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ТАРИХИН
мянфи эедишатыны

юнъядян
эюрмяк олмур.

Амма, 
дяйишдирмяк 

мцмкцндцр!

ÒÀÐÈÕÈ  ÀÐÀØÄÛÐÌÀËÀÐ...

Милли Дювлятчилик 
арзулары, 

мцбаризяляри бойу 
Азярбайъан  Халгынын 

йашадыглары 
ТАРИХИН 

БЮЙЦК  АЪЫЛАРЫ
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ÒÀÐÈÕÈ  ÀÐÀØÄÛÐÌÀËÀÐ...

Mənim Mürəkkəbim...
Mənim Səsim...
Mənim Mübarizəm...
Mənim Azərbaycan 
Tarixim...
Milli, Müstəqil  
Dövlətçilik Yolum 
AzƏRBAYcAn

R./Bahar SONAM
Azərbaycan tarixi kitablarının müəllifi – 
hərbi jurnalist,  hərbi yazıçı
ARBS Fateh 
Tarixi Araşdırmalar jurnalının 
təsisçisi və baş redaktoru
Tarixi Araşdırmalar QHT rəhbəri



Щейдяр Ялийев Танрыйа,
Азярбайъан Халгы ися 
Щейдяр Ялийевя данышыр 
Ганлы Тарихини

ÙÅÉÄßÐ ßËÈÉÅÂ:

МЯН
ВЯТЯНИМЯ
ЭЕРИ ДЮНДЦКДЯ...

ИЛАЩИ...
Мян Азярбайъаныма
эери дюндцкдя...
няляр эюрдцм?!
Горгуд Йурдум-Йувам
талан олмуш, йандырылмыш...

...Бакымын баьрына
сцнэц тахылмыш,
инсанлары зирещли танкларын,
366-ъы алайын –
силащлы рус-ермяни
ъанаварларын ъайнагларында
баьры парча-парча олмуш,
ган ичиндя боьулмуш.
Бу аъы тарихя-йаса
гярянфиллярим
шивян гопарыб,
сачыны йолмуш,
Бакымын
бцтцн ганлы кцчяляриня
диз атыб
башыны гоймуш.
Илащи, Мян
няляр эюрдцм?!

Няляр?..

ÁÞÉÖÊ  ÕÈËÀÑÊÀÐ
Àçÿðáàéúàíäà 1993-1995-úè èë ùàäèñÿëÿðè



Чюлцнц эюрцрям Азярбайъанымын,
амма, кабус ермяни ситяминдя
фярйад едян ясир,
Иткин талейини –
ъаныны эюря билмирям
Азярбайъан Халгымын.

Илащи, о гара
ермяни ясирлийиндя
няляр чякир
мяним тцрк миллятим,
Мяним Халгым?!

Мян фярйадларыны
щисс едирям,
ешидирям,
амма
бу гаранлыьын ичини
эюря билмирям.
Няляр баш верир Илащи?..

Няляр?!
Ряйасят мякрли
гыпчаг Мялик , Аруз типли,
шяряфсизляр, алчаглар
сатдылар, совурдулар
Азярбайъанымы,
Тцрк миллятими,
Халгымы, 
еля юзляри кими 
уъуз дцшмян
йаделлиляря –
рус-ермяни кюпякляриня.

Илащи, Мян Азярбайъаныма
эери дюндцкдя
няляр эюрдцм?!

Азярбайъанымын 
Мяндян сонра
йашадыьы тарихи,
щяр ганлы щекайяти
щяр ачылан сящифяси
йандырыр, аьладыр Мяни.
Вя щычгыра-щычгыра
сюйляйир:

Бах, бу кяскин,
бу мясум,
бу аьлар етираф...
Азярбайъанын,
онун тцрк миллятинин,
онун Халгынын
Сой Гырым тарихинин
щяр ганлы сящифясинин
сясидир,
фярйадыдыр,
цсйаныдыр,
иттищамыдыр!!!

Инди бу кяскин
иттищамын юнцндя
гатил мящкум кимдир
вя кимлярдир???
– АСАЛА дашнаклары
ермяни гатиллярими?..
Йа, йа...
сапы юзцмцздян олан
гачаг мяликляр,
гара арузлар?..

Мян Щейдяр Ялийев
Азярбайъанын 
щяр язиййятини чякмишям.
Советлярин режиминдя
язилмяйя, кичилмяйя
Мян йол вермямишям.
Тарихи эерчякляр,
милли бюйцклцйцн
кюкц,
гадаьан едился беля,
Мян бу мцгяддяс кюкцмцзц,
бюйцк тарихимизи
чох инъя йолларла
щямишя йашатмышам
вя заманы эюзлямишям.
Вя МК идарясинин
бир сирли-милли йолчусу кими
бир эцн дя
советлярин тахтында
бир таъ гурмушам.

Азярбайъанымын сабащы цчцн
сарсылмаз бир тямял,
бир дайаг йаратмышам.

Лакин, сян демя,
Мяним “Йени Азярбайъан” идейама
там зидд олан дахили,
хариъи  дцшмянляримизин дя
бир “иблис лайищяси” вармыш?!
– “Азярбайъаны сатыб совурмаг,
ишьаллара тяслим етмяк”.
Бяли, бу эюрдцклярим...
Азярбайъанын тарихи фаъияляри...
Мян Щейдяр Ялийевин
бу эюрдцкляри
Азярбайъанын тарихи йаддашыдыр!

Áó ãàíëû òàðèõè 
ùàôèçÿëÿðäÿí
ñèëìÿê 
ìöìêöí äåéèë!

“– Сян БИЗИ 
нийя тярк етдин?..
Сян рус империйасына
йол алмасайдын
бизим башымызда
галсайдын,
Сян Сащиб 
Вар Олан Йердя
БИЗ Азярбайъана –
нийя тярк етдин?..
Сян рус империйасына
йол алмасайдын
бизим башымызда
галсайдын,
Сян Сащиб 
Вар Олан Йердя
БИЗ Азярбайъан
Тцрк Миллятиня, 
Халгына
щеч бир бяла эялмязди.
Амма, Сян эетдин!
Вя БИЗИ Сянсиз
виран гойдулар.
Цчцнъц кяс
йандырыб
совурдулар.
Фярйадларымыз
ярши кюз-даь етди.
Лакин, БИЗЯ 
рящм етмядиляр.
Щям шяряфсиз щакимиййятчиляр,
щям мякрли дцшмянимиз
гоншу ермяниляр.
Тарихи мцряккябля йазарлар.
Йяни, елан едилян
савашлар тарихи.
Амма, БИЗИМ тарихимизи
юз ганымызла йаздылар.
Бу ися елан едилмямиш
саваш олду.
Няляр олду...
Сян эюрцрсян!!!





Güney Azərbaycan...
Qərbi Azərbaycan – İrəvan
+ Qarabağ! Tarixin bütün dövrlərində xal -

qımız müxtəlif siyasi- hərbi mü -
na qişələrə cəlb olunmuş, nəticədə

zaman-zaman əraziləri işğal olunmuş, in san -
ları qətlə yetirilmişdir. Müharibələr nə ti cə -
sində xalqın minilliklər boyu formalaşmış
mənəvi-dini-milli dəyərlərinə ziyan dəymiş,
torpaqlarının bir hissəsi əldən getmiş,
cənubi Qafqaz Rusiyaya birləşdirildikdən
sonra bu proses güclənmişdir.

Hər dəfə xalqımızın faciələri, əra zi lə ri -
nin işğalı səbəbləri ilə bağlı materialları, əski
sə nədləri araşdırarkən belə bir qənaət ya ra -
nır ki, tariximizin bütün qanlı səhifələri
Azər baycanın Rusiya ilə İran arasında bö -
lüş dürülməsinə gətirib çıxarmış Gülüstan və
Türk mənçay müqavilələrindən başlayır. Çar
Rusiyasının Azərbaycana qarşı ekspansion-
ist siyasəti rəsmən 1804-1813-cü illər rus-
İran müharibəsi ilə başlayır. 1805-ci ildə
Azər baycanın Qarabağ və Şəki xanlıqları ilə
Ru siya arasında Kürəkçay müqaviləsi im za -
la nır. Müqaviləyə görə, bu xanlıqlar R -
usiyaya ilhaq edilir və müstəqil xarici siyasət
yürütməkdən məhrum olur. 1805-ci ilin
axır larına doğru Bakı və Şirvan xanlıqları
da işğal edilir. Talış xanlığının işğalı ilə Ru -
siyanın Şimali Azərbaycanı tamamilə özünə
ilhaq etməsi prosesi başa çatır. Bu mərhələ
başa çatdıqdan sonra İranın Rusiya ilə mü -
qavilə bağlaması reallaşır və sülh danışıqları
baş layır. 1813-cü il oktyabrın 16-da Gülüs-
tan kəndində, rus ordugahında məşhur Gü -
lüs tan mü qa vi lə si imzalanır. Bu müqavilə
Çar Ru si yasının Azərbaycanı işğal etdiyini
rəs mən təs diq ləyir. Müqaviləyə əsa sən, Gən -
cə, Qa ra bağ, Şəki, Şamaxı, Quba və Talış
xan lıq larının əraziləri, Şərqi Gürcüstan və
Da ğıstan da Rusiyaya ilhaq edilir. Xə zər də -
niz ində donanma saxlamaq hüququ yal nız
Ru siyaya verilir. Bu o vaxt idi ki, rus çarı I
Alek sandr napoleon Bonaparta qarşı Ley p -
siq də müharibə cəbhəsində idi. Ancaq İranla
sulh müqaviləsi ona Fransadan daha vacib
idi. Bu hadisə tariximizdə çox faciəvi rol
oynamışdır.

Gülüstan və Türkmənçay   müqavilələri
O vaxtdan bəri tariximizin hər səhifəsində    erməni qanının izi var
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1722-cü ildə Qarabağdakı erməni məliklər I Pyotru Qafqaza çağırırlar. Bu
çağırışdan sonra Pyotr Xəzərsahili torpaqlara işğalçı yürüş edir və həmin əraziləri
rus imperiyasına birləşdirir. 1724-cü il noyabrın 10-da I Pyotrun verdiyi fərmana
əsasən, ermənilər işğal olunmuş Azərbaycan torpaqlarında yerləşməyə başlayırlar.
Rusiya Asiyada maraqları kəsişən Böyük Britaniya və Fransa ilə birləşərək Osmanlı
imperiyasının və türk dünyasının şöləsini söndürmək üçün erməniləri alətə çevirdi.

1826-cı ildə Qacarın qoşunlarının Rusiyanın nəzarətində olan Azərbaycan
torpaqlarına daxil olması ilə Rusiya-İran müharibəsi yenidən başlayır. Döyüşlərdə
Qacarın qoşunları ağır məğlubiyyətə düçar olur. 1826-cı ilin axırlarında Şəki və
Lənkəran xanlıqları da ləğv olunur, 1827-ci ildə Rusiya Azərbaycanın ərazilərini
işğal edə-edə Təbrizə girir və şəhər rusların əlinə keçir. 1828-ci ilin yanvar-fevral
aylarında ruslar Urmiya və Ərdəbilə girirlər.

Rusiya Dərbəndi özünə birləşdirdi, Borçalını Gürcüstana, İrəvanı, Zəngəzuru,
Göyçəni və Dərələyəzi ermənilərə verdi. Nəticədə Azərbaycan torpaqları hesabına
sonralar Ermənistan dövləti yaradıldı.

1828-ci il fevralın 10-da İngiltərənin səfiri MakDonaldın vasitəçiliyi ilə Təbriz
yolunun üstündə yerləşən Türkmənçay kəndində I Nikolay ilə Fətəli şah arasında
sülh müqaviləsi imzalandı. Bununla da Azərbaycanın işğalı başa çatdı. Müqavilənin
15-ci maddəsinə əsasən, erməni əhalisinin İrandan Cənubi Qafqaza hərəkətinə icazə
verildi. Müqavilənin bağlanması münastibətilə dərhal rus toplarından 101 yaylım
atəşi açıldı. Ertəsi gün "xoş xəbər"i Aleksandr Qriboyedov Rusiyaya çatdırdıqdan
sonra Petropavlovsk qalasında da top atəşləri açıldı, rus xalqı bu münasibətlə təbrik
edildi. Bu, o Qriboyedovdur ki, 1818-ci ildə rus missiyasının katibi kimi İrana
göndərilir və burada iki il işləyir. 1821-ci ildə İrana qayıtdıqdan sonra general A.Yer-
molovun komandanlıq etdiyi ordunun diplomatik katibi vəzifəsinə təyin edilir.
1826-cı ildə çar hakimiyyəti tərəfindən dekabristlərin işi üzrə həbs edilir. O, bütün
məxfi sənədləri öncədən məhv etdiyindən günahı sübuta yetirilmir. Bu səbəbdən
də azadlığa buraxılır və yenidən Qafqaza qayıdaraq burada diplomatik işdə çalışır.
1827-ci ildə Türkiyə ilə İran arasında danışıqlarda vasitəçi kimi çıxış edir.
Türkmənçay müqaviləsinin hazırlanmasında iştirak edir. Bundan sonra isə o,
Rusiyanın İranda səfiri təyin edilir.

Rus-İran müharibəsində həlledici sonluq olan Türkmənçay müqaviləsi
Azərbaycanı param-parça etdi. Müqaviləyə əsasən, Araz çayı sərhəd olmaqla
Azərbaycanın ərazisi şimal və cənub hissələrinə bölündü. Gəncə, Qarabağ,
Şəki, Şirvan, Quba, Bakı, Talış xanlığı, Şərqi Gürcüstan və Dağıstan Rusiyaya
təslim edildi.

Gülüstan müqaviləsindən fərqli olaraq, Türkmənçay müqaviləsinin ağır şərtləri
daha tez reallaşdı. Yeni işğal olunmuş İrəvan və Naxçıvan xanlıqlarının torpaqları
"erməni vilayətləri" elan edildi. Halbuki qədim İrəvan torpaqları lap qədimdən türk-
müsəlman yurdu olmuş, düşmən qüvvələri qarşısında möhkəm dayanmışdı. Hətta
rus-İran müharibəsində burada yaşayan azərbaycanlılar çarın işğalçı qoşunlarına
qarşı qəhrəmancasına döyüşmüşdülər. Lakin ermənilərin xəyanəti üzündən İran
həmin müharibədə məğlub olmuşdu.

Ermənilər Türkmənçay müqaviləsinin şərtlərindən çox məmnun idilər.
Tarixçilər erməniləri Türkmənçayın övladları adlandırırdılar, çünrki Türkmənçay
müqaviləsindən əvvəl ermənilər vətənsiz olublar. Erməni tarixçisi Anahid
Terminasın qeyd etdiyi kimi, "ermənilər 1917-ci ilədək Qafqazın heç bir mənt -
əqəsində çoxluq təşkil etməmişlər və onların müəyyən bir əraziləri də yox idi".

O vaxtdan bəri Azərbaycan tarixinin hər səhifəsində erməni qanının izi var.
Erməni terrorçuları havadarlarına arxalanaraq bütün dövrlərdə Cənubi
Qafqazda, o cümlədən Azərbaycanda qan tökmüş, torpaqlarımızı zəbt
etmişlər. Adı "sülh müqaviləsi" olsa da, Türkmənçayın kəsdiyi yerdən hələ
də Azərbaycanın qanı axır.

Rəsmiyyə RzALI
Azərbaycan.- 2011.-13 fevral.- S. 5.
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AzƏRBAYcAn
ÕÀËÃÛÍÛÍ
åðìÿíèëÿð òÿðÿôèíäÿí 
òþðÿäèëìèø 1905-1907-úè èë 
ùàäèñÿëÿðè... 

Rus-yapon müharibəsində məğlub olmuş
Rusiya imperiyasında xalq çıxışlar və o
cümlədən milli azadlıq hərəkatları baş

verdi. Bu iki amilin qarşısını almaq üçün çar
Rusiyası rus şovinizmi dirçəlişi və xalqları bir-birinə
qırdırmaq siyasəti həyata keçirməyə baş ladı. Bu
siyasəti birinci növbədə Qafqazda həyata keçirmək
labüd sayıldı. Belə bir vəziyyətdən ermənilər
istifadə etməyə vaxt və şərait tapdılar. Çar Rusiyası
erməniləri gizli surətdə silah landırdı və tarixdə
belə adlanan «erməni-müsəlman da vası» təşkil
etdi. Azər baycanlılarla ermənilər arasında ilk
toqquşma Bakı şəhərindən başlayaraq Şuşaya,
Zəngəzura, İrəvan, Tiflis, Naxçıvan, Ordubad
Eçmiədzin, Cavanşir, Qazax qəzalarına yayıldı. 

XX əsrin əvvəlindən bəri, "erməni məsələsi"
Cə nubi Qafqazda partlamağa hazır olan bir barıt
çəlləyinə dönmüşdü.

1905-ci ildə Qafqazda türklər yaşayan kənd -
lərin sayı 5.910 idi. İrəvan quberniyasında 860,
Yelizavetpol quberniyasında 1.173, Bakı quber -
niyasında 1.111 müsəlman-türk kəndinin olması

erməni şovinistlərini bərk narahat edirdi. Ümu -
miyyətlə, XX əsrin əvvəllərində Cənubu Qafqazda
54 qəza vardı. Bunlardan cəmi beşində ermənilər
üstünlük təşkil edirdilər. Buna görə də, erməni
silahlı dəstələri azərbaycanlılar yaşayan kəndlərə
hücum edir, əhalini qırır, qovur və beləliklə say
üstünlüyünə nail olmağa çalışırdılar ki, gələcəkdə
muxtariyyat, müstəqil erməni dövləti yaratmaq
imkanı əldə edə bilsinlər. Bu kəndlərin, bu tor -
paqların ermənilərə qalmasının yeganə yolunu
daşnaqlar silahlı toqquşmada görürdülər. Məhz bu
məqsədlə də onlar Şimali və Cənubi Azərbayca -
nın müxtəlif bölgələrində yerli dövlət və erməni
təşkilatları erməniləri silahlandırır və azərbay -
canlılara qarşı savaşa təhrik edirdilər.

