o qədər İrəvanda, Zəngibasar rayonunda, Sürməli qəzasının 2 məntəqəsində və Eçmiədzində
yaşayırlar. Qalan qaçqınlar Naxçıvan qəzasına, Şərur məntəqəsinə, Sürməli qəzasının 3-cü sahəsinə və Qars
vilayətinin Qağızman dairəsinə sığınıblar. Bəziləri Maku xanlığına və Türkiyə ərazisinə köçüblər... İrəvan
şəhərində aclıq keçirən əhalinin sayı 8 min nəfərdir”. 1919-cu il dekabrın 16-da Ermənistan Nazirlər Soveti
Zəngibasara hücum məsələsini müzakirə edir. Dekabrın 21-də Ermənistan ordusu Zəngibasar rayonunun
müsəlmanlarına qarşı hərbi əməliyyatlara başlayır. İrəvan quberniyasının Zəngibasar rayonunun müsəlmanlarının
müvəkkillərinin 3 yanvar 1920-ci ildə Azərbaycanın Gürcüstandakı diplomatik nümayəndəliyinə göndərdikləri
məktubda müttəfiq dövlətlərin ali komissarı ilə görüşə bilmədiklərindən, onların Zəngibasar müsəlmanlarının
vəziyyətinə dair məruzələrini ali komissara çatdırmağı xahiş edirdilər. Onlar hər bir gecikilən saatın minlərlə
müsəlman ailəsinin məhvinin demək olduğunu öz müraciətlərində ifadə edirdilər.
Azərbaycanın Ermənistandakı diplomatik nümayəndəliyindən Mir Mahmud Mirbabayev 25 yanvar 1920ci ildə Azərbaycan XİN-ə göndərdiyi məxfi məktubunda göstərirdi ki, erməni silahlı birləşmələri Zəngəzuru
müsəlmanlardan tamamilə təmizləməklə Paris Sülh Konfransını fakt qarşısında qoymaq istəyirlər.
M.M.Mirbabayev sonra yazır ki, İran tərəfi ingilislər və ermənilərlə əlaqəyə girərək, böyük şirnikləndirici vədlər
verməklə naxçıvanlıları İrana köçürməyə təşviq edir ki, Naxçıvan zəifləsin və ermənilər oraya soxulmaq imkanı
qazansınlar. Naxçıvan təşkilatının fəaliyyəti (Milli Şura və yaxud ArazTürk hökuməti nəzərdə tutulur) Böyük
Vedi və Aralıq rayonlarını əhatə edir, Zəngibasarla əlaqə qurulub. Sürməli və Eçmiədzində törədilən qırğınlardan
sonra Zəngibasar əhalisi silahlanmaq məcburiyyətində qalmış və hərbi təlimlər keçirmək üçün təlimatçılar dəvət
etmişdir. M.M.Mirbabayev daha sonra yazır ki, Zəngibasarda 12 kənddə tamamilə müsəlmanlar yaşayır və
İrəvandan 8-12 verst məsafədə yerləşirlər və bir ucu Araz çayına çatır. Azərbaycan parlamenti 5 yanvar 1920-ci
ildə keçirilən iclasında qaçqınların məsələsini müzakirə etmiş, Ermənistandan 300 min qaçqının gəldiyi qeyd
olunmuşdur. Azərbaycanın Ermənistandakı diplomatik nümayəndəsi Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev martın 7-də
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Tiflis-İrəvan qatarında İrəvana gedərkən erməni quldurları onu silahla hədələyərək qarət etmiş, onun diplomatik
missiya üçün apardığı 2 milyon Cənubi Qafqaz bonunu və 3,4 milyon Azərbaycan bonunu, 40 min manatlıq şəxsi
vəsaitini əlindən alıb aparmışdılar. Ə.Haqverdiyev bu hadisədən bir müddət sonra Ermənistanda daimi
nümayəndə vəzifəsindən istefa vermişdi.
Martın 16-da onun yerinə Himayədarlıq Nazirliyinin Ermənistandakı müvəkkili Teymur bəy Makinski
təyin edilmişdi. Azərbaycanda bolşeviklərin hakimiyyəti ələ almasından sonra yaranmış fürsətdən istifadə edən
ermənilər azərbaycanlı yaşayış məntəqələrinə hərbi təcavüzü daha da genişləndirmişdilər. T.Makinski 2 may
1920-ci ildə yazdığı hesabatında fəaliyyətə başladığı gündən yüzlərlə soydaşımızın onun yanına gəlib ermənilərin
onlara qarşı törətdikləri vəhşiliklərdən şikayətləndiklərini qeyd edir. O yazırdı: “Ermənilər dinc əhalinin evlərinə
hücum edib çox zaman onları öldürür, həbs edir, əmlaklarını müsadirə edirlər. İndiyədək zorakılığa görə kimsə
cəzalandırılmayıb. Martın 21-də müsəlman əhalinin vəziyyəti barədə Ermənistan XİN-ə məlumat vermişəm.
Bundan bir neçə gün sonra Eçmiədzin qəzasının Təkiyə, Üşü, Nəzravan və digər kəndlərin darmadağın edilməsi
barədə məlumat aldım... Martın 19-da erməni silahlı qüvvələrinin Vedibasara hücumu başlandı. Mən dəfələrlə bu
barədə notalar verdim. Lakin nəticəsi olmadı. Əksinə, yenidən başladı. Bütün bunlar onu göstərir ki, Ermənistan
hökumətindən müsəlman əhaliyə qarşı xoş münasibət gözləmək mümkün deyil”. T.Makinski həmçinin
hesabatında diplomatik nümayəndəliyin əməkdaşlarının qarşılaşdıqları zorakılıqlardan da bəhs edirdi. İyunun 15də Ermənistan XİN Azərbaycanda bolşevik hakimiyyətinin qurulmasını səbəb göstərərək İrəvandakı diplomatik
nümayəndəliyin fəaliyyətinə xitam verildiyini bildirir.
Ermənistan ordusunun Vedibasara 1919-cu ilin iyulunda ikinci hücumundan sonra Abbasqulu bəy
Şadlinskinin başçılıq etdiyi “Qırmızı tabor” döyüşə-döyüşə İran sərhədinə çəkilmişdi və sağ qalan əhali də İrana
keçmişdi. Bununla da ermənilər Vedibasarı tamamilə ələ almışdılar. Fransanın Qafqaz üzrə ali komissarı Damien
de Martel tərəfindən 20 iyul 1920-ci ildə Fransanın Xarici İşlər Nazirliyinə göndərilən məktubda ermənilərin
xalqımıza qarşı törətdiyi cinayətləri sübuta yetirən faktlar öz əksini tapmışdır. Hazırda Fransa XİN-in arxivində
saxlanılan həmin məktubda ali komissar Ermənistanın paytaxtı İrəvan ətrafında yaşayan qadın və uşaqlar da daxil
olmaqla, 4.000 azərbaycanlının 1920-ci ilin iyun ayında erməni ordusu tərəfindən necə kütləvi qırğına məruz
qaldığı göstərilir. Həmin sənəddə erməni əsgərlər tərəfindən qadın və uşaqlar da daxil olmaqla 4.000 nəfərin Araz
çayına tökülərək öldürüldüyü də xüsusi qeyd edilir. Azərbaycanın Gürcüstandakı fövqəladə və səlahiyyətli
nümayəndəsinin Ermənistan XİN-ə göndərdiyi 5 iyul 1920-ci il tarixli teleqramda bildirilirdi ki, Ermənistanın
hərbi hissələri Zəngibasarı darmadağın etdikdən və bölgəni müsəlman kəndlilərindən təmizlədikdən sonra
Naxçıvan-Şərur rayonuna hücuma keçib. Həmçinin bildirilirdi ki, iyulun 5-də səhər saat 4-də Ermənistan hərbi
hissələri Qazax qəzasına irəliləyib. Azərbaycan hökuməti bunu iyulun 2-də əldə edilmiş razılığın pozulması və
Sovet Azərbaycanına qarşı açıq hücum kimi qiymətləndirmişdi.
Ermənilərin Zəngibasarda törətdikləri qırğınlar Türkiyə Böyük Millət Məclisinin də müzakirəsinə
çıxarılmışdı. 1920-ci il avqustun 14-də Ərzurumdan olan millət vəkillərinin sorğusuna cavab olaraq Mustafa
Kamal Atatürkün verdiyi izahatdan aydın olur ki, onun Ermənistanda soydaşlarımıza qarşı törədilən qırğınlar
haqqında müfəssəl məlumatı olmuşdur. Atatürk ermənilərin hücumuna qarşı türk ordusunun bəzi önləmlər almaq
məcburiyyətində qaldığını söyləyir və əlavə edir ki, Bəyazid istiqamətindən gərəkli qədər qüvvəni Zəngibasar
Milli Şurasının silahlı qüvvələri daxilinə keçirmişlər. Arazın güneyinə çəkilmiş Milli Şura qüvvələri ilə
Türkiyədən göndərilən qüvvələrin birləşməsindən sonra həm Zəngibasara, həm də Oltuya qarşı hücuma keçən
erməni qüvvələri durdurulmuşdur.
Məhz türk ordusunun hərbi yardımı sayəsində Zəngibasar Milli Şurasının silahlı dəstələri bölgə əhalisinin
bir qismini ermənilərin qırğınlarından xilas edə bilmişdi.
1916-cı ildə İrəvan quberniyasında 373.582 nəfər azərbaycanlı qeydə alındığı halda, 1920-ci ilin
noyabrında Ermənistan SSR-də cəmisi 12 min nəfər azərbaycanlı qeydə alınmışdı. Ümumiyyətlə, təkcə 19051920-ci illərdə indiki Ermənistan ərazisində 500-ə yaxın azərbaycanlı kəndlərinin əhalisi soyqırımına məruz
qoyulmuşdur. Etnik təmizləmə həyata keçirildikdən sonra həmin kəndlərin əksəriyyətində xaricdən gələn
ermənilər məskunlaşdırılmışdı.
1918-1920-ci illərdə indiki Ermənistan ərazisində azəbaycanlıların yaşadıqları 130 kənd erməni silahlı
dəstələri tərəfindən dağıdıldıqdan sonra həmişəlik olaraq xarabalığa çevrilmişdir.
Azərbaycan.-2015.-1 aprel.-№ 66.-S.5.
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Геноцид как он есть
Мартовские события 1918 года на страницах русскоязычной прессы Баку
Лала Гаджиева,
доктор философии по филологии
После разгона Учредительного собрания большевиками и левыми эсерами в январе 1918 года
закавказские народы - азербайджанцы, грузины и армяне, объединившись в Закавказский сейм, должны
были решить вопрос независимости Закавказья.
В отличие от азербайджанских депутатов, определившихся в этом вопросе, грузинские
федералисты недавно, еще до созыва Учредительного собрания, настаивавшие на политической
автономии Грузии, а также представители армянской партии «Дашнакцутюн», добивавшиеся автономии
для Турецкой и Кавказской Армении со времен первой русской революции, теперь не торопились с этим
вопросом. Причиной тому была Османская империя, которая «хотела видеть Закавказье в качестве
суверенного государства, но находящегося в сфере своего влияния».
«Оторванное от России, Закавказье легко может стать добычей «турецкой ориентации», - с
тревогой писала газета «Баку» (1902-1918), издаваемая армянскими общественными деятелями. «Со
стороны Турции (об этом говорит ясно как общая обстановка, так и представленное требование об очистке
Трапезунда) надо ждать соответствующего нажима, - вторила ей газета грузинских меньшевиков «Наш
голос», также издаваемая в Баку. - Фронта нет, и «мирные» условия турецкого главнокомандующего вряд
ли будут сильно отличаться от требований Гинденбурга. Самоопределению «малых народов» Закавказья,
вернее, их физическому существованию, грозит страшная опасность. Нужны героические усилия, чтобы
сплотить все революционно-демократические силы как для организации края, так и для защиты его от
внешнего врага».
Отделяться сейчас нетрудно, размышляла газета «Баку», фактически такое отделение уже
совершилось, поскольку Закавказье оторвано от России. Но это отделение, по мнению издания, не может
иметь значения государственного акта, и, если оно осуществиться, это будет беспочвенной и вредной
авантюрой.
«Для образования самостоятельного государства из Закавказья нет никаких ни исторических, ни
вытекающих из современной действительности оснований. И если бы это когда-либо осуществилось,
Закавказье постигла бы величайшая катастрофа», - подчеркивала газета «Баку», недавно рассказывавшая
совсем другое о необходимости революционной борьбы - «цуйцер» в Османской империи и политических
акциях - «нахагиц» на Кавказе.
Газета большевиков «Бакинский рабочий» (1906), редактируемая Степаном Шаумяном, еще
больше накаляла обстановку, акцентируя внимание на турецкой ориентации азербайджанских депутатов
Закавказского сейма и на самой Османской империи, агрессивная политика которой, по мнению издания,
после объявления независимости Закавказья проявится с величайшей силой.
«Самостоятельность Закавказья будет началом головокружительной гибели кавказских народов.
Гг. Жордания, похоронив марксизм и бросившись в объятия слепого национализма, хоронят и свой
национальный идеал. Они идут к гибели, ведя за собой и дашнакцаканов. Эти последние, с такой
решительностью связавшие свою судьбу с судьбой российского империализма в начале войны, ныне,
когда нужна действительная решимость, действительное мужество, чтобы связать свою судьбу с судьбой
великой русской демократии, проявляют величайшую нерешительность, осторожность и трусость», сообщала газета «Бакинский рабочий».
Бакинских дашнаков, судя по реакции газеты «Баку» на эту статью «Бакинского рабочего», долго
уговаривать, чтобы они выступили наравне с большевиками против азербайджанской демократии, не
пришлось. «Раз на первом плане стоит спасение Закавказья от физической смерти, - писала газета «Баку»,раз нужно прежде всего защищать цельность и неприкосновенность его границ и идти в ногу со всей
Россией, то, конечно, нужно избегать всего, что так или иначе может ослаблять наши силы в борьбе за
физическое наше существование как неотделимой части великой России…».
Накануне мартовской трагедии газета «Баку» поместила воззвание партии «Дашнакцутюн» по
поводу распространяющихся слухов в Баку о вооруженном наступлении одной части населения против
другой. В нем выражалась тревога за обострение межнациональных отношений, которая на руку
контрреволюционерам и туркам, угрожающим свободе края.
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«Центральный комитет партии «Дашнакцутюн», - отмечалось в воззвании, - обращается поэтому
ко всем товарищам и гражданам с категорическим призывом не поддаваться никаким провокациям, быть
сдержанными, ни на минуту не терять хладнокровия и строго сохранять революционный порядок».
Это был последний, 56-й номер газеты, вышедший в конце марта 1918 года. Можно полагать, что
издатель газеты «Баку» Х. Вермишев знал, какие события грядут в Баку, и спешно свернул деятельность
своего предприятия. Так на семнадцатом году издания газета прекратила свое существование. Лишь в
1919 году, в период АДР, когда значительно приутихли страсти в Баку и город охранялся английской
полицией во главе с генералом Томсоном, Х. Вермишев письменно обратился к генерал-губернатору с
просьбой о возвращении ему типографии «Баку». «Поверенный издателя газеты «Баку» подал генералу
Томсону заявление, что азербайджанское правительство на просьбу его о возврате типографии газеты
«Баку» ответило отказом, предложив за типографию деньги по оценке», - сообщала газета «Бакинец».
Мартовская резня мусульман в Баку, организованная силами Бакинского Совета во главе с
Шаумяном и дашнаками, «была отражением отношения некогда декларировавшей право народов на
самоопределение Советской России и в целом большевиков к Азербайджану», считает профессор Дж.
Гасанли.
К этой мысли лишь добавим от себя, что еще и неудержимым желанием армянского
революционного союза «Дашнакцутюн» и негласных сторонников этой партии, вроде большевика С.
Шаумяна, выместить свою злость и антитюркскую ненависть на азербайджанцах, единых с турками по
языку и религии. Совместное участие Бакинского Совета и партии «Дашнакцутюн» в организации резни
азербайджанского народа в марте 1918 года подтверждает и подготовленное по горячим следам тех
событий издание бывшего Института истории партии при ЦК АКП(б) под названием «Революция и
гражданская война в Баку» (1927).
Автор книги Я. Ратгаузер подчеркивает особую жестокость, проявленную армянскими
военачальниками в кровавых событиях. Вот что он пишет: «Красная гвардия, организованная Советом и
состоящая из рабочих всех районов, сама не была в состоянии ликвидировать контрреволюционное
выступление помещиков и буржуазии, и Совету пришлось использовать дашнакские воинские части,
которые находились в городе. Не подлежит сомнению, что рабочие и крестьяне из армянских частей
искренне защищали советскую власть от контрреволюции, но буржуазные и мелкобуржуазные элементы,
а главным образом офицерство, пытались превратить гражданскую войну в национальную резню».
По данным исследователей геноцида азербайджанского народа, в течение трех дней в Баку было
убито 12 тыс. мусульман. В городе было уничтожено все, что олицетворялось с тюркизмом и исламом.
Печать не скоро вышла в свет. Замолчали газеты «Каспiй» и «Ачыг сез», здания их редакций и
типографий были преданы огню, как обстреляны и сожжены и здание мусульманского
благотворительного общества «Исмаиллийе» и недавно отстроенная мечеть Тезе Пир. «Возле мечети Тезе
Пир тяжелые сцены, - писала газета «Наш голос». - Мечеть пострадала от выстрелов. И это отражается в
простых душах масс как оскорбление святыни, больше волнует, чем трупы. Женщины, дети подходят и
страдальчески смотрят на обломки, на дыры от выстрелов…Чувство глубокой боли взывают голые стены
«Исмаиллийе», этой красы нашего города. Смотришь, и не верится, что оно не повреждено дикой
стихией».
«Свершилось! Кровь полилась ручьями, и трупы перебитых лежали по улицам на протяжении
нескольких верст, - иллюстрирует прошедшие кровавые дни газета «Известия Советов рабочих и
солдатских депутатов Бакинского района», издаваемая большевиками. - Мостовые города во многих
местах были залиты запекшейся кровью и облеплены кусками человеческих мозгов. Жужжали пули,
гремели орудия, дома превращались в развалины, стонали люди, лилась кровь, и ужас, безграничный ужас
охватил всех…».
