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QARA
BAĞ...
Erməni vəhşilikləri:
İŞĞAL - DEPORTASİYA - SOYQIRM

Müstəqilliyin əldə olunması nə qədər çətindirsə,
onun saxlanılması, daimi əbədi olması, bundan da çətindir.
UnUtMA!

Xocalı – 26.02.1992
Şuşa – 08.05.1992
Laçın – 18.05.1992
Xocavənd – 02.10.1992
Kəlbəcər – 02.04.1993
Ağdərə – 17.06.1993
Ağdam – 23.07.1993
cəbrayıl – 23.08.1993
Füzuli – 23.08.1993
qubadlı – 31.08.1993
zəngilan – 29.10.1993

822, 853, 874, 884?..

Azərbaycan respublikasının Bayrağı, Gerbi və Himni
Azərbaycan Dövlətinin Müstəqilliyini təcəssüm etdirən
Müqəddəs rəmzlərdir.
Heydər əliyev

Bütöv Azərbaycanın
işğal və qanlı tArİXİ...
Məcburi deportasiya...
Kütləvi

soyqırıM

Cənubi Azərbaycanda törədilən qırğınlar...
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aktlar əsasında sübut edilir ki, Cənubi
Azərbaycanda törədilmiş erməni-aysor
vəhşilikləri ermənilərin müsəlmanlara
qarşı yeritdikləri soyqırımı siyasətinin tərkib
hissəsi idi.
Birinci Dünya müharibəsi İrandakı ziddiyyətləri daha da kəskinləşdirmişdi. Antanta ittifaqına
daxil olan İngiltərə ilə Rusiyanın, Almaniya ilə
Türkiyənin İran barəsində xüsusi planları mövcud
idi. ABŞ da öz növbəsində İranda nüfuzunu artırmağa çalışır və bu məqsədlə İrana göndərdiyi
amerikalı missionerlərin fəaliyyətindən geniş istifadə edirdi. Müharibə ərəfəsində adı çəkilən
dövlətlərin hər biri öz xeyrinə Cənubi Azərbaycanın qərb bölgələrində kürdlər, aysorlar və
ermənilər arasında milli zəmində toqquşma və
qırğınlar törədirdilər.
I Dünya müharibəsinin Cənubi Azərbaycanda
yaratdığı mürəkkəb şəraitdən və qarışıqlıqdan
istifadə edən erməni silahlı dəstələri aysorlarla
birlikdə Xoy, Salmas, Soyuqbulaq və bu şəhərlərin
ətraf kəndlərinə hücum edərək bazar və evləri
çapıb-talamağa, günahsız və silahsız azərbaycan
türklərini böyükdən-kiçiyə görünməyən vəhşiliklə
məhv etməyə başladılar. Belə qırğınlar Urmiyada
xüsusi qəddarlıqla həyata keçirilirdi. Yalnız türk
ordu hissələrinin həmin bölgəyə daxil olması buradakı kəndlərin, Urmiya və b. şəhərlərin əhalisinin kütləvi şəkildə soyqırımının qarşısını aldı.
Lakin türk qoşunları bu yerlərdən getdikdən sonra
Cənubi Azərbaycanın Türkiyə və İraqla həmsərhəd
bölgələrində ermənilər, aysorlar və kürdlər azərbaycanlıları yenidən qırmağa başladılar. Bu qırğınlar bolşevik hökuməti tərəfindən rus hərbi
hissələrinin çox pərakəndə şəkildə 1918-ci ilin əvvəlində İrandan çıxarıldığı vaxt daha faciəli şəkil
almışdı. Aydındır ki, Birinci Dünya müharibəsinin
iştirakçısı olan böyük dövlətlər Şərq ölkələrini
yenidən nüfuz dairələrinə bölmək məsələsində
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vəhşi erməni quldurlarını əllərində alətə çevirmişdilər və onlardan istədikləri kimi istifadə edirdilər.
Rus hərbi hissələri Cənubi Azərbaycanı tərk
etdikdən sonra ingilislər bu yerlərə öz xüsusi hərbi
dəstələrini göndərdilər. 1918-ci ilin baharınadək
onlar Zəncan, Miyanə, Xoy və Urmiyanı ələ keçirdilər. Eyni zamanda Cənubi Azərbaycanın
şimal-qərbində bu dövlətlərin təhrikilə aysorlar,
kürdlər və ermənilər azərbaycanlılara qarşı əsl
mənada soyqırımı həyata keçirirdilər. Yalnız Urmiya bölgəsində ermənilər 150 min, Xoy bölgəsində isə 50 min Azərbaycan əhalisini qətlə
yetirmişlər. Türkiyə ərazisinin Şərqi Anadolu bölgəsində isə 200 min azəri türkü qətlə yetirildi. Beləliklə Rusiya ərazisinə daxil olmayan Yaxın Şərq
bölgəsində 400 min azəri türkü ermənilər tərəfindən vəhşicəsinə qətlə yetirilmişdir.
Azərbaycan Demokratik Partiyası Şeyx Məhəmməd Xiyabaninin başçılığı ilə həmin qırğınların qarşısının alınması üçün fəlakət yerlərinə –
Şərəfxan Salman, Urmiya və b. bölgələrə silahlı
dəstələr göndərdi. Bu qüvvələr qırğının qarşısının
alınmasında mühüm uğurlar qazandılar.
Birinci Dünya müharibəsi bir çox ölkələr kimi İrana, Cənubi Azərbaycana da böyük dağıntılar, qırğınlar, bahalıq, qıtlıq, aclıq və s. kimi
bədbəxtliklər gətirdi. Müharibə Cənubi Azərbaycanın təsərrüfat həyatını tənəzzülə uğratdı. O
faciəli günlərin canlı şahidlərindən olan Əli Dehqaninin «Zərdüşt Peyğəmbərin yurdu Urmiya»
(farsca), Məhəmməd Təməddunin «Urmiya tarixi» (farsca) əsərlərində azərbaycanlılara qarşı
ermənilərin törətdikləri soyqırımın acı nəticələrindən bəhs edilir.
Fars şovinizminin dahi təbliğatçısı kimi tanınan Seyid Əhməd Kəsrəvi də «On səkkiz illik
Azərbaycan tarixi» əsərində Azərbaycan xalqına
qarşı aparılmış bu qırğın siyasətindən yan ötə
bilməmişdir.
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Ə.Kəsrəvinin kitabında göstərilir ki, Van gölü
ətrafında aysorlar Türkiyə kürdlərinə məğlub olub
Cənubi Azərbaycan ərazisinə sığındı. Yerli camaatın
«cilo» adlandırdığı 25 min aysoriyalı rusların xristian təəssübkeşliyi ilə Azərbaycan ərazisində yerləşdirildi. Onlar bir çox hallarda yerli əhalinin
mal-mülkünü zorla əlindən alır, müqavimət göstərənləri isə qətlə yetirirdilər. Bu işdə ermənilər daha
fəal mövqe tuturdular, köməksiz və silahsız mülki
azərbaycanlıları qətlə yetirirdilər.
Azərbaycanlıların soyqırımın gözləri ilə görmüş Motemed-Əlvözəra öz qeydlərində belə məlumat verirdi: «Səhərə kimi atışma kəsilmədi.
Səhər hökumət mərkəzinə gəldim. Raportlardan
məlum oldu ki, gecə dəhşətli faciələr baş verib.
Çilolarla ermənilər hücum edib təxminən 500 evi
odlayıblar, azərbaycanlı əhalini qətlə yetiriblər.
Qırğın səhəri gün də davam etmişdi. Həmin gün
qırğında 10 minə yaxın günahsız azərbaycanlı
qadın və uşaq qətlə yetirilmişdi”. Həmin günlərin
qanlı xronikasını əks etdirən salnamə kimi Əli Dehqaninin «Zərdüşt yurdu Urmiya» əsərində axır
çərşənbə günü azərbaycanlıların başına gətirələn
müsibətlər haqqında yazılardan: “Amerikanın
Urmiyadakı konsulu Mister Şedin hiyləsi ilə
tərkisilah olunmuş azərbaycanlılarla müzakirədən
sonra urmiyalılar aldandıqlarını başa düşdülər. Bu
günü Günəş ili 1226-cı il, İsfənd ayının 26-sı axır çərşənbə (17 mart, 1918) Urmiya şəhərində
erməni daşnaqları və çiloların 10 min nəfərə yaxın
azərbaycanlı qırğınının şahidiyəm».
Azərbaycanlılara qarşı soyqırımı təşkil edən
ermənilər təkcə aysorlardan deyil, yerli kürdlərin
hərbi gücündən də istifadə etmək məqsədilə gizli
danışıqlar aparırdılar. Bu işdə hiylə işlədib aysor
başçısı Marşimonu irəli verən ermənilər onun
kürd lideri Simetko ilə görüşünü təşkil edirlər.
Görüş zamanı sözləri çəp gəldiyindən Simetko
Marşimonu öldürmüş və ermənilərin bu məkrli
təklifinə qarşı çıxmışdır. Marşimonun ölümündən sonra hərbi hakimiyyətə erməni Ağa Petros
başçılıq etmişdir. Ə.Kəsrəvi yazır ki, Ağa Petrosun başçılığı ilə keçirilən qanlı ixtişaşlar zamanı
Salmasda bircə abad kənd belə qalmadı. Çarəsiz
qalan xalq öldürülür, imkanı olanlar qaçıb
gedirdi. O gün olmurdu ki, Urmiyada adam qətlə
yetirilməsin…
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Urmi, Salmas, Xoy şəhərləri və bu şəhərlər
arasında olan kəndlərdə Azərbaycan türklərinin
soyqırımı və talanlarının davam etdiyi bir vaxt
Osmanlı Ordusu onların yardımına gəldi və azərbaycanlıları bəlkə də yox olmaq təhlükəsindən qurtardı.
Osmanlı ordusu 1918-ci ilin iyun ayında Xoy şəhərinə çatdı. Ordu oradan Salmasa doğru hərəkət
edib erməni-aysor birləşmələrinə həmlə etdi. Petros
bu döyüşə Urmiyadan topxana da gətirmişdi. Bir
neçə günlük müharibədən sonra erməni ordusu dağıdıldı, onlar ailələrini, mal-qaralarını götürüb qaçmağa başladılar…
Həmin il Böyük Ermənistan yaratmaq fikrində
olan daşnaq partiyasının başçısı Andronik Xoy şəhərini ələ keçirmək və erməni-aysor qoşunlarına birləşmək üçün 8000 nəfərlik hərbi qüvvə ilə Culfa
yolundan Xoy şəhərinə tərəf hərəkət etdi. Ermənilər
belə qərara gəlmişdilər ki, Xoy şəhərini tutub, onun
əhalisini qırandan sonra on min erməni ailəsini burada məskunlaşdırmaqla Azərbaycanın bu hissəsini
Ermənistana birləşdirsinlər...
Osmanlı ordusu özünü Salmas tərəfdən Xoya
çatdırdı. Bunu eşidən Xoy əhalisi sevinərək müqaviməti gücləndirdi. Nəhayət, Osmanlı qoşunu yetişərək topları dağ başında qurdu, erməni ordusunu
atəşə tutdu. Ermənilər qalib olmaq ümidlərini itirib
gəldikləri yolla geri dönüb qaçdılar.»
Lakin bu məğlubiyyətdə azərbaycanlıların soyqırımına son qoymadı. Erməni yeni planlar cızır,
müdafiə həlqəsi zəif olan şəhərlərə lokal hücumlar
edib, yeni faciələr törədirdilər. Düşmənlər öz məkrli
planlarında rusların Urmiya gölündəki hərbi gəmisindən istifadəni də nəzərdə tuturdular. O gəmi 180
nəfərlik erməni-aysor hərbiçisinin əlində idi. Məqsəd bu gəmidə toplar yerləşdirib Şərəfxan limanına
çıxmaq, limandakı gəmiləri ələ keçirib yeni hərbi
əməliyyata başlamaq idi. Bu niyyətə qovuşmaq
üçün onlar hər cür cinayətə əl atır, dinc əhalini, din
xadimlərini belə qətlə yetirirdilər. Erməni-aysorların
gizli niyyətlərini faş edən Ağa Mirməhəmməd
Pişnamaz Xalxalinin qətli erməni vəhşiliyinin bariz
nümunəsi idi.
Əhməd Kəsrəvi qeyd edir ki, ermənilər Urmiyadan qaçarkən yollarda, kəndlərdə olmazın vəhşiliklər törədirdilər: «... Onlar Osmanlı ordusunun
yaxınlaşdığını görüb şəhəri tərk etdilər. Bu dəhşətli
hadisələrdə ermənilər və aysorlar 10 min nəfərdən
çox azərbaycanlını öldürdülər. Çarəsiz xalq altı ay
zülm və işgəncələrdən sonra erməni və aysorların
qaçdığını görüb sevindi».