Hərtərəfli hazırlıq gördükdən sonra ermənilər
1905-ci il fevralın ilk günlərindən Bakıda qırğın
törətdilər; çox keçmədən İrəvanda iğtişaşlar
kütləvi xarakter aldı. Naxçıvan, Zəngəzur erməni
silahlı dəstələrinin hücumlarına məruz qaldılar.
Kəndləri dağıdır, yandırır, günahsız insanları
qılıncdan keçirirdilər. Yerli əhali ata-baba yurdunu

tərk etməyə, qaçqınçılıq yolunu tutmağa başladılar.
İrəvandan göndərilən bir xəbərdə deyilirdi: «Hər
tərəfdən qəbiristanlığa cənazələr gətirilir. Çoxu
müsəlmandır. Ölənlər və yaralananların sayı
artmaqdadır. Bütün günü atəş səsləri eşidilmək -
dədir. Bir tatarın evinə bomba atıblar, 24 nəfər ölüb
və yaralanıb. Təpəbaşı məhəlləsində tatarların
evlərini bombalayıblar, çoxlu adam tələf olub.
Zəngi dərəsində öldürülənlər çoxdur. Azərbay can -
lılar küçəyə çıxmaqdan qorxurlar. Çoxları şəhəri
tərk edib.».  Məqsəd də elə şəhəri tərk etdirmək
idi. «Erməni məsələsi» XX əsrin əvvəlində adətən
bu yolla həll edilirdi. Təkcə İrəvan şəhərində deyil,
quberniyanın azərbaycanlılar yaşayan bütün şə -
hərlərində vəziyyət belə idi. Eçmiədzin qəza
rəisinin verdiyi bir xəbərdə deyilirdi: «800 Toroslu
er məni müsəlman kəndinə hücum edib. Kəndi dar -
madağın ediblər. 53 nəfəri öldürüb və yandırıblar.
27 nəfər yaralanıb. 255 kəndin bütün ot tayaları,
taxıl zəmiləri yandırılıb.» Həmin xəbərdə dey-
ilirdi: Daşnaqsütyun partiyası üzdə barışıq üçün
hər iki xalqa müraciət etsə də, altdan-üstdən ter-
rorçuluq əməllərini həyata keçirməkdədir.»

Ümumiyyətlə, 1905-1906-cı illərdəki erməni-
müsəlman davasında İrəvan və Yelizavetpol qu -
berniyalarında 200-dən artıq kəndi ermənilər yerlə
yeksan etmiş və əhalisini soyqırıma məruz qoy -
muşlar. «Daşnaqsütyun» partiyasının liderləri
“erməni məsələsi” ni həll etmək, «Böyük Ermə -
nistan» xülyasını reallaşdırmaq üçün bütün yerli
təşkilatlara göstəriş göndərərək tələb etmişdi ki,
İrəvan, Gəncə və Qarabağ mahallarında olan
bütün türk kəndlərini viran qoysunlar, bu kəndləri
yerli əhalidən, yəni azərbaycanlılardan birdəfəlik
təmizləsinlər.

1905-1906-cı illərin erməni-müsəlman qırğın -
ları na həsr olunmuş «Qanlı sənələr» əsərində
görkəmli yazıçı M.S.Ordubadi yazırdı: «1905-ci il
iyun ayının 9-da ermənilər azərbaycanlılar yaşa -
yan Təkiyə kəndinə hücum etmişlər.

Müsəlmanlar tamamilə silahsız, ermənilər isə
mükəmməl silahlı olmuşlar. Ona görə də kəndin
sakinləri kəndi boşaldıb, arvad uşaqlarını götürüb
dağlara çıxmışlar. Axund Məhəmməd Əli Mirzə
Əbdülhüseyn Qazızadənin böyük imarətinə od
vurulmuş, iki yüz cild Quran və müqəddəs ki -

tablar da yandırılmışdı. Eçmiədzində 9 məşhur
azərbaycanlı kəndi dağıdılsa da hökumət heç bir
tədbir görməmişdi.». 

Azərbaycanlı kəndlərinin dağıdılması eyni
zamanda çar hökumətinin istəyi idi. Çar məmur -
ları da milli ədavəti qızışdırmaqla bir tərəfdən
can lanmaqda olan azadlıq hərəkatının boğul -
masına, digər tərəfdən də boşaldılmış müsəlman
kəndlərində xristianların məskunlaşmasına imkan
yaradırdılar. Elə həmin gün ermənilər Xələc,
Saldaşı, İncəvar, Daşnov kəndlərini dağıdıb viran
qoymuş, əhaliyə divan tutmuşlar. Qaçıb xilas olan-
lar Qatar kəndinə pənah gətirmişlər. Lakin 1906-
cı il avqust ayının 1-də ermənilər hər tərəf dən
Qatar kəndini mühasirəyə alıb atəşə tutmuşlar.

Erməni şovinistləri 750 evdən, 3.500 nəfər -
dən ibarət Qatar kəndini dağıtdıqdan sonra,
Oxçu çayı sahillərində yerləşən türk kəndlərini
viran edib, Zəngəzur qəzasının açarı olan Oxçu,
Şa ba din, Aralıq, Pirdavdan və Atqız kəndlərini
qarət etmişlər. 

Meydana çıxan həm də «Böyük Ermənistan»
xülyasını gerçəkləşdirmək yolunda «Daşn aq süt -
yun» və «Hnçak» partiyasının yeritdikləri amansız
siyasətin mahiyyəti idi. «Türksüz Ermə nis tan»a
nail olmaq üçün ən qatı millətçilikdən, ən qəddar
vəhşilikdən istifadə etmək bu par tiyaların mü -
barizə şüarı olmuşdur.

Müsəlman qırğınının dəhşəti bütün Qafqazı,
İranı və Şərqi Anadolunu bürümüşdü. Bu müna si -
bətlə Gəncə qubernatoru 1907-ci il avqustun 9-da
Peterburqa məlumat verirdi ki, zavallı mü səl man
kəndlilərinin üzərinə «təqribən yüz minlik ordu
göndərmiş, Türkiyədən olan qaçqınlar və ancaq
insan öldürməyə adət etmiş yerli başkəsənlərin
demək olar, hamısı bu orduya qoşulmuşdur.

Ümumiyyətlə, Qərbi Azərbaycanda olan 18
mahalda elə bir kənd, elə bir məntəqə yox idi ki,
erməni təcavüzünə məruz qalmasın. Dərələyəz
mahalının XIX əsrin axırlarından etibarən 154
kəndi vardı ki, bunlardan 45 kənd 1905-1907-cı
illərdə yerlə-yeksan edilmişdir. Digər kəndlərin
əhalisi isə İrana, Azərbaycana və Naxçıvana
qaçmışlar. Yollarda erməni gülləboranından 200
nəfər qətlə yetirilmişdir.
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Ermənilər havadarlarının maddi və hərbi-
siyasi dəstəyi ilə XIX-XX əsrlərdə müəy -
yən mərhələlərlə azərbaycanlılara qarşı

kütləvi qırğınlar və soyqırımlar törətmiş, depor-
tasiyalar həyata keçirmişlər. Həmin soy qırım ların
ilk mərhələsi 1905-1906-cı illəri əhatə edir. Tarixə
ilk olaraq “erməni-müsəlman qırğınları” kimi
düşən bu qanlı faciələri hüquqi-siyasi ba xım dan
azərbaycanlılara qarşı soyqırım ad landırmaq onun
mahiyyətinə tam uyğun gəlir.

Terminologiya kimi “soyqırım”, yaxud “ge -
nosid” anlayışı BMT-nin Baş Məclisinin 1946-cı il
11 dekabr tarixli qətnaməsində tətbiq olun mağa
başlamış, həmin qurumun 1948-ci il 9 dekabr tar-
ixli konvensiyasında isə genosid siyasətinin qar şısı -
nın alınması və ona görə cəza müəy  yən  ləş dirilmişdir.
1905-1906-cı illər qırğınları plan lı şəkil də, azər -
baycanlıların milli və dini mənsubiy yət lərinə görə,
etnik təmizləmə məqsədilə həyata keçirildiyi üçün
soyqırım mahiyyəti daşıyır. 1918-1920-ci illərdə
ermənilərin azərbaycanlılara qarşı törətdikləri və o
dövrdə “milli qırğınlar” kimi tarixə düşən cinayətlər
də soyqırım kimi xarakterizə edilir. 1988-1993-cü
illərdə ermənilər yenə də hava dar larının köməyi ilə
Dağlıq Qarabağda və onun ətraf rayonlarındakı
ərazilərdə azərbaycanlılara qarşı soyqırım həyata
keçirmişlər.

“Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında” Azər -
baycan Respublikası Prezidentinin 26 mart 1998-

ci il tarixli fərmanında qeyd edildiyi kimi, Azər -
baycanın XIX-XX əsrlərdə baş verən bütün
faciələri torpaqlarının zəbti ilə müşayiət olunaraq,
ermənilərin azərbaycanlılara qarşı düşünülmüş,
planlı surətdə həyata keçirdiyi soyqırımı siya sə -
tinin ayrı-ayrı mərhələlərini təşkil etmişdir. Azər -
baycan xalqına qarşı törədilmiş bütün soyqırım
faciələrini yad etmək məqsədilə 31 Mart Azər -
baycanlıların Soyqırımı Günü elan edilmişdir.

Məlumdur ki, sovet hakimiyyəti illərində
ermənilərin azərbaycanlılara qarşı törətdiyi soy -
qırımlar, kütləvi qırğın və zorakılıqlar, repressiya
və deportasiyalar saxta beynəlmiləlçilik pərdəsi
altında ört-basdır edilmiş, sovet tarixşünaslığında
bu tip mövzuların tədqiqinə yasaq qoyulmuşdu.
Yalnız Azərbaycan XX əsrin sonunda yenidən
müstəqillik əldə etdikdən sonra tarixi keçmişinin
obyektiv mənzərəsini yaratmaq imkanı əldə edilmiş,
xalqımızın başına gətirilən faciələr ayrı-ayrı təd -
qiqatçılar tərəfindən elmi tədqiqat döv riy yəsinə
daxil edilmişdir. Xalqımıza qarşı erməni tə ca vü -
zünün əsas məqsədi etnik təmiz lə mə siya səti hə -
ya ta keçirmək yolu ilə tarixi Azərbaycan tor    paqları
hesabına erməni dövlətinin əsasını qoymaq dan və
sonradan müxtəlif yollarla onu ge  nişləndirməkdən
ibarət olmuşdur. Er mə nilərin bu niyyətlərinin
reallaşması istiqamətində Rusiya və bəzi Qərb
dövlətləri də mühüm rol oynamışlar.

MƏnBƏLƏR...
Azərbaycanlıların 
1905-1906-cı illər soyqırımı haqqında

1905-1906-cı illərdə Rusiyada baş verən
iğtişaşlardan fürsət kimi istifadə edən ermənilər
əvvəlcə Bakıda, sonra İrəvanda, Naxçıvanda,
Gəncədə, Qarabağda, Zəngəzurda, Qazaxda və
Tiflisdə dinc azərbaycanlılara qarşı qırğınlar törət -
mişlər. Erməni silahlı dəstələri İrəvan-Naxçıvan-
Zəngəzur-Qarabağ istiqamətində və Qazax-Gəncə
istiqamətində yerləşən azərbaycanlı yaşayış məs -
kənlərinin əhalisini qırmaqla, qovmaqla və həmin
ərazilərdə erməniləri məskunlaşdırmaqla 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, Yeliza-
vetpol (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 edilməmişdir.

Çar Rusiyası dövrünün arxiv sənədləri, Azər -
baycan Respublikası Tarix Arxivinin fondlarında
saxlanılan sənədlər, ayrı-ayrı müəlliflərin Azərbay -
can, rus, erməni və ingilis dilində faktik materiallar
əsasında yazdıqları əsərlər və dövri mətbuat mate -
rialları mövzunun mənbə və qaynaqlarını təşkil edir.
Lakin təəssüf ki, mövcud olmuş arxiv sənədlərinin
bir qismi vaxtilə Azərbaycan arxivlərində kök salmış
qeyri-azərbaycanlılar tərəfindən məhv edilmişdir.
Bir neçə il öncə mövzu ilə bağlı Tarix Arxivinin
fondlarında araşdırma apararkən Yelizavetpol dairə
məhkəməsinin prokurorunun dəftərxanasına aid
siyahıda 1906-cı il yanvarın 2-də ermənilərin Haq -
qıxlı (o zaman Qazax qəzasının kəndi olmuşdur,
hazırda İcevan rayonunun ərazisinədədir və er mə -
nilər onun adını dəyişdirərək Hovk qoymuşlar-
N.M.) kəndinə hücumları haqqında 12 vərəqlik işin
olduğunu gördüm. Həmin sənədi sifariş etdim.
Lakin cavab gəldi ki, həmin sənəd 25 dekabr 1959-
cu ildə arxivin məsul işçisi Portnovanın imzası ilə
maklatura kimi çıxdaş edilmişdir.

XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərində ke çi -
rilən siyahıyaalmaların materialları, illik nəşr ol-

unan “Kavkazskiy kalendar”lar tədqiqat döv rün -
də regionda sosial-demoqrafik vəziyyətin mənzə -
rə sini açmağa imkan verir. Bakıda dərc olunan
“Kaspi” (rus dilində) və “Həyat” (Azərbaycan
dilində) qəzetlərində, Tiflisdə rus dilində işıq üzü
görən “Tiflisskiy Listok”, “Kavkaz”, “Novoe
Obozrenie” qəzetlərinin səhifələrində XX əsrin
əvvəlində Cənubi Qafqazda baş verən hadisələr
öz əksini tapmışdır. “ Kaspi” və “Həyat” qə zet -
lərində dərc olunan yazıları həmin dövrün sal na -
məsi adlandırmaq olar. Həmin dövrdə rus dilində
çap edilən qəzetlərin bir çoxunun redaksiyası
ermənilərə məxsus idi və yaxud onların sifarişini
yerinə yetirirdi. Erməni dilində çap olunan qə zet -
lərin əksəriyyəti milli ədavəti qızışdırır, erməniləri
türklərə qarşı qanlı toqquşmalara təhrik edirdilər.
“Mşak”(“Əməkçi”), “Ardzaqank” (“Əks-səda”),
“Nor dar” (“Yeni əsr”), “Bakvi dzayn” (“Bakının
sə si)”, “Kayç” (“Qığılcım)” qəzetləri, “Murç”
(“Çəkic”), “Ararat”, “Taraz” jurnalları ermə ni -
lərin millətçilik əhval-ruhiyyəsini qızışdırmağa
xidmət edirdilər. Bakıda bir üzü erməni, bir üzü
türkcə çap olunan “Qoç dəvət ” qəzeti millət lər -
arası ədavəti söndürməyə, barışıq əldə olunmasına
xidmət edirdi. Həmin dövrdə Rusiyada və xarici
ölkələrdə çap olunan qəzetlərin və teleqraf agent -
lik lərinin müxbirləri Cənubi Qafqaza  gəlmiş, ha -
disə yerindən reportajlar hazırlayaraq dərc
et dirmişlər. Onların yazılarında çox zaman xristian
təəssübkeşliyi özünü göstərmiş, obyektiv mən -
zərənin yaradılmasına mane olmuş, hadi sə lə rin
mahiyyətinin təhrif olunmasına gətirib çıxarmışdır.

1905-1906-cı illərdə baş vermiş hadisələrin
bilavasitə şahidi olmuş müəlliflərin əsərləri həmin
dövr tarixşünaslığı üçün mühüm mənbə hesab ol-
unur. Bu əsərlər istifadə olunmuş metod və prin -
siplər nöqteyi-nəzərindən sırf elmi-tədqiqat xa  rak teri
daşımasa da, hadisələrin mahiyyəti bəzən təhrif
edilsə də, dövrün hadisələrinin xro noloji ardıcıllıqla
işıqlandırılması və müəyyən ümumi ləş dirmələr
aparmağa imkan verdiyi üçün etibarlı mənbələr
hesab oluna bilər. Məmməd Səid Ordubadinin
“Qanlı illər” (1905-1906-cı illərdə Qaf qazda baş
vermiş erməni -müsəlman dava sı nın tarixi) və Mir
Möhsün Nəvvabın “1905-1906-cı illərdə erməni-
müsəlman davası” əsərləri tarixi gerçəkliyin düzgün
dərk edilməsi və faktiki mate rial ların zənginliyi
baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
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M.S.Ordubadi 1911-ci ildə çap etdirdiyi
“Qanlı illər” (“Qanlı sənələr”) kitabını o dövrün
müxbirlərinin toplayaraq ona göndərdikləri 254
məktub əsasında yazdığını qeyd edir. İrəvan qu -
berniyasında baş verən faciəli hadisələri isə
müəllif məşhur İrəvan ziyalısı Mir Abbas Mir ba -
ğırzadənin topladığı jurnal və sair materiallar əsa -
sında qələmə aldığını yazır.