«Известия» Советов отождествляют прошедшие события с уже имевшей место в Баку
межнациональной распрей в феврале 1905 года, когда, как пишет газета, «самодержавие строило свое
благополучие на кровавой бойне между нациями». Газета пытается преподнести это как классовую борьбу
азербайджанской буржуазии против большевиков в целях захвата власти. «И сказали помещики, беки и
ханы: не дадим земли народу, не дадим власти Совету, не дадим свободы гражданам. И кликнула клич
Дикая дивизия. Восстань рабочий на рабочего, и в море крови мы затопим все завоевания трудового
люда…».
Газета умышленно всю вину за происшедшее взваливает на Дикую дивизию, утверждая, что
азербайджанские кавалеристы расформировавшегося конного полка Кавказской туземной дивизии
спровоцировали и осуществили неслыханную резню мирного трудового населения города.
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Несостоятельность подобных утверждений подтверждается прежде всего публикациями главного
издания бакинских большевиков «Бакинского рабочего», в которых газета восторженно отмечает, что
«контрреволюция в Баку разбита наголову», что слишком уверенные в своей победе мусаватисты
«разбиты легко, без особенного напряжения сил с нашей стороны», имея в виду брошенные против
безоружного населения города «Красную гвардию, Красную армию».
По данным ученого-историка И. Нифталиева, к шеститысячным вооруженным силам Бакинского
Совета вскоре присоединились 3-4-тысячные вооруженные части партии «Дашнакцутюн», участие
которых, по его мнению, «придало отчасти гражданской войне характер национальной резни».
Что касается Дикой дивизии, на самом деле никакого участия ее в трагических событиях не было
и быть не могло, поскольку накануне небольшой отряд азербайджанских кавалеристов, прибывших из
Лянкярана в Баку для участия в похоронах своего однополчанина, сына известного азербайджанского
миллионера и мецената Г. З. Тагиева, был задержан и обезоружен большевиками.
Как отмечает профессор С. Рустамова-Тогиди, разоружение азербайджанских военнослужащих, к
тому же собирающихся отплыть в Лянкяран, вызвало возмущение азербайджанского населения Баку и
его окрестностей, стали возникать стихийные митинги протеста азербайджанцев, оказавшихся
фактически безоружными перед многотысячной армией большевиков и вооруженных формирований
дашнаков.
«Все предпринятые представителями азербайджанской национальной элиты и политических сил
попытки для предотвращения дальнейшей эскалации напряженности в городе в конечном итоге не
достигли цели, - пишет автор. - Газета мусаватистов «Ачыг сез» обратилась к населению с призывом не
поддаваться эмоциям, но тем не менее, война началась».
Мартовские события 1918 года усилили решимость азербайджанских депутатов в вопросе
завоевания независимости Азербайджана. После самороспуска Закавказского сейма вслед за Грузией о
независимости Азербайджана объявила азербайджанская фракция. Таким образом, Азербайджанский
национальный совет выполнил важную историческую миссию: в то время как тюркоязычные страны
строили свою государственность на религиозной основе, Азербайджанская Республика стала первой
тюркской страной, строящей государственность на цивилизованной основе.
Проект осуществляется при содействии Фонда государственной поддержки развития СМИ
при Президенте Азербайджанской Республики
Каспiй. - 2019. - 30 марта. - № 56. - С. 10.
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Под прицелом - шовинизм
31 марта - День геноцида азербайджанцев
Ульви Ягубоглу
После обретения нашей страной государственной независимости, особенно после возвращения во
власть общенационального лидера Гейдара Алиева, появилась возможность создания объективной
картины исторического прошлого.
Предпосылки трагедии
В истории Азербайджана ХХ века 1918 год, пожалуй, самый значимый в силу стремительно
чередующихся событий - как знаменательных, так и трагических, - каждое из которых могло бы стать и
отчасти стало судьбоносным для всех нас. Вершиной всего свершенного в ту эпоху, безусловно, является
знаменательная дата 28 мая - провозглашение суверенитета страны, затем было освобождение Баку
объединенными турецко-азербайджанскими силами 15 сентября, образование парламента 7 декабря и,
наконец, признание законности власти национального правительства командованием Союзных войск в
Закавказье и Кабинетом министров Великобритании - 28 декабря. Все это заложило основу для
построения первого демократического строя на всем мусульманском Востоке.
Однако мы не можем забыть более ранние, не менее значимые, при этом массовые кровавые
события, обернувшиеся всеобщей трагедией для всего азербайджанского народа и даже поставившие под
сомнение само его существование. Мартовские события 1918 года в Баку, Шамахе стали началом этой
кровавой цепи. Так, в течение нескольких мартовских дней мирное мусульманское - азербайджанское
население этих городов и их окрестностей подверглось невиданной резне, избиению, пленению,
грабежам, уничтожению со стороны люто бесчинствующих большевистско-дашнакских вооруженных
сил. «Карательная акция против мусаватистов», как это трактовала советская история, охватила все
населенные пункты Карабаха, включая Шушинский, Джаванширский, Джебраилский, Зангезурский
уезды, а также населенные пункты Лянкаран, Сальян, Кюрдамир, Дявячинский, Арешский, Нухинский,
Геокчайский уезды.
Причины геноцида лежат на поверхности, и русская империя, однозначно, повинна в них не
меньше самих армян. Таившаяся столетиями в армянском национальном сознании идея о собственной
государственности вследствие начавшихся русско-иранской и русско-турецкой войн в начале ХIХ века и
последовавших за этим событий - заключения Гюлистанского, Туркменчайского и Адрианопольского
договоров 1813, 1828, 1829 годов, раздела исторических территорий Азербайджана, Грузии и Турции,
аннексии обширных районов и депортации коренных жителей, переселения армян из Персии и Турции на
исконные азербайджанские (территория 13 ханств) и грузинские (Ахалцихе, Ахалкалаки) земли, а также
в силу относительно процветающего и привилегированного положения армянского населения как в
османской Турции, так и в Российской империи - превратилась в политический девиз уже
зарождающегося армянского национализма. Так называемая «Великая Армения», по замыслу ее
«создателей», должна была охватывать значительную часть территории Кавказа в широком смысле этого
слова, что обуславливало начало определенных отношений между властями и армянами, заявлявшими о
своих сепаратистских намерениях.
С середины ХIХ века европейские державы и Россия, заинтересованные в ослаблении некогда
могущественной Турции и преследовавшие цели захватить турецкие проливы, стали всемерно поощрять
и поддерживать антитюркские планы армян, и неслучайно, что крайне националистические партии армян
«Гнчак» (1887), «Дашнакцутюн» (1890) и другие возникли, как грибы после дождя.
Шаумян: Мусаватисты получат груду развалин
С началом первой русской революции 1905-1907 годов именно Южный Кавказ стал центром
армянского экспансионизма. Именно в это время в Бакинской, Иреванской и Елизаветпольской губерниях
было разрушено 158 азербайджанских деревень, убиты тысячи людей. Ну а революция 1917 года и
гражданская война в России развязала руки носителям махрового шовинизма.
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Так, к марту 1918 года они «расчистили» территории для еще не существующего собственного
государства в Карсе, Эриванской губернии, Зангезуре, Гейче, ряде уездов Елизаветпольской губернии и
в Карабахе путем вытеснения, насильственного изгнания и массового истребления мирных жителей. Не
отставал от них и дашнак-большевик Степан Шаумян, открыто заявивший в газете «Бакинский рабочий»
в феврале 1918 года: «Мусаватисты, желающие автономный Азербайджан, получат в итоге груду
развалин». Одновременно шло формирование существующих и новых частей Красной армии Бакинского
совета, командовали которыми Авакян, Аветисян, Казарян, Амазасп, Амирян и прочие «друзья тюрков».
Это и предопределило исход преступлений вооруженных до зубов банд против безоружного
населения. Мусульмане Баку, столкнувшись с вероломным нападением армян 29 марта, вначале
надеялись, что главной их мишенью не будут старики, женщины и дети, однако случилось все с точностью
до наоборот - озлобленные шовинисты вырезали всех тюрок.
Во многих сохраненных архивных свидетельствах в рамках заведенных позднее уголовных дел
говорится о том, что столь неординарные даже для военного времени, ничем не обоснованные, но
достаточно хорошо организованные действия армян и, отчасти, большевиков являлись частью заранее
запланированного акта насилия над мусульманским населением.
За этими действиями также отчетливо проглядывался и не очень-то скрываемый замысел, точно
характеризующий нутро и суть армянских борцов «за правое дело»: опустошенные дома и целые
кварталы, свободные от жильцов, создавали простор армянским бандам для мародерства, грабежей и
захвата имущества мусульман, разгрома и уничтожения всего того, что невозможно было увезти в течение
трех-четырех дней на многочисленных автомобилях, повозках, арбах. Награбленное имущество
собиралось в предварительно подготовленных складах армянских миллионеров и промышленников.
Десяткам тысяч жителей из числа мусульманского населения Баку удалось избежать верной
смерти только благодаря тому, что они смогли каким-то образом выехать из города. Активное участие в
спасении жизни и имущества мусульман, ставших мишенью обезумевших от ненависти и алчности армян,
во многих случаях принимали именно еврейские, русские, польские, грузинские соседи, знакомые или
просто случайные прохожие.
Логическое продолжение вандализма
Кстати, геноциду 31 марта 1918 года до сих пор не дана правовая оценка в международном
масштабе, что развязало руки впоследствии армянам, особо усердствовавшим в советские времена и после
развала СССР. Исключительно указом общенационального лидера Гейдара Алиева от 26 марта 1998 года
«О геноциде азербайджанцев» этим событиям была дана политическая оценка, впервые официально было
заявлено, что азербайджанцы подверглись геноциду со стороны армян. А ведь были и другие не менее
кровавые страницы, некоторые из которых хотелось бы довести до сведения читателей.
Мировая общественность благодаря активности друзей нашей страны наслышана о трагических
событиях в Губе в тот же отрезок времени, в том числе об «акциях возмездия», совершенных
дашнакскими и другими армянскими бандитскими формированиями против проживающих там горских
евреев. В результате массовой резни, которой руководили преступники типа Шаумяна, Амазаспа и
Лалаяна, наряду с азербайджанцами было убито около 3 тысяч еврейских мирных жителей, отказавшихся
от сотрудничества с армянами. Ради осуществления пресловутой несбыточной мечты построения
«Великой Армении» вандалы устроили расправу не только над этническими азербайджанцами,
проживающими в регионе Южного Кавказа, но и над другими народами, исторически проживающими в
этом регионе, совершив против них массовый террор.
Все эти факты, касающиеся данной трагедии, сотнях погибших, подтверждаются показаниями о
историческими документами того времени, зарегистрированными документами горских евреев,
проживающих в Азербайджане, многочисленными письменными обращениями еврейской
интеллигенции.
В 2007 году, в ходе буровых работ, проводимых для ремонта стадиона, было найдено массовое
захоронение, и в район вызваны специалисты. Найденные останки губинского захоронения, как было
установлено, принадлежали жертвам геноцида, совершенного армянами в 1918 году. По мнению
археологов, из первой скважины, где было обнаружено большое количество человеческих останков, в том
числе останков детей, целиком удалось поднять только 35 человеческих скелетов. Затем была обнаружена
и вторая скважина, полная останков.
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Далее - период так называемой перестройки, когда в селе Баркан Гугаркского района Армении в
ноябре 1988 года 21 азербайджанца убили исключительно из-за национальной принадлежности, чтобы
навести страх на остальных их соплеменников. Из них 15 человек были сожжены заживо.
После этого условия жизни азербайджанцев, испокон веков проживающих на территории страныагрессора, стали абсолютно невыносимыми, так как сотрудники не допускались до рабочих мест, детей
выгнали из школ, в магазинах и на рынках азербайджанцам не продавались продукты питания, в их домах
отключены электричество, телефонная связь, не поступала вода и газ. Это был моральный,
психологический террор - только в 1988 году в Армении было опустошено 261 азербайджанские села и
поселки, причем убито 226 наших соотечественников - в основном их расстреливали, подстраивали
автомобильные аварии, причем это официальный список убитых, заведенный в ту пору советскими
правоохранительными органами.
Между тем 8 апреля 1992 года была дотла сожжена деревня Агдабан впоследствии
оккупированного армянами Кяльбаджарского района. Село состояло из 133 домов, в которых проживало
более 800 человек - 779 жителей подверглись немыслимым пыткам, 67 человек было сожжено, в том числе
8 глубоких стариков, 2 малолетних ребенка и 7 женщин, двое пропали без вести.
Ну и, конечно же, нельзя обойти обойти вниманием нашумевший на весь мир Ходжалинский
геноцид, когда армянские вооруженные силы при участии 366-го мотострелкового полка российской
армии в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года обстреляли город из танков и тяжелой артиллерии. Примерно
2,5 тыс. ходжалинцев покинули город с надеждой добраться до центра Агдамского района, однако попали
в подстроенную засаду - 613 из них были убиты. Среди них 63 ребенка, 106 женщин, 70 стариков, 8 семей
были полностью уничтожены. 25 детей потеряли обоих родителей, 130 детей потеряли одного из
родителей. 76 из 487 человек, получивших ранения, были дети. 1275 ходжалинцев были взяты в плен, 150
человек пропали без вести. Ущерб, нанесенный государству и имуществу населения, составлял на 1
апреля 1992 года 5 млрд рублей.
Каспiй.-2017.-31 марта.-№ 54.-С. 4.
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Состоялась международная научная конференция,
в связи со 100-летием геноцида 31 марта
29 марта в Баку состоялась международная научная конференция в связи со 100-летием
геноцида азербайджанцев 1918 года.
в конференции на тему «100-летие геноцида азербайджанцев 1918 года. Политика геноцида,
военной агрессии и этнической чистки на современном этапе», организованной Государственной
комиссией по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан, приняли участие
известные ученые, историки из Азербайджана, Турции, России, США, Германии, Франции, Ирландии,
Грузии.
На конференции минутой молчания была почтена память жертв геноцида, прозвучал
государственный гимн Азербайджанской Республики.
Секретарь Государственной комиссии, руководитель рабочей группы Исмаил Ахундов в своем
выступлении отметил, что целью конференции являются исполнение задач, вытекающих из
Распоряжения Президента Азербайджанской Республики о 100-летии геноцида азербайджанцев 1918 года
от 18 января 2018 года, исследование и доведение до внимания международной общественности
преступлений геноцида, совершенных в регионе в начале ХХ века армянскими националистами и
террористическо-бандитскими отрядами, в том числе партией Дашнакцутюн.
Исмаил Ахундов подчеркнул, что армянские дашнаки и террористические организации,
движимые химерой о создании «великой Армении», для реализации этих целей учинили кровавые
расправы, геноциды против мусульманско-тюркского населения. Самой чудовищной из этих расправ стал
мартовский геноцид 1918 года. В то время в Баку, других городах и уездах десятки тысяч мирных жителей
были убиты армянскими дашнаками и вооруженными бандитскими отрядами исключительно из-за
этнической и религиозной принадлежности, разрушены населенные пункты, стерты с лица земли
памятники культуры, мечети и кладбища.
Было отмечено, что деятельность Чрезвычайной комиссии по расследованию, созданной
Азербайджанской Демократической Республикой спустя два месяца после трагедии для расследования
ужасов этой кровавой расправы, была прекращена после падения республики, что не позволило дать
геноциду надлежащую политико-правовую оценку. Лишь в подписанном общенациональным лидером
азербайджанского народа Гейдаром Алиевым 26 марта 1998 года Указе «О геноциде азербайджанцев»
этим чудовищным событиям была дана адекватная политическая оценка и 31 марта объявлено Днем
геноцида азербайджанцев.
Секретарь Государственной комиссии сказал, что в результате расследований, проведенных за
минувшие 20 лет, были собраны многочисленные новые факты и документы, в Губе обнаружено массовое
захоронение. Выявленные исторические факты доказали, что география кровавых акций, совершенных
армянскими дашнаками и террористическими организациями в марте-апреле 1918 года и в последующий
период, значительно шире, а число жертв трагедии во много раз больше.
Было подчеркнуто, что как и в начале ХХ века, в конце этого столетия армянские
террористические организации, бандитские отряды и вооруженные силы Республики Армения
продолжали политику широкомасштабной военной агрессии, этнической чистки и геноцида против
азербайджанского народа. В итоге были оккупированы 20 процентов территории Азербайджанской
Республики, более миллиона человек стали беженцами и вынужденными переселенцами, 20 тысяч
человек убиты, 50 тысяч человек стали инвалидами, 3875 человек пропали без вести. В результате
геноцида, учиненного армянской армией в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года в городе Ходжалы, 613
мирных жителей были убиты исключительно из-за их этнической и религиозной принадлежности.
Исмаил Ахундов сообщил, что Государственная комиссия, проводя расследования в связи с
совершенными армянами кровавыми преступлениями и геноцидами, осуществляет широкомасштабную
деятельность, направленную на доведение до мировой общественности выявленных фактов.
Директор нового Центра стратегических исследований Турции, профессор Кемаль Чичек в своем
выступлении отметил, что армяне, пытающиеся измышлениями о том, что они подверглись геноциду,
ввести в заблуждение международную общественность, являются основными виновниками и
участниками учиненных на Кавказе геноцидов. Подчеркнув, что Армения с момента образования
постоянно проводит националистическую, шовинистическую политику, основанную на этнической
чистке, профессор с сожалением отметил, что эта политика геноцида и этнической чистки продолжается
и сегодня.
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Профессор Института востоковедения имени Зии Буниятова Национальной Академии Наук
Азербайджана (НАНА) Солмаз Рустамова-Тогиди, выступая на тему «О геноциде, совершенном против
азербайджанцев в начале ХХ столетия», говорила об ужасах геноцида, отметила, что созданная
Азербайджанской Демократической Республикой Чрезвычайная комиссия по расследованию провела
широкомасштабные расследования для изучения масштабов этой трагедии. Было подчеркнуто, что после
падения Республики этот процесс был приостановлен. Лишь после восстановления независимости
Азербайджана по инициативе общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева было проведено
широкомасштабное расследование, выявлены реалии и дана надлежащая оценка геноциду 31 марта.