canı candan ayrı salan...

Mən
hara
gedim?..

Õîúàëû, 1992
Ôîòî: Îëåã Ëèòâèí
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İrəvAn
azərbaycanlılarının
1948-1953-cü illərin

DeportAsİyAsı...

İ

stər çar Rusiyası dövründə, istərsə də
Sovet hakimiyyəti illərində erməni siyasi
dairələri tarixi şəraitin verdiyi fürsətdən
istifadə edərək öz məkrli niyyətlərini həyata
keçirmişlər. Ermənilərin azərbaycanlılara qarşı
1905-1906-cı və 1918-1920-ci illərdə həyata keçirdikləri kütləvi qırğınlar və soyqırım aksiyaları
məhz müəyyən tarixi şəraitin onlara verdiyi fürsətin nəticəsi idi ki, bu haqda əvvəlki bölmələrdə
ətraflı söhbət açılmışdır. 1948-1953-cü illərdə
azərbaycanlıların Ermənistan SSR ərazisindəki tarixi-etnik torpaqlarından kütləvi surətdə deportasiyası isə ermənilərin və onların havadarlarının
İkinci Dünya müharibəsinin sonunda Sovet İttifa15

qının üstün mövqeyə çıxması ilə yaranan şəraitdən bəhrələnmək siyasətinin növbəti mərhələsi idi.
1944-cü ilin iyununda Ermənistan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi
Qurgen Arutinov məşhur sovet tarixçisi akademik
Yevgeni Tarleni İrəvana dəvət edərək, onunla
“Qərbi Ermənistan”ın (yəni Türkiyənin Şərqi
Anadoludakı ərazisinin bir hissəsinin) Sovet Ermənistanına “qovuşdurulması” aspektlərini müzakirə etmişdi. Nəticədə akademik Tarlenin
Sov.İK(b)P MK-ya təqdim etdiyi arayış SSRİ
Xalq Komissarları Sovetinin sədri İosif Stalinin
yanında müzakirə edilsə, də heç bir qərar qəbul
edilməmişdi.

İkinci Dünya müharibəsinin sonlarına yaxın
ermənilərin Türkiyəyə qarşı ərazi iddiası ilə SSRİnin Türkiyəyə hücum etmək planları üst-üstə
düşürdü. İ.Stalin Rusiya ilə Türkiyənin 1914-cü il
sərhədlərini bərpa etmək, yəni Qars və Ərdahan
vilayətlərini yenidən Türkiyədən qoparmaq istəyirdi. Lakin Türkiyədən qoparılması nəzərdə tutulan ərazilərin məskunlaşdırılması problemi qarşıya
çıxmışdı. Bu problemin xaricdə məskunlaşan
Türkiyə əsilli ermənilərin hesabına həll edilməsi
nəzərdə tutulurdu. Qarşıdan isə bütün ermənilərin
katolikosunu seçmək kampaniyası gəlirdi. İ.Stalin
bu məqamdan istifadə edərək, Eçmiədzin kilsəsinin arxiyepiskopu, katolikos postuna real namizəd
Gevorq Çörəkçyanı Moskvaya çağırır. 1945-ci il
aprelin 19-da Gevorq Çörəkçyan Stalinlə görüşür.
Görüşün sonunda Stalin deyir ki, Sovet hökuməti
1921-ci ildə Türkiyəyə verilmiş torpaqları qaytarmaq istəyir, arzu olunandır ki, həmin torpaqlarda
Türkiyədən qaçmış və hazırda xaricə səpələnmiş
ermənilər məskunlaşdırılsınlar. Stalin təqribən
100 min erməninin immiqrasiyasını təşkil etmək
haqqında tezliklə hökumətin qərarının olacağını
bildirir və Eçmiədzin kilsəsinin bu işdə köməklik
göstərməsini istəyir. Məhz bu görüşdən sonra
ermənilərin xaricdən Ermənistana köçürülməsinə
və paralel olaraq, azərbaycanlıların deportasiya
edilməsinə ciddi hazırlıq görülür. Sovet hökuməti
azərbaycanlıların Ermənistandan köçürülməsinin
(əslində, deportasiya edilməsinin) zəruriyyətini
Mingəçevir su anbarı tikilib istifadəyə verildikdən
sonra Kür-Araz ovalığında yeni suvarılan torpaq
sahələrinin yaranacağı və həmin torpaqlarda pambıq yetişdirmək üçün işçi qüvvəsinə ehtiyac olacağı ilə əsaslandırmağa çalışrdı.
1945-ci il mayın 15-də Ermənistan Kommunist (Bolşeviklər) Partiyası Mərkəzi Komitəsinin
birinci katibi Q.Arutinov məktubla İ.Stalinə müraciət edərək, xaricdə yaşayan ermənilərin Sovet
Ermənistanına “qaytarılması” haqqında qərarın
qəbul edilməsini xahiş edir. İyunun 6-da Stalin
Kremldə Arutinovu qəbul edir. Arutinov Stalinə
Türkiyə ilə 1914-cü ildəki vəziyyətə uyğun sərhədləri bərpa etmək haqqında məktubunu təqdim
edir. İ.Stalin xarici işlər naziri Vyaçeslav Molotova tapşırır ki, ona 1914-cü il və 1921-ci il xəritələrini təqdim etsin.
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Oktyabrın 27-də Arutinov yenidən Stalinin
qəbulunda olarkən Stalin ona Sovet hökumətinin
Türkiyəyə qarşı ərazi iddiasının gündəlikdən düşmədiyini bildirir. Arutinov 300 mindən artıq erməninin Sovet Ermənistanına can atdığını, lakin
ilk öncə “mövcud ədalətsizliyin” aradan qaldırılmasını – yəni Dağlıq Qarabağ və Naxçıvan məsələsinin həll edilməsini xahiş edir. Arutinov
görüşün sonunda Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin Ermənistana birləşdirilməsi haqqında
növbəti məktubunu Stalinə təqdim edir.
SSRİ Xalq Komissarları Soveti 21 noyabr
1945-ci il tarixdə “Ermənilərin xaricdən Sovet
Ermənistanına qayıtmaları ilə əlaqədar tədbirlər
haqqında” qərar qəbul edir. Bundan bir həftə
sonra ÜİK(b)P MK-nın ikinci katibi G.Malenkov
Dağlıq Qarabağın Ermənistanın tərkibinə daxil
edilməsi barədə Arutinovun Stalin qarşısında
qaldırdığı vəsatəti Azərbaycan K(b)P MK-nın birinci katibi M.C.Bağırova göndərir. 1945-ci il
dekabrın 10-da M.C.Bağırov həmin məktuba cavab
olaraq göndərdiyi məktubda bildirir ki, o, Arutinovun təklifi ilə o şərtlə razıdır ki, Şuşa istisna
olmaqla, Ermənistanın əhalisinin əksəriyyətini
azərbaycanlılar təşkil edən Əzizbəyov, Vedi və
Qarabağlar rayonları Azərbaycana birləşdirilsin.
Bundan sonra həmin məsələ qapadılmış, əvəzində
azərbaycanlıların Ermənistandan deportasiyası
məsələsi aktuallaşmışdı.
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ssrİ Ali sovetinin
19 oktyabr 1946-cı il
tarixli fərmanına əsasən, xaricdən Ermənistana “repatriasiya”
e d i l ə n e r m ə n i lərə
(Əslində, xaricdən köçürülüb gətirilən erməniləri “repatriant”
adlandırmaq elmi nöqteyi-nəzərdən düzgün deyildi. Çünki köçürülüb gətirilən ermənilər heç vaxt
indiki Ermənistan ərazisində yaşamamışdılar)
Sovet İttifaqının ərazisinə daxil olduqları andan
etibarən SSRİ vətəndaşı statusu verilməsi qərara
alınır. Təkcə 1946-cı ildə Suriya, Yunanıstan,
Livan, İraq, Bolqarıstan və Rumıniyadan 50 min
900 nəfər erməni immiqrasiya edilir. 1947-ci ildə
Fələstin, Suriya, Fransa, ABŞ, Yunanıstan, Misir,
İraq və Livandan 35,4 min nəfər erməni qəbul
edilərək Ermənistanda yerləşdirilir. Ermənistan
rəhbərliyi 1946-cı ilə nisbətən 1947-ci ildə xaricdən köçürülüb gətirilən ermənilərin sayının azalmasının səbəbini onunla izah edirdi ki, xaricdən
gələn ermənilər əsasən şəhər sakinləridir, onları
dağlıq rayonlarda yerləşdirmək mümkün deyil,
köçürülənlər isə yalnız İrəvan və onun ətraf rayonlarında məskunlaşmaq istəyirlər. Ümumiyyətlə,
1946-1949-cu illərdə xarici ölkələrdən Ermənistana 96 min erməni köçürülmüşdü ki, onların
da xeyli hissəsi İrəvanda məskunlaşmışdıı. Onlar
əsasən şəhər ətrafındakı Nor-Areş, Zeytun, Nor
Kilikiya massivlərində məskunlaşdırılmışdılar.
Tarixçilər SSRİ-nin Türkiyəyə qarşı ərazi iddiasını İkinci Dünya müharibəsindən sonra SSRİ
ilə Qərb dövlətləri arasında “soyuq müharibənin”
başlanğıc mərhələsi kimi izah edirlər. Sovet hökuməti ilə ABŞ və İngiltərə arasında aparılan uzun
sürən diplomatik danışıqlar nəticəsində nəhayət ki,
Sovet hökuməti Türkiyəyə hücum etmək niyyətindən əl çəkmişdi. Ermənilər Sovet hökumətinin köməyi ilə Qars və Ərdahanı ələ keçirmək fürsətini
əldən versələr də, 100 mindən artıq azərbaycanlı
əhalinin tarixi-etnik torpaqlarından deportasiya
edilməsinə nail oldular.
1947-ci il dekabrın əvvəlində Azərbaycan və
Ermənistan K(b)P MK-larının birinci katiblərinin
adından İ. Stalinin adına məktub göndərilir. Birgə
məktubda Ermənistanda yaşayan 130 min nəfər
azərbaycanlının köçürülməsi məsələsini həll et17
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mək xahiş olunurdu. Surəti Azərbaycan Respublikası Siyasi Sənədlər Arxivində saxlanılan həmin
məktubun altında imza, imzalanma tarixi və göndərilmə nömrəsi qeyd olunmamışdır.
1947-ci il dekabrın 23-də SSRİ Nazirlər Soveti “Kolxozçuların və digər azərbaycanlı əhalinin Ermənistan SSR-dən Azərbaycan SSR-in
Kür-Araz ovalığına köçürülməsi haqqında” qərar
qəbul edir. Həmin qərarda göstərilirdi ki, 19481950-ci illərdə könüllülük prinsipi əsasında Ermənistan SSR-də yaşayan 100 min kolxozçu və
digər azərbaycanlı əhali Azərbaycan SSR-in KürAraz ovalığına köçürülsün. Qərarın 1-ci bəndində
1948-ci ildə 10 min, 1949-cu ildə 40 min və
1950-ci ildə 50 min nəfərin köçürülməsi nəzərdə
tutulurdu. Həmin qərarın 11-ci bəndində göstərilirdi ki, Ermənistan SSR Nazirlər Sovetinə icazə
verilsin ki, azərbaycanlı əhalinin Azərbaycan
SSR-in Kür-Araz ovalığına köçürülməsi ilə
əlaqədar onların boşaltdıqları tikililəri və yaşayış
evlərini xaricdən Ermənistana gələn ermənilərin
yerləşdirilməsi üçün istifadə etsinlər. “Digər azərbaycanlı əhali” kateqoriyasına açıqlıq gətirilməsə
də, aydın olurdu ki, bu kateqoriya altında Ermənistanın şəhərlərində yaşayan fəhlələr və kolxozçu olmayan azərbaycanlıların köçürülməsi
nəzərdə tutulurdu.
10 mart 1948-ci il tarixdə SSRİ Nazirlər Soveti 23 dekabr 1947-ci il tarixli qərarına əlavə
olaraq “Kolxozçuların və digər azərbaycanlı
əhalinin Ermənistan SSR-dən Azərbaycan SSRin Kür-Araz ovalığına köçürülməsi ilə əlaqədar
tədbirlər haqqında” ikinci qərar qəbul etmişdir.
14 maddədən ibarət olan bu qərarda köçürmə ilə
əlaqədar olaraq SSRİ hökumətinin, habelə Azərbaycan və Ermənistan Nazirlər Sovetlərinin qarşısında konkret tədbirlərin həyata keçirilməsi
vəzifəsi qoyulmuşdu.
Azərbaycanda köçürmə işlərinə əvvəlcə Nazirlər Sovetinin şöbə müdiri, milliyyətcə erməni
N.Brutens (uzun müddət Sov.İKP MK-nın beynəlxalq əlaqələr şöbəsi müdirinin birinci müavini
olmuş Karen Brutensin atası), sonra isə digər bir
erməni R.Sevumyan rəhbərlik etmişdilər.
Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 1948-ci
il 13 may tarixli qərarına əsasən həmin il Ermənistan SSR-in kənd rayonlarının kolxozçuları ilə
bərabər İrəvan şəhərinin Stalin və Spandaryan rayonlarından azərbaycanlıların köçürülməsi nəzərdə tutulurdu.