S.Ordubadi öncə 1905-ci ildə Naxçıvan qə za -
sında, sonra İrəvan şəhərində, daha sonra isə Qırx -
bulaq və Üçkilsə mahallarında erməni silahlı
dəstələrinin törətdikləri qırğınların miqyasını ox-
uculara təqdim edir. Müəllif 1906-cı ildə Yeliza-
vetpol 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,
“erməni-müsəlman davasının” baş verməsinin
səbəblərini də göstərmişdir. M.S.Ordubadi səbəb -
lərdən birincisi kimi “Daşnaksutyun” partiyasının
qanlı əməllərini göstərir və Qafqazda oynadığı
“qanlı teatrolara” dair 400-dən artıq yazılı mə -
lumatın onun masası üzərində olduğunu qeyd edir.
Lakin nədənsə M.S.Ordubadi 1905-1906-cı illər
qırğınlarının digər baiskarı olan və heç də “Daş -
naksutyun”dan az qanlı əməllər törətməyən
“Hnçak” partiyasının silahlı dəstələrinin törət dik -
ləri qırğınlara bir o qədər də yer ayırmamışdır. İk-
inci səbəb kimi M.S.Ordubadi məhəlli hökumət
məmurlarının etinasızlığını göstərir və qeyd edir
ki, Böyük Rusiya inqilabına görə mərkəzi
hökumətin başı özünə qarışdığından xırda mə -
murlar özbaşınalığa üz qoydular və erməni-
müsəlman iğtişaşlarının sakitləşməsi üçün bir
tədbir görmədilər, ermənilərin terrorları qorxusun-
dan bir tərəfi əldə saxlayıb, digər tərəfə növbəti
vicdansızlıqlar etməkdə idilər. M.S.Ordubadi bu
səbəbdən də Qafqazın gözəl şəhərlərinin dağıdılıb
yandırıldığını, yurdlarımızın qan çalasına döndə -
ril diyini qeyd edir. “Erməni-müsəlman davasının”
üçüncü səbəbi kimi M.S.Ordubadi müsəlmanların
elmsizliyini, silahsızlığını və müasir işlərdən
xəbərsiz olmalarını göstərir. Qırğınların dördüncü
səbəbi kimi ermənilərin muxtariyyət iddiasında
olmaları göstərilir. Ermənilər İrəvan quberni ya sını,
Gəncə quberniyasının yaylaq və dağbasar böl -

gələrini və Qars sancağı (vilayəti) ilə birləşdirib
“Erməni səltənəti” qurmaq istəyirlərmiş.

Bütün bunlarla yanaşı, qeyd etmək lazımdır
ki, M.S.Ordubadinin göstərilən əsərində heç də
bütün hadisələrin xronologiyası öz əksini
tapmamışdır. Müəllif 1905-ci ilin fevralında baş
verən Bakı qırğınlarından sonra ermənilərin may
ayında Naxçıvanda qırğınlar törətdiklərini, orada
məğlub olduqlarını, bundan sonra qırğınların
İrəvan şəhərinə sirayət etdiyini yazır. Lakin digər
mənbələr göstərir ki, Bakı qırğınlarından heç iki
həftə keçməmiş – fevralın 21-23-də ermənilər
İrəvan şəhərində qırğınlar törətmişlər. M .S .Or-
dubadi “Qanlı illər”də Şərur-Dərələyəz və Sürməli
qəzalarında ermənilərin törətdikləri qırğınlar
barədə heç bir məlumat verməmişdir. Görünür, M
.S .Ordubadiyə göndərilən müxbir məktubları
içərisində həmin qəzalarda qırğınlar törədilməsinə
aid materiallar olmamışdır. Bütün bunlara baxma-
yaraq, M .S .Ordubadinin “Qanlı illər”i 1905-
1906-cı illərdə ermənilərin azərbaycanlılara qarşı
törətdikləri kütləvi qırğınlar haqqında ən dolğun
məlumat verən mənbə hesab olunur.

Mir Möhsün Nəvvabın “1905-1906- cı illərdə
erməni-müsəlman davası” adı altında çap edilən
“Qafqaz erməni tayfası ilə müsəlmanların vuruş və
iğtişaş tarixləri” əsəri həm XX əsrin birinci
onilliyində xalqımızın başına gətirilən faciələrin
miqyasını açıb göstərmək, həm də Dağlıq Qarabağ
probleminin tarixi köklərinin mahiyyətini öyrənmək
ba xımından qiymətli mənbə hesab olunur. M.M.Nəv -
vab haqlı olaraq İrəvan quberniyasında qırğınların
İrəvan şəhərindən başladığını, sonra Naxçıvana
sirayət etdiyini yazır. Müəllif erməni qmdat xa na -
larının  (terror təşkilatlarının) muzdlu qatillərinin
neçə-neçə günahsız insanların, o cümlədən rusların
və ermənilərin də ölümünə bais olduğunu yazır.
Həmçinin M.M.Nəvvab dövlətin başının rus-yapon
müharibəsinə qarışdığına görə baş verən iğtişaşlara
məhəl qoymadığını qeyd edir. M.M.Nəvvab öz
əsərində Bakı, İrəvan, Şuşa şəhərlərində, İrəvan,
Naxçıvan, Şuşa, Cəbrayıl, Zəngəzur qəzalarında
erməni silahlı dəstələrinin törətdikləri qırğınlar və
müsəlmanların gördükləri əks tədbirlər haqqında
yığcam olsa da məlumat vermişdir. 

1905-1906-cı illərdə törədilmiş qırğınlara aid
erməni müəlliflərinin bir neçə əsəri mövcuddur.

Erməni müəlliflərindən A-donun 1907-ci ildə
İrəvanda çap edilən “Qafqazda erməni-türk toq -
quşmaları (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 gün -
ləri cəmiyyətin mühakiməsi qarşısında” əsər -
lərində 1905-1906-cı illər qırğınlarının ma hiy yəti
təhrif edilsə də, bu əsərlər faktoloji baxımdan
tədqiqatçılara xeyli material verirlər.

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 bu
əsərdə özünün subyektiv mülahizələri əsasında
erməni-türk qırğın la rının baş verməsi səbəblərini
və nəti cə lərini göstərir.

A-do yazır ki, bəzi erməni ziyalıları erməni-
türk toqquşmalarının səbəbini tarixin ötən
əsrlərində axtararaq irqi düşmənçilikdə görsələr
də, əslində, belə toqquşmalar keçmiş zamanlarda
olmayıb. Digər bir qrup erməni ziyalılarının isə
bu toqquşmaların türk millətinin yıxıb-dağıtmaq
psixologiyasından qaynaqlandığını iddia etdik -
lərini qeyd edir. A-do türk ziyalılarının mövqeyini
işıqlandıraraq yazır ki, onlar hesab edirlər ki,
qırğınların bütün baiskarı erməni komitəçiləridir.
Eyni zamanda, onlar bir qrup erməni və ermə -
nipərəst yazarları təqsirləndirirlər ki, onlar erməni
kütləsində türklərə qarşı nifrət aşılayırlar. Digər bir
mülahizənin - iqtisadi bərabərsizlik üzün dən qır -
ğınların baş verməsi mülahizəsi üzərində daya-
naraq A-do qeyd edir ki, belə mülahizənin əsası
yoxdur. Çünki erməni burjuaziyası tərəfin dən is-
tismar olunan türklər, türk ağaları və bəyləri
tərəfindən istismar olunan erməni kəndlisinin
üzərinə hücum etməz. A-do iddia edir ki, guya
qırğınların başlıca səbəbi türk əhalisinin mövcud
üsul-idarədən, qayda-qanundan narazılığıdır ki,
həmin problemlər Qafqazda baş qaldıran inqilabi
hərəkatdan öncə yığılıb qalmışdır. Müəllif qırğın -
ların digər səbəbini türklərin rus inqilabından fay-
dalanmaq cəhdlərində görür. Onun yazdığına görə

türklər ermənilər və gürcülərə nisbətən hüquqdan
daha çox məhrum idilər və rus inqilabının nə -
ticəsindən mənfəət götürmək istəyirdilər.

A-do qırğınların ermənilərin müsəlman ya -
şayış məntəqələrini ələ keçirmək, onların var-
dövlətinə sahib çıxmaq məqsədilə törədildiyini
yazmaqla, qırğınların əsl səbəbini ört-basdır
etmək istəyir. Onun iddiasına görə erməni-türk
qırğınlarının baş verməsində türk bəylərinin,
ağalarının və sahibkarlarının da çox böyük rolu
olmuşdur. O, Cənubi Qafqazın iqtisadiyyatının
böyük bir hissəsinin türk sahibkarlarına məxsus
olduğunu, İrəvan və Gəncə quberniyalarının
bütün qəza və mahallarında kəndlərin böyük bir
qisminin türk bəylərinin və ağalarının əlində
cəmləşdiyini yazır. Müəllif əlavə edir ki, istis -
marçılara qarşı türk kəndlilərinin hərəkatı labüd
idi və bunun qarşısının alınması üçün iki xalq
arasında düşmənçiliyi qızışdırmaq lazım gəlirdi.
A-do mənafelərin üst-üstə düşməsinin iki sinfin -
rus burjuaziyasının və türk sahibkarlarının iş
birliyinə gətirib çıxardığını iddia edir. Müəllif
yazır ki, guya türk ağaları və bəyləri türk kütləsini
inandırmışlar ki, onların bədbəxtliklərinin baiskarı
ermənilərdir, onlar hərəkətə keçmişlər, ermənilər
də əks reaksiya vermişlər. Guya müsəlmanlar öz
avamlıqları ilə reaksion qüvvələrin əlində alətə və
inqilabın önündə maneəyə çevrilmiş, Qafqazın
salnaməsinə qanlı səhifələr yazmışlar.

A-do öz əsərinin sonunda 1905-1906-cı il -
lərdə baş vermiş qırğınlar zamanı Cənubi Qaf qa -
zın 7 şəhərinin böyük dağıntılara məruz qal dığını,
12 qəzada 252 kəndin yandırıldığını və viran
qoyulduğunu, 100 min ailənin qəzalardan, bir
neçə min nəfərin şəhərlərdəki ev-eşiklərindən di -
dərgin düşdüyünü, 10 min nəfərin məhv edil diyini
göstərir.

S.Zavaryan “Qarabağın iqtisadi şəraiti və
1905-1906-cı illər aclığı”əsərində Qarabağ və
Zən gəzurda müsəlmanların ermənilərə nisbətən
böyük torpaq mülkiyyətçiləri olduqlarını qeyd
edir . S. Zavaryanın verdiyi məlumata görə həmin
dövrdə Şuşa qəzasında 12, Cavanşir qəzasında 15,
Cəbrayıl qəzasında 5, Zəngəzur qəzasında 43
(cəmisi 75 kənd) müsəlman kəndi dağıdılmışdır.
O, bu əsərində 1905- 1906-cı illər qırğınlarının
Qarabağ və Zəngəzurda törətdiyi fəsadları sosial-
iqtisadi parametrlər baxımından təhlil edir. O, bu
əsərin yazılmasında A-donun əlyazmalarından
istifadə etdiyini qeyd edir. S.Zavaryan da qır ğın -
ların qarşısının alınmasında çar Rusiyasının ha kim
dairələrinin cinayətkar etinasızlığını vur ğulayır və
təxribatçı hərəkətlərə baş vurduğunu qeyd edir.
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İ.Alibekov “Yelizavetpolun qanlı günləri cə -
miyyətin mühakiməsi qarşısında” əsərini Gən cədə
baş verən hadisələrin Qafqaz mətbuatında bir tərəfli
işıqlandırılmasına cavab olaraq yaz dığını bil dirir.
Qərəzli mətbuat dedikdə, İ.Alibekov “Vozrojde-
nie”, “Kavkaz”,"Kaspi" qə zet lərini və Yelizavet-
polda (Gəncədə) baş vermiş qırğınlara dair həmin
qəzetlərdə dərc edilmiş yazıları nəzərdə tutur.

İ.Alibekov Əhməd bəy Ağayevi “yalançı pub-
lisist”, S .Çrelayevi və Ə.Xasməmmədovu isə onun
davamçıları adlandırır. Ona görə də İ. Alibekov ik-
inci ad kimi öz kitabını “Yalançı publisist və onun
ictimai davamçıları” adlandırır. S.Çrelayev Tiflis
şəhər dumasının katibi və qlasnısı olmuşdur. O, Ti-
flis şəhər qlasnısı A. Xatisov və şəhər idarəsinin
üzvü N. Kokçaevlə birlikdə Gəncəyə ezam edil -
mişdilər ki, düşmənçilik edən tərəfləri barışdırsınlar.
S. Çrelayev Gəncədən qayıtdıqdan sonra “Vozroj-
denie” qəzetinin 36-39-cu saylarında (1905-ci il)
“Yelizavetpol qırğınları” başlıqlı silsilə məqalələrlə
çıxış etmiş və qırğınların səbəbkarı kimi erməniləri
günahlandırmışdı.

Əhməd bəy Ağayevin “Peterburqskie Vede -
mosti” (№98, 1905-ci il) qəzetində dərc olunmuş
“Bakı hadisələri haqqında həqiqət” məqaləsinə
cavab olaraq B. Doluxanov və S. Taqianosov
həmin qəzetdə (№126, 1905-ci il) və “Bakı”
qəzetində (№51, 1905-ci il) məqalə dərc etdir -
mişdilər. İ. Alibekov Əhməd bəy Ağayevi Veliçko
və Kruşevanovun formalaşdırdıqları “insana
nifrət, yalan və böhtan məktəbinin yetirməsi olan
məşhur tip” adlandırır.

İ. Alibekov heç bir istinad göstərmədən iddia
edir ki, guya müxtəlif emissarlar İrəvan quberni -
yasında müsəlman əhalinin milli hissləri ilə
oynadıqdan və vəhşi dəstələr Türkiyədən bu tərəfə
keçdikdən sonra erməni kəndləri atəşə tutul muş -
dur. Guya hakimiyyətin müsəlman casus ları
Bakıdan və Naxçıvandan Cənubi Qafqazın və İra -
nın müxtəlif yerlərinə gedərək ermənilərin yeni
qırğınlarını hazırlamaq üçün fəaliyyət göstərmiş lər.
İ Alibekov ermənilərin təsir dairəsində olan “Novoe
Obozrenie” qəzetinə istinad edərək Ba kıda, İrə -
vanda, Naxçıvanda, Gəncədə baş verən qır ğınların
təqsirini türklərin üzərinə yıxmağa çalışır.

O.A.Arutyunyanın 1956-cı ildə rus dilində
İrəvanda dərc olunmuş “Xatirələr” kitabında
daş nakların “mümkünsə daha çox öldür, talan et,
heç kimə rəhm etmə” şüarı altında 1905-ci ildə

Qə mərlidə törətdikləri vəhşiliklərdən bəhs edir. O,
daşnakların erməni kəndlərini gəzərək əhalini
silahlandırdıqlarını, dinc müsəlman əhalisini qır -
dıqlarını, kəndləri yandırdıqlarını yazır. O.Arutyun-
yan daşnakların silah sarıdan korluq çək  mədiklərini,
canişin Vorontsov-Daşkovun xüsusi icazəsi və
erməni yepiskopları Xoren və Su ren tərəfindən
müvəkkil edilmiş şəxslər vasitəsilə təmin edil -
diklərini qeyd edir.

İtalyan diplomatı, yazıçısı, səyyahı və tar-
ixçisi Luici Villari 1906-cı ildə Londonda çap et-
dirdiyi “Qafqazda alov və qılınc” (“Fire and
Sword in the Caucasus”) əsərini Qafqaza etdiyi
səyahətin nəticəsi olaraq yazmışdır. 1905-ci ilin
yay və payız aylarında Qafqazın qaynar nöqtə -
lərində, milli münaqişələrin törədildiyi yerlərdə
olan müəllif əsərinin IX və X fəsillərini Bakıda
gördüklərinə, XI fəslini İrəvanda baş verən hadi -
sələrə, XIV fəslini isə Naxçıvandakı hadisələrə
həsr etmişdir. L. Villarinin yazdığına görə, onu
İrəvanda əvvəlcədən ünvanı ona bəlli olan yerli
erməni müşayiət etmişdir. Onun tərcüməçisinin
erməni olması, İrəvanda və Naxçıvanda olduğu
müddətdə erməni ziyalılarının və din xadimlərinin
əhatəsində olması əsərin məzmununa öz təsirini
göstərmişdir.

L. Villari İrəvanda və Naxçıvanda qırğınların
baş verməsinin təqsirinin tatarlarda olduğunu yazır.
Onun iddiasına görə, Vorontsov-Daşkovun Qafqazın
canişini təyin edilməsinədək və prins Lui Napoleon
Bonapartın 1905-ci ilin iyununda İrəvanın general-
qubernatoru təyin edilməsinədək İrəvanın sabiq
qubernatorları ənənəvi rus bürokratiyasına sadiq
olaraq canişin Qolitsının siyasətini davam etdirir,
faktiki olaraq ermənilərə qarşı müharibə aparır,
tatarları hücuma təhrik edirlər.

L. Villari Naxçıvan qəzasında baş verən iğ ti -
şaşlar zamanı 47 kənddə toqquşmaların oldu ğunu,
12 kəndin viran edildiyini və boşaldıldığını, 10
kəndin qismən dağıdıldığını, hər iki tərəfdən 239
nəfərin qətlə yetirildiyini yazır.

L. Villari Naxçıvanda olarkən şəhərin başçısı
Cəfərqulu xan Naxçıvanski və onun qardaşı, eh -
tiyatda olan rus zabiti Rəhim xanla görüşlərinə
xüsusi yer ayırmışdır. O, Naxçıvanskilərin kü rə -
kəni, general Maqsud Əlixanov-Avarskinin İrəvan
qubernatoru olarkən tatarların tərəfini saxladığını,
təqsirkarların cəzalandırılmadığını iddia edir. 