Старший консультант отдела межнациональных отношений, вопросов мультикультурализма и
религии Администрации Президента Джейхун Мамедов подчеркнул, что 18 января 2018 года Президент
Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение о проведении широкомасштабных мероприятий,
связанных со 100-летием геноцида азербайджанцев 31 марта, был подготовлен соответствующий План
мероприятий. Он отметил, что в результате осуществленной армянами политики этнической чистки и
геноцида, наряду с убийством мирных азербайджанцев, были уничтожены древние культурноисторические памятники нашего народа. Было подчеркнуто, что в отличие от Армении в центре Баку
функционирует армянская церковь, находящиеся здесь более 5 тысяч рукописей и книг на армянском
языке охраняются Азербайджанским государством.
После выступлений на открытии конференции мероприятие продолжило работу в секциях.
Ирландский профессор Патрик Френсис-Вольш, выступавший на первом секционном заседании,
проходящем при модераторстве профессора Кемаля Чичека, в докладе на тему «Британская политика и
мартовский геноцид 1918 года» подчеркнул, что Британия, пытавшаяся широко использовать армян для
реализации своих интересов на Кавказе, предотвращения укрепления Германии и Османской империи в
этом регионе, тайно поддерживала и финансировала армян. Он отметил, что хотя Британия старалась
скрыть эту поддержку от других народов региона и мировой общественности, армяне действовали
совершенно иначе. Британцы верили, что армянам можно доверять для того, чтобы открыть им двери
Кавказа и предотвратить продвижение османцев в Азербайджане. Взамен Британия пыталась применить
определенные санкции, чтобы геноцид и преступления, совершенные армянами на Кавказе, не были
доведены до мировой общественности.
Профессор Института востоковедения имени Зии Буниятова НАНА Солмаз Рустамова-Тогиди в
докладе на тему «Мартовские события 1918 года: мусульманское население Баку в армянском плену (на
основе документов Чрезвычайной комиссии по расследованию Азербайджанской Демократической
Республики)» подчеркнула, что Азербайджан, Грузия и Армения, воспользовавшись после падения
Российской империи историческими условиями, сложившимися для независимости, провозгласили свой
суверенитет. Однако Армения с первых дней независимости стала выступать с территориальными
притязаниями против соседних республик, в особенности, Азербайджанской Демократической
Республики. Для разрушения мощной социальной базы азербайджанцев армянские дашнаки и
террористические организации, стремившиеся реализовать притязания на создание «великой Армении»,
учинив вместе с большевиками кровавые расправы в Баку и других наших регионах, совершили убийство
десятков тысяч невинных людей. В те дни было разграблено имущество азербайджанцев на сумму 400
миллионов рублей. Массовые грабежи вызвали голод и распространение различных болезней среди
мусульманского населения Баку. Лишь после освобождения Баку в сентябре 1918 года Кавказской
исламской армией азербайджанцы избавились от угрозы.
Российский историк, известный ученый-кавказовед Олег Кузнецов в докладе «Политико-правовая
классификация массовых расправ над мусульманским населением Азербайджана в феврале-марте 1918
года» сказал, что преступления, учиненные против азербайджанцев в 1918 году, были совершены с
немыслимой жестокостью. Он подчеркнул, что эти события должны получить не только политическую
или историческую, но и правовую оценку, так как тем самым можно определить характер событий,
произошедших в Азербайджане весной и зимой 1918 года, а также то, какой правовой термин к ним можно
применить.
О. Кузнецов отметил, что после принятого большевистским правительством 27 декабря 1917 года
декрета «О турецкой Армении» большевики стали тесно сотрудничать с дашнаками. Он подчеркнул, что
данный декрет одновременно устанавливал, что все предоставленные Красной армии права и другие
привилегии относились и к дашнакам. В то время, когда большевики и дашнаки вместе перешли в
наступление на Баку, в России проводилась политика расчленения тюркско-мусульманского единства. В
частности, в январе 1918 года были упразднены съезд мусульман и его структуры.
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Российский специалист сказал, что учиненные в 1918 году на территории Азербайджана расправы
являлись составной частью государственной политики тогдашней советской России. Большевики были
организаторами этих событий. В таком случае можно сказать, что февральские и мартовские расправы
1918 года являлись преступлением геноцида. Поэтому подписанный Гейдаром Алиевым Указ об
учреждении Дня геноцида азербайджанцев – 31 марта представляет огромное значение. Это больше
документ, имеющий правовую основу, нежели политическое решение. Поэтому признание научнообщественными кругами России геноцида азербайджанцев в 1918 году является их моральным долгом.
Известный турецкий ученый-историк Мехмет Бора Перинчек в докладе под названием «Дашнаки
глазами двух армянских большевиков» подчеркнул, что преступные деяния дашнаков, использование ими
религии в своих политических целях было встречено некоторыми армянскими кругами с недовольством.
Он отметил, что армянские большевики Сурен Спандарян и один из основоположников армянской
революционной литературы Акоп Акопян подвергали жесткой критике агрессивную политику партии
Дашнакцутюн. В статье, опубликованной в 1906 году, Сурен Спандарян называл дашнаков паразитами
армянского общества. Он также констатировал, что для осуществления своих целей дашнаки не брезгуют
никакими насильственными деяниями.
Российский профессор Валерий Степанов в докладе под названием «Бакинская нефть как фактор
гражданской войны в России. 1918-1920-е годы (на примере Южного Кавказа)» отметил, что Баку,
обеспечивавший в начале ХХ столетия половину добычи нефти в мире, превратился в один из важных
промышленных центров. Согласно достигнутой между большевиками и Германией договоренности о
захвате Баку, большевики обязались после оккупации города передать немцам 25 процентов добываемой
нефти. Партия «Мусават» являлась главной помехой в реализации данного плана, поэтому для ослабления
ее социальной базы большевистско-дашнакскими силами в Баку были учинены расправы на
национальной почве. Впоследствии бакинские комиссары, большевики и дашнаки сами признавали, что
мартовский геноцид позволил поставлять бакинскую нефть в Россию.
Валерий Степанов подчеркнул, что большевики, лишенные бакинской нефти после образования
Азербайджанской Демократической Республики, одержав победу в борьбе с контрреволюционерами в
России, перешли к действиям по захвату Баку. Неслучайно, известие об оккупации Красной армией Баку
было воспринято в Москве с большой радостью.
Профессор Дирк Гюнтер Риц (Германия), выступая на втором секционном заседании,
проходившем при модераторстве работающего во Франции грузинского профессора Георгия Мамулиа, с
докладом на тему «Кавказский регион в немецком мышлении в 1916-1919-х годах с точки зрения понятий
«пространство» и «этническая напряженность», отметил, что с конца XIX века до 40-х годов ХХ столетия
Германия считала Кавказ, в особенности, Азербайджан важным мостом на пути продвижения к Индии и
Ближнему Востоку, являющимся колониями Британии. Подчеркнув, что во время Первой Мировой войны
интерес Германии к Кавказскому региону значительно возрос, профессор констатировал, что после
большевистской революции в России ситуация в регионе серьезным образом изменилась. Он отметил, что
подписание Германией, обеспокоенной широким распространением на Кавказе пантюркизма и влияния
Османской империи, Брест-Литовского договора с Россией вызвало серьезное недовольство Турции. Хотя
Германия направляла на Кавказ определенные воинские соединения, миссии, захват в сентябре 1918 года
Кавказской исламской армией Баку нарушил ее планы на Кавказе.
Профессор Георгий Мамулиа в докладе «Армянский вопрос и проблемы сотрудничества
дипломатических делегаций Южного и Северного Кавказа на Парижской мирной конференции» высоко
оценил значение идеи руководителя азербайджанской делегации на Парижской мирной конференции
Алимардан бека Топчибашева о создании единой кавказской делегации, члены которой выступали бы с
единых позиций. Он отметил, что армяне как с Кавказа, так и из других стран уклонились от того, чтобы
выступать с единой кавказской позиции. Прибыв в Париж раньше остальных, армянская делегация, сразу
же приступила к переговорам, начав проводить широкую пропаганду в собственных интересах, что стало
серьезным препятствием для сотрудничества делегаций Южного и Северного Кавказа на Парижской
мирной конференции.
Профессор подчеркнул, что в результате вторжения большевиков, воспользовавшихся тем, что
армяне на Парижской мирной конференции, а впоследствии – на Южном Кавказе чинили серьезное
препятствие региональному сотрудничеству, ставя во главу угла национальные интересы, пали все три
республики.
Грузинский профессор Отар Джанелидзе в докладе «Из истории грузино-армянских отношений
на Южном Кавказе. 1918-1920-е годы» подчеркнул, что армяне, с большой радостью воспринявшие
вторжение англичан на Кавказ в 1918 году, выступали с территориальными притязаниями не только
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против Азербайджана, но и против Грузии. Он отметил, что азербайджанцы активно поддерживали
военную подготовку, проводимую в Грузии в связи с началом Арменией военных операций. Армяне,
совершавшие убийство мирного населения в грузинских селах, пытались заявить, что сами подверглись
расправе. Хотя после того, как грузинская армия перехватила преимущество, был подписан договор,
холодные отношения между двумя республиками продолжались.
Заведующая кафедрой истории Академии государственного управления при Президенте
Азербайджанской Республики, доктор философии по истории Фирдовсия Ахмедова в докладе под
названием «Влияние расправ над мусульманами на Южном Кавказе в 1918 году на общественную мысль
и военно-политические процессы» подчеркнула, что большевики активно поддерживали концентрацию в
Баку армян, пытавшихся реализовать миф о «великой Армении», и оснащение их оружием и
боеприпасами возвращающейся с фронта армии. Это привело к тому, что дашнаки стали обладать в Баку
достаточно сильным военным потенциалом. Кроме того, армянские вооруженные отряды входили и в
состав военных сил большевиков. Таким образом, накануне мартовских расправ 1918 года дашнакскобольшевистские силы имели очевидное преимущество в силе. Как большевики, так и дашнаки выступали
с общей позиции против автономии мусульман, поэтому объединили свои силы в ходе мартовских
расправ. Ученый-историк сказала, что после мартовского геноцида в мусульманской общественной
мысли еще более усилилось антибольшевистское и антидашнакское направление.
Российский профессор Борис Харсиев в докладе под названием «Взаимоотношения народов
Северного Кавказа и Азербайджана на фоне военно-политических конфликтов в регионе в 1917-1920-х
годах» сказал, что в 1918-1920-х годах большевики и дашнаки под непосредственным руководством
Степана Шаумяна осуществляли на всех территориях Азербайджана широкомасштабную политику
геноцида и этнической чистки. Он отметил, что этими расправами большевики пытались запугать местное
население, а дашнаки – уничтожить азербайджанцев для реализации мифа о «великой Армении». Эти
расправы были учинены исключительно из-за этнической принадлежности азербайджанцев.
Профессор Борис Харсиев сказал, что на масштабность расправ в тот период влияла и лояльность
азербайджанских коммунистов.
Известный ученый-исследователь, профессор Кемаль Чичек, выступая на последнем, третьем
секционном заседании международной научной конференции, проходившем при модераторстве
профессора Солмаз Рустамовой-Тогиди, с докладом на тему «Турецко-армянский конфликт на Кавказе в
архивных документах Америки – 1918-1920-е годы», подчеркнул, что после выхода в 1917 году России
из Первой Мировой войны в связи с большевистской революцией США, включившиеся в войну в составе
Антанты, пытались осуществить этот шаг под предлогом защиты армян-христиан от давления мусульман.
Группы миссионеров, направленные с этой целью в Восточную Анатолию и на Кавказ Соединенными
Штатами Америки, недостаточно знавшими регион, в основном, стали тесно сотрудничать с армянами.
Турецкий профессор отметил, что в архивах США имеются более точные данные о численности
мусульманско-тюркского населения в регионе. Он также сообщил, что в архивах США уничтожена
основная часть документов, связанных с учиненными армянами расправами.
Ведущий научный сотрудник Института востоковедения НАНА Афшан Алиева в докладе
«Иранские источники о массовых расправах, учиненных над мусульманским населением Иранского
Азербайджана в 1918 году: исполнители и причины» подчеркнула, что в Южном Азербайджане армяне
еще раньше стали совершать геноциды. Она отметила, что только в январе-июне 1918 года объединенные
армянские вооруженные отряды, учинив кровавые расправы в Южном Азербайджане, убили более 200
тысяч невинных людей. Афшан Алиева сказала, что в отличие от Азербайджана, геноциды, совершенные
армянами в Иране, исследованы недостаточно обстоятельно. Сведения о расправах в Южном
Азербайджане в основном состоят из воспоминаний отдельных лиц, поэтому основные факты об этих
кровавых расправах все еще не исследованы со всей достоверностью.
Исследователь-политолог Али Гаджизаде в докладе «Последствия авантюры государств Антанты
по созданию Армении в Восточной Анатолии для Южного Кавказа» отметил, что созданием во время
Первой Мировой войны на территории Османской империи буферной зоны из курдского и армянского
государств Британия и Франция планировали предотвратить, с одной стороны, возрождение Турции, а с
другой, - опасность коммунизма. Армяне совершали массовые расправы и убийства, чтобы сократить
численность тюркско-мусульманского населения, которое они считали препятствием на пути
осуществления планов по созданию в Восточной Анатолии армянского государства.
Американский профессор Ник Аллен Уарндорф в докладе на тему «Нетрадиционная война в
Османской империи – Первая Мировая война и ее влияние на современном этапе» коснулся серьезных
последствий нетрадиционных войн. Он подчеркнул, что такие войны представляют серьезную угрозу для
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супердержав. Участники нетрадиционных войн прячутся среди мирного населения, поэтому в данной
ситуации отличить воюющие стороны, мятежников от мирного населения становится сложным
процессом. Именно в Первой Мировой войне положение турок было крайне сложным, потому что они
воевали на несколько фронтов и в то же время вынуждены были вести борьбу с армянскими
вооруженными отрядами внутри страны. В данном процессе отличить мятежников от мирного населения
было крайне сложно.
Американский профессор сказал, что на современном этапе используются методы
нетрадиционной войны, ведутся кибервойны, молодежь вовлекается в войны с применением самых
современных средств.
В прениях по докладам депутат Милли Меджлиса Ровшан Рзаев, профессор Бакинского
евразийского университета Мамед Джафарли, ученый секретарь архива политических документов
Управления делами Президента Азербайджана Хаджар Вердиева, руководитель Научного центра
армянских исследований в Бакинском государственном университете Исмаил Танрыверди и другие
высоко оценили значение таких конференций в деле доведения до внимания мировой общественности
кровавых расправ, учиненных армянами на Кавказе и в Восточной Анатолии, а также все еще проводимой
Арменией политики оккупации и этнической чистки.
Выступая на закрытии международной научной конференции, Исмаил Ахундов выразил
участникам признательность за обстоятельные, глубоко содержательные научные доклады и мысли. Он
отметил, что мысли, озвученные на конференции учеными и специалистами, еще раз доказывают
необходимость объективного исследования исторических событий, а также то, что доведение до
человечества истинных реалий является важной научной и общественной задачей.
Подчеркнув важность открытия архивов для исследователей с целью проведения объективных
изысканий, секретарь Государственной комиссии сказал: «Хотя Турция на уровне руководителя страны
предложила создать совместную комиссию из историков и объективно исследовать события,
произошедшие в начале ХХ столетия, нынешний преступный политический режим Армении отказался от
этого. Это еще раз доказывает, что Армения демонстрирует политико-идеологический подход к
историческим событиям, раскрывает ее сепаратистскую, захватническую и милитаристскую сущность».
От имени участников мероприятия Исмаил Ахундов выразил признательность начальнику
Службы государственной безопасности, председателю Государственной комиссии по делам
военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Мадату Гулиеву за большую поддержку в
организации конференции.
AЗЕРТАДЖ
Бакинский рабочий.-2018.-30 марта.-№59.-С.6.
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Акт террора и вандализма: кровавый хаос
Лятифа Мамедова,
кандидат исторических наук, доцент, заведующая Сектором книгооборота Министерства
культуры и туризма Азербайджанской Республики, председатель Азербайджанского комитета
программы ЮНЕСКО
2018-й год - год 100-летия мартовской трагедии 1918 года. Однако долгое время в официальной
историографии замалчивалась ее подлинная суть. В историческую память нашего народа
внедрялись шаблонные и деформированные сведения об этих событиях. Впервые политическая
оценка мартовским событиям 1918 года была дана в Указе Президента Азербайджанской
Республики Гейдара Алиева «О геноциде азербайджанцев», подписанном 26 марта 1998 года. В этом
году исполняется 20 лет со дня принятия этого судьбоносного для азербайджанского народа
документа. Документа, которому суждено жить века. Общенациональный лидер азербайджанского
народа Гейдар Алиев навеки вписал эти события в историю Азербайджана.
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 18 января 2018 года подписал
Распоряжение «О 100-летии геноцида азербайджанцев 1918 года». В связи с этим в нашей стране и за ее
пределами проводится большая работа по доведению до мировой общественности сути мартовского
геноцида 1918 года в Азербайджане.
Одним из наиболее кульминационных проявлений агрессивных планов армянских политических
организаций стали мартовские события 1918 года в Баку и в Бакинской губернии.
Мартовские события 1918 года - это явный и ничем не прикрытый акт геноцида против мирного
населения Азербайджана. Прикрываясь большевистскими лозунгами установления Советской власти, на
самом деле был осуществлен чудовищный геноцид в отношении мирного населения Азербайджана.
Долгое время в советской историографии эти события констатировались как «гражданская война», борьба
между большевиками и мусаватистами. Но когда мы обращаемся к архивным документам, совершенно
очевидно то, что уничтожали не только, и не столько мусаватистов, а мусульман в целом, не имеющих
никакого отношения к политике. По утверждениям очевидцев, в Баку дашнаки зашли в дом одного из
членов партии большевиков. Тот предъявил им партийный билет, в ответ армяне заявили: «Мы армяне и
большевиков не признаем».
Акт террора и вандализма, совершенный в самом сердце Азербайджана - городе Баку имел
продолжение и в других городах и селах нашей республики. Его осуществлению способствовал
беспринципный, антиазербайджанский по своей сущности и фальшиво обоснованный по своей форме
блок Бакинского совета с армянским Национальным советом, олицетворявшим насущные интересы
партий «Дашнакцутюн», «Гнчак» и других реакционно-террористических армянских организаций.
Руководство Бакинского совета в лице Шаумяна не скрывало своих целей и намерений в отношении
«Великой Армении». Шаумян открыто заявил, что тот, кто «завладеет Закавказьем, станет хозяином
неисчислимых богатств Кавказа, Турции и Персии с большими, имеющими мировое значение дорогами
из Европы через Армянское плоскогорье к Индии и Персидскому заливу».