1948-ci ilin sonunda Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin sədri Teymur Quliyev SSRİ Nazirlər
Soveti sədrinin müavini V.Malenkova ünvanlandığı 27 dekabr 1947-ci il və 10 mart 1948-ci il tarix li yuxarıda sadalanan qərarlarının yerinə
yetirilməsinin vəziyyəti haqqında hesabat xarakterli məktubunda Kür-Araz ovalığına köçürülən
əhali üçün bütün zəruri şəraitin olmadığı – yaşayış
üçün mənzillərin olmaması, torpağın yararlı hala
salınmaması, su təchizatının həll edilməməsi, sanitar-profilaktik müəssisələrinin olmaması vurğulanırdı. Bütün bunları nəzərə alaraq, Ermənistan
SSR-dən azərbaycanlıların köçürülmə planında
dəyişiklik edilərək bu rəqəmin 1949-cu ildə
15000-dən artıq nəzərdə tutulmaması, Ermənistanın dağlıq rayonlarından köçürülənlərin Azərbaycanın dağlıq rayonlarında yerləşdirilməsinə icazə
verilməsi SSRİ Nazirlər Sovetindən xahiş edilir
və həmin şəxslərə də SSRİ Nazirlər Sovetinin 23
dekabr 1947-ci il tarixli güzəştlıərin şamil edilməsinin məqsədəmüvafiq olması qeyd edilirdi.
Lakin SSRİ Nazirlər Soveti dəfələrlə edilən
bu cür müraciətlərə bir qayda olaraq cavab verirdi
ki, təsdiq edilmiş köçürmə qrafikindən kənara çıxmaq olmaz.
SSRİ hökumətinin azərbaycanlıların köçürülməsi haqqında verdiyi qərarlar Ermənistan
hökumətinə şans vermişdi ki, İrəvan ətrafında və
Ermənistanın sərhədləri boyunca mövcud olan
azərbaycanlı yaşayış məntəqələrini köçürmək
yolu ilə birdəfəlik xəritədən silə bilsin. Ermənistan hökumətinin nümayəndələri azərbaycanlı
əhalinin psixoloji cəhətdən köçürülməyə hazırlanması üçün müxtəlif şayiələr yayırdılar. Ermənistan SSR-in daxili işlər naziri general-mayor
Xoren Qriqoryanın imzası ilə 3 may 1948-ci ildə
Mir Cəfər Bağırova ünvanlanmış “Azərbaycan
SSR-ə qarşıdakı köçürülmə ilə əlaqədar Ermənistanın azərbaycanlı əhalisi arasındakı əhvalruhiyyə haqqında arayış”da təkcə köçürülməsi
nəzərdə tutulan rayonların azərbaycanlı əhalinin
deyil, bu işdə marağı olan, Dağlıq Qarabağın və
Naxçıvanın Ermənistana birləşdirilməsini arzulayan ermənilərin söylədikləri də öz əksini
tapmışdır. Azərbaycanlı əhalinin dədə-baba yeryurdlarından köçmək istəmədiklərini söyləmələri təbii idi.
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Ermənilərin Azərbaycana və Türkiyəyə qarşı
ərazi iddiası ilə bağlı söylədikələrinə arayışda yer
verilməsi isə dolayısı ilə rəsmi İrəvanın mövqeyini
ifadə edirdi. Məsələn, İrəvanda Sosial Təminat
Nazirliyi sistemində işləyən bir erməninin söylədiyi
aşağıdakı fikirlər arayışda öz əksini tapmışdır: “Azərbaycanlıların Ermənistandan köçürülməsi şübhə doğurmur. İlk növbədə, Araz və Axuryan (Arpaçay)
çaylarının sahilləri boyu yaşayan azərbaycanlılar köçürüləcək, sonra Yerevandakı azərbaycanlıların
köçürülməsinə başlanacaq. Sərhəd rayonlarının
kəndləri də azərbaycanlılardan təmizlənəcək…”
Başqa bir erməni isə öz arzularını belə ifadə edirdi:
“Azərbaycanlıları təkcə Ermənistandan deyil, eləcə
də Naxçıvan MSSR-dən köçürmək və Naxçıvanı
Ermənistan ərazisinə birləşdirmək lazımdır”.
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Arxiv sənədlərində İrəvan şəhərindən
azərbaycanlıların deportasiyasına dair
faktlar öz əksini tapmışdır.
Məsələn, 1948-ci ilin dekabrında İrəvan şəhərindən 64 azərbaycanlı ailəsinin (253 nəfər) köçürüldüyü, 1949-cu ildə isə 400 ailənin köçürülməsinin
nəzərdə tutulması faktı qeyd edilmişdir.
Köçürülənlər əsasən onların Ermənistanda
yaşadıqları rayonların iqlim şəraitinə uyğun olmayan, Zərdab, Əli-Bayramlı, Kürdəmir, Göyçay,
Mirbəşir (Tərtər), Salyan, İmişli, Sabirabad, Jdanov (Beyləqan), Yevlax, Ucar, Saatlı rayonlarında
yerləşdirilmişdilər ki, onların da bir qismi yoluxucu xəstəliklərə düçar olaraq tələf olmuşdular.
Köçürülənlər üçün yeni mənzillər tikilib istifadəyə verilmədiyindən onlar əsasən ictimai binalarda, yararsız tikililərdə, anbarlarda, tövlələrdə,
yerli əhalini sıxışdırmaq yolu ilə onların mənzillərində yerləşdirilmişdi. 1948-1950-ci illərdə
Ermənistandan köçürülmüş 8110 ailədən yalnız
3232-si yaşayış evləri ilə təmin olunmuşdu.
1953-cü ildə İ.Stalinin ölümündən sonra azərbaycanlıların tarixi-etnik torpaqlarından deportasiyası sürəti azalmış və yaşayış şəraiti ağır olan
əhalinin öz əvvəlki yer-yurdlarına geriyə qayıtması prosesi sürətlənmişdir.
Azərbaycanlıların deportasiyası nəticəsində
Ermənistan rəhbərləri Əştərək, Martuni (Aşağı
Qaranlıq), Qarabağlar, Abovyan (Ellər), Eçmiədzin və Hoktenmberyan rayonlarından azərbaycanlıların izinin silinməsinə nail oldular.
Ermənistandan azərbaycanlıların deportasiyası başa çatdırıldıqdan sonra digər bir prosesə
start verildi. Ermənistanda yaşayan əhalinin azalmasını bəhanə edərək rayon və respublika miqyasında müəyyən vəzifələr tutan azərbaycanlı
kadrların ermənilərlə əvəz edilməsi aksiyası həyata keçirildi. İlk növbədə bu proses paytaxt İrəvandan başlandı. Ermənistan KP MK-nın məsul
işçiləri Məmməd İsgəndərov və Cümşüd Sultanov, kənd təsərrüfatı şöbəsi müdirinin müavini
Rəhim Allahverdiyev, kənd təsərrüfatı nazirinin
müavini Hüseyn Məmmədov vəzifələrindən
azad edildilər.
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Ermənistan SSR Ali Soveti sədrinin müavini
Mirzə Bəşirov Ali Sovetin 9 aprel 1949-cu il tarixli sessiyasının qərarı ilə tutduğu vəzifədən azad
edildi. Onların bəzilərini ali partiya təhsili almaq
üçün Bakıya göndərdilər ki, bir daha geri qayıtmaq şansları olmasın.
Qarabağlar, Vedi, Zəngibasar, Krasnoselo rayonlarının partiya komitələrinin azərbaycanlı birinci katibləri, digər 10 rayonda isə ikinci və
üçüncü katibləri vəzifədən azad edərək yerlərinə
erməniləri təyin etdilər.