L. Villari bu əsərində İrəvan şəhərinin 28 min
nəfər əhalisindən yarısının, Naxçıvanın isə əha -
lisinin dörddə üçünün türklərdən ibarət ol duğunu
yazır. Müəllifin həmçinin o dövrdə İrə vanda möv -
cud olmuş, lakin sonralar yer üzündən silin miş böyük
Göy məscid, Sərdar sarayı və digər tarixi-memarlıq
abidələri, İrəvan bağları haqqında geniş təsviri
məlumatlar verməsi İrəvanın tipik Azər baycan şəhəri
olması haqqında dolğun təəs sürat yaradır.

“Qafqazda alov və qılınc” əsəri Azərbaycan
tədqiqatçıları tərəfindən indiyədək tədqiq edil -
məmişdir.

Sovet hakimiyyəti illərində yazılan əsərlərdə
1905-1906-cı illər qırğınlarının səbəbkarı kimi,
birtərəfli olaraq çar Rusiyası hökuməti gös tə -
rilmiş, ermənilərin Azərbaycan torpaqlarına silah
gücünə, kütləvi qırğınlar və soyqırım törətməklə
yiyələnmək sahəsindəki fəaliyyətləri ört-basdır
edilmişdir. Həmin dövrdə Azərbaycan mühaci rə -
tinin ayrı-ayrı nümayəndələrinin yazdıqları əsər -
lərdə qırğınlar haqqında daha obyektiv məlumat
verilmişdir. Cahangir Zeynaloğlu 1924-cü ildə İs-
tanbulda çap edilən (1992-ci ildə Bakıda təkrar
çap edilmişdir) kitabında çar hökumətinin müsəl -
manların qəflətindən istifadə etdiyini, Peterburq-
dan 130 xəfiyyə məmuru göndərərək ermənilərlə
müsəlmanları bir-birlərinə silah işlətməyə təşviq
etməklə, iki milləti biri digərinə qırdırdığını yazır.
C.Zeynaloğlu 1905-1906-cı illər qırğınlarının
millətin gözünün açılmasında, dost və düşməni
tanımasında, Rusiya siyasətini anlamasında mü hüm
rol oynadığını qeyd etməklə bərabər, maarif və
tərəqqiyə əhəmiyyət verməyə başladığını göstərir.

Türkiyədəki Azərbaycan mühacirlərinin digər
bir nümayəndəsi Hüseyn Baykara “Azərbaycan
istiqlal mücadiləsi tarixi” (İstanbul-1975, Bakı-
1992) əsərində çar Rusiyasının rus-yapon müha -
ri bəsində məğlubiyyətindən və 1905-ci il yanvarın
9-da Qış sarayının önündə üsyançıların güllələn -
mə sindən sonra Rusiyanı bürüyən üsyanların
Qafqaza da yayıldığını qeyd edir. H. Baykara da
C. Zeynaloğlu kimi, 1905-1906-cı illər erməni-
müsəlman qırğınlarının təqsirini çar hökumətində
görür. H. Baykara yazır ki, imperiyanın zəiflədiyi
bir vaxtda Qafqaz xalqlarını inqilabdan uzaq laş -
dır maq üçün çar bu regionda olan yüksək mə mur -
la rına gizli göstəriş vermiş, erməniləri müsəl manlara
qarşı qırğına sövq etmişdir. “Daşnaksutyun” parti -
yasının yarandığı gündən Türkiyə torpaqlarında

Ermənistan dövləti yaratmaq proqramını hazırla -
dığını qeyd edən müəllif, bu partiyanın 1904-cü ildə
“Qafqaz Ermənistanı”nı da öz proqramına daxil et-
diyini, Qafqazda olan yüksək vəzifəli rus məmurları
tərəfindən silahlandırılan və gizli tapşırıq alan ermə -
nilərin Bakı, İrəvan, Naxçıvan, Ordubad, Qarabağ,
Gəncə və Şirvanda yaşayan silahsız türklərə qarşı
hücumlar edib, onları öldürməyə, qılıncdan keçirmə -
yə başladıqlarını, öldürə bilmədikləri türkləri öz tor -
paqlarından qovaraq həmin ərazilərdə çoxluq təşkil
etmək istədiklərini qeyd edir.

Rus müəllifi N. Şavrovun 1911-ci ildə Sankt-
Peterburqda çap edilən “Novoya uqroza russkomu
delu v Zakavkazye: predistoriya i rasprodajı Mu -
qa ni inorodtsami” əsərində göstərdiyinə görə,
1896-cı ildə Cənubi Qafqazda 900000, 1908-ci
ildə 1301000 erməni yaşamışdır. Deməli, təkcə bu
dövrdə Cənubi Qafqaza 400000 erməni gəlib
yerləşmişdi. 1908-ci ildə Rusiya Daxili İşlər
Nazirliyi polis departamentinin sənədlərində (bu
sənəd 1990-cı ildə Bakıda “Daşnaki (iz materialov
departamenta politsii)” adı ilə çap edilmişdir)
göstərilirdi ki, “Türkiyədəki məlum hadisələrdən
sonra Cənubi Qafqaza yarım milyon erməni
gəlmişdir. Bu ermənilər dərhal öz qara əməllərini
göstərdilər”. Bundan sonra indiki Ermənistan
ərazisində ”Daşnaksutyun” partiyasının sıraları
daha da artmış, Qafqazda anti-türk təbliğatı xeyli
güclənmişdi. “Novoya vremya” qəzetinin İrəvan
üzrə müxbiri Qriqoryevin verdiyi məlumata görə,
törədilən cinayətlərin 80 faizi Türkiyədən gəlmiş
ermənilərin, muzdlu qatillərin payına düşürdü.
1905-1906-cı illərdə Qafqazda erməni-müsəlman
qırğınları haqqında polis departamentinin həmin
sənədində deyilir: ”Daşnaksutyun” öz qüdrətini
göstərdi, müsəlmanlar cəfasını çəkdilər. Burada
ikili oyun oynanılmışdı: birincisi, müsəlmanlarda
olan qisasın bir qismini almaq, digər tərəfdən baş
verən hadisələrin günahını mətbuat və təbliğatın
köməyi ilə rus hökumətinin üzərinə yıxmaq,
bununla da təkcə erməniləri deyil, Qafqazın digər
sakinlərini də inqilabiləşdirmək üçün güclü təb li -
ğat materialı əldə edilmiş olurdu. Nəticədə er mə -
nilərə münasib olmayan bir çox rus məmurları və
ayrı-ayrı şəxslər terror qurbanı oldular: general
Əlixanov (Maqsud Əlixanov-Avarski - müəllif),
qubernatorlar Nakaşidze, Andreyev



(birincisi Bakının qubernatoru, ikincisi Yeli -
zavetpolun (Gəncə) vitse-qubernatoru - müəllif),
polkovniklər Bıkov və Saxarov və başqa dövlət
məmurları (partiyanın hesabatından). Onların
qismən nail olduqları ikinci məqsədləri ondan
ibarət idi ki, Zaqafqaziyada ermənilərlə müsəl -
manların yaşadıqları ərazilər bir-birindən ayrıldı,
Türkiyədən və qismən İrandan köçən ermənilərin
məskunlaşdırılması üçün torpaqlar boşaldıldı. Son
5-6 ildə onların sayı yarım milyona çatmış, 200
min nəfər isə rus idarələrinin vəkaləti ilə təbəəlik
əldə etmişdi. Yelizavetpol, İrəvan və Qars vila -
yətlərində ərazilərin qismən ayrılmasına nail
olunmuş, torpaqların müəyyən hissəsi boşal -
dılmış, həmin ərazilərdən bir çox müsəlmanlar
qaçaraq canlarını qurtarmışdılar".

Ümumiyyətlə, 1905-1906-cı illər erməni-mü -
səlman iğtişaşları nəticəsində İrəvan və Yelizavet-
pol (Gəncə) quberniyaları ərazisində 200-dən
artıq azərbaycanlı yaşayış məntəqəsi viran edil -
miş, əhalisi soyqırıma məruz qoyulmuşdur.

Erməni müəllifi A-donun verdiyi statistik
məlumatlar göstərir ki, 1905-1906-cı illər qır -
ğınları ərəfəsində İrəvan quberniyasında mövcud
olmuş 1301 kəndin 959-da, Zəngəzur qəzasında
mövcud olmuş 406 kəndin isə 314-də türklər
yaşamışlar. O dövrdə təkcə İrəvan quberniyası və
Zəngəzurda mövcud olmuş 1273 türk kəndindən
bu gün, Naxçıvan qəzası istisna olmaqla bütün
kəndlər azərbaycanlılardan təmizlənmişdir. De -
məli, həmin ərazilərdə 1905-1906-cı illərdən baş -
layaraq silah gücünə etnik təmizləmə siyasəti
hə yata keçirilmişdir ki, bu da mahiyyətcə soy -
qırım deməkdir.

nazim MUSTAFA,
Azərbaycan MEA  A.Bakıxanov adına 
Tarix İnstitutunun elmi işçisi
Xalq qəzeti.- 2009.- 31 mart.- S. 4.
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Həmin illərdə erməni silahlı dəstələri tərəfindən
törədilən qırğınlar nəticəsində Cənubi Qafqazın
7 şəhəri böyük dağıntılara məruz qalıb
12 qəzada 252 kənd yandırılıb və viran qoyulub,
100 min ailə qəzalardan, bir neçə min nəfər
şəhərlərdəki ev-eşiklərindən didərgin düşüb, 10
min nəfər məhv edilib.
1905-1906-cı illərdə ermənilərin törətdikləri
qırğınların xronologiyası aşağıdakı
kimidir.(N.Mustafa. Ermənilərin 1905-1906-cı
illərdə Cənubi Qafqazda törətdikləri qırğınlar.
http://files.preslib.az):

Bakı şəhərində
1-ci Bakı qırğınları 6-9 fevral 1905-ci il
2-ci Bakı qırğınları 20-30 avqust 1905 -ci il
3-cü Bakı qırğınları 20-25 oktyabr 1905 -ci il
İrəvan şəhərində
1-ci İrəvan qırğınları 20-23 fevral 1905-ci il
2-ci İrəvan qırğınları 23-26 may 1905-ci il
3-cü İrəvan qırğınları 18 sentyabr 1905-ci il
4-cü İrəvan qırğınları 27 may, 8-9 iyun 1906-cı il
İrəvan qəzasında – 1905-ci ilin may-iyun ayları
Naxçıvan qəzasında
Naxçıvan çayının aşağı hissəsində, həm də
şəhərdə Cəhri çayının mənbəyində 12 may
1905-ci il
Naxçıvan çayının yuxarı hissəsində 12-18 may
1905-ci il.
Əlincə çayının mənsəbində, Şurut kəndi və
Gilan çayı hövzəsində 12-18 may 1905-ci il

Şərur-Dərələyəzdə
Şərurda – 29-31 may 1905-ci il
Dərələyəzdə – may-iyun 1905-ci il
Eçmiədzin qəzasında – 24 may-5 iyun 1905-ci il
Sürməli qəzasında – 2-4 iyun 1906-cı il
Gəncə şəhərində – 18-23 noyabr 1905-ci il
Ərəş qəzasında – 28 noyabr 1905-ci il

Şuşa qəzasında
16-22 avqust 1905-ci il
12-22 iyul 1906-cı il
Xocalıda
avqust-noyabr 1905-ci il
12-18 iyul 1906-cı il
Cavanşir qəzasında – 28 noyabr 1905-ci il
Zəngəzur qəzasında – 29 iyul-29 avqust 1906-cı il
Qazax qəzasında – 18-28 noyabr 1905-ci il
Mart – aprel 1918 – ci il. Erməni silahlı
qüvvələri tərəfindən azərbaycanlılara qarşı
soyqırımı törədilib.
Martın ortaları 1918-ci il. Cavad qəzası və As-
tara nahiyəsində
27 – 29 mart 1918-ci il

Şamaxı qəzasında.
Şamaxı şəhəri və qəzanın 72 kəndi bolşevik-
daşnak qoşunları tərəfindən dağıdılıb. Şamaxı
soyqırımı zamanı 8 min azərbaycanlı, o
cümlədən, 1653 nəfər qadın və 965 nəfər uşaq
öldürülüb. Şamaxıda yerli əhaliyə dəyən maddi
zərər o dövrün qiymətləri ilə 1 milyard rubldan
çox idi.

YADDAŞ...
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30 – mart – 1 aprel Bakı şəhərində.
Bakıdakı qırğın əməliyyatında Suren Şaumyan,

Ovçiyan, Qalstyan, Sarkis, Qaber-Kori, Artak,
Manuçarov, Akopov və başqaları xüsusi “fəallıq”
nümayiş etdirirdilər. Üç günlük qətl və qarətdən
sonra 12 min nəfər azərbaycanlı qətlə yetirilib.

Quba qəzasında.
Quba qəzasında qırğın törədən quldur cəza

dəstəsinə S.Şaumyanın xüsusi səlahiyyətlər veriyi
Hamzasp rəhbərlik edirdi. Aprel ayında qəzanın 122
müsəlman kəndi dağıdılmış, yüzlərlə azərbaycanlı
və dağlı, o cümlədən ləzgi məhv edilmişdi.

24 mart 1990-cı il – Bağanıs Ayrım soyqırımı.
Həmin gün erməni silahlıları rus hərbçilərinə

məxsus hərbi texnikadan, müasir silahlardan
istifadə edərək kiçik bir dağ kəndi olan Qazax ray-
onunun Bağanıs Ayrım kəndinə hücum ediblər.
Dinc mülki əhali insanlığa sığmayan işgəncələrlə
qətlə yetirilib, bəziləri diri-diri ocaqda yandı rılıb -
lar. Kənddə həmin gün 17 ev qumbaraatanla dağı -
dı lıb, 11 ev isə quldurcasına qarət edilib. Faciə
za manı bir ailənin 5 üzvü işgəncələrlə qətlə ye ti -
rildikdən sonra, üstlərinə benzin tökülməklə yan -
dı rılıb. Bir nəfər həyətindəki ot tayasına atılaraq
diri-diri ocağa qalanıb. Kənddə növbə çəkən milis
əməkdaşı güllələnib. Daha 2 nəfər odlu silahla
yaralanıb. Qətlə yetirilən insanların böyüyü 75
yaşında, ən kiçiyi isə 39 günlük körpə olub.

17 fevral 1992-ci il

Qaradağlı soyqırımı.
Həmin gün Xocavənd rayonunu Qaradağlı

kəndi Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal
olunub. İşğal günü kənddə 118 nəfər olub. Onların
hamısı əsir götürülüb. Əsirlərdən 118 nəfərdən 66
nəfəri amansızlıqla, ağır işgəncələrlə qətlə yetir-
ilib, 52 nəfər çox böyük çətinliklə əsirlikdən azad
edilib. Əsirlikdən xilas edilənlərin böyük əksə -
riyyəti əsirlikdə verilən ağır işgəncələrdən, onlara
vurulmuş naməlum tərkibli iynələrin təsirindən qısa
zamanda vəfat edib. Qaradağlıya Ermənistan silahlı
qüvvələrinin həmlələri zamanı qətlə yetirilənlərdən
10-u qadın, 8-i məktəb yaşlı uşaq olub;

26 fevral 1992-ci il – Xocalı soyqırımı.
26 fevral 1992-ci ildə erməni silahlı birləş -

mələri tərəfindən keçmiş SSRİ-nin 366-cı moto -

ala yının dəstəyi ilə Azərbaycanın Xocalı şəhəri
işğal olunub. İşğal zamanı Xocalı əhalisindən 613
nəfər öldürülüb, 487 nəfər şikəst olub, 1275 nəfər
dinc sakin – qocalar, uşaqlar, qadınlar əsir götü -
rü lərək ağlasığmaz erməni zülmünə, təhqir və
həqarətlərə məruz qalıblar. 150 nəfərin taleyi hələ
də məlum deyildir. Xocalıda öldürülən 613 nə fər -
dən 106 nəfəri qadın, 63 nəfəri uşaq, 70 nə fəri qo-
calar olub. Xocalı soyqırımı zamanı 8 ailə
bü tövlükdə məhv edilib, 25 uşaq hər iki vali dey -
nini, 130 uşaq isə valideynlərindən birini itirib.

8 aprel 1992 –ci il – Ağdaban soyqırımı.
1992 – ci il aprelin 7-dən 8-nə keçən gecə

Kəl bəcər rayonunun 130 evdən ibarət Ağdaban
kəndi tamamilə erməni silahlıları tərəfindən yan -
dırılıb, kəndin 779 nəfər dinc sakininə qeyri-in-
sani işgəncələr verilib. 67 nəfər qətlə yetirilib.
90-100 yaşlı 8 nəfər, azyaşlı 2 uşaq, 7 nəfər qadın
diri-diri odda yandırılıb, 2 nəfər itkin düşüb, 12
nəfərə ağır bədən xəsarəti yetirilib.

Азярбайъан тарихи
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AZERBAYCAN
ÕÀËÃÛÍA QAÐØÛ
åðìÿíèëÿð òÿðÿôèíäÿí 
òþðÿäèëìèø 
1918-1920-ci il mart ùàäèñÿëÿðè

ÑÎÉÃÛÐÛÌ

-ci illər Birinci Dünya mühari -
bə sindən sonra Rusiyada ya -
ranmış vəziyyətdən istifadə

edən ermənilər 1917-ci ildə baş vermiş fevral və
oktyabr inqilablarından sonra öz istəklərinə
bolşevizm bayrağı altında nail olmağa cəhd
göstəriblər. Bakı Soveti əksinqilabi elementlərlə
mübarizə şüarı altında 1918-ci ilin əvvəllərindən
başlayaraq bütün Bakı quber ni ya sında yaşayan
azərbaycanlıların çıxarılması məqsədlərini güdən
cinayətkar planın reallaşdırılmasına başlayır.
1918-ci ilin mart-aprel aylarında isə qanlı ha di -
sələr zirvə nöqtəsinə çatıb. O aylarda ermənilər
tərəfindən törədilən cinayətlər Azərbaycan xal -
qının yaddaşında silinməz iz qoyub. Təkcə milli
mənsubiyyətinə görə minlərlə dinc azərbaycanlı
məhv edilib. Ermənilər evləri yandırır, insanları
diri-diri oda atıblar. Onlar tərəfindən milli me mar -
lıq abidələri, məktəblər, xəstəxanalar, məscidlər
və digər tikililər dağıdılır, Azərbaycanlıların soy -
qırımı xüsusi qəddarlıqla Bakı, Şamaxı, Quba,
Qa rabağ, Zəngəzur, Naxçıvan, Lənkəran və Azər -
baycanın digər ərazilərində həyata keçirilir. Bu
torpaqlarda kütləvi qaydada dinc əhali qırıl mış,
kəndlər yandırılmış, milli mədəniyyət abi dələri
məhv edilmişdir.