Следует отметить, что фактически все комиссары армянской национальности из числа 26 Бакинских
комиссаров во главе со Степаном Шаумяном на самом деле внутренне были оголтелыми дашнаками и
причастны к убийствам десятков тысяч мирных граждан в Баку и Бакинской губернии в 1918 году. Они,
прикрываясь партийными билетами, фактически осуществляли геноцид азербайджанцев.
Прямыми организаторами расправы с беззащитным мусульманским населением стали Временный
чрезвычайный комиссар по делам Кавказа, председатель Бакинского совета С. Шаумян, правый эсер
Саакян, дашнаки Аракелян, Нуриджанян, Мелик-Еолчан и другие, а также командующий войсками
дашнаков полковник Аветисов, командир армянского отряда, законспирированного под бригаду Красной
Армии, дашнак Амазасп, полковник Казаров - командир так называемого сводного отряда «Красной
Армии», Амирян и другие. Причем постыдная акция по истреблению мирного населения была заранее
спланирована и подготавливалась лично Шаумяном, в чем он позднее признался в публичной лекции «О
Парижской коммуне», называя это «систематической подготовкой верных революции сил». А на
заседании Бакинского совета 19 апреля 1918 года он цинично заявил о том, что «национальный состав
нашего города пугал нас, пришлось прибегнуть к помощи армянского полка... мы не могли отказаться от
их услуг. Однако победа настолько велика, что это мало омрачает действительность», и тем самым
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окончательно сбросил антураж «защитников интересов революции» с позорного блока армянских
большевиков с дашнаками.
В условиях, когда на промыслах и заводах осуществлялась запись в Красную Армию всех, кроме
азербайджанцев, и вместе с тем формировались отряды дашнакских дружинников-зинворов,
рекрутировавшихся якобы для охраны имущества армянских предпринимателей в Баку, поступавшие на
имя Советского правительства оружие и боеприпасы передавались дашнакам, хранившим их на заводе
Манташева. Здесь же, в Баку, под различными предлогами задерживались солдаты армянского
происхождения, прибывшие из Астрахани, Петровска, Красноводска.
В здании «Исмаиллие» шло заседание членов азербайджанского Национального совета, во время
которого дашнаки прибегли к очередной уловке. Члены армянского Национального совета Тер-Микаэлян,
Тагианосов и Тер-Захарян обратились к нему с предложением совместного выступления против
большевиков, преследуя цель спровоцировать азербайджанское население на вооруженный конфликт.
Один из очевидцев подготовки армян к акции, истинный смысл и характер которой еще не был ясен
никому, впоследствии вспоминал: «Месяца за два-три до мартовских событий я часто находился в
компании армянских семейств Тагианосова и Аракелова. В разговорах, касающихся событий в России,
всегда говорили, что в Баку будет еще хуже».
Вопрос об участии армянских вооруженных отрядов в мартовских событиях 1918 г. обсуждался и
на закрытом заседании БК РСДРП (б). Впоследствии его участники писали: «Мы опасались двух вещей:
во-первых, того, что, помимо нашей воли, участие армянских национальных отрядов придаст борьбе
национальную окраску; во-вторых, мы знали, что в армянских отрядах... есть деклассированные и даже
бандитские элементы».
Уже 17 марта (по старому стилю) в 6 часов вечера большое количество людей было арестовано на
вокзале, а в 18.30 дашнаки стали обстреливать каждого встречного. Обеспокоенные этим, представители
партии «Мусават» связались по телефону с исполкомом Баксовета, и дежуривший у телефона Караханянц
цинично ответил: «С вами так и надо поступать!». В попытке спровоцировать столкновения между
русскими красноармейцами и азербайджанским населением дашнаки с помощью Шаумяна распустили
слух о «резне русского и христианского населения в Крепости». Но провокация потерпела полное фиаско.
Более того, именно русские курсанты освободили из дашнакского плена около 600 женщин с детьми и
препроводили их в азербайджанские кварталы.
С раннего утра 19 марта началось наступление вооруженных армянских частей на мусульманские
кварталы города. В 17.00 часов по бакинскому времени в Баку по приказу лидера местных большевиков
(дашнака по нутру) Степана Шаумяна началась резня мирного населения, в которой принимали участие
вооруженные силы Баксовета.
На следующий день армянами было полностью уничтожено мусульманское население кварталов
Похлудере, Маммедлы, Кярпичхана. Чтобы не дать им спастись бегством, большевики заняли порт и
окружили Старый город со всех сторон под предлогом «уничтожения мусаватистов». Поздно вечером
были разгромлены и другие мусульманские кварталы. В ночь на 1 апреля отряды армянских солдат
ворвались в Старый город и разграбили его.
Здесь людей убивали с особой жестокостью. Армяне подожгли здание «Исмаиллие» и сорвали
золотые буквы, венчающие его крышу, а пытавшихся потушить распространяющийся на другие здания
пожар расстреливали на месте. После этого люди, оставшиеся в живых стали покидать город. В результате
кровавой бойни за три дня в Баку были убиты более 12 тысяч человек.
Шаумян рапортовал в Москву, описывая происходящее как «гражданскую войну». Количество
жертв при этом он уменьшил во много раз. Погибшие азербайджанцы были похоронены на кладбище в
мусульманском квартале Чемберекенд.
Впоследствии Чрезвычайная следственная комиссия при правительстве АДР испытывала большие
затруднения при выяснении числа убитых и раненых в этих частях города, так как множество домов
продолжали оставаться совершенно пустыми и не у кого было уточнить количество проживавших в них
до резни жителей.
Все взятые в плен азербайджанцы были безжалостно расстреляны. Город подвергся бомбардировке
с неба и моря, мечети были разрушены и сожжены, в огне погибло много учреждений просвещения и
культуры, типографий, театров, школ, библиотек.
О том, что в действительности происходило в марте 1918 года, я узнала от своей бабушки (она
родилась в 1907 году).
Житель города Баку Махаррам Кербала Бала-Садыгоглу Аскеров, 1902 года рождения. В те дни,
когда в Баку армяне устроили резню, он пропал без вести.
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После того как наступило относительное затишье, отцу Махаррама, Бала-Садыг киши, сообщили,
что имя его сына упомянул один из тех, кто был пленен армянами в Губе, но по дороге этому человеку
удалось бежать. Недолго думая, Бала-Садыг киши нанял фаэтон и направился в Губу, объездил почти все
губинские села. Однако найти своего сына ни среди живых, ни среди мертвых ему не удалось.
Когда С. Шаумян подводил итоги зловещей акции в ходе заседания Бакинского совета, он сказал:
«Да, количество жертв большое, но победа настолько велика, что она никак не омрачает результатов».
В марте 1919 г. Чрезвычайная следственная комиссия Азербайджанского правительства сообщила,
что в период дашнакских зверств в марте 1918 года были сожжены только мусульманские дома и убытки
понесло только мирное население.
Город, в котором вся власть была в руках Шаумяна и его сподвижников, оказавшись фактически
беззащитным, был отдан на откуп армянским шовинистам. Это был кровавый хаос, это было то, что
сегодня называется политическим беспределом, и осуществлялся он с целью геноцида мирного
населения.
Вдохновленный этой пирровой победой, дашнакско-шаумяновский альянс с большим размахом
развернул свои кровавые деяния в Шамахинском уезде. Пятнадцатитысячное население города было
истреблено, а остатки чудом спасшихся жителей вынуждены были влачить жалкое, полуголодное
существование. Этим аппетит армянских «меченосцев» не был удовлетворен. Бандитский отряд дашнака
Амазаспа по соглашению с Шаумяном с карательной целью был направлен и в Губинский уезд.
Называвший себя «героем армянского народа», жестокий Амазасп откровенно заявлял губинцам, что он
прибыл «не для водворения порядка и установления советской власти, а для отмщения».
Армяно-дашнакские вооруженные отряды при поддержке большевиков под предлогом создания
спокойствия в городе Губа, совершили массовые убийства мирного населения, независимо от
национальной принадлежности. Из документов, Чрезвычайной следственной комиссии, созданной в
период АДР выясняется, что Бакинский Совет Народных Комиссаров посылает в город Губа
вооруженную группу, состоящую из более чем двух тысяч человек, под командованием дашнака
Амазаспа и его помощника Николая. В составе этой группы, которая функционировала под названием
«Карательный отряд», главным образом, были армяне. Эта преступная группа головорезов была
отправлена в город Губа председателем Бакинского Совета Народных Комиссаров Степаном Шаумяном
и его комиссаром по военным вопросам Коргановым. Это так же подтверждается в выступлении Амазаспа
перед местными жителями города Губа: «Меня послали сюда, чтобы уничтожить мусульман и сравнять с
землей область от Губы до горы Шахдаг». Этот армянский националист не скрывал своей ненависти к
мусульманам и заявлял: «Каждый мусульманин - враг, только потому, что он мусульманин».
Согласно информации, данной членом Чрезвычайной следственной комиссии Давидом Геловани,
вооруженная группа, которую возглавлял Амазасп, была послана в Губу не из политических целей, а с
целью расправы с мирным населением. Здесь отряды головореза Амазаспа убили тысячи мужчин, женщин
и детей, грабя их имущество, сжигая их дома. Бандитские формирования занимались и мародерством.
Самый близкий соратник Амазаспа Серго Мартикян писал: «Наш отряд захватил Губу. Часть отряда
прорвалась в город, жестоко убила стариков, женщин, мужчин и детей, и об этом никто не был
осведомлен».
Член Чрезвычайной следственной комиссии Новацкий в своем отчете писал: «1 мая 1918 года рано
утром вооруженный отряд, состоящий из более чем двух тысяч человек, под командованием генерала
Амазаспа осадил город Губу. В этой осаде ему оказал поддержку его помощник Николай». Рано утром 1
мая преступная группа, под названием «Карательный отряд», ворвалась в город. Они уничтожали каждого
встречного, жестоко расправлялись с их семьями. В результате карательных акций было убито более 2000
гражданских лиц, включая детей, женщин и мужчин. Этим жестоким геноцидом руководили председатель
Бакинского Совета Народных Комиссаров Степан Шаумян и военный комиссар Корганов. Армяне,
разделили город на четыре части и в каждой части создали свой штаб.
Днем первого мая эти штабы начали кровавую расправу над мирными жителями. Массовые
убийства продолжались до 9 мая.
9 мая военный комиссар Корганов послал телеграмму А. Агаджаняну: »Немедленно приведите в
порядок город и уведите своих людей. Турецкая армия приближается к Губе».
Один из жителей Губы, который в то время отсутствовал в районе, по приезде написал о том, что
он насчитал на городском кладбище 300 новых могил, в каждой из которых были похоронены 5-10
убитых. Это были братские могилы. Он также отметил, что многие трупы лежали вдоль дороги, трупы
были изъедены шакалами. Это было массовое истребление азербайджанцев.
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Та же самая картина наблюдлась в Шамахе, где армяне сожгли многих жителей в мечетях. Всех
жертв трагедии марта-апреля 1918 года установить невозможно. Институт прописки в то время
отсутствовал, и невозможно установить, сколько человек там проживало до и после этих событий.
Полагаю, что жертв было намного больше. Убивали самым чудовищным образом. Прибивали к стене за
руки и за ноги. Работая в архиве я увидела одну фотографию, где изображен труп убитой женщины, а
грудь ее сосет младенец.
Согласно архивным материалам выяснилось, что в результате геноцида в Губинском уезде были
стерты с лица земли 122 села, более 2750 домов были полностью сожжены и уничтожены, более 16 тысяч
мужчин, женщин, стариков и детей были убиты. Кроме того, только в городе Губа было ограблено 4
миллиона манат наличными, бриллианты, золото, серебро на сумму 4,5 миллионов манат и многие другие
ценности в размере 2,5 миллионов манат.
Существуют сотни фактов и доказательств того, что это был геноцид против безоружного
населения. Впервые во времена правления АДР была сделана попытка дать политическую оценку этим
событиям. Для этого была создана Чрезвычайная следственная комиссия под председательством
Халилбека Хасмаммедова. Члены комиссии опросили всех потерпевших, свидетелей, оставшихся в
живых, не только в Баку, но и в регионах. Шамаха фактически была сравнена с землей. В Губе были
совершены чудовищные преступления со стороны армян. К примеру, один из командиров армянских
отрядов Амазасп в Губе заявил о том, что он сюда прибыл не для наведения порядка, не для установления
Советской власти, а для отмщения.
То, что лозунг классовой борьбы прикрывал антиазербайджанскую суть деятельности армянских
большевиков вкупе с дашнаками, доказывает послание А. Микояна из штаба Амазаспа С. Шаумяну:
«Мусульманское население занятых местностей, оставив все, удалилось... В долинах Шемахи и Геокчая
хлеб созрел и нет уборщиков...»
В те страшные, трагические, кровавые дни армяне коварно, с особой жестокостью убивали всех
подряд, несмотря на национальность, пол и возраст. В могилах покоятся не только лица азербайджанской
национальности, но и русские, лезгины, тэты, представители других национальностей, а также старики,
женщины и дети. Не щадили даже младенцев.
Найденное в Губе в 2007 году массовое захоронение является одним из свидетельств зверств
армянских дашнаков, учиненных в 1918 году. В годы Советской власти официально о подобных фактах
не говорилось.
Общая площадь участка массового захоронения 514 кв.м. В результате археологических раскопок
было обнаружено 2 колодца и 2 арыка (канала) заполненных человеческими останками.
Все обнаруженные человеческие останки свидетельствовали об убийстве с особой жестокостью,
зверскими методами с применением холодного оружия, тупых, колющих и режущих предметов.
Количество обнаруженных человеческих скелетов определялось по численности черепов, так как кости
людей было настолько перемешаны, что невозможно было их восстановить.
Исследования показали, что наряду с азербайджанцами были также захоронены жестоко убитые
представители других национальностей, проживавших в Губе: русские, лезгины, тэты, аварцы и др. В
массовом захоронении были обнаружены останки более 400 человек. Более 50-ти из них были дети, более
100 женщины, а остальные пожилые мужчины. В Губе резней мирного азербайджанского, русского,
еврейского, лезгинского и др. населения занимались армянские военные формирования под руководством
дашнака Амазаспа и его помощника, некоего Николая. Из архивных источников стало известно, что
только в течение апреля-мая в Губинском уезде было зверски убито 36782 человека. 122 деревни были
полностью разрушены, дома 380-ти семей были полностью сожжены ночью. Армянские палачи в городе
Губе убили более 1800 младенцев, более 2000 пожилых женщин. Часть из них находится в этом случайно
обнаруженном захоронении.
Раскопки, проводимые на участке в 500 кв.м, выявили многое. По мнению антропологов,
существует разница между костями захороненными в колодцах и костями найденными в арыках:
«Большинство костей в колодцах было собрано сюда. Мы считали, что эти люди сначала были задушены
в бане и затем перенесены сюда».
Позже и специалисты подтвердили это. Люди, независимо от возраста, пола, партийной и
национальной принадлежности были задушены паром в бане Чухур неподалеку. Свидетели кровавой
расправы вспоминают, что были слышны ужасающий плач и крики людей, находящихся в бане. Это
доказывает, что армяне заживо удушили людей, а затем перенесли их и свалили в колодцы.
При проведении исследовательских работ было также выявлено, что при расправах с местным
населением армяне не использовали огнестрельное оружие: «В черепных и других костях захороненных
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людей не было обнаружено ни одного следа от пуль. Все жертвы были убиты тупыми, либо острыми,
предметами. На некоторых черепах были обнаружены гвозди. Гвозди были забиты в виски, а также в
мозговую часть». Жестокости и вандализму армян не было предела.
Одним из фактов, бросающихся в глаза, является то, что в захоронении не обнаружено никаких
украшений и следов одежды. Это доказывает то, что армяне грабили этих людей и убивали их, подвергая
при этом пыткам.
Люис Мария де Пуиг, президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) пришел в ужас
от увиденного на участке массового захоронения в Губе: «...Это ужасающий геноцид. Я стал свидетелем
следов зверского убийства людей».
«Место, где разбросаны человеческие кости, обнаруженные на левой стороне реки Гудйалчай
нельзя назвать могилой, потому что кости свалены друг на друга. Кости найдены в двух колодцах на
берегу реки. Глубина одного из колодцев 5 м, другого - 2,5 м. В наиболее глубоком колодце обнаружены
сотни человеческих скелетов. То, что не найдено ни одного целого скелета, свидетельствует о том, что
«тела убитых сначала расчленялись, а затем сбрасывались в колодец», - утверждают очевидцы и историки.
Среди множества черепов и детских костей удалось найти только 35 целых скелетов. В колодцах не
найдено волос, остатков одежды или вещей. «Вероятно, в связи с переполненностью первого колодца
костями рядом был вырыт другой, менее глубокий», - утверждают археологи. В ходе исследования костей
установлено время смерти людей. По словам археологов, в древних костях идет процесс цементирования,
найденные же в Губе человеческие кости еще не потеряли влаги. А это значит, что с момента смерти
прошло 80-90 лет. Исследование окрестностей колодцев показывает, что расправа произошла не здесь.
По-видимому, армяне надеялись скрыть свои чудовищные преступления, рассчитывая, что вода унесет
кости, поэтому и закопали их на берегу реки. Все жертвы были убиты с особой жестокостью. Убивали
армянские палачи и тупыми, и острыми предметами. В канавах было обнаружено 211 черепов.
Подобные захоронения в последнее время обнаружены и в других районах страны, в том числе
Нефтчале и в селах Нахчыванской Автономной Республики.
После осуществления карательной акции Амазасп пишет, обращаясь к Шаумяну о том, что они «уже
выполнили свой долг и уничтожили более 10 тысяч человек в Губинском уезде». Новацкий, являвшийся
членом Чрезвычайной следственной комиссии, также подтвердил этот факт в своей переписке.
Затем банды напали на Хачмаз, Гейчай, Агдаш, Кюрдамир, Джеват, Сальян, села Джеватского и
Лянкяранского уездов. Большевики выдавали действия Амазаспа за «мирное урегулирование конфликта»
между мусульманами и христианами. Вооруженные армянские отряды общей численностью в 20 тысяч
человек прошлись по селам Шамахинского, Гейчайского и Арешского уездов, убив около 8 тысяч человек
(из них 1653 женщины и 965 детей).