Amasiya, Basarkeçər və Krasnoselo
rayonlarından başqa,
yerdə qalan rayonlarda Azərbaycan dilində çıxan qəzetlər
bağlandı.
2007-ci ildə yaradılmasının 125 illiyi təntənəli surətdə
qeyd edilən İrəvan teatrı da azərbaycanlıların
deportasiyası haqqında qərarlardan öz payını aldı.
Cəfər Cabbarlının adını daşıyan İrəvan Dövlət
Azərbaycan Dram Teatrı deportasiya illərinin hər
cür təzyiq və sıxıntılarına baxmayaraq, 19481949-cu illərdə “Məşədi İbad”, “Leyli və Məcnun”, “Eşq və İntiqam”, “Şah İsmayıl” kimi
əsərləri tamaşaya qoymuşdu. Bütün bunlara baxmayaraq, 1949-cu ildə teatr azərbaycanlıların
yaşamadığı Basarkeçər rayonunun mərkəzinə
köçürülmüş, 1952-ci ildə isə maliyyələşdirilməməsi səbəbindən bağlanmışdı. Teatrın istedadlı
kollektivinin üzvləri Bakı və Gəncə teatrlarında
özlərinə yeni iş yerləri tapmaq məcburiyyətində
qalmışdılar. İrəvan teatrı düz 15 ildən sonra –
yəni 1967-ci ildə yenidən İrəvanda fəaliyyətini
bərpa etmişdi.
Ermənistanda azərbaycanlı əhalini başsız
qoymaq, ali təhsilli kadrların çoxalmasına imkan
verməmək məqsədilə ilk növbədə X.Abovyan
adına İrəvan Pedaqoji İnstitutunda 1937-ci ildən
təhsil Azərbaycan dilində olan bölmələri – dilədəbiyyat, tarix-coğrafiya, fizika-riyaziyyat fakültələri və Ermənistan Dövlət Qiyabi Pedaqoji
İnstitutunda mövcud olan eyniadlı fakültələri
bağlanaraq, 1948-ci ildə Azərbaycandakı müvafiq institutlara köçürüldülər. Ermənistanın kənd
rayonlarından köçürülən azərbaycanlı əhalinin
Xanlar rayonunda məskunlaşmalarına hər cür maneçilik törədildiyi halda, 1924-cü ildə açılan və
Azərbaycan elminə görkəmli xadimlər bəxş edən
İrəvan Azərbaycanlı Pedaqoji Texnikumu bağlanaraq onun fakültələri kənd rayonu hesab edilən
Xanlar rayon mərkəzinə köçürüldü. Təbii ki,
azərbaycanlı ali məktəb və texnikum müəllimləri
də kütləvi surətdə öz ailələri ilə birlikdə İrəvan
şəhərini tərk etmək məcburiyyətində qalmışdılar.
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1948-53-cü illər deportasiyası nəticəsində
İrəvan şəhərinin azərbaycanlı əhalisi yarıbayarı
azalmışdı. Bunu 1939-cu ildə keçirilən siyahıyaalma zamanı İrəvan şəhərində 6569 nəfər azərbaycanlının qeydə alınması müqabilində, 1959-cu
ildə 3413 nəfər azərbaycanlının qeydə alınması
əyani göstərir. (1949-cu ildə siyahıyaalma keçirilməməşdir).
Araşdırmalar göstərir ki, azərbaycanlıların indiki Ermənistan ərazisindəki tarixi-etnik torpaqlarından köçürülməsi (deportasiyası) haqqında
SSRİ Nazirlər Sovetinin 23 dekabr 1947-ci il tarixli qərarı artıqlaması ilə yerinə yetirilmişdir. Həmin qərarla Ermənistanın 22 rayonundan 100 min
azərbaycanlının köçürülməsi nəzərdə tutulmuşdusa da, əslində, adi insan hüquq normalarına zidd
olan bu qərarların icrası zamanı avtoritar-totalitar
rejimin mövcud repressiya qaydaları zorakı üsullarla həyata keçirilmiş, 24 rayondan və İrəvan
şəhərindən (200-dən artıq yaşayış məntəqəsindən)
təqribən 100 min nəfər azərbaycanlı deportasiya
edilmişdir.
Xalqımıza qarşı tarixi cinayət kimi qiymətləndirilən bu aksiyaya hüquqi-siyasi qiymət verilməsi və onun beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılması
məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər Əliyev 18 dekabr 1997-ci ildə “1948-1953cü illərdə azərbaycanlıların Ermənistan SSR ərazisindəki tarixi-etnik torpaqlarından kütləvi surətdə
deportasiyası haqqında” fərman imzalamışdır.
Beynəlxalq ictimaiyyət hələ də 1948-1953-cü
illərdə Azərbaycan xalqının başına gətirilən bu
faciənin miqyasından xəbərsizdir. Sovet hakimiyyəti
illərində repressiyaya və deportasiyaya məruz qoyulan xalqlar haqqında son dövrdə çoxlu tədqiqat
əsərləri yazılmışdır. Lakin azərbaycanlıların Ermənistandan 1948-1953-cü illər deportasiyası o
dövrün rəsmi sənədlərinin ruhuna uyğun olaraq, hələ
də sadəcə “köçürülmə” faktı kimi dəyərləndirilir.
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1948-1953 və
1988-1991-ci illərin

FAcİəLərİ...

B

ıı Dünya müharibəsi dövründə Mikoyan başda olmaqla erməni daşnaq liderləri «Böyük ermənistan»
uğrunda ikibaşlı fəaliyyət göstərmişlər.