1918-ci ilin mart-aprelində Bakı, Şamaxı, Qu -
ba, Muğan və Lənkəranda ermənilər 30 mindən
çox azərbaycanlını qətlə yetirib, 10 minlərlə in -
sanı öz torpaqlarından qovub. Təkcə Bakıda 10
minə yaxın azərbaycanlı xüsusi qəddarlıqla öl dü -
rülüb. İrəvan azərbaycanlılarının çoxsaylı mü -
raciətlərinin birində göstərilir ki, azərbay can lıların
bu tarixi şəhərində və onun ətrafında qısa zaman
ərzində 88 kənd dağıdılıb, 1920 ev yandırılıb, 131
min 970 nəfər öldürülüb.

Xalqımızın məruz qaldığı soyqırımı əsl si ya -
si-hüquqi qiymətini Azərbaycan dövlət müstə qil -
liyinə qovuşduqdan sonra aldı. Qanlı faciə ilə
bağlı ən böyük siyasi sənəd yalnız hadisədən 80
il sonra qəbul edildi. Xalqımızın Ümummilli Lid-
eri Heydər Əliyevin 1998-ci il martın 26-da im -
za ladığı ''Azərbaycanlıların soyqırımı haq qın da”
fərmanla ilk dəfə olaraq dövlət səviy yə sində
1918-ci ilin qırğınlarına siyasi qiymət verildi.
Fərmanda deyilir: "1918-ci ilin mart ayından
etibarən əks-inqilabçı ünsürlərlə mübarizə adı
altında Bakı Kommunası Bakı quberniyasını
azərbaycanlılardan təmizləmək niyyəti güdən
mənfur plan həyata keçirməyə başladı. Həmin
günlərdə ermənilərin törətdikləri cinayətlər Azər -

baycan xalqının yaddaşına əbədi əks olunmuşdur.
Minlərlə dinc azərbaycanlı əhali yalnız milli
mənsubiyyətinə görə məhv edilmişdir. Ermənilər
evlərə od vurmuş, insanları diri-diri yandırmış,
milli memarlıq incilərini, məktəbləri, xəstə xa na -
ları, məscid və digər abidələri dağıtmış, Bakının
böyük hissəsini xarabazarlığa çevirmişlər. Azər bay -
canlıların soyqırımı Bakı, Şamaxı, Quba qəza la  rında,
Qarabağda, İrəvanda, Zəngəzurda, Nax  çıvanda,
Lənkəranda və Azərbaycanın başqa böl gələrində də
xüsusi qəddarlıqla həyata ke çirilmişdir. Bu ərazilərdə
dinc əhali kütləvi şəkildə qətlə yetirilmiş, kəndlər
dağıdılmış, milli mədəniyyət abidələri məhv
edilmişdir''.

Azərbaycan tarixində ilk dəfə olaraq Ulu
Öndər Heydər Əliyevin imzaladığı erməni
məkrini tarixi faktların dili ilə ifşa etdiyi fərmanda
ermənilərin Azərbaycana qarşı təcavüzünün tarixi
köklərinə də toxunulur, onların mərhələlərlə tö -
rətdikləri soyqırımı və terror siyasətinin mahiyyəti
açılır, ölkəmizin hansı tarixi ədalətsizliklərlə üz -
ləşdiyi  yeni nəsillərə anladılır, xalqımızın qarşı -
laşdığı müsibətlərin tarixinə siyasi və çağdaş
aspektlərinə nəzər salınır. Ən əsası, bu fərman ter -
ro rizmə, soyqırımına qarşı mübarizə aparmaq
üçün ulu öndərin müəyyən etdiyi bir yoldur.
Azərbaycanlılara qarşı aparılmış soyqırımı və de-
portasiya siyasətini geniş təhlil edən bu tarixi
sənədlə martın 31-i Azərbaycanlıların Soyqırımı
Günü elan edilib.

Artıq dünya ictimaiyyəti reallığı dərk etməyə
başlayıb. Bunun da əsas səbəbi Azərbaycan
dövlətinin erməni yalanlarının ifşası ilə bağlı
həyata keçirdiyi sistemli və ardıcıl fəaliyyətdir.
Artıq bu istiqamətdə uğurlardan da danışmaq olar.
Bu uğurlar Prezident İlham Əliyevin hücum
diplomatiyasının nəticəsidir. Prezident İlham
Əliyev bütün görüşlərində, xarici ölkələrə səfərlə -
rində, çıxışlarında Azərbaycan xalqına qarşı soy -
qırımı həyata keçirən erməniləri ifşa edir. Eyni
zamanda, Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezi-
denti Leyla Əliyevanın ''Xocalıya ədalət'' kam pa -
niyası və dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan,
təhsil alan azərbaycanlı gənclərinin bu kam-
paniyaya dəstək olması nəticəsində beynəl xalq
ictimaiyyət ermənilərin əslində kim olduqlarını
öyrənməyə başladı. Təsadüfi deyil ki, son illər bir
sıra ölkələrin parlamentləri, beynəlxalq qurum və
təşkilatlar Xocalı soyqırımını tanıyıb və getdikcə
bunun miqyası artır.

Azərbaycanlılara qarşı iki əsr davam edən soyqırımı nəticəsində yüzlərlə
yaşayış məntəqəsi yerlə-yeksan edilib, minlərlə azərbaycanlı böyük qəddarlıqla
qətlə yetirilib. Ermənilərin Azərbaycana qarşı uzun illər boyu apardıqları
ardıcıl etnik təmizləmə, soyqırımı və təcavüz siyasəti nəticəsində minlərlə insan
evindən-obasından didərgin düşüb.
Soyqırımı siyasətini həyata keçirmək üçün ermənilər Rusiyanın imperiya siyasətindən
alət kimi istifadə ediblər.

1918-1920
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XX əsrdə Azərbaycanlıların Ermənistandan
deportasiyası və köçürülməsi – azərbaycanlıların
Ermənistandan məcburi köçürülməsi və etnik
təmizləmə.

Azərbaycanlıların Ermənistandan (Qərbi Azər -
baycandan) deportasiyası və köçürülməsi hələ
XVIII əsrdən başlanıb. Qərbi Azərbaycandan
azərbaycanlıların, ümumiyyətlə müsəlmanların
deportasiyası üç mərhələdə aparılıb:

• Birinci mərhələ 1905-1920-ci illər;
• İkinci mərhələ 1948-1953-ci illər;
• Üçüncü mərhələ 1988-1992-ci illər.

Bu proseslər zamanı ermənilər Qərbi Azər -
bay canda yaşayan azərbaycanlıların yüzlərlə
yaşayış məntəqəsini yerlə-yeksan edib, 30 minə
yaхın evi dağıdıb və yandırıb, qoca, uşaq və qa -
dınların da daхil olduğu 140 min insanı vəh şi -
cəsinə qətlə yetirib, 750 mindən artıq azər baycanlı
Qərbi Azərbaycandan didərgin salınıb. Sonuncu
deportasiyada 1988-ci ildə isə 220 mindən artıq
azərbaycanlı erməni vəhşiliyinə tab gətirə bil -
mədiyindən doğma yurd-yuvalarını tərk edib.
Bun dan sonra ermənilər Qərbi Azərbaycandan
azərbaycanlıların izini itirmək məqsədilə buradakı
qəbiristanlıqları, tariхi mədəni abidələri, dini
müəssisələri, məktəb, хəstəхana və digər binaları
darmadağın edib. Təkcə 1988-ci ildən sonra Qərbi
Azərbaycanda ermənilər azərbaycanlılara məхsus
2000-dən artıq qəbristanlıq dağıdıb. Ermənilər
tariхənazərbaycanlılara, türklərə qənim kəsildik -
ləri halda bu faktlar gizlədilib, dünya ictimaiyyəti
isə bu məsələlərə diqqətsizlik göstərib.

Azərbaycanlıların Ermənistandan kütləvi de -
portasiyası əsasən, 1948-1953-cü illərdə Stalinin
göstərişi ilə həyata keçirilmişdir. Əgər krım ta -
tar  larını çeçenləri və digər xalqları almanlarla
əmək  daşlığa görə cəzalandırıb köçürmüşdülərsə,
azər   baycanlıların köçürülməsinə yeganə səbəb
on ların azərbaycanlı olması idi.

Əgər digər repressiyaya məruz qalan xalqlar
yaşadıqları bütün torpaqlardan deportasiya olun -
muşdularsa, azərbaycanlılar yalnız Er mə nistandan
köçürüldülər ki, məqsəd Ermənistanın "tə miz -
lənməsi" idi. Ermənistanın bütün toponimini də
təmizlənməsi qərara alınmışdı. SSRİ Nazirlər Ko -
binetinin çoxlu saylda sərəncamları ilə 2 min dən
çox ad dəyişdirildi. Lakin Ermənistanın tam

təmizlənməsinə sovet dövrü bəs etmədi. Er mə -
nistanın məsul işçilərindən biri olan Manuk Var -
danyanın sözlərinə görə ölkədəki bütün türk
mən şəlli sözlərin dəyişdirilməsi 2007-ci ildə sona
çata bilər.

Azərbaycan, erməni və kürd əhalisinin 
sayının dəyişdirilməsi

İyirminci əsrdə əsrlər boyu Ermənistanın şər -
qində yaşamış azərbaycanlılar, sosial sahədə sı xış -
dırılaraq və deskriminasiya olunaraq ça ğı rıl mamıs
qonağa çevrildilər. Ermənilər bu insanların he sabına
vətənlərinə olan hüququ realizə etmiş dilər. 1918-
1920 illərdə on minlərlə azərbaycanlı Zən gəzurdan
qovuldu. 1940-cı illərdə erməni gəl mə ləri üçün yer
əldə etmək üçün daha on minlərlə azərbaycanlı
Azərbaycana deportasiya olundu. 1988-1989-cu
illərdə son etnik təmizlənmə vaxtı isə yerdə qalanlar
qovuldular.

Fransa, Rumıniya, Azərbaycan, Türkiyə, Uk   -
rayna, İtaliya parlamentariləri tərəfindən im za -
 lanmış Avropa Şurası Parlament Assamb le ya sı nın
(AŞPA) qərarına əsasən "Böyük Er mənistan ya -
radılmasına yönəlilmiş azərbay canlı əhalinin
məc buri köçürülməsi, yüz ildən artıq bir dövrü
əhatə edir".

XX əsrdə Azərbaycanlıların 
Ermənistandan 
deportasiyası və köçürülməsi
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AMASİYA RAYOnU 

Ağbaba mahalı ərazisində rayon.
1930-cu il sentyabrın 9-da yaradılıb.
ərazisi 608 kv ,km-dir
Rayon  mərkəzi rayonunun  şərqində,şose yolu üstündə yerləşən ,Amasiya kəndidir\indi şəhər tipli
qəsəbə \;1970-ci ildə 2786 nəfər əhalisi olub.
Rayon mərkəzinə ən yaxın dəmiryol dayanacağı 28 km kənarda yerləşən Kümrü 
Leninakan\stansiyasıdır\Axuryan rayon ərazisidə\.
Rayon mərkəzindən İrəvan şəhərinə olan məsafə 148 km-dir.
1970- ci ilin məlumatına görə :rayonun ərazisində 12 kənd soveti var :yaşayış məntəqələrinin ümumi
sayı 26-dır:əhalisi 18,5 min nəfərdir.
Kənd sovetləri:
1.QARAÇAnTA \Əzizbəyov\-rayon mərkəzindən 4 km məsafədə yerləşən Qaraçanta \Əzizibəyov\
kəndini əhatə edir.
2.AMASİYA –Rayon mərkəzi olan \Amasiya \kəndini və ondan 6 km məsafədəki Bəndivan kəndlərini
birkəşdirir.
3.BALIQLI-rayon mərkəzindən 21 km məsafədə yerləşən Balıqlı və ondan 4 km məsafədə Öksüz
kəndlərini birləşdirir.
4.GÜLLÜBULAQ-rayon mərkəzindən 12 km məsafədə yerləşən Güllübulaq kəndini əhatə edir.
5.GÜLLÜcƏ –rayon mərkəzindən 24 km məsafədə yerləşən Güllücə və ondan 2 km məsafədəki
Ellər Oğlu \Ellər\kəndlərini birləşdirir.
6.ÇƏLƏB \Çradzor\-rayon mərkəzindən  7 məsafədə yerləşən Çələb \Çradzol\və ondan 4 km
 mə safədəki İyli Qarakilsə \İlli,Höğmik\kəndlərini birləşdirir.
7.QARAnAMAz\Yeni yol\\rayon mərkəzindən 27 km məsafədə yerləşən Qaranamaz \yeni
yol\kəndini və ondan hər biri 4 km məsafədəki güllüvə İlanll \Çaybasar\kəndlərini birləşdirir.
8.QOnÇALI-rayon mərkəzindən 16 km məsafədə yerləşən Qonçalı və ondan 2 km məsafədəki İbiş
kəndlərini birləşdirir.
9.HOzUKƏnD.\Quzukənd \-rayon mərkəzindən 26 km məsafədə   yerləşən Hozukənd \Quzukənd\və
ondan 4 km məsafədəki Çivinli ,5 km məsafədəki Qarabulaq kəndlərini
10.MAĞARAÇIQ-rayon mərkəzindən  9 km məsafədə yerləşən Mağaraçıq və ondan 4 km məsafədəki
Çaxmaq kəndlərini birləşdirir.
11.OXÇOĞLU-rayon mərkəzindən 18 km məsafədə yerləşən Oxçoğlu və ondan 6 km məsafədəki
Qaraməmməd \Meğraşat\kəndlərini birləşdirir.
12.TƏPƏGÖY-rayon mərkəzindən 15 km məsafədə yerləşən Təpəgöy kəndinin və ondan 6 km
məsafədəki  Düzkənd ,3 km məsafədəki Sultanabad \ Şurabad\kəndlərinin birləşdirir.
Ermənistan SSR Ali Soveti Rəyasət heyətinin müxtəlif formaları ilə Amasiya rayonu uazrə adları
dəyişdirilmiş yaşayış məntəqələri

KEÇMİŞ\ƏSL ADI\ YEnİ ADI DƏYİŞDİRİLMİŞ TARİX

Qaranamaz Yeni yol 3.01.1935
Iyli Qarakilsə İlli ……………
Alakilsə Baytar …………
Sultanabad Şurabad …………..
Hozukənd Qozukənd ……………….
Ellər oğlu Ellər …………………

Davamı:!
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Qaraçanta Əzizbəyov 4.05.1939
Çələb Radzor 26.04.1946
Ilanlı Çaybasar 26.04.1946.
Qaraməmməd Meğraşat 26.04.1946.
Illi \illi Qarakilsə\  Hoğmik 25.01.1978.