По сообщению члена исполнительного комитета священника Иоанна Богомолова, в одном из сел
Шамахи по приказу Лалаяна женщины были заперты в мечети, которую затем подожгли. Всего было
сожжено 58 сел. В селе Кичатан местные армяне Джангир Зергерян, Мкртч Будагов, Левон Пирвердов и
Нерсес убили свыше 130 мирных жителей. Были зверски, с невиданной жестокостью убиты 50 мужчин,
60 женщин, 21 ребенок.
В Кюрдамире бандитами было разрушено 56 домов, сожжены 2 мечети. Села Чанги и Каравели
были стерты с лица земли. Комиссаром одного из полков, бесчинствующих в Ширване, был Анастас
Микоян.
На этом истребление мирного населения не закончилось. До самого падения Азербайджанской
Демократической Республики армянские террористические банды, возглавляемые Андраником,
Амазаспом, Гайком, Дро, Нжде и др., терроризировали мирных жителей различных регионов
многонационального Азербайджана.
Таковы были и остаются реалии армянской национальной политики, осуществляемой всеми
армянскими партиями и организациями, - расизм, откровенный, ничем не прикрытый геноцид с целью
расхищения жизненного пространства для армянских националистов.
Вышка.-2018.-30 марта.-№12.-С.8-9
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Кровавый бизнес
Ричардас Лапайтис: Армяне в Карабахе устроили настоящий рынок по торговле трупами
ходжалинцев
Басти Паша
После распада СССР бывшие союзные республики столкнулись с общественно-политическими,
социально-экономическими и гуманитарными проблемами, пережили трагические моменты на пути
восстановления своей государственной независимости, в числе которых Азербайджан занимает особое
место.
Особое место потому, что с восстановлением независимости Азербайджан столкнулся с армянской
агрессией, повлекшей оккупацию 20 процентов наших территорий, поток беженцев и вынужденных
переселенцев.
Ходжалинская трагедия, самая кровавая страница армяно-азербайджанского конфликта, да и
истории народов постсоветского пространства, стала притчей во языцех. Этот факт геноцида
азербайджанского народа нельзя предать забвению. Оценка мировой общественности Ходжалинской
трагедии еще окончательно не вынесена.
В памяти всплывает картина Сальвадора Дали «Геополитический ребенок», где мать указывает
ребенку на прикаспийский регион, на Азербайджан. Что хотел Дали сказать этой картиной? Что здесь
рождается человек, воплощение зла, опасного для самого человечества? Или, может, здесь, в
Азербайджане, рождается спаситель, который поставит конец кровопролитиям во всем мире? Знал ли
Дали о том, что произойдет в Карабахе? А может, Дали указывал на возмужавшего в Карабахе Ричардаса
Лапайтиса - геополитического глашатая трагедии Азербайджана? Эту тайну, увы, Дали унес с собой,
оставив нам лишь ребус в своей картине.
…1992 год. 23-летний Ричардас Лапайтис из Литвы отправляется в романтическое путешествие в
Азербайджан навстречу новым приключениям. Он много слышал о Баку, о Карабахе. Ну как это все не
увидеть своими глазами? Карабахские горы! Красоты природы Азербайджана! Контрасты девяти из
одиннадцати климатических зон! Колорит жизни и быта людей многонационального и гостеприимного
Азербайджана.
Его не остановили даже предостережения жителей Армении, где накануне он побывал: «Даже не
думай ехать в Азербайджан. В этих горах азербайджанцы тебя убьют».
Сегодня в гостях «Бакинского рабочего» - известный военный обозреватель, журналист,
представитель Международного фонда Евразия Пресс в Литве Ричардас Лапайтис.
- Ричардас, как вы решились приехать в Азербайджан после такого «дружеского»
предостережения?
- Да, о том, что меня могут убить азербайджанцы, я услышал в Иреване. «Ты христианин-католик,
а они - звери, которые убивают христиан», - вот так, прямо, сказали они. И много еще страха нагнетали.
Но вызывало удивление - в Степанакерт, как они называли азербайджанский город Ханкенди, почему-то
настойчиво приглашали.
Поверив, я не стал искушать судьбу и решил повременить с поездкой. Но город на Каспии меня
манил к себе неизведанностью. Опасности не могли меня остановить. Я же не просто путешествовал, я
искал приключения. И решил воплотить свою мечту в жизнь: увидеть Баку, пересечь Азербайджан вдоль
и поперек, полюбоваться Карабахом...
С того самого дня прошло несколько лет, и однажды холодным суровым зимним февральским днем
Баку встретил меня не менее суровыми лицами горожан. Я тогда не знал о январских событиях в Баку и
тем более о боях в Карабахе. Мне негде было остановиться. Познакомился с Шахином Бабаевым, который
приютил меня. В городе было много беженцев. Бог людей просто так не сводит и случайных людей у нас
на пути не бывает. От Шахина я узнал о Январской трагедии в Баку, о его трагедии. Шахин приехал с
братом Рагимом в столицу учиться, и потерял брата в кровавый январский день. Он же рассказал мне о
войне в Карабахе.
- …и вы навстречу приключениям и опасностям рискнули поехать в Карабах?
- Признаюсь, и вы, наверное, будете последняя, кому я об этом расскажу. Эти воспоминания
убивают меня, отнимают у меня силы. При каждом воспоминании увиденного мне жить бывает тяжело.
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Впредь я решил не общаться на эту тему с прессой. Это тяжелая для меня эмоциональная нагрузка. Ну
что я видел? Ничего хорошего. Видел подавленного молодого парня, который скорбел по погибшему
брату. Видел, как Азербайджан страдает. Видел большое количество беженцев в Баку. В охваченный
войной Карабах я не собирался ехать. Мне хватило самого Баку. И… решил поехать в Среднюю Азию…
хотел продолжить свой путь, свое путешествие.
Друзья Шахина, студенты, принесли денег и сказали, что хотят искупить вину, случившего со мной
неприятного инцидента на вокзале в первый день приезда. Это благородство молодых азербайджанских
парней меня очень тронуло. И я решил во чтобы то ни стало пойти и узнать, что же на самом деле там, в
Карабахе, происходит, увидеть все своими глазами. Неслучайно ведь Бог меня привел сюда...
Ричардас отправился на поезде в Агдам. Поезд остановился на полустанке. Дальше ехать было
нельзя. Комендантский час. Ночь на дворе. Все пассажиры разошлись, за ними приехали. Ричардас не
знал, куда идти. Ему всего 23. Он в полной темноте. Только зарницы выстрелов и неизвестность.
- Не скажу, что это был страх, - рассказывает он. - У нас в роду, наверное, мужчины умирают, не
испытав чувства страха. Страх мы можем испытать лишь при потере близкого. Мы уходим из этого мира,
так и не изведав, что такое страх. Это, наверное, всегда меня спасало.
Я как матерый волк нюхал воздух, чтобы понять, куда направляться. Такое чувство одиночества
однажды я испытал в тайге на Северном полярном круге. Это как у Антуана де Сент-Экзюпери в «Планете
людей»: «А людей-то нет».
Десять градусов мороза. В легком плаще, усталый, голодный, изнеможденный я шел в ночь. Ночь
была холодная. Ночь 1992 года, с 25 на 26 февраля. Я весь продрог. Кругом тьма-тьмущая. Дошел до
какого-то здания, в окне горела единственная свеча. Позабыв про все опасности, я постучался, чтобы
согреться. Оказалось, - гостиница. Номеров не было, старик посветил свечкой, а там, на полу, всюду
лежали люди. «Единственное, чем могу помочь, найди свободное место и устройся», - сказал он.
Скрутив рюкзак под голову, я заснул на полу, на плитке, и благодарил Бога, что не на улице, а среди
людей.
Фактически появление Ричардаса в Агдаме и трагедия Ходжалы, эти два события были то ли
роковым совпадением, то ли закономерностью. Так бывает, что человек от чего-то уходит и попадает в
самое пекло других событий.
- Я не знал, что там готовится какое-то зверство, - тяжело вздыхая, продолжает Ричардас. - Я не
знал, что там происходит что-то страшное. Всего этого я не знал…
Ричардас прячет глаза, они полны кошмарных воспоминаний, эти глаза видели страдания людей,
их боль, они впитали всю трагедию войны. Он прячет глаза, чтобы не передать другим эти страдания, эту
боль, это чудовищное преступление…
- А утром начинался день, - с трудом выговаривает Ричардас. - День, о котором не только говорить,
но и вспоминать не хочется. Проснулся совершенно в другом мире. Было шумно. Плакали и женщины, и
мужчины… Меня толкали. Женщины кричали что-то мне в лицо. Я стоял, как вкопанный, ничего не мог
понять, не мог осознать, что происходит, - обрывает он свою речь, тяжело говорить. - Это уже потом я
узнал, какая страшная трагедия произошла в эту ночь. Они думали, что я дезертир того самого
российского 366-го мотострелкового полка. Мне говорили: «Уходи отсюда, русский, сейчас люди
подойдут, и тебе будет плохо».
Вышел на улицу. Вижу - азербайджанские солдаты с автоматами, одеты в старые бушлаты времен
Второй мировой войны. Все плачут. А из помещений ручьем льется красная жидкость, это была кровь...
Меня затолкали в одно из помещений, там лежал труп девочки, лет 6-7. Сейчас… расскажу… - еле
вздыхает он, тяжело выдавливая из себя слова. - У нее был обрублен череп, глаза большие, темные,
открытые, она так и смотрела в последний миг в глаза своего убийцы-палача. Длинные красивые волосы,
которые были в крови. Шея вот здесь перерезана, - показывает на себе. - Почки свисали прямо на жилах…
Ну маленькая девочка… не могу показывать… Ноги обгоревшие…
Ричардас, отворачиваясь, закрывает лицо руками. Не выдержав всплывший из воспоминаний образ
6-7 летней мученицы, загубленной армянскими палачами, он не может успокоиться.
- У большинства у них были открыты глаза - у детей, у взрослых. Почти у всех. Это была
насильственная смерть. Я начал понимать, что такое настоящий ад. И подумал о том, как бы побыстрее
уйти из этого ада...
На второй день у Агдамский мечети азербайджанские женщины стояли полукругом и причитали…
Эти убийства армяне учинили в канун весеннего праздника Новруз, который широко отмечается в
Азербайджане.
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…А трупы все привозили и привозили, - продолжает Ричардас. - Всюду стояли гробы... Привезли
еще трупы. Ноги и руки были связаны канатами, веревками, металлическими проволоками с шипами. Над
трупами стояли русские журналисты, высокие парни, хорошо экипированные, с профессиональной
съемочной техникой, фотоаппаратами и телекамерами. Они грызли семечки и плевали в сторону трупов,
хладнокровно поговаривая: «А что тут такого? Это обычная война…»
Как можно быть таким бездушным, безнравственным? Чем отличались они от тех, кто сотворил это
с особой жестокостью с несчастными, погибшими насильственной смертью мирными людьми? У многих
из них - детей, женщин, мужчин - были сняты скальпы, изуродованы лица. На войне, понятно - гибнут
солдаты, но не дети, не женщины и старики, не мирные безоружные граждане.
Под вечер я встретил российского журналиста Олега Литвина. После разговора с ним я подумал:
хорошо, что не все люди одинаковы, есть и такие, как Олег, кому не безразлична людская боль. По совету
Олега утром я отправился в госпиталь. Там познакомился с полковником-афганцем Гурбановым. Он мне
сказал усталым дрожаще-негодующим голосом: «Знаешь, по сравнению с тем, что я вижу здесь,
Афганистан - это прогулка по аллее. Иди сюда, я тебе покажу, что здесь произошло. Взгляни на список,
только за один день 596 ампутаций обмороженных конечностей. Привозят сюда и тела тех, которых не
просто убили, а мученически убивали, с жестоким садизмом. Впервые сталкиваюсь с такой бесчеловечной
жестокостью, такого не было даже в Афганистане. Вот в соседнем вагоне можешь посмотреть…»
Он открыл вагон, а там - трупы, нет, не застреленных, а забитых до смерти людей. Смерти
ходжалинцев были насильственными, они не просто погибли от пуль, их преследовали, добивали,
отрезали уши, нос, пальцы, снимали скальпы, насиловали женщин и девушек. Были случаи, когда снимали
скальпы еще живым людям, о чем свидетельствуют судебно-медицинские экспертизы... Особенно меня
поразила жестокость, с которой были убиты дети. На некоторых были и пулевые ранения, и ножевые, на
других - следы ожогов. Позже мне стало ясно, как появились эти ожоги: многие трупы армяне собирали
вместе и поджигали, пряча свои преступления против человечности...
Пришлось на время отложить беседу. Ричардас не совладал собой. Он вышел в другую комнату,
чтобы хоть как-то успокоиться. Я предложила прервать беседу...
- Каждый раз, вспоминая ту страшную картину, я снова и снова умираю с ними, - всхлипывая,
произносит Ричардас. - Я перестал воспринимать время, весь пребывал в шоке.
В Агдамском госпитале было много врачей русской национальности, их подписи стояли на актах
медицинских экспертиз. Поэтому если кто-то посмеет обвинить меня в предвзятости, в том, что
азербайджанские врачи могли солгать, то я живой свидетель - на актах экспертиз стояли подписи русских
врачей.
В госпитале я познакомился с Сюсян Джафаровой. Мы были одногодками, 1968 года рождения.
По рассказам Ричардаса, Сюсян в ту страшную ночь с одной из групп покидала село. Минуя реку
Гаргарчай, многие в страхе бежали босиком, без верхней одежды, без обуви. Они покидали родное село,
спасая свои жизни.
Сюсян рассказала, как их преследовали по потерянным вещам, по кровавому следу, как они
попадали в засады и убегали всю ночь. Из всей группы уцелела она и один парень, но его ранило, она
тащила его на себе, как могла, но он не выжил, умер у нее на руках. Один из армянских бородачей,
преследующий их, хотел сделать контрольный выстрел в Сюсян, другой пожалел патроны, будучи уверен,
что она мертва. Она чудом осталась жива и добралась до Агдама.
- Простите, у меня во рту пересохло, - говорит Ричардас. - Ком в горле, не могу говорить... О том,
что произошло в страшную ночь, надо говорить не только в годовщину трагедии Ходжалы, а каждый
день, каждый час, чтобы мир узнал правду о чудовищном преступлении армян в отношении мирных
азербайджанских граждан.
В те дни много азербайджанцев приезжало в Агдам, люди искали своих родных. Тот самый
Виталлий Баласанян, который виновен в смерти Аллахверди Багирова, почувствовал, что может нажиться
на трупах, и поставил кровавый бизнес на рельсы. Армяне в Карабахе устроили самый настоящий рынок
по торговле трупами, такого не было никогда и нигде. А для азербайджанцев, как я понял, похоронить
своего близкого было превыше всего, святой обязанностью, долгом. Армяне раскладывали трупы и
улавливали взгляды женщин. И если хоть одна признавала в нем мужа или брата, труп уродовали до
неузнаваемости. Это был настоящий фашизм, это был садизм. Это были настоящие убийцы.
…Прощаясь с Агдамом, я вспомнил о том, как меня «предостерегали» в Армении. Вспомнил я и о
том, как некий мужчина в Агдаме сказал мне: «Посмотри на эти изуродованные трупы… В чем вина этих
детей, женщин, стариков? Для них ад кончился, а для них (армян) он только начинается. Мы отомстим за
всех убиенных, их кровь не останется на Земле».
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С того самого момента я стал Воином. Я воспрянул духом. Поклялся выполнить обещание, данное
женщинам у Агдамской мечети о том, что обязательно расскажу об увиденном всему миру. Это был мой
долг, человеческий долг.
Статья Ричардаса Лапайтиса прорвала информационную блокаду. О зверствах армян-дашнаков, о
Ходжалинском геноциде узнал весь мир. А армяне установили за голову Ричардаса высокую цену,
преследовали его, пытаясь отомстить.
Ричардас Лапайтис одним из первых написал правду о Ходжалинской трагедии, Карабахской войне.
По его дневниковым записям международная группа из 14 стран сняла фильм про трагедию Ходжалы «Бесконечный коридор» (главный режиссер - Александрас Брокас). Сам Ричардас - один из главных
героев фильма. История каждого героя в фильме очень тяжелая, страшная и уникальная. Фильм увидели
в более чем 100 странах мира и более чем полмиллиарда зрителей планеты. Он удостоен многих наград
на различных международных кинофестивалях.
За заслуги перед нашим Отечеством и Человечеством, Указом Президента Азербайджанской
Республики Ильхама Алиева Ричардас Лапайтис удостоен высокой государственной награды
Азербайджана - ордена Dostluq.
Бакинский рабочий. - 2022.- 10 марта. - № 44. - С. 4.
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Месседж сообществу
Руководители религиозных конфессий Азербайджана направили обращение международной
общественности в связи с геноцидом 31 Марта
Руководители религиозных конфессий Азербайджана направили обращение международной
общественности, религиозным лидерам, парламентам и международным организациям в связи с 31
Марта – Днем геноцида азербайджанцев.
АЗЕРТАДЖ представляет обращение со ссылкой на пресс-службу Управления мусульман Кавказа.
“Выражая волю граждан Азербайджанской Республики и миллионов азербайджанцев,
проживающих в мире, людей, неравнодушных к трагедиям, произошедшим в истории, считаем своим
долгом направить обращение международной общественности, религиозным лидерам, парламентам и
международным организациям накануне 31 Марта – Дня геноцида азербайджанцев.
Одна из высших истин, отраженных в священных книгах, дарованных человечеству, гласит, что
убийство даже одного человека, созданного Всевышним, является тяжким преступлением, равным
уничтожению всего человечества.
Запечатлевшиеся в памяти крови человечества геноциды на национальной, расовой, религиозной
почве являются самым большим и непростительным грехом против человечности.
Азербайджанский народ – один из подвергнувшихся этому преступлению, и об этой страшной
правде должна знать и дать справедливую оценку международная общественность.