ir tərəfdən onlar Hitlerin qələbə çalacağına inanıb ona Zaqafqaziyada iki dövlətin-erməni və
gürcü dövlətlərinin qurulmasını təklif etmişlər. Bununla onlar Azərbaycan torpaqlarını
mənimsəmək istəyirdilər. Digər tərəfdən isə qələbə Sovet İttifaqı tərəfdə olarsa, Türkiyənin
Qars vilayəti və ona yaxın ərazilərin Sovet Ermənistanına birləşdirilməsi planını cızırdılar. Hər iki
halda azərbaycanlıların Zaqafqaziyadan Orta Asiyaya və Sibirə deportasiyasına cəhdlər edilirdi.
Sonrakı planın ilk addımı müttəfiqlərin Tehran konfransında (28.XI-01.XII.1943) özünü büruzə verdi.
Ermənilər konfransda xaricdəki ermənilərin Sovet Ermənistanına köçürülməsi razılığına nail oldular.
Məqsəd Türkiyədən torpaq qoparmaq və Ermənistandakı azərbaycanlıları xarici ermənilərin Sovet
Ermənistanına köçü ilə əlaqədar deportasiya etmək idi. Məqsədin birinciliyinə nail olmaq üçün
ermənilər Sovet hökumətinə təsir göstərdilər.
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Sovet hökuməti Türkiyə Respublikasına nota
verib (1945) yuxarıda adı qeyd edilən ərazini
(26,4 kv.km.) və boğazlara nəzarəti tələb etdi. Bu
vəziyyətdə az qala Sovet İttifaqı və Türkiyə arasında III Dünya müharibəsi təhlükəsi yaranacaqdı.
Böyük təhlükəni görən Stalin tələbindən imtina
etdi. Beləliklə, ermənilərin bu məqsədi də puça
çıxdı. Türkiyədən torpaq qoparmaq müşkül məsələyə çevrildikdən sonra ermənilər Sovet Azərbaycanın üstünə düşdülər. 1945-ci ilin noyabrında
Ermənistan KP MK katibi Q.Arutyunov İ.Stalinə
məktubunda Qarabağın Ermənistan SSR-yə verilməsini xahiş etdi. Stalin həmin məktubu K.M.Malenkovun üstünə, Malenkov isə öz növbəsində
Azərbaycan rəhbərliyinə göndərdi. Mircəfər
Bağırov məktuba cavabında bildirdi ki, Azərbaycan həmin təklifə etiraz etmir, bu şərtlə ki, Ermənistan SSR, Gürcüstan SSR və Dağıstan MSSR-də
əsasən azərbaycanlılar yaşayan, Azərbaycanla
həmsərhəd olan və tarixən Azərbaycanın ayrılmaz
hissəsi olmuş ərazilər (Zəngəzur, Göyçə, Borçalı,
Dərbənd və sair) də onun özünə qaytarılsın. Bununla
da emənilərin növbəti cəhdi də puça endirildi.
Qarabağın Ermənistan SSR-ə birləşdirilməsi
cəhdi boşa çıxdıqdan sonra 1945-ci ilin noyabrında Ermənistan hökumətinin vəsatətini əsas götürərək SSRİ hökuməti xaricdə yaşayan ermənilərin
Sovet Ermənistanına köçürülməsi işinin təşkili
haqqında qərar verdi. İlk təbliğatın nəticəsində
130 min erməninin Ermənistana köçürülməsi
müəyyən edildi. Köçə xarici erməni təşkilatları
(«Hnçaq», «Ramkavar» partiyaları, Ümumerməni
Xeyriyyə İttifaqı) 1 milyon dollar pul xərclədilər.
İlk axında 90 mindən artıq erməni (1946-cı ildə
50,9 min, 1947-ci ildə 35,4 min) gəldi. Sovet Ermənistanında hökumət onların yerləşdirilməsini
siyasi məqsəd üçün gecikdirirdi. Onlar həftələrlə
dəmiryol stansiyalarında qalırdılar. Bəhanə edirdilər ki, köçkünləri yerləşdirmək üçün şərait yoxdur.
Ermənistan hökuməti çıxış yolunu Azərbaycanlıların kütləvi köçürülməsində tapdılar. Moskva
isə erməni avantürasına rəvac verdi. Stalin SSRİ
Nazirlər Soveti adından 23 dekabr 1947-ci ildə
«Ermənistan SSR-dən kolxozçuların və başqa
azərbaycanlı əhalinin Azərbaycan SSR-nin KürAraz ovalığına köçürülməsi haqqında» 4083 saylı
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qərar qəbul etdi. Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti
isə 2 fevral 1948-ci ildə köçürülmə haqqında müvafiq qərar qəbul etdi.
SSRİ Nazirlər Sovetinin yuxarıdakı qərarına
aydınlıq gətirmək üçün 10 mart 1948-ci ildə yenidən ikinci qərar verildi. Çünki əvvəlki qərarda
giriş və izahat yox idi. Lakin həm SSRİ hökumətinin, həm də Azərbaycan hökumətinin qərarları
qeyri obyektiv olaraq, real həqiqət və şəraitə uyğun gəlmirdi.
1947-ci il 23 dekabr tarixli qərarda göstərilirdi ki, 1948-1950-ci illərdə «könüllülük» prinsipi
əsasında Ermənistan SSR-də yaşayan 100 min
kolxozçu və digər azərbaycanlı əhali Azərbaycan
SSR-nin Kür-Araz ovalığına köçürülsün. Beləliklə, Qərbi Azərbaycanın azərbaycanlı əhalisinin
növbəti deportasiyası başladı. Bu deportasiya son
iki əsrdə Qərbi Azərbaycandan əhalinin soyqırımı
və deportasiyası üzrə VII (1828,1856,1878,19051907,1918-1920,1937-1938,1948-1953) idi. Bu
soyqırımı və deportasiya nəticəsində 150.000
azərbaycanlı əhali Ermənistan SSR-dən Azərbaycan SSR-nin Kür-Araz ovalığına və çətinliklə digər rayonlara səpələndi. Nəticədə 50.000 əhali
məhv oldu. 50.000 əhali isə Stalin öldükdən sonra
dağıdılmış doğma yurdlarına qayıdıb, alaçıqlarda
yaşamaqla köhnə yurd-yuvalarını bərpa edə bildilər. Bu hadisə də soyqırımının növbəti bir
mərhələsi idi.
1948-1953-cü illər üzrə «könüllü» köçürülmə
üç mərhələ üzrə həyata keçirilməli idi: I mərhələ
1948-1950, II mərhələ 1951-1952-ci illər, III mərhələ 1953-cü il. Birinci mərhələnin ilkin nəticələri
uğursuzluqlara uğradı. Muğana köçürülən əhalinin əksəriyyəti-xüsusən qocalar və uşaqlar kütləvi surətdə hava və məişət şəraitinin pis olması
ucbatından müxtəlif yoluxucu xəstəliklərə tutuldular və kütləvi ölüm halları baş verdi. Bu hadisədən xəbər tutan köçürülməmiş əhali çıxılmaz
vəziyyətdə qaldı. İmkansız əhali Azərbaycanın dağlıq
rayonlarına, xüsusən Dağlıq Qarabağa köçmək
arzularını bildirdilərsə, buna nail ola bilmədilər.
Lakin çox çətinliklə Pəmbək mahalının Barana (Noyemberyan) rayonunun bəzi kəndləri Ləmbəli, Körpülü və s. Azərbaycan SSR-nin
Qazax rayonunda məskunlaşmasına icazə aldılar.
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Lakin əhalini Ceyran Çöldə çadırlarda və
vaqonlarda yerləşdirdilər. Bir çox köçkünlər torpağı qazıb qoyun yatağı kimi evlər düzəltdilərsə,
yaşayış mühiti çox acınacaqlı idi. Hökumət
qəsəbənin salınması üçün aciz idi. İmkansız əhali
Qazaxın və Borçalının kəndlərinə dağıldılar.
Geri, öz kəndinə qayıdanlar da oldu. Lakin dövlət
onların evlərini inventarlaşdırıb xaricdən gələn
ermənilərə verirdi. Hətta boş evlərə də sahibini
buraxmırdılar. Noyemberyan rayonunun Ləmbəli
kəndinin əhalisi Stalinin ölümünə qədər kəndin
ətraf ərazilərində gecəqonduları tikib orada yaşadılar. Yalnız Xruşşovdan cavab məktubu gəldikdən sonra Ləmbəli camaatı boş olan evlərində
yerləşə bildilər.
Borçalı kəndlərinə dağılmış azərbaycanlıların
isə taleyi daha acınacaqlı oldu. 1951-ci ilin payızında onları vaqonlarla Qazaxıstana sürdülər.
Köçürülmə ilə əlaqədar olaraq Azərbaycan SSRnin o zamankı rəhbərləri (M.C.Bağırov, T.Quliyev,
N.Heydərov) çıxılmaz vəziyyətə düşmüşdülər.
Çünki o dövrdə Azərbaycan xalqının iqtisadimədəni həyat səviyyəsi Zaqafqaziya respublikaları
içərisində qat-qat aşağı səviyyədə idi. Az vaxt
içərisində 100.000 əhalini yerləşdirmək asan problem deyildir. Bu «xalqlar atası» Stalinin iradəsi idi.
N. Xruşşovun da hakimiyyətinin son illərində
«Böyük Ermənistan» ideyası Mikoyanın təşəbbüsü ilə Sovet idarə aparatının gündəliyinə çıxarıldı.
Xruşşovun aqrar siyasətindən - SSRİ-nin iqtisadi
regionlara bölünməsi siyasətindən istifadə edən
Mikoyan təklif etdi ki, Ermənistan SSR-də və
Naxçıvan MSSR-də iqtisadiyyatının əlverişli inkişafı üçün Naxçıvan MSSR-nin Ermənistan
SSR-ə birləşdirilməsi vacibdir. Xruşşov təklifi
Azərbaycan ziyalılarının müzakirəsinə verdi və
nəticədə bu iş baş tutmadı.
Bu illərdə Ermənistanda yaşayan azərbaycanlılara qarşı münasibətdə müəyyən sabitlik baş
verdi. Həmin dövrdə respublikanın stalinçi rəhbərlərinə qarşı həyata keçirilən kəskin və ədalətli
tədbirlər yerlərdə məsuliyyət hissini artırır, hər
hansı bir ekstremist hərəkətin qarşısı alınırdı. Lakin
ermənilərin «Mets yeğerni» (“Böyük qırğın”)
adlandırdıqları 1915-ci il hadisələrinin 50-ci ildönümü yaxınlaşdıqca ərazi tələbləri, türklərə qarşı
ögey münasibətlər baş qaldırmağa başlamışdı.
Xüsusilə, Krımın Ukrayna SSR-ə verilməsindən
sonra ekstremist tələblər geniş vüsət almışdı.
1962-1963-cü illərdə Ermənistan KP MK bürosunda Azərbaycan və Türkiyəyə torpaq iddiaları
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haqqında Moskvaya göndərilən ərizələrlə əlaqədar
məsələlər müzakirə olunan zaman gizli söhbətlərdə
belə bir fakt aşkarlandı ki, SSRİ Ali Sovetin Rəyasət
Heyətinin sədri A.İ.Mikoyan Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayət Ermənistan SSR tərkibinə verilməsi
məsələsini N.S.Xruşşovun qarşısında qaldırmış,
Xruşşov isə cavabında demişdir ki, kifayət qədər
hərbi avtomaşınlar ayırıb ermənilərin bir gecə
ərzində Dağlıq Qarabağdan Ermənistana köçürülməsi barədə tapşırıq verə bilər. Təbiidir ki, belə
kəskin reaksiya da öz təsirini göstərdi.
Lakin 1964-cü ildə N.S.Xruşşovun hakimiyyətdən kənarlaşdırılması müvəqqəti sakitliyi pozdu. Ermənistanda «mets yeğerni» adlandırılan
hadisəsinin 50-ci ildönümünü qeyd etməyə hazırlıq
işləri genişləndi. Bu tədbirin keçirilməsində xarici
ölkələrdə fəaliyyət göstərən daşnaq partiyasının və
digər irticaçı-millətçi partiya və qrupların məqsədi
Ermənistan SSR-in rəhbərliyinin fəaliyyəti ilə üstüstə düşür, hər iki tərəfdə aparılan təbliğat işi də bu
məqsədə yönəldilmişdi. Belə ki, iddia edilir ki,
«qırğın» üçün Türkiyə hökuməti və xalqı məsuliyyət daşıyır, əzəli Ermənistan torpaqları yenidən
birləşdirilməli və «Böyük Ermənistan» dövləti
yaradılmalıdır.
Gürcüstan SSR-in Boqdanovka rayonunun,
habelə ona həmsərhəd olan bölgələrin, Azərbaycan SSR Naxçıvan Muxtar Respublikasının və
Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin, Türkiyə
Cümhuriyyətinin böyük bir hissəsinin - Ərdəhan,
Trabzon, Qars, Bitlis, Van vilayətlərinin Ermənistana birləşdirmək məsələsi həm rəsmi dairələrdə,
həm də kütlə tərəfindən irəli sürülür, qətnamələr,
müraciətlər qəbul edilirdi. Bütün əmək kollektivlərində, kolxoz və sovxozlarda, ali və orta məktəblərdə, hətta ibtidai siniflərdə belə kompaniyalar
aparılır, «Mets yeğerni»nin 50-ci ildönümü erməni xalqının yekdilliyi və birliyi naminə yüksək səviyyədə keçirmək çağırışı səslənir, türklərə qarşı
nifrət hissi təlqin edən kinofilmlər nümayiş etdirilir, kitablar çap olunurdu. Kütləvi mətbuat orqanlarında erməni xalqının müdrikliyi, qonşu
xalqların köçəri və gəlmə olduqları barədə iri məqalələr çap edilir, radio və televiziyada verilişlər
təşkil olunurdu.
Yeri gəlmişkən qeyd etmək lazımdır ki, artıq
1965-ci ildə gizli erməni terror ordusu «ASALA»
da formalaşmışdır. Hətta təşkilatın komandanlığı
«Mets yeğerni»nin 50 illiyi və «xalq qəhrəmanı»
Ozanyan Andronikin anadan olmasının 100 illiyini eyni günə (24 aprel 1965-ci il) salaraq türk
qırğınları törətmək planını cızmışdılar.