Ağbaba mahalının tərkib hissısi kimi,indiki Amasiya rayonu da vaxtilə Şərqi Anadoluya aid olub.
Sovet hakimiyyətinə qədər bu ərazidə mövcud olan təqribən 40 kənddən ancaq üçündə -Çələb,
Bandivanvə İyli Qarakilsə kəndlərində ermənilər yaşayıb .Onlar bu mahal ruslar tərəfindən işğal
edildikdən sonra İran və Türkiyədən köçüb bu yerlərə gələn ermənilər olublar və sıxışdırılıb çıxarılmış
azərbaycanlıların mülklərində yerləşdiriliblər.
Bölgənin Ermənistana qatılması ilə razılaşmayan və müxtəlif çür təcavüz və təziqlərə məruz qalan bu
ellərin, Mumuxan, Qonçalı, Ördəkli, Seldağılan, Mustoğlu,Bağçalı,Söyüdlü kəndlərinin əhalisi 1920-
ci illərdə köçüb Türkiyəyə gediblər. Sonralar Qonçalı kəndində azərbaycanlılar təzədən məskən
salıblar. Ördəkli ,Mustoqlu  və Bağçalı kəndləri azərbaycanlılar yaşayan Qaraçanta  və Güllübulaq
kəndlərinin yaylaqlarına ,qalan kəndlər isə kənar  erməni kəndlərinin yaylaqlarına çevrilibdir. 
Rayonun Qızıldaş, Qıdaşen, Xançallı, Qızıllkilsə, Bozqala kəndləri isə 1930-40-cı illər repressiyaları
zamanı xarabalığa çevrilib.1948-51-ci illərdə Daşkörpü,Şurabad,Qarabulaq kəndlərini zorla
Azərbaycana köçürülən əhalisinin ancaq bir hissəsi 1950-ci illərin sonralarında geri – öz doğma
kəndlərinə qayıda biliblər.
Ümumiyyətlə götürdükdə sovet dövründə indiki Amasiya rayon ərazisində Qızıldaş ,Qıdaşen, Bozqala,
Xançallı, Qızılkilsə, Mumuxan, Sınıx, Ördəkli, Seldağılan, Mustoğlu, Baxçalı, Söyüdlü kimi təxminən
on iki azərbaycanlı kəndi xarabalığa dönüb.
Amasiya rayonu burada yaşayanların söykökündfiquru ən soraq verən çoxlu  maddi mədəniyyət
abidələri ilə də,məsələn ,müxtəlif Oğuz qəbir daşları ilə zəngin olub .Həmin daşların əksəriyyəti 1940-
ci illərin sonralarında rayon ərazisində tikilən Arpagöl su bəndinin altında qoyulmuşdur.O vaxt bənd
tikmək bahanəsi ilə bir neçə azərbaycanlı kəndi  də plana salınıb məhv edilmişdir.
Rayonun Oxçoğlu kəndinin sol tərəfində-Arpaçay çayının sahilində Qız qalasə deyilən qala vardı
Kənddə uzaq yüzillərinir  yadigarı olan çoxlu qəbir daşları və qoç heykəlləri də günümüzə qədər gəlib
çıxmışdı.
Amasiya rayonu ərazisindəki bəzi toponimlər:
Dalğalar, Göy dağı, Sudur-budur, Ziyarət  dağı, Qoyun dağı Kaldağ, Çin dağı.
Dərələr:Dərviş dərəsi, Ömər dərəsi, Dərin dərə, Çətin dərə, Eyyubun dərəsi, Məmmədqasım ağanın
dərəsi, Çin dərəsi
Təpələr:Məzartəpə,Qaragüneytəpə,Qarabultəpə.
Bulaqlar:Tağı bulağı, Dərviş, Üçbulaq, Aydın, Çamurlu, Məsim, Kölbulaq, Qırmızıbulaq,
Məmmədhəsən, Təndirbulaq,Talıb Vurulan,Əşrəf, Çinbulaq, Cürbulaq, Qanqallı, Xatınbulaq,
Sarıbulaq.
Qayalar: Çaldaş, Quş qayası, Taya qala Daş qaya, Maral qayası.
Biçənəklər: Feyzi, Qara çayır, Sarı çayır, Turan.
Çay:Arpaçay……
1988-ci ilə qədər Azərbaycanlıların yaşamaqda davam etdikləri və həmin il tərk etməyə
məcburolduqları yaşayış məntəqələri:Oxçoğlu,Güllübulaq,Çaxmaq,Mağaraçıq,Qaraçanta, Daşkörpü,
İbişqonçalı, İlanlı, Düzkənd, Qaranamaz, Göllü, Təpəgöy, Hozukənd, Qarabulaq, Amasiya…..
1988-1989-cu illərdəki soyqrımı zamanı Amasiya rayonunda həlak olanlar:

ADI DOĞUM İLİ YAŞADIĞI YER

Abbasova Məryam Mürsəl qızı 1910 Güllübulaq
Abbasova Leyla Məmməd qızı 1980 Güllübulaq

Abbasova Leyla Məmməd qızı 1980 Güllübulaq
Abbasova Xatın Mürsəl qızı 1912  Güllübulaq
Əliyeva Xədicə İsa qızı 1912 Güllübulaq
Məmmədova Lalə 1915 Güllübulaq
Rüstəmob Nəbi Hüsüyin oğlu ……. Göllübulaq
Novruzov Elbəyi Süleyman oğlu 1956 Çaxmaq
Novruzova Roza Sülüyman qızı 1942 Çaxmaq
Həsənov Mühid Əli oğlu 1959 Qaraçanta
Haqverdiyev Babək İbrahim oğlu 1971 Qaraçanta
Musayev Məmməd Musa oğlu 1940 Amasiya
Həmişov  Əkrəm İsmayıl oğlu        1924 Hozukənd
Məmmədov Bayraməli Pirəli oğlu 1974  Göllü

AXTA \HRAzDAn \RAYOnU

Dərəçiçək mahaklı ərazisində rayon.
1930-cu il sentyabrın  9-dayaradılıb,1959-cu il iyunun  30-na qədər Axta rayonu ,həmən  tarixdən

etibarən isə Hrazdan rayonu adlandırılıb.
Ərazisi 936 kv.km-dir.
Rayon mərkəzi respublika tabeli Aşağı Axta \Hrazdan\şəhəridir.
Rayon mərkəzindən İrəvan-Jelenovka dəmiryol xətti keçir.
Rayon mərkəzindən İrəvan şəhərinəolan məsafə 50 km-dir.
1970-ci ilin məlumatına görə:rayonun ərazisində 1 respublika tabeli şəhər ,2 şəhər tipli qəsəbə,11

kəndsoveti var,yaşayış məntəqələrinin ümumi sayı 18-dir;əhalisi\Hrazdan şəhəri istisna olmaqla\40,3
min nəfərdir,o cümlədən ;şəhər əhalisi – 20,4min,kənd əhalisi -19,9 min nəfər.

Respublika tabeli şəhər:
Aşaxı AXTA \Hrazdan\-zəngi çayı sahilində yerləşən;1959-cu ildən resoublika tabeli

şəhərdir;1970-ci ildə 26,9 min  nəfər əhalisi olub.
Rayon tabeli şəhər:
LUSAVAn\Çerentsavan\-1961-ci ildən rayon tabeli şəhərdir:şəhərin içərisindən İrəvan –Jelenovka

dəmir yol xətti keçir;rayon mərkəzindən 17-km ,İrəvan şəhərindən  38 km məsafədir;erməni şairi
Jeğişe Çerentasin adını daşıyır.

Şəhər tipli qəsəbələr:
1.DƏRƏÇİÇƏK  \Tsaxkadzor\-rayon mərkəzindən 8-km ,İrəvan  şəhərindən 58 km

məsafədədir;ən yaxın dəmiryol dayanacağı  7 km kənarda yerləşən Aşağı Axta stansiyasıdır.
2.LUSAKEPT-rayon mərkəzindən 23,İrəvan şəhərindən 32 km məsafədədir;1953-cü ildən şəhər

tipli qəsəbədir;ən yaxın dəmir yol dayanacağı  6 km kənarda yerləşən Lusavan stansiyasıdır.
Kənd sovetləri:
1.ALABARS-rayon mərkəzindən 19 km məsafədə yerləşən Alabars və ondan 4 km məsafədəki

Gümüş kəndlərini birləşdirir.
2.MİSXAnA –rayon mərkəzindən 35-km məsafədə yerləşən Misxana \Ankavan \kəndini əhatə edir.
3.ƏRzƏKƏnD\Arzakan\-rayon mərkəzindən 22 km məsafədə yerləşən Ərzəkənd \Arzakənd\

kəndini əhatə edir .
4.BABAKİŞİ \Haxavnadzor\rayon mərkəzindən  13 km məsafədə yerləşən Babakişi \Haxavnad-

zor\və ondan 3 km məsafədəki Paşakənd \Marmarik\kəndlərini birləşdirir.
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5.BJnİ-rayon mərkəzindən 13 km məsafədə yerləşən Bjni kəndini əhatə edir.
6.YUXARI AXTA \Lernanist\-rayon mərkəzindən 4 km məsafədə yerləşən Yuxarı Axta \Ler-

nanist\kəndini əhatə edir.
7.QAXSU\Kaxsi\-rayon mərkəzindən  4 km məsafədə yerləşən Qaxsu \Kaxsi\kəndini əhatə edir.
8.TAYÇARIX\Meğradzor\-rayon mərkəzindən 18 km məsafədə yerləşən Tayçarıx \Meğradzor\və

ondan 4 km məsafədəki Qorçulu kəndlərini birləşdirir.
9.SOLAK rayon mərkəzindən 7 km məsafədə yerləşən Solak kəndini əhatə edir.
10.TƏKƏRLİK \Takarlı\-rayon mərkəzindən 26 km məsafdəyerləşən Təkərlik \Takarlı\və ondan

3 km məsafədəki Dədəqışlaq \Axundov\kəndlərini birləşdirir.
11.QURU FOnTAn \Fontan\-rayon mərkəzindən 12 km məsafədə yerləşən Quru Fontan

\Fontan\kəndini əhatə edir.
Ermənistan SSR Ali Soveti Rəyasət heyətinin müxtəlif formaları ilə Axta rayonu üzrə adları

dəyişdirilmiş yaşayış məntəqələri.

Keçmiş \Əsl adı\ YEnİ ADI Dəyişdirildiyi tarix.

Dərəcilik Tsaxkadzor ………….
Ərzəkənd Arzakən ………..
Paşakənd Marmarik 3.01.1935
Quru fontan Fontan 3.01.1935.
Dədəqışlaq Axundov 4.05.1935
Tayçarıx Meğradzor 31.05.1946.
Babakişi Haxavnadzor 15.07.1948.
Misxana Ankavan 1.12.1946.
Aşaxı axta Hrazdan 30.06.1959.
Axta rayonu Hrazdan rayonu 30.06.1956.
Yuxarı axta Lernanist 25.01.1978.
Lusavan Çerentsavan 23.09.1967.

Axta rayonu ərazisindən Zəngin çayı və onun Böyük çayı \Mərmərik\qolu axıb gedir.Rayon
müxtəlif tərəflərdən Pəmbək ,Tsaxkunyats dağ silssilələri göyçə yaylası ilə əhatələnmişdir.

Axta rayonunu aid olduğu Dərəçiçək mahalının adı Aşağı Axtadan şərqə doğru uzanan meşənin
içərisində ,Əlibəy dağının ətəyində Dərəçiçək kəndinin adından götürülmüşdür.Bu yerlər həmişə
İrəvan xanlarının diqqət mərkəzi olmuşdur .İrəvan xanlarından Pənah xanın buradakı yay evi əsrimizin
60-ci illərinə qədər saxlanırdı.

Dərəçiçək mahalının şimalından Böyük Qarakilsəyə qədər uzanan Teş dağları Gürcüstan ağzına
gedib çıxır.Teş sözünün dış sözündən başka bir şey olmdığı və dış oğuzları sərhəddini nişan verdiyi
bərədəki fikirlər və olduqca həqiqətəuyğundur.Maraqlıdır ki,ermənlərin özləridə bu sozü dırs yəni
bayır,çol ,eşik mənasında işlədirlər.Dədə Qorqudun boyalarında adı çəkilən Altuntaxtın Dərəçiçəklə
bağlıolduğu fikiri də deyilənlərlə üst-üstə düşür.Doğrudanda yaylağın adı Altuntaxt yayalağıdır.

QORÇULU-Dərəçiçəyin qədim kəndlərindən biridir.Zəngin çayının qolu olan böyük çayın hər
iki sahili boyu yerləşən 40-50 evli bu kənd bir vaxtlar  bolgənin ən böyük və abad kəndlərindən olub
.Kəndin Qorçulu adı da Dədə Qorqud dünyasından soraq verir.

QAYQOÇALI-Bu ad da Oğuz ellərindən xəbər verir.Qoyqoçalı kəndi Dədəqışlaq ,Miskin
,SVurğun  ,Axundov kimi ad dəyişmələrinə məruz qalmşdır.Dədəqışlağın vaxtilə Qayqoçalı kəndinə
yaxın kənd olduğu ,sonralar bu kəndlərin birləşdiyi güman edilir.Dədəqışlaq adının Şah İsmayılın
sərkərdələrindən olan Dədə böylə bağlılığı gümanda həqiqətə yaxındır.Kəndin Toponimləri
Maraldoğan,Qumlu yay,Qoşabulaq,Göygoz,Vurulan,Mollalar,Ağırlıq qoyulan ,Qorqu biçən,Aö bula
Qızıldaş ,Qara qaya,Arabayçan,Çökəlik,…Qaraçar\Qələçər\qalasının adı isə oğuz ikidi Dəli Qaraçarın
adını yaşadan daş qaladır.

TƏKƏLİK-rayonunda Qayqoçalından sonra ikinçi böyük kənddir.Kəndin əhalisi 1948-1951-ci
illərdə köçürülmüş ,sonralar əhalisi geri qayıdanda  evlərinin ermənilər tərəfindən zəbt edildiyini görüb
özlərini yeni evlər tikməyə məcbur olmuşlar.Kəndin adı qədim türk tayfalarının adı ilə bağlıdır.

Kəndin qədim qəbir daşları üzərindəki qoç kəllələri şəkilləridə bunu təsdiq edir .Həmin yerdəki
məbədgah bürada türk –oğuz tayfalarının  yaşadığına əyani sübutudur.

ÜLƏŞİK -1948-1951-ci il lərdə kəndin əhalisi köçürülmüş,sonralar geri qayıdanlar öz doğma
ocaqlarına buraxılmamışlar.Üləşiklilərin bir qismi Təkəlikdən məskən salmış ,bir qismi isə yenidən
Azərbaycana üz tutmuşlar .Kəndin bəzi Toponimləri:Dik yurd,Axundlu,Sarı qaya ,Çamırlı,Dədə yurd…

QARAQALA- bu kəndin də adı yer üzərindəsilinib ,Qaraqala ilə Təkəlik arasında süni göl tikilən
zaman bu kəndlə yanaşı ,bir çox tarixi abidələrimiz,o cümlədən dərəçiçək li Aşıq Alının qəbri də yerlə-
yeksan edilib.

1988-ci ilə qədər azərbaycanlıların yaşamaqda davam etdikləri və həmin il tərk etməyə məcbur
olduqları yaşayış məntəqələri:Qayqoçalı,Təkəlik,Qorçulu,Misxana,Lusavan….

Erməni vəhşilərinin Ermənistan azərbaycanlılarına qarşı 1988-1989-cu illərdə həyata keçirdikləri
soyqrımı zamanı Axta rayonundan həlak olanlar.

ADI DOĞUM ILI YAŞADIĞI YER

Musayev Əsəd İsaq oğlu 1952 Qayqoçalı
Abdullayeva Növrəstə Kərəm qızı 1953 Qayqoçalı
Abbasova yaqub Bağır oğlu 1957 Qayqocalın.

AŞAĞI QARAnLIQ
\MARTUnİ \RAYOnU

Göyçə mahalı ərazisində rayon .
1930-cu il sentyabrın  9-da yaradılıb.
Ərazisi 1185 kv.km-dir
Rayon mərkəzi şəhər tipli Aşağı Qaranlıq \Martuni\qəsəbəsidir.
Rayon məekəzinə ən yaxın dəmiryol dayanacağı Basarkeçər stansiyasıdır (Basarkeçər rayonu

ərazisində)
Rayon mərkəzindən İrəvan şəhərinə olan məsafə 130 km-dir.
1970-ci  ilin  məlumatına görə :rayonun ərazisində 1 şəhər tipli qəsəbə ,16 kənd soveti var:yaşayış

məntəqələrinin ümumi sayı 19-dur;əhalisi62,2min nəfərdir,o cümlədən :şəhər əhalisi -7,6 min,kənd
əhalisi-54,6 min nəfər.

Şəhər tipli qəsəbə:
1.AŞAĞI ALÇALI \Artsvanist\-rayon mərkəzindən 21 km məsafədəyerləşən Aşağı Alçalı

\Artsvanist\kəndini əhatə edir.
2.ALQIRIX \Astxador\-rayon mərkəzindən 9 km məsafədə yerləşən Alqırıx \Astxadzor\kəndini

əhatə edir.
3.AVDALAĞLI \Vağaşen\-rayon mərkəzindən 3 km məsafədə yerləşən Avdalağlı

\Vağaşen\kəndini əhatə edir.
4.AŞAĞI GÖzƏLDƏRƏ \Vardenik\-rayon məekəzindən 13 km məsafədə yerləşən Aşağı

Gözəldərə \Verdinik\kəndini əhatə edir.
5.ADAMXAn \Vardadzor\ -rayon mərkəzindən 14 km məsafədə yerləşən Adamxan

\Vardadzor\kəndini əhatə edir.
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6.YUXARI ADYAMAn \Verin Ketaşen\-rayon mərkəzindən 6 km məsafədə yerləşən Yuxarı
Adyaman \Verin Ketaşen\kəndini əhatə edir.

7.QARAnLIQ \Kehovit\-rayon mərkəzindən  5 km məsafədə yerləşən Qaranlıq \Kehovit\kəndini
və ondan 5 km məsafədəki Kəsikbaş \Lernakert\,13 km məsafədə ki Yınıx kəndlərini birləşdirir.

8.VƏLİAĞLI \Dzorakyuğ\-rayon mərkəzindən 13 km məsafədə yerləşən Vəliağlı
\Dzarokyuğ\kəndini əhatə edir.

9.JERAnOS-rayon mərkəzindən 16 km məsafədə yerləşən yeranos kəndini əhatə edir.
10.zOLAXAÇ \Zolakar\-rayon mərkəzindən 8 km məsafədə yerləşən Zolaxaç \Zolakar\kəndini

əhatə edir.
11.GÖL\Link\-rayon mərkəzindən  8 km məsafədə  yerləşən Göl \Ling\kəndini əhatə edir.
12.MƏDİnƏ –rayon mərkəzindən  13 km məsafədə yerləşən Mədinə kəndini əhatə edir.
13.AŞAĞI ADYAMAn \Herkin Ketaşen\-rayon mərkəzindən  3 km məsafədə yerləşən Aşağı

Adyaman \Herkin Ketaşen\kəndini əhatə edir.
14.TƏzƏKƏnD \Tazakyuğ\-rayon mərkəzindən 14 km məsafədə yerləşən Təzəkənd \Tazakyuğ\

kəndini əhatə edir.
15.DƏLİKDAŞ \Tsakkar\-ratyon mərkəzindən 9 km məsafədə yerləşən Dəlikdaş \Tsakkar\kəndini

əhatə edir.
16.KOLAGİRƏn \Tsovinar\-rayon mərkəzindən 16 km məsafədə yerləşən Kolagirən

\Taovinar\kəndini əhatə edir.
Ermənistan  SSR Ali Soveti Rəyasət heyətinin müxtəlif fərmanları  ilə Aşağı Qaranlıq rayonu üzrə

adları dəyişdirilmiş yaşayış məntəqələri.