С начала XIX века химера о «Великой Армении» армян, целенаправленно массово размещенных на
Кавказе, привела к массовым убийствам и актам геноцида против азербайджанцев и других народов,
исторически проживающих на этих территориях. Эти кровавые преступления время от времени
повторялись на протяжении всего XX века. В следствии последовательной агрессии, политики этнической
чистки, террора и вандализма армянских националистов против нашего народа азербайджанцы были
изгнаны из сегодняшней Армении, где исторически проживали, а впоследствии из родных краев на
территории Карабаха. После восстановления признанной на международном уровне территориальной
целостности Азербайджаном во время 44-дневной Отечественной войны продолжается реваншистская
риторика армянских экстремистов против нашей страны.
А история свидетельствует о том, что в 1905 и 1918 годах армянскими экстремистами в Баку и
регионах были совершены массовые убийства азербайджанцев, убиты десятки тысяч мирных жителей,
разрушены населенные пункты, исторические и культурные памятники, мечети, церкви, синагоги. Только
во время мартовского геноцида – между 30 марта – 3 апреля 1918 года в городе Баку и различных регионах
Азербайджана – в Шамахе, Губе, Хачмазе, Лянкяране, Гаджигабуле, Сальяне, Зангезуре, Карабахе,
Нахчыване, Дербенде и на других территориях в результате геноцида азербайджанцев, совершенного
армянскими дашнаками и большевистскими вооруженными формированиями, состоявшими из лиц
армянского происхождения были убиты и пропали без вести десятки тысяч азербайджанцев.
Геноцид против азербайджанского населения в 1918-1920 годах в Северном Азербайджане (Баку,
Шамаха, Губа, Лянкяран), Западном Азербайджане (Зангезур, Иреван), Южном Азербайджане (Урмия,
Тебриз, Хой, Салмас), еврейского населения в Губе и Дербенде отражен в исторических документах.
Только за три дня мартовских событий 1918 года в Баку геноциду подверглись свыше 12 тысяч
азербайджанцев, были совершены нападения на исторические мечети и храмы города; в 53 селах
Шамахинского уезда были убиты 8027 тысяч азербайджанцев, в городе Шамаха – 8 тысяч
азербайджанцев, сожжена старейшая историческая мечеть на Кавказе – Шамахинская Джума-мечеть.
В городе Губа , Губинском уезде, а также в Дербенде были убиты свыше 16 тысяч азербайджанцев,
разрушены 162 села, зверски убиты до 3 тысяч евреев, в Лянкяранском уезде 2 тысячи человек; в 19181920 годах в Зангезурском уезде были убиты и искалечены 10 тысяч 68 азербайджанцев; в Иреванской
губернии уничтожены 211 азербайджанских сел, население подверглось геноциду.
Численность 375 тысячного населения азербайджанцев, проживавших на этой территории в 1916
году, в результате армянской политики этнической чистки и геноцида в 1922 году сократилась до 70
тысяч. В 1918-1920 годах в Борчалинском крае, исторических кварталах Тифлиса, где проживали
азербайджанцы, были убиты до 5 тысяч азербайджанцев. В те же годы в Урмие, Маку, Тебризе, Хое и
Салмасе были убиты свыше 120 тысяч азербайджанцев.
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Отметим, что в начале XX века следы политики массовых убийств армянских экстремистов были
обнаружены в Средней Азии, Туркестане.
Исторические источники свидетельствуют об убийстве армянами в 1918-1922 годах свыше 35 тысяч
узбекских мусульман в Ферганской долине Узбекистана, сожжении Коканда, уничтожении в течение
одного дня армянскими дашнаками свыше десяти тысяч, а в Андижане свыше четырех с половиной тысяч
людей, расстреле жителей сел Сузак, Базар-Коргон в Кыргызстане, резне, дошедшей до границы
Джалалабада.
Политика геноцида и депортации азербайджанцев продолжалась и в период советской власти. В
1948-1953 годах сотни тысяч азербайджанцев были депортированы с исконных земель в Зангезуре, и
фактически Армения, образовавшаяся на исконных территориях Азербайджана, стала моноэтническим
государством.
Во второй половине 80-х годов прошлого века под давлением и подстрекательством армянского
лобби на правящие круги СССР началась новая волна политики агрессии и этнической чистки армянских
националистов против нашего народа. Воспользовавшись отстранением выдающегося государственного
деятеля азербайджанского народа, великого лидера Гейдара Алиева от руководства СССР, армянские
шовинисты безжалостно изгнали из Армении около 300 тысяч азербайджанцев.
В конце 1980-х - начале 1990-х годов 20 процентов наших территорий - нагорная часть Карабаха и
семь прилегающих районов - были оккупированы в результате широкомасштабных военных действий,
более миллиона азербайджанцев были изгнаны с родных земель. Кульминацией их зверств стали акты
геноцида, совершенные армянскими экстремистами в Ходжалы, Агдабане и Дашалты в 1992 году. В ночь
с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные бандиты внезапно совершили вооруженное
нападение на город Ходжалы, беспощадно расправились с его мирным, безоружным населением, убив с
особой жестокостью 613 человек, в том числе стариков, детей и беременных женщин, 150 человек
пропали без вести и 1275 человек были взяты в плен и подверглись жестоким пыткам, над трупами зверски
убитых мирных жителей были совершены невообразимые надругательства, что по сути, ставит
Ходжалинскую трагедию в один ряд с Холокостом, Герникой, Хатынью, Сребреницей, руандийским
геноцидом и другими преступлениями, совершенными против человечности. В общей сложности 2
миллиона азербайджанцев пережили бедствия и ужасы проводимой армянами политики геноцида,
этнических чисток и депортации.
Тут следует отметить, что в результате многолетней военной агрессии Армении реализован террор
против культурного и духовного наследия Азербайджана, отличающегося своим многообразием. Армяне,
совершая акты вандализма на оккупированных землях Карабаха, уничтожили наши исторические,
религиозные, культурные памятники, святыни и кладбища, христианские и еврейские храмы.
Целенаправленно работая над уничтожением древнего албанского, мусульманского, православного
религиозного и культурного наследия, исторически существовавшего в Карабахе, армяне либо
уничтожали образцы нашего культурного и духовного наследия, либо их присваивали, фальсифицируя
свою историю и происхождение, - арменизировали и григорианизировали.
Сегодня официальные и общественные круги Азербайджана доводят до сведения международных
организаций и общественности неоспоримые факты этнических чисток, геноцида и актов вандализма,
совершенных Арменией на территории Азербайджана. К сожалению, ЮНЕСКО затягивает отправку
следственной миссии на освобожденные территории Карабаха, а Европейский парламент, выступая с
позиции двойного подхода, принимает предвзятую резолюцию о якобы «уничтожении армянского
наследия» в Карабахе. Хотя на наших освобожденных территориях выявляются новые факты армянской
преступности - массовые захоронения. Вследствии военных преступлений на территории Азербайджана
- бесчисленных мин, заложенных армянами, применившими тактику выженной земли, до сих пор гибнут
и становятся инвалидами невинные люди.
Как руководители религиозных общин, живущих в мире и спокойствии в Азербайджане на
протяжении столетий, мы выступаем за установление наконец взаимопонимания между всеми народами
Южно-Кавказского региона, между всеми людьми независимо от религии или языка. Должен быть
положен конец таким тенденциям, как война, территориальные претензии, ненависть, религиозная и
этническая дискриминация, реваншизм, между государствами должна воцариться стабильность,
необходимо предпринять усилия для устойчивого экономического развития. Все религиозные общины
нашего региона, особенно Армянская Апостольская церковь, должны активно работать в этом
направлении, способствовать миру и диалогу, пропагандировать миролюбивые и гуманистические идеи.
К сожалению, армянские религиозные деятели поддерживают агрессию против соседних народов,
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мобилизуют возможности армянской диаспоры и лобби, пытаются оправдать реваншистские,
радикальные, ксенофобские и фашистские действия армянских террористов и экстремистов.
Мы, проживающие в Азербайджане религиозные деятели, еще раз обращаемся к мировому
сообществу, международным организациям, призываем дать политико-правовую оценку преступлениям
геноцида, совершенным Арменией против азербайджанского народа. Рано или поздно правда победит,
справедливость восторжествует, Иншаллах! Пусть Всевышний Творец поможет нам всем отличить
правду от лжи, и быть справедливыми! Аминь!
Обращение подписали председатель Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислам Аллахшукюр
Пашазаде, секретарь Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви архимандрит
Алексий, глава Общины горских евреев в Азербайджане Мелих Евдаев, председатель Албано-удинской
христианской религиозной общины в Азербайджане - Роберт Мобили и руководитель Общины
европейских евреев в Баку Александр Шаровский.
Бакинский рабочий. - 2022.- 29 марта. - № 52. - С. 6.
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Преступление без срока давности
Омбудсмен распространила заявление в связи с 31 марта –
Днем геноцида азербайджанцев
Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева
распространила заявление в связи с 31 марта - Днем геноцида азербайджанцев, сообщает прессслужба ведомства.
В заявлении говорится:
«Армянские националисты, живущие мечтой о создании «Великой Армении», на протяжении всей
истории целенаправленно проводили политику геноцида, этнической чистки и депортации против
азербайджанского народа. Самым страшным проявлением этой политики стали события геноцида,
начавшиеся в марте 1918 года.
В результате совершенного акта геноцида в Баку, городах и уездах, входящих в Бакинскую
губернию, а также в Шамахинском, Губинском уездах, Карабахе, Зангезуре, Нахчыване, Лянкяране и
других регионах Азербайджана были убиты десятки тысяч мирных жителей на почве этнической и
религиозной принадлежности, разрушены населенные пункты, памятники культуры, мечети и другие
культовые сооружения, кладбища. Были разрушены и сожжены 110 сел Шамахинского уезда, 167 сел
Губинского уезда, более 150 сел Карабаха, 115 сел Зангезурского уезда, 98 сел Карсской области, учинена
расправа над мирными жителями.
В марте-июле 1918 года в результате кровавых преступлений, совершенных армянскими
вооруженными формированиями в Баку, Шамахы, Губе, Мугани, Лянкяране и Гейчае, было убито более
50 тысяч азербайджанцев, в том числе женщины, дети и старики. На исторической земле Азербайджана в городе Иреван и его окрестностях были разрушены 199 деревень, убиты 132 тысячи азербайджанцев.
Несмотря на то, что со времени совершения акта геноцида прошло более века, эти кровавые события
не забыты и оставили неизгладимый след в памяти нашего народа.
Подписанный 26 марта 1998 года общенациональным лидером Гейдаром Алиевым Указ «О
геноциде азербайджанцев» стал важным шагом для раскрытия исторической правды, была дана
политическая оценка тем страшным событиям, а 31 марта объявлено Днем геноцида азербайджанцев.
В результате проведенных расследований были выявлены факты массовых убийств, совершенных
армянами во время событий 1918 года, обнаружено бесчисленное количество человеческих костей и
другие вещественные доказательства. В целях донесения этой правды до мирового сообщества и
увековечивания памяти жертв геноцида соответствующим распоряжением Президента Азербайджанской
Республики Ильхама Алиева в Губе был создан Мемориальный комплекс жертв геноцида. Каждый год
тысячи людей посещают это место и чтят память убитых соотечественников.
Согласно международному праву, геноцид считается самым тяжким преступлением против мира и
человечности. К сожалению, несмотря на наличие обоснованных доказательств актов геноцида,
совершенных армянами против азербайджанцев, этим преступлениям против человечности не была дана
адекватная оценка, были продемонстрированы двойные стандарты в отношении Азербайджана. В этой
связи принятая Европарламентом резолюция от 10 марта 2022 года о якобы уничтожении «армянского
культурного наследия» в Карабахе еще раз стала показателем предвзятой политики, основанной на
двойных стандартах, направленной против нашей страны. Так, Армения, совершившая за почти 30 лет
оккупации многочисленные преступления против человечности в отношении мирного населения
Азербайджана, целенаправленно и систематически разрушила принадлежащие нашему народу
исторические, культурные и религиозные памятники, места археологических раскопок, библиотеки и
музеи, кладбища. Несмотря на неоднократные призывы азербайджанской стороны на протяжении многих
лет, международные организации не направили миссию по установлению фактов для расследования этих
вопросов на месте.
Помимо этнических чисток и геноцида, которые Армения совершала против азербайджанского
народа на протяжении многих лет, отсутствие реакции на акты вандализма в отношении нашего
культурного наследия является показателем дискриминации и безразличия к государствам и
противоречит принципам международного гуманитарного права.
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Международным организациям следует учитывать, что, в отличие от моноэтнической Армении,
Азербайджан как страна с принципами толерантности и ценностями мультикультурализма
предпринимает все шаги для обеспечения мира, стабильности и безопасности на Южном Кавказе.
Считаю, что международные организации и мировое сообщество должны справедливо и прозрачно
подходить к расследованию преступлений против гражданского населения, а также уничтожения
культурного наследия, принадлежащего азербайджанцам, на основе реальных фактов и доказательств.
С глубокой скорбью чту память жертв геноцида, совершенного против азербайджанцев, призываю
мировую общественность, международные организации дать необходимую политико-правовую оценку
этому акту геноцида во имя защиты прав человека и предотвращения повторения подобных преступлений
в будущем».
Заявление направлено генсеку ООН, Совету Безопасности, Верховному комиссару ООН по правам
человека, Верховному комиссару ООН по делам беженцев, в Совет по правам человека всемирной
организации, руководству ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, ЕС, Совета Европы, ОБСЕ, международных и
европейских институтов омбудсменов, Ассоциации омбудсменов Азии, Организации исламского
сотрудничества и Ассоциации омбудсменов стран - участниц этой организации и т.д.
Бакинский рабочий. - 2022. - 30 марта. - № 53. - С. 5.
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Разоблачая фашизм
Ильхам Алиев: Единственной «виной» погибших было то, что они не являлись
представителями армянской национальности
Абульфаз Бабазаде
«Мы никогда не позволим армянскому фашизму подняться в нашем регионе. Мы никогда не
позволим, чтобы Армения снова стала потенциальной угрозой для Азербайджана. Если мы это
увидим, то они сразу будут уничтожены. Это должен знать каждый».
Президент Азербайджана Ильхам Алиев
XXI век является периодом особой техногенной цивилизации, когда человек благодаря своему
умственному потенциалу создает чрезвычайно насыщенные современными технологическими и иными
опасными для всего человечества средства, которые, к сожалению, не всегда рационально используются.
Возможности этих средств не поддаются исчислению, а цена ошибки их реализации не вызывает
сомнений - исчезновение жизни на Земле. Не случайно цивилизацию XXI века называют «цивилизацией
риска». Как отмечают эксперты, соблазн использовать даже часть этих возможностей в целях совершения
геноцида, агрессии или реализации иных преступных намерений незамедлительно может привести к
ситуации, когда все человечество само может оказаться на грани уничтожения.
Поэтому сегодня актуальны для рассмотрения и осуждения все акты преступлений против
человечества, геноциды, имевших место как минимум в прошлом веке, дабы предупредить и избежать
новых подобных актов и человеческих жертв.
Одной из кровавых страниц азербайджанской, да и мировой истории, несомненно, является 31
Марта - День геноцида азербайджанцев, учиненный дашнакско-большевистскими вооруженными
отрядами, действовавшими под мандатом Бакинского Совета.
В целом в результате целенаправленной политики этнической чистки и геноцида против
азербайджанцев на Кавказе за последние два века наш народ понес тяжелые потери и столкнулся с
несоизмеримыми лишениями. В результате такой бесчеловечной политики, которая постепенно
усиливалась, азербайджанцы были изгнаны с территории, ныне именуемой Арменией, с исторических
земель, на которых они проживали тысячи лет, подверглись резне, тысячи историко-культурных
памятников и населенных пунктов, принадлежащих нашему народу, были уничтожены и стерты с лица
земли.
Несмотря на то, что со времени массовых убийств, совершенных армянами в Баку и других городах
и регионах Азербайджана в марте 1918 года, прошли десятилетия, эти зверства оставили неизгладимый
след в памяти нашего народа.
Политика непрерывного геноцида и депортации, проводимая армянами против азербайджанцев с
начала прошлого века, особенно расширилась в 1918-1920 гг. Факты исторических документов об
этнической резне, учиненной армянами в Азербайджане в те годы, доказывают, что азербайджанцы были
зверски убиты в Баку, Шамахе, Губе, Мугани, Зангезурском уезде, Карабахе, Иреванской губернии и
других областях, которые также были разграблены и разрушены.
31 марта 1918 года в Баку началась массовая резня азербайджанцев. В резне мирных
азербайджанцев участвовали 6 тысяч солдат Баксовета и четырехтысячный вооруженный отряд партии
«Дашнакцутюн». Три дня вооруженные армянские формирования при содействии большевиков громили
дома азербайджанцев, убивая всех - от мала до велика.
Свидетель тех страшных дней, немец А.Е.Клуге так описывал бакинские события: «Армяне,
врываясь в мусульманские (азербайджанские) кварталы, убивали всех подряд, разрубали саблями,
изрешечивали штыками. У 87 трупов азербайджанцев, извлеченных через несколько дней после резни из
одной ямы, были отрезаны уши, носы, вспороты животы, разрублены гениталии. Армяне не жалели детей,
не щадили и стариков».
Примечательно, что после провозглашения АДР было уделено особое внимание изучению
мартовских событий 1918 года. Для расследования этой трагедии 15 июля 1918 года Советом Министров
была сформирована Чрезвычайная следственная комиссия. Решением правительства АДР 31 Марта 1919
и 1920 гг. был отмечен как день общенациональной скорби. По сути, это была первая в истории попытка
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дать политическую оценку геноциду азербайджанцев и продолжающейся более века оккупации наших
земель.
С целью политико-правовой оценки всех трагедий, совершенных против азербайджанского народа,
Указом общенационального лидера Гейдара Алиева от 26 марта 1998 года ежегодно 31 Марта отмечается
на государственном уровне как День геноцида азербайджанцев. Особое внимание в документе привлекает
следующий тезис: «Все трагедии Азербайджана, происшедшие в XIX-XX веках, сопровождаясь захватом
земель, являлись различными этапами осуществляемой армянами политики против азербайджанцев. В
отношении одного из этих событий - мартовской резни 1918 года - была предпринята попытка дать
политическую оценку. Азербайджанская Республика как веление истории воспринимает необходимость
дать политическую оценку событиям геноцида и довести до логического конца решения, которые не
удалось до конца осуществить Азербайджанской Демократической Республике».