Planın proqramına görə, 24 aprel günü silahlı
dəstələr Ermənistandakı azərbaycanlı kəndlərinə
hücum etməli, dinc əhalini kütləvi surətdə qırmalı
idi. Eyni vaxtda Türkiyə sərhədlərində pozuculuq
edib, hücumlar etmək, qırğınlar törətmək planlaşdırılırdı. Həmin vaxt radio və televiziya ilə bütün
dünyaya elan etməli idilər ki, guya gizli silahlanmış azərbaycanlılar erməni kəndlərinə hücum etmişlər və bunlara kömək məqsədilə türk ordusu
sərhəddi pozub sovet sərhədçilərinə hücuma
keçmişlər. Planda “ASALA” ümid edirdi ki, Sovet Ordusu münaqişəyə qoşulacaq, bu məqamdan
istifadə edib Türkiyədən müəyyən torpaqlarını Qars, Ərdəhan, İqdır və s. vilayətlərini tutmaq
mümkün olacaq.
Bu məqamda plandan duyuq düşən insanlar
Gürcüstandan və Azərbaycandan Moskvaya teleqramlar vurdular. Dövlət təcili tədbir görmək
məcburiyyətində qaldı. Bütün erməni və Azərbaycan kəndlərinə milis və hərbçi keşikçilər qoyuldu,
orduya sayıq olmaq tapşırığı verildi. Ermənilər
məcbur olub bu mənfur plandan əl çəkdilər. Lakin
yuxarıda deyilən kimi, İrəvanda Lenin Meydanında mitinq keçirildi. Hərbi hissədən mitinqçilərə
dağılmaq əmri gələndə, başda keşiş Vazgen olmaqla nümayişçilər ayaqqabılarını əllərinə alıb,
Eçmiədzin kilsəsinə yürüş etdilər (30 km-dən
artıq yoldur). Sonrakı günlər isə xüsusən, 1965-ci
ilin 23-24-25-ci aprel günlərində keçirilən tədbirlər kulminasiya nöqtəsinə çatdı. İrəvan şəhərinin
erməni əhalisi küçələrə çıxaraq “genosid” qurbanlarının xatirəsinə ucaldılmış memorial tikinti
yerinə doğru axışırdı. Nümayişçilərin önündə katolikosla birlikdə respublikanın rəhbərləri addımlayırdı. Kütlənin başı üzərində qara parça ilə
örtülmüş rəmzi tabut və «Böyük Ermənistan», «Qoparılmış ərazilər Ermənistana qaytarılmalıdır!»,
«İntiqam!», sözləri yazılmış şüarlar aparılırdı.
Bu hadisədən sonra Ermənistan SSR-nin
azərbaycanlı əhalisi sıxışdırılmağa başlanıldı, xüsusən İrəvanda, Leninakanda, Kirovakanda, Qafanda avtobuslarda, bazarlarda, ictimai yerlərdə
azərbaycanlılar təhqir olunur, döyülürdü.
Azərbaycanlılar Moskvaya (xüsusən Quqark
rayonundan) həm ərizə, teleqramlar vasitəsi ilə
xəbərdarlıq etmiş, həm də nümayəndə göndərmişlər. Beləliklə, azərbaycanlıların şikayəti Sovet
İKP MK siyasi bürosunun iclasında müzakirə olundu; Quqark rayonunda «beynəlmiləl tərbiyənin
vəziyyəti» mövzusunda məsələyə baxıldı və beynəlmiləl tərbiyəni yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyələr
edildi. Respublika miqyasında isə heç kim cəzalandırılmadı. Yalnız Ermənistan KP Mərkəzi Ko-
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mitəsinin birinci katibi Y. Zarobyan vəzifədən azad
edilərək 1966-cı il fevral ayında SSRİ Elektrotexnika
Sənayesi nazirinin müavini vəzifəsinə təyin olundu.
Ermənistanda yaşayan azərbaycanlıların məşəqqətli
həyatı olduğu kimi qaldı.
Təəssüf ki, uzun illər çar Rusiyasının və
SSRİ-nin avantürist siyasəti sayəsində ermənilərin
Qərbi Azərbaycan türklərinə qarşı tətbiq etdikləri
9 deportasiya və soyqırım siyasəti öz siyasi
qiymətini dünya miqyasında ala bilmədi.
Türkiyədən və Azərbaycandan torpaq qoparmaq uğrundakı çarpışmalarda məğlub olan ermənilər mübarizə taktikasını dəyişdilər. Bu mübarizə
yolunun biri köhnə taktikaları olan terrorçuluq,
digəri isə «Böyük Ermənistan» uğrunda pul toplamaq oldu. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, ermənilərin daşnaq partiyası Yer kürəsində yeganə
partiyadır ki, öz nizamnaməsində terrorçuluğa yer
verir. Bu terrorçuluqla da müəyyən niyyətlərinə
çatırlar.
«Əzabkeş erməni xalqı»nın üçün yığılan ianə
həm xarici erməni diasporu tərəfindən, həm də
SSRİ-də yaşayan erməni əhalisi tərəfindən toplanırdı. Həmçinin SSRİ-də pul müxtəlif ictimai təşkilatlar (tarixi abidələrin qorunması, təbiətin
qorunması və s.) adından da toplanırdı. «Böyük
Ermənistan» adına pul verməyən erməniləri hətta
cəzalandırırdılar. Bunu 1988-ci il 28-29 fevralda
Sumqayıt hadisəsi, 1990-cı ilin 13-17 yanvarında
Bakı hadisələri sübut edir. Ermənilər tərəfindən
hazırlanan bu aksiyalarda ermənilər «Böyük
Ermənistan» fonduna pul verməyən erməniləri
qətlə yetirmişlər, həm də istintaqda müəyyən
edilmişdir ki, qeyd edilən aksiyalar ermənilər
tərəfindən Moskvanın razılığı ilə törədilmişdir.
Toplanan pullar Eçmiəzdin kilsəsinin adı ilə
xarici banklara daxil edilirdi. 1965-ci ildə yalançı
«erməni soyqırımı»nın 50 illiyini keçirərkən
ermənilər açıq-açığına bəyan edirdilər ki, «Böyük
Ermənistan» uğrunda 40 milyard ABŞ dolları
dəyərində pul toplamışlar. Onlar etiraf edirdilər ki
pul toplamaqda məqsəd Türkiyədən və İrandan
(Cənubi Azərbaycan nəzərdə tutulurdu) “erməni”
torpaqlarını almaqdır. Məhz bu pulla daşnaqlar
terrorçu erməni ordusu “ASALA”-nı yaratdılar.
Sovet İttifaqında “ASALA”-nın ilk fəaliyyətləri
Moskvada metronun partladılması, Ermənistanda hərbi
silah anbarlarından silahların oğurlanması, Sumqayıt
və Bakıda erməni talanları, Özbəkistanda SSRİ
prokurorluğunun məsul işçisi Qdlyanın rəhbərliyi
ilə Ahıska türklərinin talanı, Masis və Quqark
soyqırımları və sair faktları qeyd etmək olar.
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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.
Ərazisi 776 kv km-dir.
Rayon mərkəzi Yaqublu \Meğruq\kəndidir.\indi şəhər tipli qəsəbədir\
Rayon mərkəzinə ən yaxın dəmiryol dayanacağı kənarda yerləşən Böyük Qarakilsə
\Kirovakan\stansiyasıdır.
Rayon mərkəzindən İrəvan şəhərinə olan məsafə 149 km –dir.
1970-ci ilin məlumatına görə :rayon ərazisində 1 respublika tabeli şəhər,1 şəhər tipli qəsəbə ,17
kənd siveti var,yaşayış məntəqələeininümumi sayı 28-dir;əhalisi /Böyük Qarakilsə şəhəri istisna olmaqla \26,6 min nəfrərdir,o cümlədən şəhər əhalisi -0,5 min ,kənd əhalisi -26,1 min nəfər.

Davamı:
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respublika tabeli şəhər:

BöyüK qArAKİLsə \Kirovakan\-Bazum və Pəmbək silsilələrinin arasında
çökəklikdən .Pəmbək ,Tandzut,və Banadzoriket çaylarının qovuşunda yerləşir:
1924-cü ildən respublika tabeli şəhərdir.İrəvan şəhərindən 145 km
məsafədir;şəhərin içərisindən İrəvan –Tifilis dəmiryol xətti keçir Böyük
Qarakilsə stansiyası\:1980-ci ildə 149 min nəfər əhalisi olub.
ŞəHərtİpLİ qəsəBə:
Göləgirən \Dzorakent\-rayon mərkəzindən 22 km ,İrəvan şəhərindən 167 km
məsafədədir:1940-ci ildən şəhər tipli qəsəbədir:qəsəbənin içindən İrəvan –Tiflis dəmiryol xətti keçir \Böyük Qarakilsə stansiyası\:1980 ci ildən 149 min
nəfər əhalisi olub.
Şəhər tipli qəsəbə: KoLAGİrən \Dzorakent\-rayon mərkəzindən 22 km,
İrəvan şəhərindən 167 km məsafədir:1940-cı ildən şəhər Tiflis dəmiryol xətti
keçir \Kolagirən indiki Tumanyan stansiyası\.
Kənd sovetləri :
1.Halllavar- rayon mərkəzindən 18 km məsafdə yerləşən Hallavar kəndini və
ondan hər biri 3 km məsafədəki heydarı,Yuxarı Kilsə,Aşağı Kilsə,4 km
məsafədəki Mollaqışlaq kəndlərini birləşdirir.
2.Kolagirən \Antaramut\-rayon mərkəzindən 32 km məsafədə yerləşən
Kolagirən \Antaramunt\kəndini əhatə edir.
3.ArÇUt –rayon mərkəzindən 10 km məsafədə yerləşən Arçut kəndini və
ondan 2 km məsafədəki Arçut qəsəbə stansiyası birləşdirir.
4.BzovDAL\BAzUM \-rayon mərkəzindən 9 km məsafədə yerləşən Bzovdan \Bazum\kəndini əhatə edir.
5.ŞAHəLİ \Bahaqini\-rayon mərkəzindən 25 km məsafədə yerləşən Şahəli
\Bahaqini\kəndini və ondan 3 km məsafədəki Şahəli \Bahaqnadzor\stansiya
qəsəbəsini birləşdirir.
6.BozİGAH \Həmzəçikən ,Markahovit\-rayon mərkəzindən 19 km məsafədə
yerləşən Bozigah \Həmzəçimən ,Markahovit\kəndini əhatə edir.
7.XAnÇıĞAz \Gözəldərə\-rayon mərkəzindən 11 km məsafədə yerləşən
Xançığaz \Gözəldərə\kəndini əhatə edir.
8.DArBAs –rayon mərkəzindən 6 km məsafədə yerləşən Darbas kəndini
əhatə edir.
9.HAcıKənD \Debed\-rayon mərkəzindən 28 km məsafədə yerləşən
Hacıkənd \Debed\ kəndini əhatə edir.
10.Dərəkənd \Dzorakyuğ\-rayon mərkəzindən 31 km məsafədə yerləşən
Dərəkənd \Dzaeakyuğ\kəndini əhətə edir.
11.qAMıŞqUt \Jeyeknut\rayon mərkəzindən 26 km məsafədə yerləşən
Qamışquq \Jeğeknuq\ kəndini əhatə edir.
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12.sArıMsAXLı \Karaberd\rayon mərkəzindən 13 km məsafədə
yerləşən Sarımsaxlı \Karaberd\kəndini və ondan hər biri 3 km
məsafədəki Qranit zavodu \Qranitavan \və Pəmbək \Pambək\stansiya
qəsəbələrini,4 km məsafədəki Pəmbək \Pambək\kəndini birləşdirir.
13.vosKresenovKA \Lermontovo\-rayon mərkəzindən 15 km
məsafədə yerləşən Voskresenovka \Lermantovo\kəndini və ondan 2 km
məsafədəki heyvandarlıq savxozu qəsəbəsini birləşdirir.
14.HAcıqArA \Makaraşen,Lernapat\-rayon mərkəzindən 12 km
məsafədə yerləşən Hacıqara \Makaraşen ,Lernavat\kəndini əhatə edir.
15.yAqUBLU \Meğruq\-rayon mərkəzi olan Yaqublu \Meğruq\kəndini
əhatə edir.
16.nİKİtİno \Fioletovo\rayon mərkəzindən 22 km məsafədə yerləşən
Nikitino \Fioletovo\kəndini əhatə edir.
17.BArtAnA \Şaymjan\-rayon mərkəzindən 4 km məsafədə yerləşən
Bartana \Şaumyan\qəsəbəsini əahtə edir.
Ermənistan SSR Ali Soveti Rəyasət heyətinin müxtəlif fərmanları ilə
Boyük Qarakilsə rayonu üzrə adları dəyişdirilmiş yaşayış məntəqələri
KeÇMİŞ əsL ADı yenİ ADı
DəyİŞDİrİLMİŞ TARİX
Böyük Qarakilsə
Kirovakan
3.01.1935
Böyük Qarakilsə
Kirovakan rayonu
3.01.1935
Rayonu
Bozigah
Həmzəçimən
…………..
Dərəkənd
Dzorakyuğ
………….
Qamışqut
Yeğeknut
3.01.1935
Nikitino
Fioletova
3.01.1935
Hacıkənd
Debed
3.01.1935
Xançıqaz
Gözəldərə
1.06.1940
Voskresenevko
Lermantova
5.07.1941.
Hacıqara
Makaraşen
1.03.1946
Sarımsaxlı
Karaberd
4.04.1946
Yaqublu
Meğrut
1.04.1946
Şahəli
Bahaqini
10.04.1947
Kolagirən
Antaramut
10.09.1948
Makaraşen
\hacıqara\
Lernapat
26.09.1957
Qranit zavodu
Qəsəbəsi
Qranitavan
3.07.1968
Vzovdal
Bazum
25.01.1978
Kolagirən qəsəbəsi Dzorakənd
25.01.1978
Mollaqışlaq
Küllüdərə
25.01.1978
Həmzəçimən
\Bozigah\
Markahovit
25.01.1978
Şahəlistansiya
Qəsəbəsi
Bahaqnadzor
25.01.1978
Böyük Qarakilsə rayonun ərazisi çar Rusiyası dovründə Gəncə Qubernasinin Qazax qəzasına daxil olub.
Rayon ərazisini Pəmbək Çayı kəsib keçir .Rayon bir tərəfdən Pəmbək
digər tərəfdən isə Bazum və hələb dağ silsilələri ilə əhatələnmişdir.
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1988-ci ildə Ermənistanda azərbaycanlılara qarşı ən böyük vəhşiliklərdən
biridə bu rayonda törədilmişdir.
1988-ci ilə qədər azərbaycanlıların yaşamağa davam etdikləri və həmin
il tərk etməyə məcbur olduğları yaşaylş məntəqələri:, Hallavar, yuxarı
Kilsə, Mollaqışlaq, Xançığaz, Arcut, Heydarlı, Aşağı Kilsə, Bartana,
nikitino, voskresenovka, yaqublu Böyük qarakilsə.
1988-1989 cu illərdəki soyqrımı zamanı Böyük Qarakilsə rayonundan
həlak olanlar
ADı
DoĞUM İLİ
yAŞADıĞı yer
Rüstəmov Elşad
1948
Voskresenovka
Israfil Oğlu
Mustafayev Ziyad
Əli oğlu
1941
Xançığaz
Novruzova Bənovşə
Kərəm qızı
1950
Yuxarı kilsə
Məmmədov Müsəllim
Elləz oğlu
1964
Heydarlı
Nəbiyeva Zəhra
Ismayıl qızı
1981
Hallavar
Qasımov Hüseyn İsa oğlu
1920
Arcut
Xəlilov Gülüstan İsa qızı
1920
Arcut
Qasımov Məhəmmədəli
Hacı oğlu
1915
Arcut
Məsimov Əhməd Hacı oğlu 1940
Arcut
Nəbiyev Rəhim Mahmud oğlu1914
Vartana
Sadıqov Vaqif Süleyman oğlu1958
Vartana
Əliyev Mehralı İsmayıl oğlu 1920
Vartana
Əliyev Gülsüm Məmməd qızı 1912
Vartana
Əliyev Abdulla Oruc oğlu
1932
Vartana
Məmmədov Süleyman
Qənbər oğlu
1938
Vartana
Bayramov Qərib
Ismayıl oğlu
1921
Vartana
Isgəndərov Mehralı
Posan oğlu
1938
Vartana
Isgəndərova xanım
Ibrahim qızı
1945
Vartana
Isgəndərov Alim
Mehralı oğlu
1971
Vartana
Hüseyinova Leyla Həsən qızı 1925
Vartana
Əliyeva Fatma Əli qızı
1940
Vartana
Qazaxəliyev Əhməd
Ismayıl oğlu
1933
Vartana
Hüseynov Telman Çoban oğlu 1939
Böyük Qarakilsə