KEÇMİŞ\ƏSL ADI\ YEnİ ADI DƏYİŞDİRİLDİYİ  TARİX

Avdalağlı Vavaşen 3.01.1935.
Vəliağlı Dzorakyuğ        ……..
Göl Liçk ……
Dəlikdaş Tsakkar ……..
Aşağı qaranlıq Martunu …….
Alğırıx Astxadzor 3.01.1935.
Zolaxaç Zolakar 3.01.1935.
Köləgirən Tsovinar 3.01.1935.
Yuxarı Adyaman Verin getaşen 7.12.1945.
Aşağı Adyaman Herkin ketaşen 7.12.1945.
Aşağı Gözəldərə Vardenik 7.12.1945.
Kəsikbaş Lernaker 7.12.1945.
Adamxan Vardazor 3.07.1968.
Aşağı alçalı Artsvanist 27.09.1968.
Qaranlıq Kehovit 3.07.1968.

1948-1951-ci illərdə Aşağı Qaranlıq rayonunun Azərbaycanlı kəndlərinin ,demək olarki
,əksəriyyəti bütünlüklə boşaldırıllmışdır.

Bir tərəfdən Göyçə gölünə söykənən rayon digər tərəfdən Basarkeçər və Göyçə yayları ilə
dövrələnmişdir.Solyan rayonunun ərazisində Arpa çayının üzərindəki Keçik su anbarlarından başlanan
Atpa-Köyçə kanalı Aşağı Qaranlıq rayonunun ərazisindən keçərək rayonun Aşağı Alçalı yaxınlığında
Göyçə gölünə tökülür.

Əziznər, Asoymirzə yaylaqları, Səlim Aşırımı h.2410 m\, Sakoyvar\h.3299m\,Ərməğan \h.2829m\,
Astğonk \h.3470m\dağları da rayonun ərazisinə düşür.

BARAnA
\nOYEMBERJAn\RAYOn

Dağ borçalısının Loru mahalı mahalı ərazisində rayon. 
1937-ci il dekabrın 31-də yaradılıb.
Rayon mərkəzi şəhər tipli Barana (Noyember)qəsəbəsidir.
Rayon mərkəzinə ən yaxın dəmiryol dayanacağı 22km kənarda yerləşən Ayrım stansiyasıdır

\Barana rayonu ərazisidə\.
Rayon mərkəzindən İrəvan şəhərə olan məsafə 191 km-dir.
1970-ci ilin məlumatına görə:rayonun ərazisində 2 şəhər tipli qəsəbə ,9 kənd soveti var;yaşayış

məntəqələrinin ümumi sayı 20-dir :əhalisi 29,9 min nəfərdir ,o cümlədən :şəhər əhalisi -1,9min,kənd
əhalisi-28 min nəfər.

Şəhər tipli qəsəbələr:
1.AYRIM \Ayrum\-Tona \Debed\ çayı sahilində yerləşir:1960-cı ildən şəhər tipli

qəsəbədir;qəsəbənin içərisindən irəvan-Tiflis dəmiryol xətti keçir;rayon mərkəzindən 22,İrəvan
şəhrindən 220 km məsafədədir;qəsəbə sovetinə  2 km kənarda yerləşən Lçkadzor kəndidə daxildir.

2.BARAnA \Noyemberyan\-1971-ci ildən şəhər tipli qəsəbədir:rayon sovetinə 4 km kənarda
yerləşən Balakənd \Dovex\,9 km kənarda yerləşən Çüçəbəng \Çüçavan\,16 km kənarda yerləşən
Qomşavar kəndləridə daxildir.

Kənd sovetləri:
1.Ərciz \Arcis\-rayon mərkəzindən 25 km məsafədə yerləşən Ərciz\Arcis\kəndini əhatə edir.
2.AŞAĞI KÖRPÜLÜ \Haxtanax\-qəsəbəsininn və ondan 2 km məsafədəki Yuxarı Körpülü \Berin

Körpülü\kəndini birləşdirir.
3.ƏSKİPARA\Boskepar\-rayon mərkəzindən 22 km məsafədə yerləşən Əskiparə

\Boskepar\kəndini  əhatə edir.
4.LƏMBƏLİ \Debeddaşen,Baqrataşen\-rayon mərkəzindən 28 km məsafədə yerləşən Ləmbəli

Debedaşen,Baqrataşen\qəsəbəsini və ondan 4 km məsafədəki Buğavan ,6 km məsafədəki Debedavan
və 1 km məsafədəki Ləlnarvqəsəbələrini birləşdirir.

5.QURUMSULU \Dostlu,Bareqamavan\-rayon mərkəzindən 33 km məsafədə yerləşən Qurum-
sulu \Dostlu,Berdavan\-kəndini əhatı edir.

6.QALAÇA \Berdavan\rayon mərkəzindən 7 km məsafədə yerləşən Qalaça \Berdavan\kəndini
əhatə edir.

7.XOŞKOTAn \Boskevan\rayon mərkəzindən 16 km məsafədə yerləşən Xoşkotan \Boskevan
\və ondan 2 km məsafədə Bağanc kəndlərini birləşdirir.

8.QOXB-rayon mərkəzindən 4 km məsafədə yerləşən Qoxb kəndini və ondan 10 km məsafədə
Qozman qəsəbəsini birləşdirir.

9.KOTGAH \Şaharşahan\-rayon mərkəzindən 24 km məsafədə yerləşən Kotgah
\Şavarşahan\kəndini əhatə edir.

Ermənistan SSR Ali Soveti Rəyasət heyətinin müxtəlif fərmanları ilə Barana rayonu üzrə adlar
dəyişdirilmişyaşayış məntəqələri.
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Keçmiş \əsl adı\ YEnİ ADI DƏYİŞDİRİLDİYİ TARİX

Ayrım savxoz qəsəbəsi Bdğavan ………………
Əskipara Boskepar       …………..
Balakənd Dovex        …………..
Qurumsulu Dostlu        ……………
Barana Noyemberyan  4.01.1938.
Ləmbəli Debedaşen     18.06.1960.
Kotgah Şavarşavan       15.06.1964
Qalaça Berdavan       25.01.1978
Xoşkotan dostlu Boskevan       25.01.1978
\qurumsulu \ Bereqamavan  25.01.1978.
Debedaşen \Ləmbəli\ Baqrataşen ………………
Aşağı körpülü       Haxtanak ………………..
Yuxarı körpülü       Berin körpülü ……………

Rayon Barana adı tarixi mənbələrdə kənd və mahal adı kimi qeyd olunmuşdur .Bu V Padlovun
fikirlərinə görə barana türk sözüdür,ruslar bu sözü türklərdən götürüb,mənası qoyunlu yer
deməkdir.Görünür Ağqoyunlu və Qaraqoyunlu  türk tayfalarının adı ilə bağlıdır.

Rayonun xususi tarixi əhəmiyyəti olan kəndlilərdən biri də Ləmbəlidir.1948-1951-ci illərdə ray-
onun bəzi kəndlərinin əhalisi kimi ləmbəlililərvə köçürülməyə  məruz qalmışlar.Onları başka rayon-
lardan fərqli olaraq ,Basarkeçər rayonunun Zod kəndinə köçürüblər .Stalinin ölümündən sonra geri
qayıdan ləmbəlililəri öz evlərinə buraxmırlar .Çünki bu evlərdə tez tələsik artıq ermənilər
yerləşdirilmişdilər.Azərbaycanlılar təzədən əzlərinə ev tikməyə baslayırlar.1960-cı ildə kəndin adı
dəyişdirilərək Debedaşan qoyulur.Bu kənddə Azərbaycanlıların sıxışdırılmasında bir vaxtlar böyük
xidmətləri əlan daşnak kolxoz sədri Baqrat Bartanyan kəbərdikdən sonra isə kəndini adını dəyişib
Baqrataşen qoyurlar.

Barana rayonunun bəzi toponimləri:
Dağ adları-Göydağ, Dana dağlı, Qızılqaya, Göyçay dağı, Heyvalı dağı, Yel dağı, Keçəltəpə,

Dikdaş, Babakər, Dəlidağ, Gözdək,Yol aşan. 
Dərə düz adları-Çadırğan, Sərvəlli Uzun dərə, Söyüdlü, Seldağılan, Göyərçinli, Şoran, Öküz ölən,

Gödək Xram, Əyri dərə, İsə oğlunun dərəsi, Bala göyərçinli, Araba keçidi.
Qədim məskən yerləri – Günəşli, Qıllıçarıqlı, Çıraqlı, Çərkətikən.
Bulaqlar – Avdalın, Hacıların, Kərimlinin, Qoça Qurbanlı, Qara Nəbinin bulaqları ,Qara bulaq

,Qarasu bulaqı, Çinarlı bulağı.
Çaylar-Tona çayı, İncə su, Ağstafaçay, Çoğac çayları.
Qaya –Mağazalı \Onun göyəzənə axşarı çoxdur\.
1988-ci ilə qədər Azərbaycanlıların yaşamaqda davam etdikləri və həmin il tərk etməyə məcbur

olduqları yaşayış məntəqələri: Ləmbəli, Yuxarı Körpülü, Debedavan, Ayrım sovxoz qəsəbəsi,Aşağı
Körpülü,Ayrım qəsəbəsi…

Erməni vəhşilərinin Ermənistan  Azərbaycanlılarına qarşı 1988-1989-cu illər həyata keçirdikləri
soyqrımı zamanı Barana rayonunda həlak olanlar:

ADI DOĞUM İLİ YAŞADIĞI YER
Namazov Məhəmməd Baba oğlu 1936 Ləmbəli
Namazov Elmlər Fəxrəddin oğlu 1986 Ləmbəli
Şıxayev Vəkil  Sirac oğlu 1901 Yuxarı Körpülü

BASARKEÇƏR
/VARDEnİS/RAYOnU

Göyçə mahalı ərazisində rayon.
1930-cu il sentyabrın 9-da yaradılıb.1969-cu il iyunun 11-nə qədər Basarkeçər rayonu ,həmin

tarixdən etibarən isə Vardenis rayon adlandırılıb.
Ərazisi 1151 kv .km-dir.
Rayon mərkəzi şəhər tipli Basarkeçər /Vardenis/qəsəbəsidir.
Rayon mərkəzinə ən yaxın dəmiryol dayanacağı 104 km kənarda yerləşən /savan\stansiyasıdır

/Jelenovka rayon ərazisində/
Rayon mərkəzindən İrəvan şəhərinə olan məsafə 168km-dir.
1970 ci ilin məlumatına görə:rayon ərazisində 1 şəhər tipli qəsəbə,14 kənd soveti var yaşayış

məntəqələrinin ümumi sayı 39-dur.;əhalisi 48,7 min nəfərdir,o cümlədən :şəhər əhalisi-8,3min,kənd
əhalisi-40,4 min nəfərdir.

Şəhər tipli qəsəbə:
BASARKEÇƏR /Vardenis/-Göyçə gölünün  şərq tərəfində yerləşir:1969-cu ildən şəhər tipli

qəsəbədir.1975-ci ildə 9 min nəfər əhalisi olub.
Kənd sovetləri:
1.QIRXIBULAQ  /Akunk\-rayon mərkəzindən 3 km məsafədə yerləşən Qırxıbulaq

\Akunk\kəndini əhatə edir.
2.SULTAnƏLİQIŞLAQ\Çahəhməd,Günəşli\-rayon mərkəzindən 15 km məsafədə yerləşən

Sultanəliqışlaq \Canəhməd,Günəşli\kəndini ondan bir km məsafədəki Ağyoxuş ,4 km məsafədə ki
İnəkdağ \Yenikənd\,5 km məsafədəkiOğruça \Qaraiman,Sovetkənd\kəndlərini birləşdirir.

3.DAŞKƏnD –rayon mərkəzindən 8 km məsafədə yerləşən Daşkənd kəndini və ondan 5 km
məsafədəki Aşağı Şorça\,7 km məsafədəki Yuxarı Şorça \verin Şorça \kəndlərini birləşdirir.

4.zOD-rayon mərkəzindən 14 km məsafədə yerləşən Zod kəndini və ondan 2 km məsafədən
Ağkilsə \Azad\,3 km məsafədəki Zərzibil \Zarkənd\kəndlərini 8 km məsafədəki Zod qəsəbəsini
birləşdirir.

5.GÖDƏKBULAQ\Karçaxpyur\-rayon mərkəzində 13 km məsafədə yerləşən Gödəkbulaq
/Karaçaxpyur /kəndini əhatə edir.

6.QAYABAŞI-rayon mərkəzindən 1 km məsafədə yerləşən Qayabaşı kəndini və ondan 1 km
məsafədəki Qoşubulaq,4 km məsafədəki Sarıyaqub kəndlərini birləşdirir.

7.BÖYÜK MƏzRƏ \Medi Mazra\-rayon mərkəzindən 4 km məsafədə yerləşən Böyük Məzrə
\Medz Məzra\kəndini əhatə edir.

8.HÜSEYnQULUAĞALI \Nərimanlı\-rayon  mərkəzindən 10 km məsafədə yerləşən Hüseyn -
quluağalı \Nərimanlı\və ondan 4 km məsafədəki böyük Qaraqoyunlu \Əzizili\kəndlərini birləşdirir.

9.PƏMBƏK\Pambək\-rayon mərkəzindən 35-km məsafədə yerləşən Pəmbək \Pambak\kəndini
və ondan 3 km məsafədəki Dərə ,7 km məsafədəki Babacan kəndlərini birləşdirir.

10.BALA MƏzRƏ .\Pokr Mazra\-rayon mərkəzindən 11 km məsafədə yerləşən Bala Məzrə \Pokr
Mazra\kəndini və ondan 2 km məsafədəki Hopakert,4 km məsafədəki Kəsəmən Bahar kəndlərini
birləşdirir.

11.AŞAĞI zAĞALI\Tsovax\-rayon mərkəzindən 9 km məsafədə yerləşən Aşağı Zağalı
\Tsovax\kəndini və ondan 4 km məsafədəkiKərkibaş kəndlərini 6 km məsafədəki Qanlı \Qamışlı
kəndlərini ,5 km məsafədəlki Torfavan qəsəbəsini birləşdirir.
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12.ÇIXIRLI \Sovetakert\-rayon mərkəzindən 4 km məsafədəki Çıxırlı \Sovetakert\kəndini və
ondan 1 km məsafədəki Tüskülü \Lusankyuğ\,7 km məsafədəki Subatan kəndlərini birləşdirir.

13.QIZILBƏNG \Çiçəkli,Makenis\-rayon mərkəzindən 17 km  məsafədə  yerləşən Yarpızlı \Lca-
van ,5 km məsafədəki Yuxarı Zağalı \Axbradzor\kəndlərini birləşdirir.

14.ŞİŞQAY-rayon mərkəzindən 20 km məsafədə yerləşən Şişqaya kəndini və ondan 3 km
məsafədəki Göysü,7 km məsafədəki Sətənəxaç\Küney\kəndlərini birləşdirir.

Ermənistan SSR Ali Soveti Rəyasət heyətinin müxtəlif fərmanları ilə Basarkeçər rayonu üzrə
adları dəyişdirilmiş yaşayış məntəqələri

KEÇMİŞ \ƏSL ADI\ YEnİ ADI DƏYİŞDİRİLDİYİ TARİX 

Ağkilsə Azad 3.01.1935
Zərzibil Zərkənd 3.01.1935
Böyük Qaraqoyunlu Əzizli 3.01.1935
Qırxbulaq Akunk 3.01.1935.
Sətənəxaç Kuney 3.01.1935
Hüseyinquluağalı Nərimanlı …………
Sultanəliqışlaq Canəhməd …………
Canəhməd \Sultanəliqışlaq\ Günəşli 3.07.1969
Oğruca Qaraiman …….
Qaraiman \Oğruca\ Sovetkənd 25.01.1978
Qızılbəng Çiçəkli 24.07.1940
Gödəkbulaq Karçaxpuyur 12.08.1946
Aşağızağalı Tsovak 12.08.1946
Qanlı Qamışlı 12.08.1946
Basarkeçər Vardenis 11.06.1969
Kərkibaş Şəfəq 25.05.1967
Yarpızlı Lcavan 25.05.1978
Babacan Qızılkənd 25.01.1978
Inəkdağ       Yenikənd 25.01.1978
Yuxarı Zağalı Axbradzor 25.01.1978
Kəsəmən Bahar 25.01.1978
Tüskülü lusakunk 25.01.1978
Çıxırlı Sovetakert 25.01.1978
Çiçəkli (Qızılbəng) Makenis 25.01.1978

Rayonun ərazisində irili-xırdalı çoxlu dağ zirvələri  axıb zirvələri və axıb Göyçə gölünə tökülən
çaylar var.Bu çaylardan ən böyüyü Məzrə \Məsrik\çayıdır.Çıxırlı yaylası da rayonun ərazisində
yerləşir.

1831-ci ilin məlumatına görə ,Basarkeçər rayonu ərazisindəki  o vaxtaki 4376 nəfər əhalisinin
4367 nəfəri Azərbaycanlı ,cəmi 9 nəfəri erməni olmuşdur.Bu vaxt Basrkeçərdə 44 kənd varmış.Rusiya
tərəfindən işğal olduğundan sonra car hokumətinin apardığı erməniləşdirmə siyasəti nəticəsində 1873-
cü ildə Basarkeçərdə artıq 3145 nəfər erməni vardı.Həmin Ermənilər bölgə üzrə belə
yerləşdirilmişdi:Basrkeçər kəndində 1296,Gödəkbulaqda 515,Aşağı Zağalıda 521,Tüskülüdə
224,Qırxbulaqda 589 nəfər.1931-ci ildə isə rayonda əhalini nisbəti belə olub:12662 nəfər erməni,17306
nəfər azərbaycanlı ,383nəfər kürd.