Как отмечал в одном из своих выступлений великий лидер Гейдар Алиев, в истории каждого народа
есть страницы, полные трагедий и погромов, но народ уверенно идет вперед, становится сильным и
могущественным только тогда, когда он неравнодушен к историческим событиям и способен сделать
выводы из пережитых трагедий.
Благодаря историческому Указу общенационального лидера Гейдара Алиева за прошедшие годы
было собрано много новых фактов и документов. Выявленные исторические факты свидетельствуют о
том, что география кровавых акций, осуществленных армянскими националистами в марте-апреле 1918
года и позже, была шире, а количество жертв трагедии во много раз выше. Поэтому мартовский геноцид
1918 года по своей жестокости и масштабам является одним из самых кровавых трагедий не только в
истории Азербайджана, но и всего человечества.
К сожалению, геноцид, совершенный против азербайджанцев в 1918 году, до сих пор не получил
своей политико-правовой оценки на международном уровне. Равнодушие международного сообщества к
преступлениям геноцида, совершенным в результате многовековой политики ненависти к одному народу
по этническому признаку, а также непривлечение преступников к ответственности может привести к
развитию безнаказанности, новым преступлениям и повсеместным нарушениям прав человека.
Согласно ст.I Конвенции о предупреждении геноцида и наказания за него от 9 декабря 1948 года,
принятой Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций, установлено, что «геноцид,
независимо от того, совершается ли он в мирное или в военное время, является преступлением, которое
нарушает нормы международного права и против которого договаривающиеся стороны обязуются
принимать меры предупреждения и карать за его совершение».
К великому сожалению, безнаказанность преступников уже привела к тому, что геноцид армян
против азербайджанцев повторился и в конце ХХ века. В феврале 1992 года армяне захватили город
Ходжалы и учинили беспрецедентный геноцид населения этого мирного азербайджанского города.
Результатом этой кровавой трагедии стали тысячи убитых и плененных азербайджанцев.
Начиная с 1990-х годов местные исследователи также провели ряд исследований. В результате их
расследования было установлено, что в Шамахе было убито около 14-16 тысяч армянских преступников,
а в его 40 селах - 6-8 тысяч. Число перемещенных лиц из Шамахинского района составило более 18 тысяч
человек.
Преемственность власти и чуткое отношение к данному вопросу под руководством Президента
Ильхама Алиева открыли новую веху в оценке событий вековой давности. Вдобавок после того, как в
апреле 2007 года в результате раскопок, проведенных в связи с ремонтом Губинского стадиона, было
обнаружено массовое захоронение. На телах людей, найденных на кладбище, были проведены
медицинский осмотр и антропологическое исследование. На кладбище было обнаружено около 500
человеческих черепов. Из них более 50 детей и более 100 женщин. Было доказано, что эти люди стали
жертвами геноцида, совершенного армянами в Губе в 1918 году.
В целях донесения этих истин до мировой общественности, защиты национальной памяти будущих
поколений азербайджанского народа и увековечивания памяти жертв геноцида мартовских событий 1918
года Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение о создании в Губе «Мемориального комплекса
жертв геноцида» от 30 декабря 2009 года. Мемориальный комплекс построен в 2012-2013 годах на левом
берегу реки Гудъялчай в Губе. Общая площадь комплекса составляет 3,5 га и состоит из 5 частей.
18 сентября 2013 года Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии созданного при
поддержке Фонда Гейдара Алиева Губинского мемориального комплекса геноцида.
В своем выступлении на церемонии открытия мемориала глава государства заявил: «Погибшие
здесь люди - это представители различных религий и национальностей. Их единственной «виной» перед
армянами было то, что они не являлись представителями армянской национальности».
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С тех пор тысячи туристов, посетившие Азербайджан, побывали на этом мемориале и наглядно
увидели результаты деяний армян на наших землях.
Спустя годы глава государства также подписал Распоряжение «О 100-летии геноцида
азербайджанцев 1918 года» от 18 января 2018 года, в преамбуле которой говорится: «На различных этапах
истории армянские националисты в целях реализации мифической идеи «Великой Армении»
осуществляли против наших соотечественников этнические чистки, депортации и геноциды. Одной из
самых чудовищных трагедий, учиненных против азербайджанского народа, являются массовые расправы,
совершенные с особой жестокостью 100 лет назад - в марте-апреле 1918 года дашнакскобольшевистскими вооруженными отрядами, действовавшими под мандатом Бакинского Совета. В те дни
в городе Баку, а также в других городах и уездах, входивших в Бакинскую губернию, десятки тысяч
мирных жителей были убиты именно из-за их этнической и религиозной принадлежности, были
разрушены населенные пункты, стерты с лица земли памятники культуры, мечети и кладбища».
Согласно Распоряжению, Администрации Президента Азербайджанской Республики было
поручено обеспечить разработку и реализацию Плана мероприятий, посвященных 100-летию геноцида
азербайджанцев 1918 года, а Милли Меджлису рекомендовано провести специальное заседание,
посвященное 100-летию геноцида азербайджанцев. Мероприятия широко отмечались не только в
Азербайджане, но и нашими соотечественниками, диаспорскими организациями и посольствами за
рубежом.
С тех пор мир не пренебрежителен к азербайджанским реалиям. Именно успешная политика
Президента Ильхама Алиева по доведению истин и реалий нашего народа до внимания мировой
общественности принесла свои плоды в 2020 году.
Армянские дашнаки, 30 лет оккупировавшие наши земли и превратившие в беженцев и
вынужденных переселенцев на землях своих же предков более 1 миллиона наших соотечественников,
ощутили на себе силу «Железного кулака» победоносного Верховного Главнокомандующего
Вооруженными силами, Президента Ильхама Алиева. Славные солдаты и офицеры Азербайджанской
армии за 44 дня освободили наши земли от оккупации, восстановили историческую справедливость и
отомстили за наших шехидов.
Сегодня мы гордимся тем, что на наших освобожденных землях развевается Азербайджанский
флаг, а наши доблестные азербайджанские воины охраняют наши восстановленные государственные
границы.
Пройдут годы, пройдут века, но память о наших героических воинах, погибших в результате
армянских зверств и вандализма, о наших соотечественниках, подвергшихся геноциду, будет жить вечно.
Вечная им память!
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Никто не забыт, ничто не забыто
Геноцид в контексте общечеловеческих преступлений
30 марта в Губе начала работу научно-практическая конференция на тему «Геноцид: новый
взгляд в контексте общечеловеческих преступлений», организованная партией «Ени Азербайджан»
(ПЕА), сообщает АЗЕРТАДЖ.
Сначала участники конференции, посвященной 31 Марта - Дню геноцида азербайджанцев,
возложили цветы к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, возведенному в центре
города Губа, с уважением почтили память гениального политика.
Во время посещения Губинского мемориального комплекса геноцида гости были подробно
проинформированы о совершенном армянами геноциде.
Губинский мемориальный комплекс геноцида, созданный при поддержке Фонда Гейдара Алиева,
был открыт 18 сентября 2013 года. В комплексе хранятся фотографии, на которых отражены различные
территории города Губа в начале ХХ века, проводимые в то время строительные, созидательные работы,
образ жизни местного населения и т.д. На установленной здесь карте на специальном мониторе с
сенсорным экраном можно на нескольких языках получить информацию об актах геноцида, учиненных
армянами в прошлом веке против нашего народа в различных регионах республики.
Массовое захоронение жертв геноцида в Губе было обнаружено 1 апреля 2007 года во время
земляных работ. После этого сотрудники Института археологии и этнографии Национальной академии
наук Азербайджана провели обширные исследовательские работы на территории. В ходе исследований
было установлено, что в захоронении находятся останки жертв геноцида, совершенного армянами против
местного мирного населения в 1918 году.
Посетители оставили запись в Книге памяти Губинского мемориального комплекса геноцида.
Затем в отеле «Губа Палас» начала работу научно-практическая конференция. В заключение
конференции участники приняли заявление.
В заявлении отмечается, что реалии и неопровержимые факты об этнических чистках, депортации
и геноциде, целенаправленно осуществляемых армянами против азербайджанцев за последние 200 лет,
постоянно доводятся до международной общественности благодаря политике, основа которой была
заложена великим лидером Гейдаром Алиевым, проводимой Президентом Азербайджана, председателем
партии «Ени Азербайджан» Ильхамом Алиевым.
ПЕА заявляет, что проведенные исследования, архивные документы, многочисленные
свидетельства доказывают, насколько обширна география кровавых преступлений армянских
националистов. Международной общественности хорошо известно, что жертвами этих преступлений
наряду с азербайджанцами стали и представители других народов. Общеизвестны факты арменизации
названий мест исторического проживания азербайджанцев, разрушения городов и сел, историкокультурных памятников, мечетей и даже кладбищ в результате политики, проводимой Арменией на
протяжении многих лет.
Свидетелями последствий вандализма армян стали и представители дипломатического корпуса,
аккредитованного в Азербайджане. Под руководством победоносного Верховного Главнокомандующего
ВС Азербайджана Ильхама Алиева героическая Азербайджанская армия восстановила историческую
справедливость, положив конец оккупации азербайджанских земель. Азербайджан, восстановив свою
территориальную целостность, создал новые реалии в регионе.
В документе отмечается, что исторические факты всегда искажались армянами, потому политика
геноцида против нашего народа долгое время не получала политико-правовой оценки.
«В указе «О геноциде азербайджанцев», подписанном великим лидером Гейдаром Алиевым 26
марта 1998 года, впервые была дана политическая оценка политике геноцида, целенаправленно
осуществляемой армянами против азербайджанцев, а 31 Марта было объявлено «Днем геноцида
азербайджанцев», - подчеркивается в заявлении.
ПЕА уведомляет, что безнаказанность приводит к новым преступлениям, и для должной оценки
актов геноцида, совершенных армянскими дашнаками, требуется подход, основанный на международном
праве, так как это преступления, совершенные не только против азербайджанского народа, но и против
всего человечества. В заявлении выражается уверенность в том, что многоплановые меры, проводимые
под руководством президента, председателя партии «Ени Азербайджан» Ильхама Алиева, и впредь будут
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приносить свои плоды, и преступники понесут заслуженное наказание. Также в заявлении выражается
уверенность в том, что Азербайджан, оставаясь приверженным выбранному пути, продолжит
решительное продвижение по пути устойчивого развития.
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Преступления без срока давности
31 марта - День геноцида азербайджанцев
А.Керимов
За последние два столетия, наряду со многими славными историческим событиями, в истории
нашей страны были трагедии и геноциды. Несомненно, в число таких трагических страниц входит
массовое убийство и этнические чистки мирного населения в Азербайджане, устроенные армянскими
дашнаками на заре становления советской власти, а именно в марте-апреле 1918 года. Так, 31 марта 1918
года в Баку началась массовая резня азербайджанцев. В резне мирных людей участвовали 6 тысяч солдат
Баксовета и четырехтысячный вооруженный отряд партии «Дашнакцутюн». Три дня вооруженные
армянские формирования при содействии большевиков громили дома азербайджанцев, убивая всех – от
мала до велика.
В 1925 году свидетель тех страшных дней, немец по фамилии Кулнер так описывал бакинские
события: «Армяне, врываясь в мусульманские (азербайджанские) кварталы, убивали всех подряд,
разрубали саблями, изрешечивали штыками. У 87 трупов азербайджанцев, извлеченных через несколько
дней после резни из одной ямы, были отрезаны уши, носы, вспороты животы, разрублены гениталии.
Армяне не жалели детей, не щадили и стариков».
Похожие по своей жестокости преступления против человечности армянские националисты
устроили также Шамахе, Губе, Карабахе, Зангезуре, Нахчыване, Лянкяране, Гяндже, Кюрдамире,
Сальяне, Лянкяране и других регионах Азербайджана. К примеру, в Шамахе в марте-апреле 1918 года
число убитых, по некоторым сведениям, достигло 7 тыс., а по другим - 8-12 тыс., и даже 40 тыс. человек.
В документах созданной Азербайджанской Демократической Республикой Чрезвычайной следственной
комиссии было отмечено, что в марте-апреле 1918 года во время нападения армян в Шамахинском уезде
в 58 селах, где проживали азербайджанцы, были зверски убиты 3632 мужчины, 1771 женщина, 956 детей.
Но по подсчетам экспертов, проведенных на основе других архивных документов, в 53 селах
Шамахинского уезда были убиты 8027 азербайджанцев, 4190 из которых мужчины, 2560 - женщины, 1277
- дети. В другом источнике отмечено, что в 72 селах Шамахы армянами было убито 7 тыс. человек, в том
числе 1653 женщины и 965 детей. Чрезвычайной следственной комиссией было подтверждено, что в этот
период в Шамахинском уезде 86 из 120 сел были подвергнуты армянской агрессии. Из-за
приостановления комиссией своей работы собрать сведения об остальных 34 селах было невозможно.
И все это происходило под руководством армянских шовинистов, прикрывающихся
большевистской личиной С.Шаумяна, С.Лалаева, З.Арестисяна, братьев Т.Амирова и А.Амирянаи других
убийц. К сожалению, на протяжении почти 70 лет этот учиненный армянами геноцид оставался закрытой
темой для жителей Азербайджана. И лишь обретение Азербайджаном независимости позволило
воссоздать объективную картину исторического прошлого азербайджанского народа, связанного с этими
трагическими событиями. То есть лишь спустя 80 лет в указе «О геноциде азербайджанцев», подписанном
президентом Азербайджанской Республики Гейдаром Алиевым 26 марта 1998 года, этим чудовищным
событиям была дана адекватная политическая оценка, а 31 марта объявлено «Днем геноцида
азербайджанцев».
Как правило, в этот день в Азербайджане и азербайджанской диаспорой за рубежом проводятся
публичные мероприятия, посвященные памяти жертв кровавых Мартовских событий 1918 года в Баку и
Бакинской губернии. Но объективная оценка этому геноциду со стороны международного сообщества все
еще не дана. А потому армянские националисты продолжали покушаться на территории Азербайджана и
совершали зверство против его граждан.
Безнаказанность армян и потворство их преступлениям со стороны ряда западных государств
привело к очередному этапу кровавых событий в регионе. Оголтелый армянский сепаратизм в конце 80годов в Карабахе в конечном итоге обернулся неприкрытой агрессией против Азербайджана, в результате
чего было оккупировано 20% территорий нашей республики. Вооруженная агрессия сопровождалась
убийствами мирных граждан и этническими чистками. Таким образом, свои дома в Карабахе были
вынуждены покинуть по меньшей мере 700 тысяч человек. А накануне насильственной депортации со
своих исконных земель в Армении подверглись тысячи азербайджанцев. Но и после всего этого
центральные власти бывшего СССР и международное сообщество упорно молчали. Безмолвие мира
привело к очередному геноциду азербайджанцев, совершенному армянскими фашистами.
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В ночь с 25-го на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные отряды при поддержке
расположенного в городе Ханкенди 366-го мотострелкового полка бывшего СССР напали на безоружный
и беззащитный город Ходжалы. Сначала город с четырех сторон был окружен армянскими войсками,
после этого Ходжалы был сильно и беспощадно обстрелян из артиллерии и тяжелой военной техники, за
короткое время в городе произошел пожар, город был полностью окутан пламенем. Защитники города и
местное население были вынуждены покинуть город. К 5 часам утра 26 февраля город был захвачен
армянскими оккупантами. За одну ночь древний Ходжалы был сравнен с землей. Местные жители,
вынужденные покинуть город, убежали в горы, в леса. Везде вооруженные армяне расстреливали мирное
население, беспощадно расправлялись с ними. В результате зверства преступных армянских войск из
числа населения Ходжалы 613 человек были убиты, 487 человек стали калеками, 1275 мирных жителей –
старики, дети, женщины попав в плен, были подвергнуты уму не постижимым армянским мучениям,
оскорблениям и унижениям. О судьбе 150 человек до сих пор ничего неизвестно. Это был настоящий
геноцид. Из 613 человек, убитых в Ходжалы, 106 были женщины, 63 дети, 70 старики. В Ходжалинской
трагедии 8 семей было полностью уничтожено, 24 ребенка потеряли обоих родителей, а 130 детей –
одного из родителей.
Ходжалинская трагедия считается одной из самых жесточайших преступлений ХХ века. Более
десятка стран признали события в Ходжалы геноцидом. А потому и возмущает тот факт, что виновники
этого геноцида до сил пор не наказаны!
Дело в том, что если убийцы, совершившие свои злодеяния во время геноцида азербайджанцев 1918
года, скажем мягко, ушли в мир иной, то Ходжалинские детоубийцы в лице экс-президентов Армении
Кочаряна, Саргсяна, бывшего министра обороны Армении Оганяна, некоторых инициаторов и
вдохновителей сепаратистского и террористического движения в Карабахе Зори Балаяна и Мурадяна и
иных военных преступников, живут и здравствуют. Хуже того, Кочарян и Саргсян неоднократно лично
признавались в уничтожении мирного населения в Ходжалы!
Куда же смотрят международные организации, которые якобы так пекутся об общечеловеческих
ценностях, правах и свободах человека? Где Гаагский трибунал по военным преступлениям? Европа и
Америка каждый год 24 апреля льют крокодиловы слезы по вымышленному «геноциду армян» столетней
давности в Османской империи. А на реальный геноцид, который произошел всего лишь 30 лет назад, не
хотят обращать внимания! Не должно быть избирательного похода в оценке преступлений против
человечности!
Неадекватная реакция мирового сообщества на геноцид, совершенный армянами во многих городах
Азербайджана 104 года назад, на убийства по этнической принадлежности в Ходжалы, как и ожидалось,
привела к новым трагедиям. Геноцид в югославской Сребренице в июле 1995 года - тому свидетельство.
Международный трибунал по бывшей Югославии установил, что было убито 7000—8000 взрослых
мужчин из числа боснийских мусульман. Расследование установило, что убийства совершили солдаты
армии Республики Сербской под командованием генерала Ратко Младича.
Но почему-то до сих пор не создан аналогичный международный трибунал по геноциду
азербайджанцев 1918 года и по геноциду в Ходжалы! Хватит уже покрывать армянских палачей! Но
сколько веревочке ни виться, а конец будет! Военная прокуратура Азербайджана возбудила уголовные
дела в отношении бывших президентов Армении Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, они объявлены в
розыск.
Напомним, что в ходе боев во второй Карабахской войне несколько лиц армянской национальности,
участвующие в массовых убийствах мирных жителей в Ходжалы, были задержаны. Не сомневаемся, что
и Кочарян с Саргсяном скоро предстанут перед азербайджанским правосудием.