əziz ələkbər

Davamı gələn sayda
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1988-1989-cu illərdə
ermənistandan qovulmuş
Azərbaycan türklərinin sayı
200 mindən daha çoxdur
“ermənistan” adlanan ərazidən soydaşlarımızın sonuncu deportasiyasından 26 il ötür. Ermənilərin yüzillər boyunca başımıza gətirdiklərinin hələ
də özümüzə vədünyaya düz-əməlli çatdırılmamasının acılarını bundan sonra daha çox çəkəcəyik. “Ermənistan” adlanan tarixi türk ərazilərində yaşamış
soydaşlarımızın tarix boyunca üzləşdikləri fəlakətlərlə, ümumən o ellərin tarixi ilə bağlı araşdırmaların
müəllifi Əziz Ələkbərli bildirir ki, xalqımız yüzillər
boyunca soyqırım və deportasiyaya məruz qalıb:
“Məqsədimiz son iki yüz ildə Qafqazda azərbaycanlıların soyqırımı və deportasiyası məsələsinin bütün
aspektlərini araşdırmaq, öyrənmək, ümumiləşdirmək, Azərbaycan və dünya ictimaiyyətinə bu məsələ
ilə bağlı bütün tarixi həqiqətləri çılpaqlığı ilə çatdırmaqdır. Qoy həm öz xalqımız, həm də bütün dünya
kimin kim və nəyin nə olduğunu görsün, bilsin,
nəticə çıxarsın”.
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Ə.Ələkbərli Azərbaycan Türklərinin soyqırımı və deportasiyası ilə bağlı bir çox həqiqətlərin
hələ də tam çılpaqlığı ilə bizə aydın olmadığı qənaətindədir: “Xalqımızın özünün yaxın və uzaq
tarixi ilə bağlı bütün həqiqətləri ortaya qoymağa
kifayət qədər elmi, kadr və texnoloji potensialı
var. Bir-birinin ardınca iki tarixi sənəd: “19481953-cü illərdə azərbaycanlıların Ermənistan SSR
ərazisindəki tarixi-etnik torpaqlarından kütləvi
surətdə deportasiyası haqqında” 18 dekabr 1997ci il tarixli fərman və “Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında” 26 mart 1998-ci il tarixli fərmanlar
mühüm tarixi-siyasi sənəddir. Məsələnin daim
hərtərəfli tədqiq edilməsi gərəkdir. 1988-ci ildə
Qərbi Azərbaycan – indiki Ermənistan ərazisində
neçə azərbaycanlı kəndi olub, yəni neçə azərbaycanlı kəndindən soydaşlarımız qovulub? 1988-ci
ildə qərbi azərbaycanlı soydaşlarımız doğma
yurdlarından qovularkən neçə nəfəri ermənilər tərəfindən qətlə yetirilib? Sənədlər müxtəlif rəqəmlər göstərir: 216, 226, 300, hətta 500 nəfər.
1988-ci ildə soydaşlarımızın ictimai və fərdi
təsərrüfatlarda nə qədər əmlakı onların əlindən
zorla alınıb və əvəzi ödənilmədən ermənilər tərəfindən mənimsənilib? 1988-ci ildə Qərbi
Azərbaycanda neçə tarixi abidəmiz, pir-ocaqziyarətgah və qəbiristanlıqlarımız sahibsiz qalıb?
Onların sonrakı taleyi haqqında hansı informasiyaya malikik? Biz xalqımızın tarixi taleyi,
onun faciəli məqamları ilə bağlı bu yöndə qaranlıq
və mübahisəli məsələləri elmi müstəvidə həll
etmək məqsədini qarşımıza qoymuşuq”.
XX yüzilin əvvəllərində (1907) ermənilərin
yazdığı “Erməni-türk qırğınları” kitabında göstərilir ki, İrəvan quberniyasının ərazisində olan
1301 kəndin 959-da azərbaycanlılar yaşayıb. Tarixçi İsrafil Məmmədovun araşdırmasında vurğulanır: “Ermənilər etiraf edirlər ki, həmin dövrdə
yaşayan azərbaycanlıların sayı 352 min nəfər
olub. Əslində soyqırıma məruz qalan türklər olub.
Hələ I Dünya Müharibəsindən əvvəl Fransanın
Türkiyə ilə ərazi məsələsində anlaşılmazlıq vardı.
Atatürk Türkiyə Cümhuriyyətini qurduqdan sonra
fransızlar da Türkiyəni tərk etməyə məcbur oldular. O zamandan Fransanın Türkiyəyə olan acığı
soyumaq bilmir. Tarixən də Fransada erməni lobbisi güclü olub. Məsələ burasındadır ki, tarixdən
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məlum olan Səlib yürüşlərinin qarşısını alan
Türkiyədir. Həmin nifrət Türkiyəni sevməyənlərin
içində hələ də qalır. Vaxtilə Los-Ancelosdakı
universitetdə “Erməni dili və erməni tarixi”
kafedrasının müdiri Riçard Ovanesyan deyirdi ki,
soyqırımını etiraf etdirmək irəliyə doğru ilk
addımımızdır. Guya ki, vaxtilə Türkiyədən didərgin düşmüş ermənilər artaraq 5-7 milyon nəfərə çatıb.
Ermənilər hələ də ümid edirlər ki, həmin o didərgin
düşmüş soydaşları Türkiyəyə qayıdaraq təzminat
almalı və orada erməni dövləti qurmalıdırlar”.
Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyəti dövründə ilk maliyyə naziri olmuş Əbdüləli bəy
Əmircan Rusiya Azərbaycanı işğal etdikdən sonra, yəni 1920-ci ilin aprelindən sonra Türkiyəyə
mühacirət etməyə məcbur olmuşdu. Əbdüləli bəy
ermənilərin Qarabağdan Bakıya, oradan da İstanbula qədər törətdikləri qətliamları – zülmləri, vəhşəti görmüş, yaşamış və “Böyük Ermənistan
xəyalı və Qarsdan Qarabağa qədər erməni vəhşəti” adlı kitab yazmışdı. Əbdüləli bəy bu kitabında
ermənilərin kimliyi və Osmanlı imperatorluğu zamanı onların durumu, daşnak və erməni kilsələrinin türkə qarşı hədyanlarının davamlı şəkildə
səy göstərməsindən və bunu reallaşdırmasından,
eləcə də digər məsələlərdən danışır.
Kitab rusların ermənilərdən bir alət kimi istifadə etməsi məsələsi ilə başlayır. Əbdüləli bəy
bildirir ki, 1870-ci illərdə II Aleksandr zamanında
çar hökumətində əslən erməni olan Delyanov adlı
bir şəxs maarif naziri vəzifəsinə təyin edildi.
Həmin bu erməni əlaqələrindən istifadə edərək çar
ordusuna çoxlu sayda erməni əsgərlərini daxil
etdirə bildi. Məhz bu dövrdən başlayaraq ermənilər türklərə qarşı daha açıq şəkildə hücuma
keçməyə başladılar. 1877-78-ci illərdə baş vermiş
rus-türk müharibəsi zamanı həmin bu erməni qüvvələri türklərə qarşı amansızlıqları ilə seçiliblər.
I Dünya Müharibəsi zamanı ermənilər “Böyük Ermənistan” xəyallarını gerçəkləşdirməyə
cəhd edirlər. Əbdüləli bəy yazır ki, artıq 30 il
müddətində rus ordusunda əsgərlik edən erməniləri müharibəyə çağırırlar. Onlar I Dünya Müharibəsinin başlanması xəbərini böyük bir sevinclə
qarşılayırlar.
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Ermənilər düşünürdülər ki, Balkanlardakı müharibədən sonra özünə gəlməyən
Türkiyəni bu zaman daha da halsızlaşdırmaq mümkün olacaq, bu isə onların xülyalarının gerçəkləşməsinə yol açacaq: “Əsgəri
xidmətə çağırılan ermənilər türk kəndlərini
yağmalamağa başladılar. Ermənilər qonaq
qaldıqları evlərdə nə görürdülərsə, talan
edirdilər. Bu vəziyyəti anlamayan türklərə
ermənilər həyasızcasına “Müharibədən dönən zaman əşyalarınızı qaytaracağıq” –
deyə hırıldayırdılar. Ermənilər doğrudan da
qayıtdılar, ancaq onların gətirdikləri yalnız
bomba və tüfənglər oldu. Ermənilərin
qayıtdığı zaman ilk işləri də türklərin
üzərinə hücum idi. Silahsız türklərə qarşı
həyata keçirilən bu alçaq təcavüz nəticəsində çoxlu sayda türk öldürüldü. Ermənilər Anadoludakı türklərə qarşı ən vəhşi
üsullara əl atırdılar. Onlar hamilə qadınları
süngü ilə öldürür, qarınlarını cırır, yeni
doğulmuş körpələri havaya ataraq süngüyə
keçirirdilər. Mən onların Bakıdakı vəhşiliklərini gözlərimlə gördüm”.
“Ermənistan” adlı qondarma dövlətin
ərazisinin başdan-başa Azərbaycan türklərinin dədə-baba torpağı olduğu hamıya gün
kimi aydındır. İndi o yerlərdə bir nəfər də
olsun, soydaşımız yaşamır: o yerlər, o
təbiət qətiyyən erməni ruhu üçün yaranmayıb. Araşdırmaçı Tacir Səmimi “Ermənistan” adlandırılan əzəli türk məskənində
anadan olub, orada boya-başa çatıb: “Ermənilər çox zaman gəldikləri yerlərə qayıtmaq istəyirdilər, ancaq onlara imkan
vermirdilər. Onları köçürənlər erməniləri
aldadırdılar ki, getdiyiniz yerdə hər cür
şəraitiniz olacaq. Məqsəd bu və ya digər
bölgədə Azərbaycan türklərini sıxışdırıb
çıxarmaq hesabına ermənilərin çoxluğunu
yaratmaq idi. Ta çarizm dövründən başlayaraq bu yerlərin türksüzləşdirilməsi ideyasının zaman-zaman gerçəkləşdirilməsinə
başlandı. Ermənilər Arpa gölünün ərazisini
genişləndirməklə türksüzləşdirmə yönündə
daha bir mübarizə metodu tapdılar. 194033