1918-ci ildə Andronikin  daşnak dəstələri Basrkeçərə də hücüm edir.Bölgədə 6 erməni kəndi istisna
olmaqla,qalan 31azərbaycanlı kəndini hamısında erməni ordusunun hərbi postları qoyulur.

Novruz bayramı ərəfəsində ermənlər şişqaya kəndinə olmazın divan tutur ,adamları bir eve topla-
yaraq odvurub yandırılar.Bir gündə kənddə 640 nəfər azərbaycanlı yandırılır və güllələnilir .Həmin
günlər Bala Məzrə ,Daşkənd və Hüseynquluağalı kəndlərində də xeyli dinc azərbaycanlı əhali erməni
vəhşiliyinin qurbanı olur.El qəhramanları Məşədi İsanın və Kor Hümbətin dəstələri düşmənlərin
qarşısını yalnız Zod kəndində ala bilirlər.Əməliyyatzamanıdaşnaklarxeyli itki vererək geri çəkilməyə
məcburolurlar.Andronikin sərkərdələri olub,Zod əməliyyatına rəhbərlik edən Sulikov qardaşlarının
hər ikisi bu döyüşlər zamanı öldürülür.

El arasında böyük hörməti olan Aşıq Həcəf məhz həmin günlərdə erməni daşnakları tərəfindən
əsir alınıb,belinə qaynar samovar bağlanarkən işgəncə ilə öldürülmüşdür.

1948-1951-ci illərdə rayonun əhalisinin bir qismi Azərbaycana köçürülmüşdür.Təkcə Zod
kəndindən yüz ailə Xanlar rayonunda məskunlaşmışdır.Bu vaxtlar Basarkeçərin 37 kəndindən 30-u
azərbaycanlı,5-ierməni,2-si isə qarışıq kənd idi.

Basarkeçər rayonu böyük azərbaycan aşağı Dədə Ələsgərin yurdu kimi də müqəddəsdir.Aşığın
məzarı və qəbirüstü büstü onun doğma kəndi olan Ağkilsədə 19988-ci ilə qədər rayon üzrı
azərbaycanlıların yaşamaqda davam etdiklərivə həmin iltərk etməyən məcbur olduqları yaşayış
məntəqələri, Qaraqoyunlu, Hüseynquluağalı, Aşağı Şorça, Yuxarı Şorça, Daşkənd, Sarıyabub, Qyabaşı,
Qoşabulaq, Zərzibil, Ağkilsə, Zod, Babacan, Pəmbək, Dərə, Şişqaya, Göysü Bala Məzrə, Oğruca,
Kəsəmən, İnəkdağı, Qanlı Kərkibaş, Subatan, Sultanəliqışlaq, Ağyoxuş, Sətənəxaç, Yuxarı Zağalı,
Çıxırlı, Tüskülü, Böyük Məzrə, Qızılbəng, Torfavan.

1988-1989-cu illərdəki soyqrımı zamanı Basarkeçər rayonundan həlak olanlar:

ADI DOĞUM İLİ YAŞADIĞI YER

Cabbarov  Teymur Yusif oğlu 1959 Hüseynquluağalı
İsayeva sevinc Şahin qızı 1987 Pəmbək
Əliyev Zeynalabdin 1930 Daşkənd
Əhmədov  Firudin Həsən oğlu 1926 Qanlı
İbrahimov Mirzəağa İbad oğlu 1927 Qanlı
Əliyev Firudin Əli oğlu 1936 Qoşabulaq
Hüseynova Leyla Mustafa qızı 1934 Aşğı Şorça 
Əliyev Yusif  İsbi oğlu 1972 Aşağı Şorça
Abbasov Teymur Sabir oğlu 1983 Aşağı Şorça
Məmmədov bandalı Hüseyn oğlu 1923 Aşağı Şorça
Məsimov Bahadur Hümbət oğlu 1925 Aşağı Şorça
Məmmədov Tahar  Qasım oğlu 1922 Aşağı Şorça
Hüseynova Xədicə İbrahim qızı 1933 Aşağı Şorça
Elləzov Həsən Nəbi oğlu 1920 Hüseyinquluağalı
Elləzov Qara Nəbi oğlu 1923 Hüseyinquluağalı
Əliyev Yunis Tahir oğlu 1964 Şişqaya
Əliyev Mehralı İbrahim oğlu 1935 Şişqaya
Əsədova Züleyxa 1942 Şişqaya
Əliyev Şahin Qabil oğlu 1973 Şişqaya
Zeynalov İlyas Əmirxan oğlu 1942 Şişqaya
Həsənov Sultan 1928 Daşkənd
İbrahimov Əziz Cabbar oğlu 1933 Şişqaya
Nigar Cibi qızı 1944 Bala Məzrə
Nəsibov Qurban Bəxtiyar oğlu 1926
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İrəvan azərbaycanlılarının 
deportasiya və soyqırımı

Əziz Ələkbər
Mətnin ardı növbəti sayda

Cəfərov Tapdıq İsmayıl oğlu 1950 Qoşabulaq
Sadıqov Qurban Həsən oğlu 1945 Bala Məzrə
Musayev Şamo Qaraca oğlu 1928 Bala Məzrə
Əliyev Savalan Yunis oğlu       1925  Hüseynquluağalı  
Həsənov İsgəndər Bayrəməli oğlu 1910 Hüseyinquluağalı
Allahverdiyev Şamsəddin İman oğlu 1937 Zərzibli
Babayev Nəriman Şaəmməd oğlu 1936 Zərzibli
İsmayılov Fəxrəndə Mehralı qızı 1978 Zərzibli 
İsaqov Qədim Səməd oğlu 1932 Zərzibli
Qocayev Teymur Əəsgər oğlu 1930 Zərzibli
Abbasova Ruxsarə Əli qızı 1979 Qoşabulaq
Orucova Əvəz məhəmməd oğlu 1932 Böyük məzrə
Əhmədov Tariyel Əhməd oğlu …. Böyük Məzrə
Ağayev Bayram  Ağababa oğlu 1930 Çıxırlı
Xəlilov Məmməd Qulu oğlu 1941 Qayabaşı
Quliyev Tutu Allahverdi qızı 1919 Sarı Yaqub
Namazov Qoşun İbrahim oğlu 1922 Qaya başı
Cəfərov Koroğlu bəşir oğlu 1932 Qayabaşı
Şəfiyev Mehdi 1920 Subatan 
Əliyev Sayad Əli oğlu 1930 Çıxırlı
Məmmədov İmamməli 1928 Aşağı Şorça.

BÖYÜK QARAKİLSƏ
\QUTARK\ RAYOnU 

Pəmbək mahalı ərazisində rayon.
1930-cu il sentyabrın 9-da yaradılıb. 1935-ci il yanvarın 3-nə qədər Böyük Qarakilsə

rayonu,həmən tarixdən etibarən Kirovakan rayonu ,sonra isə Quqari rayonu adlandırılıb.
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AZERBAYCANÛÍ
Åðìÿíèñòàí òÿðÿôèíäÿí 
çÿáò îëóíìóø 

íþâáÿòè äåïîðòàñèéàñû âÿ

ÑÎÉÃÛÐÛÌ
ÃÀÐÀÁÀÜ ÒÎÐÏÀÃËÀÐÛ...

Àçÿðáàéúàí Õàëãûíûí
äåïîðòàñèéà òàðèõèíè äàíûøàí
ôîòî øÿêèëëÿð...



5049



BMT

822, 853, 874, 884

QARABAĞ

Milli Təhlükəsizlik Şurası
çıxardığı qərarlar...
QƏTnAMƏLƏR...

Ишьал, Депортасийа, СОЙГЫРЫМ

5251



5453



Sabirabad, 1993

Ôîòî: Oleg Litvin

5655



Ñàáèðàáàä, 2001
Ìèðíàèá Ùÿñÿíîüëó

...ÀÇßÐÁÀÉÚÀÍ ÒÀÐÈÕÈ

Ишьал, Депортасийа, СОЙГЫРЫМ

5857



Sabirabad, 1997
Ôîòî: Mirnaib Hÿñÿnoülu

6059



Èìèøëè, 1993
Ôîòî: Èëãàð Úÿôÿðîâ

6261



Òÿðòÿð, 1997
Ôîòî: Èëãàð Úÿôÿðîâ

...ÀÇßÐÁÀÉÚÀÍ ÒÀÐÈÕÈ

Ìÿíèì Òàëåéèì...

6463



Êÿëáÿúÿð, Ìóðîâäàü 1993
Ôîòî: Èëãàð Úÿôÿðîâ

...ÀÇßÐÁÀÉÚÀÍ ÒÀÐÈÕÈ
Ùàðà ýåäèð áó êþ÷, ýþðÿí?..

6665



Áÿùðàìòÿïÿ, 1998
Ôîòî: Ìèðíàèá Ùÿñÿíîüëó Ìÿí äöøöíöðÿì êè?

6867



Èìèøëè, 1996 
Ôîòî: Åëíóð Áàáàéåâ

ДЕпОРТАСИЙА...
Ùÿéàò òÿðçè...

7069



Áàêû, 1997
Ôîòî: Ìèðíàèá Ùÿñÿíîüëó

7271



Àüäàì, 1993
Ôîòî: Îëåã Ëèòâèí

ДЕпОРТАСИЙА...
Ùÿéàò òÿðçè...

7473



Êÿëáÿúÿð, Ìóðîâäàü 1993
Ôîòî: Èëãàð Úÿôÿðîâ ...ÀÇßÐÁÀÉÚÀÍ ÒÀÐÈÕÈ

Ìÿíèì Òàëåéèì...

7675



Êÿëáÿúÿð, 1993
Ôîòî: Èëãàð Úÿôÿðîâ

7877



Áÿðäÿ, 1997
Ôîòî: Èëãàð Úÿôÿðîâ

Á ó  â è ð àíÿ ë è ê . . .
Áó  êö ñêöí ë öê . . .

8079



Áàêû, 1997
Ôîòî: Ìèðíàèá Ùÿñÿíîüëó

8281



Ôîòî: Îëåã Ëèòâèí

8483



Ñàáèðàáàä, 1995
Ôîòî: Åëíóð Áàáàéåâ

8685



Ñàáèðàáàä, 2001
Ôîòî: Ìèðíàèá Ùÿñÿíîüëó

8887



Òÿðòÿð, 1997
Ôîòî: Èëãàð Úÿôÿðîâ

9089



...Àçÿðáàéúàíûí
ñîíñóç àúûëàð è÷èíäÿ
ñåâèíìÿéè áàúàðìàüû âàð!

Áèëÿñóâàð, 1999
Ôîòî: Îãòàé Àéäûíîüëó

ÁÓ ÙßÉÀÒ 
Éöëñÿêëèê äåìÿêäèð\!
×öíêè... zərbaycan

91



Ñàáèðàáàä, 1998
Ôîòî: Åëíóð Áàáàéåâ

...ÀÇßÐÁÀÉÚÀÍ ÒÀÐÈÕÈ

Ìÿíèì Òàëåéèì...

9493



Çÿíýèëàí, 1993
Ôîòî: Îëåý Ëèòâèí

9695



Ôîòî: Îëåý Ëèòâèí

...ÀÇßÐÁÀÉÚÀÍ ÒÀÐÈÕÈ

Ìÿíèì Òàëåéèì...
9897



Ýîðàíáîé, 1992
Ôîòî:Ìèðíàèá Ùÿñÿíîüëó

Ìÿí äöøöíöðÿì êè?

10099



Àüäàì, 1993
Ôîòî: Èëãàð Úÿôÿðîâ

102101



Áàêó, 1997
Ôîòî: Ìèðíàèá Ùÿñÿíîüëó

104103



Àüäàì, 2 Ìàðò, 1997
Ôîòî: Frederique Lengaigne

106105



Ñàáèðàáàä, 1995
Ôîòî: Åëíóð Áàáàéåâ

108107



Ñàáèðàáàä, 2001
Ôîòî: Ìèðíàèá Ùÿñÿíîüëó

110109



Ýîðàíáîé, 1993
Ôîòî: Îëåý Ëèòâèí

Áþéöê óüóðñóçëóã

112111



Ñàáèðàáàä, 2001
Ôîòî: Ìèðíàèá Ùÿñÿíîüëó

114113



Ýîðàíbîé, 1993
Ôîòî: Îëåã Ëèòâèí

116115



Àüäàì, 1992
Ôîòî: Frederique Lengaigne

118117



Ýîðàíáîé, 1993
Ôîòî: Ìèðíàèá Ùÿñÿíîüëó

120119



Àüäàì, 1993
Ôîòî: Îëåã Ëèòâèí

122121



Ãóáàäëû, Çÿíýèëàí, 1993
Ôîòî: Èëãàð Úÿôÿðîâ

124123



Ýîðàíáîé, 1993
Ôîòî: Îëåã ËèòâèíÃåéðè ïåøÿêàðëûã...

126125



Ýîðàíáîé, 1992
Ôîòî: Îëåã Ëèòâèí

128127



Ñàáèðàáàä, 1997
Ôîòî: Îëåã Ëèòâèí

Ìÿíèì ñèñòåìèì...
Ìÿíèì òÿùñèëèì...

130129



Ãóáàäëû, Çÿíýèëàí, 1993
Ôîòî: Èëãàð Úÿôÿðîâ

VИRA
Й
У
Р
Д
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Ь...
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132131



Òÿðòÿð, 1997
Ôîòî: Èëãàð ÚÿôÿðîâБУ ВИРАНЯЛИК...

134133



Êÿëáÿúÿð, 1993
Ôîòî: Èëãàð Úÿôÿðîâ

Бу талан...
бу виран... 
бюйцк дярд имиш!..

136135



TALAN, VИRAN OLMUШ
YURDUM MЯNИM

Áÿðäÿ, 1997
Ôîòî: Èëãàð Úÿôÿðîâ

138137



Áàêû, 1997
Ôîòî: Ìèðíàèá Ùÿñÿíîüëó

140139



Áàêû, 1997
Ôîòî: Ìèðíàèá Ùÿñÿíîüëó

142141



Õîúàëû, 1992
Ôîòî: Frederique Lengaignec l ı...aXO

144143



Õîúàëû, 1992
Ôîòî: Frederique Lengaigne

146145



Êÿëáÿúÿð, 1993
Ôîòî: Èëãàð Úÿôÿðîâ
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Áÿðäÿ, 1997
Ôîòî: Èëãàð Úÿôÿðîâ
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Ýîðàíáîé, 1993
Ôîòî: Îëåã Ëèòâèí

Èëàùè, áó íåúÿ òàëå éàçûñûäûð?..
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Áÿùðàìòÿïÿ, 1998
Ôîòî: Ìèðíàèá Ùÿñÿíîüëó

Íÿ äàíûøûì êè?..
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Ãóáàäëû, Çÿíýèëàí 1993
Ôîòî: Èëãàð Úÿôÿðîâ

Çöllü-biyaban yaman dar olub başıma mənim 
Indi “yurd”uma çevriliб бу дярдим...
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Ñàáèðàáàä, 2001
Ôîòî: Ìèðíàèá Ùÿñÿíîüëó

Mən böyüyəndə... ağlım kəsənləri 
özüm danışacam.

Mütləq 
danışacam!
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160159



Êÿëáÿúÿð, 1993
Ôîòî: Èëãàð Úÿôÿðîâ

Murovunun qəlbi çarpaz yaralı...
Qız-gəlinin qalıb darda haraylı...

Kəlbəcərin hər ocağı qaralı...
Azərbaycan qalx ayağa, 

oyan bir!
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UŞAQLARI
QORUYAn
VAR?

Áàêû, 1997
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DÜnYADA ...
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XO ac l ı...
Vİ      nRA

Õîúàëû, 1992
Ôîòî: Êëàóñ Ðîóñèíãåð
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Àüäàì, 1992

Ôîòî: Frederique Lengaigne
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Àüäàì, 1992
Ôîòî: Êëàóñ Ðîóñèíãåð

174173



Àüäàì, 1993
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Ñàáèðàáàä, 1993
Ôîòî: Îëåã Ëèòâèí
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Çÿíýèëàí, 1993
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Áàêó, 1997
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Ömrümün bu çağı
Viran olan
Qarabağım

Òÿðòÿð, 1997
Ôîòî: Èëãàð Úÿôÿðîâ
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Ñàáèðàáàä, 1994
Ôîòî: Åëíóð Áàáàéåâ

Mənə pay lazım deyil!
mənə Qarabağımı ver!!!
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Áÿðäÿ, 1993
Ôîòî: Îëåã Ëèòâèí
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Áÿðäÿ, 1997
Ôîòî: Èëãàð Úÿôÿðîâ

İLAHİ!!!
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Èìèøëè, 1993
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5.Pakistan
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Дердимин ичинде дерт олмусан Сен…
Рцзэарын мющнети неъе аьырмыш?!
Эюз йашым ичинде боьулмушам бен…
Елемим башыма эеъе йаьырмыш…
Дердимле бу дерди не йапым ъаным–
Дердимин дерт йцкц Азербейъан ым!

Эюнлцмцн ичинде аьларым Сана
Гоймарам оъаьын лап  тамам сюне!
Зинетим йокумдур, бил, Сенден юне…
Эелерми о татлы чаьларын йине???
Щесретин бу дердин не едим ъаным?..
Дердимин дерд йцкц Азербейъан ым!!!

Суратым бир дцнйа айдын шафaкса,
Ичимсе ал канлы аъы кедерди…
Бу сайсыз инсанлар дуйурму несе?!
Ичимден-ичими цзен бу дерди?
Юмрцмцн  бу дердин не йапым ъаным???
Дердимин дерд йцкц Азербейъан ым!

Азярбайъаным

ÌßÍÈÌ  
ÒÎÐÏÀÃËÀÐÛÌ...