Рано или поздно мир должен дать политическую оценку геноцидам азербайджанцев, устроенным
армянами в XX столетии. В конце концов срока давности у подобных преступлений не бывает…
Новое время. – 2022. – 30 марта. - № 042. – С. 3.
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В защиту исторической памяти
В Губе прошла научно-практическая конференция на тему «Геноцид: Новый взгляд в
контексте преступлений против человечности»
30 марта в Губе при организации партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) прошла научнопрактическая конференция на тему «Геноцид: Новый взгляд в контексте преступлений против
человечности».
Как сообщает региональный корреспондент АЗЕРТАДЖ, участники конференции, посвященной 31
Марта - Дню геноцида азербайджанцев, сначала возложили цветы к памятнику общенациональному
лидеру Гейдару Алиеву в центре города Губа, с уважением почтили память великого лидера.
В ходе посещения Губинского мемориального комплекса геноцида гости были подробно
проинформированы о геноциде, совершенном армянами.
Посетители оставили запись в книге памяти Губинского мемориального комплекса геноцида.
В начале мероприятия, которое прошло под модераторством председателя Наримановской
районной организации партии «Ени Азербайджан» Самира Велиева в отеле Quba Palace, минутой
молчания была почтена память жертв геноцида, а также сынов Родины, павших за свободу и суверенитет
наших земель.
Заместитель председателя партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) - руководитель Центрального
аппарата Таир Будагов, выступая, отметил, что азербайджанский народ на протяжении последних двух
столетий подвергался армянскому вандализму и террору. Как в ХХ, так и в ХХI веке агрессивные
армянские националисты совершали массовые убийства против нашего народа на национальноэтнической почве, совершали акты геноцида, жестокие и беспощадные преступления против
человечности. Геноцид 31 Марта - это еще и память крови, навсегда оставшийся в памяти нашей истории
и народа.
Таир Будагов подчеркнул, что масштабы геноцида, совершенного армянами против
азербайджанцев в марте 1918 года с помощью их покровителей, велики. Под девизом борьбы с
контрреволюционерами Бакинская коммуна, состоявшая из большого числа армянских националистов, в
марте 1918 года попыталась осуществить в Бакинской губернии преступный план по полному
уничтожению азербайджанцев. Армянские бандиты совершали геноцид против мирного населения не
только в Баку, но и в Шамахе, Губе, Карабахе, Зангезуре, Нахчыване, Лянкяране и других местах. За пять
месяцев более 50 тысяч наших соотечественников стали жертвами армянского фашизма.
Убийства, геноцид азербайджанцев, совершенный армянами, продолжались и в последующие
периоды. С мая 1920 года по ноябрь 1921 года в Азербайджане армянами было убито 48 тысяч человек.
Если обратить внимание на 1930-е годы, становится ясно, что наш народ подвергался геноциду со стороны
большевистской власти под видом различных репрессий. С 1988 года вновь активизировались наши
коварные соседи. При поддержке своих покровителей Армения предъявила Азербайджану
территориальные претензии, начала оккупационную политику. Кроме того, в ночь с 25 на 26 февраля 1992
года армяне совершили один из самых ужасных геноцидов ХХ века в городе Ходжалы. Помимо
оккупации 20 процентов земель Азербайджана в течение почти 30 лет, Армения также совершала
моральный, экологический террор, военные преступления, убивала мирных жителей. Эти факты вошли в
историю как очередной пример агрессивного армянского вандализма.
Заместитель председателя партии «Ени Азербайджан» сказал: «Азербайджанский народ и
государство всегда с большой чуткостью и особым вниманием подходят к вопросам защиты нашей
исторической памяти. Армянский вандализм и терроризм не забыты, дана соответствующая политикоправовая оценка, реалии доводятся до мировой общественности, разоблачается армянская ложь,
пресекаются дезинформационные кампании. Важно напомнить, что первую политико-правовую оценку
геноциду 31 Марта дал общенациональный лидер нашего народа, гениальная личность - мудрый
государственный деятель Гейдар Алиев. 26 марта 1998 года общенациональный лидер подписал
соответствующий Указ «О геноциде азербайджанцев», а 31 Марта было объявлено Днем геноцида
азербайджанцев. Кроме того, Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение «О 100-летии геноцида
азербайджанцев 1918 года». В соответствии с этим распоряжением были проведены широкомасштабные
мероприятия.
Фонд Гейдара Алиева, возглавляемый Первым вице-президентом, первым заместителем
председателя партии «Ени Азербайджан» Мехрибан Алиевой, также проводит очень важную работу в
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этом направлении - реализует важные проекты. Создание Губинского мемориального комплекса геноцида
при поддержке фонда имеет большое значение. Создание фондом передовых интернет-ресурсов,
связанных с прошлым конфликтом, подготовка буклетов под названием «Карабахские реалии» на
различных языках, распространение среди широкой аудитории и другие меры обеспечили доведение до
мировой общественности правдивой информации. Следует особо отметить успешное продолжение
кампании «Справедливость к Ходжалы!» под руководством вице-президента Фонда Лейлы Алиевой. В
результате всего этого законодательные органы различных стран приняли решения и резолюции, резко
осуждающие преступные действия, совершенные армянами в отношении азербайджанцев. Таким
образом, принимаемые меры по разоблачению армянского вандализма в мире на основе реальных фактов,
укреплению позиций Азербайджана на международной информационной площадке, информационной
поддержке послевоенной многовекторной дипломатической деятельности носят стратегический
характер.
Это, как составная часть определенной Президентом Ильхамом Алиевым атакующей дипломатии,
создает реальные возможности - благоприятную почву и условия для того, чтобы достичь постоянной
поддержки Азербайджана со стороны глобального общественного мнения. В целом сегодня мир видит
истинное лицо - варварство и акты вандализма, совершенные армянами, которые, представляя себя
«угнетенным народом», пытаются обмануть международную общественность, все это доказано фактами
и реалиями. Международная общественность еще раз убеждается в том, что акты вандализма,
совершенные армянами против нашего народа, согласно различным конвенциям, в которых закреплены
нормы международного права, а также по морально-нравственным кодексам, являются преступлением
против человечности и человечества».
Отметив, что в 44-дневной Отечественной войне Азербайджан достойно наказал на поле боя
оккупантов и террористов, Таир Будагов сказал, что кровь жертв кровавых преступлений, совершенных
в ближайшей истории, не осталась неотомщенной. «С уверенностью можно сказать, что другие убийцы и
преступники, организовавшие акты вандализма армян против азербайджанцев, также ответят перед
законом и получат достойное наказание. Сила и мощь азербайджанского народа, его международный
имидж и авторитет, решимость борьбы и нерушимая солидарность нашего народа позволяют нам сделать
это!» - добавил он.
Глава Исполнительной власти Губинского района Зияддин Алиев в своем докладе на тему
«Мемориальный комплекс геноцида: геноциды, совершенные против азербайджанцев, как память крови»
отметил, что в 2007 году в городе Губа во время строительных работ было обнаружено массовое
захоронение, что еще раз доказало совершение армянами мартовского геноцида против нашего народа. В
результате полученных фактов было доказано, что география кровавых акций, учиненных армянскими
националистами в марте-апреле 1918 года и в последующий период, была более масштабной, а число
жертв трагедии - намного больше.
Согласно Распоряжению, подписанному Президентом Ильхамом Алиевым 30 октября 2009 года, с
целью доведения до мировой общественности реалий о преступных деяниях армянских националистов,
сохранения национальной памяти азербайджанского народа и увековечения памяти жертв геноцида, при
поддержке Фонда Гейдара Алиева в городе Губа был построен Мемориальный комплекс геноцида. 18
сентября 2013 года с участием главы государства Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой
состоялось открытие этого комплекса. В комплексе геноцида хранятся исторические документы,
отражающие информацию о геноциде, совершенном не только в Губинском уезде, но и в Джавадском,
Гейчайском, Шамахинском и Бакинском уездах Бакинской губернии.
Первый заместитель генерального прокурора Азербайджанской Республики Эльчин Мамедов в
докладе на тему «Преступления геноцида, совершенные против азербайджанцев: следствие и результаты»
отметил, что в результате проведенных в предыдущие годы исследований в связи с геноцидом было
собрано большое количество новых фактов и документов. За этот период в Губе было обнаружено
массовое захоронение.
Эльчин Мамедов отметил, что наряду с рядом славных страниц в историю Азербайджана вписаны
также геноциды и другие трагедии. Одной из самых ужасных трагедий, совершенных против
азербайджанского народа, является резня, совершенная в марте-апреле 1918 года с особой жестокостью
дашнакско-большевистскими отрядами, функционирующими под мандатом Бакинского совета.
«Это ужасное событие по своему масштабу и беспощадности является одной из самых кровавых
трагедий не только в истории Азербайджана, но и всего человечества. В эти дни армянские отряды
совершили резню, грабеж, этническую чистку в Баку, Губе, Шамахе, Карабахе, Зангезуре, Нахчыване,
Ширване, Иреване и других регионах. Мирные жители были убиты за этническую и религиозную
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принадлежность, населенные пункты были разрушены, памятники культуры, мечети и кладбища стерты
с лица земли. Более 50 тыс. жителей стали жертвами армянского фашизма», - отметил Эльчин Мамедов.
Первый заместитель генерального прокурора отметил, что правительство Азербайджанской
Демократической Республики создало чрезвычайную следственную комиссию для расследования этих
тяжких преступлений, совершенных армянами. Был предпринят ряд мер для сохранения выявленных
комиссией реалий в памяти народа, а также доведения их до мировой общественности. Однако после
распада Азербайджанской Демократической Республики этот процесс был приостановлен. Был также
предотвращен процесс исследования всего произошедшего до конца и дачи ему политико-правовой
оценки.
После восстановления Азербайджаном независимости появилась возможность для представления
объективной панорамы исторического прошлого нашего народа. Реалии, которые долгие годы
скрывались и находились под запретом, были раскрыты. Только спустя 80 лет после известных событий
- 26 марта 1998 года в Указе Президента Азербайджанской Республики «О геноциде азербайджанцев»,
подписанном общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, эти ужасные события получили
адекватную политическую оценку и 31 Марта был объявлен Днем геноцида азербайджанцев.
Эльчин Мамедов отметил, что для проведения более подробного расследования в связи с массовым
захоронением в Губе останков людей, подвергшихся издевательствам и убитых в марте-апреле 1918 года,
а также массового захоронения, обнаруженного на лесной территории недалеко от сел Дировдаг
Нефтчалинского района и Испик Губинского района, 26 мая 2010 года возбуждено уголовное дело по
соответствующим статьям Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики.
Тогда же решением генерального прокурора была создана следственная группа с участием
профессиональных криминалистов. По делу были допрошены многочисленные лица, непосредственные
свидетели событий, близкие родственники пострадавших. Были направлены запросы в институты
истории, археологии и этнографии, Управление национального архива, органы центральной и местной
исполнительной власти, общественные и религиозные организации, назначены комплексные меры по
судебно-медицинской, криминалистической и другим экспертизам, получены заключения.
«Выявлены и исследованы вещественные доказательства, сохранившие следы вооруженных
нападений армянских националистов. На основании доказательств, полученных в ходе расследования, в
том числе материалов Чрезвычайной следственной комиссии, созданной правительством
Азербайджанской Демократической республики, существовавшей в 1918-1920 годах, для исследования
массовых убийств, совершенных армянами, допросов непосредственных свидетелей этих событий,
архивных документов, стало известно, что массовые убийства азербайджанцев по национальному
признаку и разграбление их имущества в городе Баку, Губинской, Шамахинской губерниях и других
регионах совершили Шаумян, руководитель военного революционного комитета Бакинского Совета
Карганов, командиры армейской бригады Бакинского совета народных комиссаров Амазапс, Свартиян,
Зурабян, Арутинян, командиры корпуса - полковник Казарян, Авитисян, Лалаян и другие армянские
националисты»,- сказал Э.Мамедов.
Первый заместитель генерального прокурора сказал, что необходимая работа, проводимая органами
прокуратуры совместно с другими государственными структурами и институтами гражданского
общества, по доведению до международной общественности и получения международной правовой
оценки в отношении преступлений, совершенных вооруженными группами армянских националистов
против нашего народа, продолжится и впредь.
Заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов в докладе «Армянский национализм и
политика этнической чистки против азербайджанцев» отметил, что Армения уклоняется от
предоставления Азербайджану сведений о местах массовых захоронений на оккупированных
территориях. Политика этнической чистки и геноцида армянских националистов против
азербайджанского народа проводилась и в советские годы.
Оккупация азербайджанских земель после распада Советского Союза также сопровождалась
массовыми убийствами и политикой этнической чистки против местного населения.
«Армянскими националистами были совершены преступления против человечности и в других
регионах.
В этом ряду необходимо особо отметить трагедии в Ходжалы, Башибеле, Балыггая, Агдабане,
Мешели, Джамилли, Гушчулар, Малыбейли.
В результате каждого из этих событий был совершен террор, убиты люди, последовательное и
систематическое осуществление резни свидетельствует о том, что это запланировано Арменией на
государственном уровне.
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Начиная от второй Карабахской войны до сегодняшнего дня все еще нет сведений о 4000 наших
соотечественников.
После освобождения наших земель от оккупации обнаружены массовые захоронения на территории
сел Башибель в Кяльбаджарском района, Дашалты в Шуше, Эдилли в Ходжавендском районе.
В результате проведенных исследований было выяснено, что эти захоронения, останки тел
принадлежат убитым гражданам Азербайджана, взятых в плен и заложники во время первой Карабахской
войны и подвергшихся чудовищным истязаниям», - сказал заместитель министра.
Эльнур Мамедов подчеркнул, что на днях обнаружены человеческие кости на высоте Фаррух в
Ходжалы, будет проведено исследование этих останков.
Заместитель посла Турции в Азербайджане Тугба Сариенлу в своем докладе на тему «Общая
скорбь и историческое братство» отметила, что общая горечь двух братских стран еще теснее сплачивает
наши народы, и мы должны вести совместную борьбу против несправедливости.
Тугба Сариенлу отметила, что Шушинская декларация, подписанная между президентами
Азербайджана и Турции, является очень важным документом. Шушинская декларация имеет
исключительное политическое и историческое значение. Эта декларация является важным союзническим
соглашением. Целью подписания этого документа является дальнейшее укрепление отношений между
Азербайджаном и Турцией.
Заместитель председателя Государственного комитета по работе с религиозными образованиями
Гюндуз Исмаилов, выступая на тему «Религиозные аспекты политики геноцида Армении», подчеркнул
большое значение подобных научных конференций с точки зрения донесения до мировой
общественности правды о массовых убийствах, совершенных против нашего народа на протяжении
истории.
«Большая идеологическая и пропагандистская работа, проводимая как в Турции, так и в нашей
стране, вносит свой позитивный вклад в разоблачение беспочвенных претензий армян, донесение до всего
мира реалий о геноцидах, совершенных ими в Анатолии и Азербайджане. Мировое сообщество уже знает
истинное лицо армян. «Все видят, что заявления о геноциде армян являются не чем иным, как
политическим инструментом», - сказал Гюндуз Исмаилов.
Начальник Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия
Азад Джафарли выступил на тему «Армянская дикость в памяти истории: разрушенные и сожженные
исторические памятники». «С сожалением должны отметить, что мечети, медресе, мосты и храмы на
освобожденных территориях были не только разрушены, но и во многих случаях использовались не по
назначению, осквернялись национальные и нравственные ценности нашего народа. С этой точки зрения
особо следует отметить мечеть Гаджи Алекпера в Физулинском районе, мечети в селах Дедели,
Мердинли, Геджагозлу, Юхары Вейсалли, две мечети в селе Горадиз, мечети в селах Сулейманлы и Папы
Джебраильского района, мечети в селе Мемер и Юсифбейли Губадлинского района, Зангиланская
городская мечеть в Зангиланском районе и мечети в селах Малаткешин и Зангилан», - сказал Азад
Джафарли.
Начальник
Государственной службы сообщил, что наиболее разрушенными армянскими
вооруженными силами образцами недвижимого культурного наследия были исламские религиозные
памятники, то есть мечети, мавзолеи, гробницы и другие культовые сооружения. Армяне содержали в
мечетях, принадлежащих нашему народу, домашних животных, в том числе свиней, тем самым
продемонстрировав свою ненависть к азербайджанцам.
Незаконные раскопки были организованы подставными археологическими экспедициями, в том
числе специалистами из зарубежных стран, организованными агрессорским руководством Армении в
районе Азыхской пещеры в Ходжавендском районе и вблизи крепости Шахбулаг, расположенной в
Агдамском районе. В то же время армянская сторона прибегла к еще одной
провокации,
сфальсифицировав историю памятника в мечети Юхары Гевхарага в городе Шуша, назвав это
«реставрационными работами», утверждала, что данное историческое строение, принадлежащее нашему
народу, является персидской мечетью.
Депутат Милли Меджлиса, доктор исторических наук, профессор Анар Искендеров отметил, что
в 1918 году в Баку, Шамахинском, Губинском уездах, Западном Азербайджане и Южном Азербайджане
армянскими воинскими формированиями был совершен геноцид против тюркско-мусульманского
населения. Тысячи азербайджанцев были зверски убиты. Это был преднамеренный геноцид против
тюркско-мусульманского населения с целью реализации плана «великая Армения».
В своем докладе профессор Анар Искендеров также обратил внимание на исторические корни
вопроса турецкой враждебности, которая веками укоренялась в армянском обществе. Ссылаясь на редкие
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документы Чрезвычайной следственной комиссии, на основе сравнительного анализа он подробно
проинформировал о причинах и последствиях геноцидов 1905-1906 годов и марта 1918 года.
Выступивший в заключение заместитель председателя партии «Ени Азербайджан» - руководитель
Центрального аппарата Таир Будагов сказал, что на конференции были представлены интересные
доклады и факты. «Нужно извлекать уроки из истории, - сказал Таир Будагов. «Мы не должны забывать
свое прошлое и быть сильнее, чтобы подобные трагедии не повторились в будущем. Для этого мы всегда
должны тесно сплотиться вокруг Президента Ильхама Алиева, успешного продолжателя пути Гейдара
Алиева.
В завершение мероприятия от имени участников научно-практической конференции было принято
Заявление.
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