cı illərdə edilən bu cür əməllər sayəsində
Arpa gölünün ərazisi xeyli böyüdü, əkin
yerləri suyun altında qaldı, əhalinin dolanışığı çətinləşdi. Məqsəd soydaşlarımızın
o yerlərdən perikdirilməsi idi. Təsadüfi
deyil ki, nə qədər soydaşımız dədə-baba
torpaqlarını tərk edib Azərbaycana, eləcə
də başqa ərazilərə üz tutdular”.
Qızılqoç 1918-20-ci illərdə erməni
vəhşiliyi nəticəsində tamamilə məhv olub.
Tamamilə müqavimətsizlik yaratdıqdan
sonra o yerlərdə erməniləri yerləşdirməyə
başladılar. Ermənilər həmin ərazidə türk
ruhuna aid nə vardısa, vəhşicəsinə sildilər.
Bu, bir soyqırım hadisəsi idi. Hər şeydən
əvvəl o yerlərdəki toponimlərin heç biri ermənicə deyil, xalis türkcə idi. İndi “Ermənistan” adlanan ərazilərin hər yerində
Azərbaycan türkləri yaşayırdılar. Təəssüf
ki, soydaşlarımızın arasında əlaqə yox idi.
Başımıza gələnlərdən heç vaxt dərs almadıq. Orada Azərbaycan türkü ara sakitləşən
kimi həmişə başını aşağı salıb gündəlik
güzəran qayğıları ilə məşğul olub. Daha fikirləşməyib ki, erməni ona yeni-yeni fitnələr hazırlayır. Erməni heç vaxt dinc
durmayıb, indi daha da azğınlaşıb. Ermənilər 1988-ci il hadisələri zamanı 200-dən
çox soydaşımızı amansızcasına qətlə yetirmişdilər. Vəhşilərin bu hərəkətlərindən
soydaşlarımız təbii ki, qorxuya düşmüşdülər. Soydaşlarımız uzun müddət mühasirə
vəziyyətində qalmışdılar. Ətraf ermənilərin
isə hamısı silahlı idilər”.
1988-ci ildə Qərbi Azərbaycandan –
tarixi dədə-baba torpaqlarından soydaşlarımızın sonuncu köç dalğası başlandı. 200
mindən çox Azərbaycan türkü deportasiyalara, hər cür zülm-zillətə, qətl-qarətə
məruz qaldı. O yerlər başdan-binadan türk
ruhu üçün yaranmışdı. İndi miskin erməni
özünü həmin yerlərin yiyəsi kimi aparır. Bu
mənada T.Səmiminin “Qədim Oğuz Yurdunun Düzkənd kəndi” adlı kitabında
itirilmiş, qürbətdə qalan yurd yerlərindən
söz açılır.

Àçÿðáàéúàí-Òöðêèéÿ âÿ äöíéà...
Òàðèõè Àðàøäûðìàëàð Æóðíàëû

“Erməni xasiyyəti”, “Yediyar” kimi hekayələr ermənilərdən, onların murdar xislətindən, zülm və qəddarlığından bəhs edir. 1918-1920-ci illərdə türklərin
soyqırımı dövründə Ermənistanın indiki ərazisində
yaşayan 575 min soydaşımızın 565 mini qırılıb və qovulub. Bu rəqəmi Z.Korkordyan “Sovet Ermənistanının əhalisi – 1831-1931” kitabında təsdiq edir.
1920-ci ildə sovet hökumətinə daşnaklardan cəmi 10
min nəfərdən bir az artıq Azərbaycan türk əhalisi
qalmışdı. 1922-ci ildə yenidən indiki Ermənistan
ərazisinə, yəni öz dədə-baba torpaqlarına 60 min
Azərbaycan türkü qayıtdı. Həmin dövrdə artıq orada
yenidən məskunlaşmağa başlayan soydaşlarımızın sayı
72 min 596 nəfər oldu. Zəngəzur qəzasında o dövrdə
100-dən artıq kənd dağıdılmış, 50 mindən artıq azərbaycanlı Azərbaycan kəndlərinə pənah gətirmişdi.
Sadə hesablamalara görə, təkcə həmin qəzada yaşayan
soydaşlarımıza ümumilikdə 1 milyard manat dəyərində
zərər vurulmuşdu. 1948-1953-cü illərdə Ermənistanda
yaşayan soydaşlarımızın mərhələli şəkildə dədə-baba
torpaqlarından deportasiya olunmasına qərar verildi.
İ.Məmmədovun fikrincə, bu sahənin tədqiqatçıları
şübhəsiz, gələcəkdə sübut edəcəklər ki, 1988-1989-cu
illərdə Ermənistandan qovulmuş Azərbaycan türklərinin sayı müxtəlif mənbələrdə göstərildiyi kimi 200 min
deyil, daha çoxdur.

İrəvan azərbaycanlılarının
deportasiya və soyqırımı
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Òàðèõè Àðàøäûðìàëàð Æóðíàëû

Ñàáèðàáàä, 2001
Ôîòî: Ìèðíàèá Ùÿñÿíîüëó

Ñàáèðàáàä, 1996
Ôîòî: Èëãàð Úÿôÿðîâ
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Àçÿðáàéúàí-Òöðêèéÿ âÿ äöíéà...
Òàðèõè Àðàøäûðìàëàð Æóðíàëû

Ñàáèðàáàä, 2001
Ôîòî: Ìèðíàèá Ùÿñÿíîüëó

Ñàáèðàáàä, 2001
Ôîòî: Ìèðíàèá Ùÿñÿíîüëó
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Ýîðàíáîé, 1997
Ôîòî: Ìèðíàèá Ùÿñÿíîüëó

ArBs -Fateh

Àçÿðáàéúàí-Òöðêèéÿ âÿ äöíéà...
Òàðèõè Àðàøäûðìàëàð Æóðíàëû

Ñàáèðàáàä, 2001
Ôîòî: Ìèðíàèá Ùÿñÿíîüëó
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ArBs -Fateh

Àçÿðáàéúàí-Òöðêèéÿ âÿ äöíéà...
Òàðèõè Àðàøäûðìàëàð Æóðíàëû

Áèáèùåéáÿò, 1997
Ôîòî: Ìèðíàèá Ùÿñÿíîüëó
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ArBs
Áàêó, 1997
Ôîòî: Ìèðíàèá Ùÿñÿíîüëó

Азярбайъаным
Дəрдимин ичиндə дəрd олмусан Сəн…
Рцзэарын мющнəти неъə аьырмыш?!
Эюз йашым ичиндə боьулмушам məн,
Əлəмим башыма эеъə йаьырмыш.
Дəрдимлə бу дəрди нə йапым ъаным –
Дəрдимин дəрд йцкц Азəрбайъаным!
Kюнлцмцн ичиндə аьларaм Сəнə,
Гоймарам оъаьын лап тамам сюнə!
Зинəтим йоxумдур, бил, Сəндəн юнə…
Эəлəрми о ширин чаьларын йeнə?..
Щəсрəтин бу дəрдин нə едим ъаным?..
Дəрдимин дəрд йцкц Азəрбaйъаным!!!
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Zahiriм бир дцнйа айдын шяфягся,
Ичимся ал ганлы аъы кядярди…
Эюрясян инсанлар дуйурму няся?!
Ичимдян-ичими цзян бу дярди?
Юмрцмцн бу дярдин ня едим ъаным?!
Дярдимин дярд йцкц Азярбайъаным!
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Mənim

torpAqLArıM...
Güney Azərbaycanım
təBrİz
qərbi Azərbaycanım
İrəvAn

Borçalı Azərbaycanım
BorÇALı

qarabağ Azərbaycanım
ŞUŞA...

XARI...BÜLBÜL

ƏSARƏT VƏ HƏSRƏT...

ArBs

riyad əhmədov

Àçÿðáàéúàíûí Ìèëëè Ãÿùðÿìàíû

qArABAĞ

Äàøàëòû ÿìÿëèééàòû...

HərB!!!

À
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ÀÇßÐÁÀÉÚÀÍ-ÒÖÐÊÈÉß Âß ÄÖÍÉÀ
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ArBs-ın FəXrı Heyət:
AzərBAycAn-türKıyə və DünyA...
1. türkİyə
2. ABŞ
3. rusiya
4. Hindistan
5.pakistan
6. İngiltərə
7.İspaniya
8. Almaniya
9. Fransa
10. Macarıstan
11. İraq
12. səudiyyə ərəbistanı
13. yaponiya
24. Çin
25. yunanıstan
26. İran
27. əfqanıstan
28. Kİpr
29. İtalya
30. İsveçrə...

Azərbaycan yazılarkən...
zərbaycan

